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INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY
za okres od 12.12.2012r. do 20.03.2013r.

W okresie międzysesyjnym wykonywałem zadania przewodniczącego Rady Gminy Luzino według art. 19 ust. 2
ustawy o samorządzie gminnym i § 32 Statutu Gminy.
Jako przewodniczący zajmowałem się organizacją pracy
Rady Gminy Luzino. Współpracowałem z Wójtem Gminy Luzino realizując zadania tut. Rady. Pełniłem dyżury
w siedzibie Rady Gminy Luzino przy ul. 10 Marca 11, raz
w tygodniu w godz. 15.00 – 16.00. Przyjmowałem mieszkańców oraz radnych. W dniu 30 stycznia 2013 roku przyjąłem mieszkańca Luzina w kwestii zagospodarowania
centrum Luzina. Brałem udział w naradzie Wójta z sołtysami, które odbyło się 18 grudnia 2012 roku w świetlicy
wiejskiej w Kochanowie. Na dzień 27 grudnia 2012 roku
zwołałem XXV sesję Rady Gminy Luzino, którą podzielono na dwie części. Pierwsza miała charakter uroczysty, a
druga roboczy. Na uroczystej sesji wręczono nagrody studentom, uczniom i młodzieży szkół średnich, gimnazjum
oraz szkół podstawowych. Zgodnie ze Statutem Gminy
Luzino, w okresie międzysesyjnym koordynowałem pracami Komisji Rady Gminy, tj.
1. Komisji Rewizyjnej - 5 marca 2013 r.
2. Gospodarczej i Samorządu - 11 marca 2013 r.
3. Oświaty, Kultury i Sportu - 14 marca 2013 r.
4. Zdrowia i Opieki Społecznej - 12 marca 2013 r.
5. Konkursowej „Piękna Gmina” - 12 marca 2013 r.
6. Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 15 marca 2013 r.
27 stycznia 2013 roku brałem udziałem w spotkaniu z kolędą, które zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie
„Skrzydło Anioła”. W minionym okresie uczestniczyłem
w zebraniach wiejskich takich jak: Kębłowo - 14 stycznia 2013 r. i Luzino - 29 stycznia 2013 roku. Dnia 9 lutego 2013 r. uczestniczyłem w uroczystości związanej z
przekazaniem samochodu ratowniczo – gaśniczego MAN
TGM 18.340 4x4BB jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie. W dniu 23 lutego 2013 roku wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Koszałka reprezentował Radę
Gminy Luzino w ostatnim pożegnaniu śp. Heleny Kotłowskiej, byłego kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w
Luzinie. Na dzień 6 marca 2013 roku, na wniosek Wójta
Gminy Luzino zwołałem XXVI sesję Rady Gminy Luzino.
W dniu 16 marca 2013 roku brałem udział w „Dniu Jedności Kaszubów.”
Bartłomiej Formela
Przewodniczący Rady Gminy Luzino

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA
za okres od 13 grudnia 2012 r. do 19 marca 2013 r.

1. Dnia 4 stycznia br. odbył się doroczny koncert pn.
„Luzińskie Kolędowanie” w Hali Widowiskowo-Sportowej z Zespołem „Feel”. Koncert Gmina zorganizowała
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wspólnie ze Stowarzyszeniem Oliwskie Słoneczko. Dziękuję organizatorom tj. pracownikom GOK-u, GOSRiT-u
oraz członkom OSP i Koła Gospodyń Wiejskich za doskonałą organizację.
2. Rozstrzygnięto przetargi na budowę 4 km chodników
w naszej gminie. Wszystkie umowy zostały podpisane.
Termin zakończenia wszystkich zadań to 30 czerwca 2013
r. Chodniki powstaną we wsiach: Sychowo 247 mb, Wyszecino 578 mb, Kochanowo 1095 mb, Kębłowie 1523mb,
Milwinie 620 mb.
3. W styczniu i lutym odbyły się zebrania wiejskie we
wszystkich sołectwach naszej gminy. Zebrania odbyły się
w terminach: 14 stycznia – Kębłowo, 15 stycznia – Sychowo,16 stycznia – Barłomino, 17 stycznia – Wyszecino, 23
stycznia – T ępcz, 24 stycznia – Robakowo, 29 stycznia –
Luzino, 30 stycznia - Milwino, 4 lutego – Luzino, 5 lutego – Zielnowo i Zelewo, 6 lutego – Dąbrówka, 11 lutego
– Sychowo. Na zebraniach mieszkańcy złożyli łącznie 129
wniosków głównie inwestycyjnych. Wnioski są analizowane i na początku kwietnia przedstawię sołtysom jakie są
obecnie możliwości realizacji tych wniosków. Na drugim
w tym roku zebraniu we wsi Sychowo wybrano nowego
sołtysa, którym został Pan Michał Kummer.
4. W dniu 9 stycznia podpisałem umowy z trzydziestoma rodzinami z naszej gminy, które zakwalifikowały się
do projektu „Zapobieganie Wykluczeniu Cyfrowemu w
Gminie Luzino”. Rodziny te w ramach projektu otrzymały sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, zostały
przeszkolone oraz doprowadzono do ich domów internet.
5. W dniu 17 stycznia złożyłem na ręce Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, oddział w Gdańsku
kolejny wniosek dotyczący przebudowy skrzyżowania ul.
Wilczka w Luzinie z drogą krajową (prawoskręt), budowy
chodnika wzdłuż drogi krajowej oraz ustawienia sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej z ul. Wiejską w Kębłowie.
6. W dniu 9 lutego odbyła się uroczystość przekazania nowego ciężkiego samochodu pożarniczego marki Man dla
OSP w Luzinie.
7. W związku z budową przez Gminę Luzino czterech zatok autobusowych przy drogach powiatowych realizowanych przy budowie chodników (2 zatoki w Kochanowie, 2
zatoki w Sychowie) wystąpiłem do Zarządu Powiatu Wejherowskiego o wybudowanie trzech zatok przez Starostwo
Wejherowo. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych poinformował mnie, że jest zgoda Zarządu, a szczegóły zostaną
dopracowane w najbliższym czasie.
8. W dniu 26 marca o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie
Radnych i Sołtysów z przedstawicielami spółki PGNiG
dotyczące planowanego odwiertu gazu łupkowego we wsi
Dąbrówka. Natomiast spotkanie z mieszkańcami wsi Dąbrówka odbędzie się 9 kwietnia o godz. 19.00 w świetlicy
wiejskiej w Dąbrówce.
9. Istnieje realna szansa na zdobycie ze środków UE w
ramach Lokalnej Grupy Rybackiej „Pradolina Łeby”
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1.300.000 zł na budowę nowego centrum Luzina. Wkład
własny wynosi 15%, czyli około 200.000 zł. Ważne jest to,
że do środków kwalifikowanych zaliczany jest koszt projektu oraz podatek VAT. Jest to jeden z najlepszych programów z tak niskim wkładem własnym. Termin składania
wniosków upływa 30 kwietnia. Do tego czasu nie musimy
uzyskać pozwolenia na budowę. Byłem bardzo zaskoczony
na komisjach Rady Gminy, kiedy usłyszałem, że „jeszcze
nie teraz, tylko później”, lub że „nas na to nie stać”, albo, że
„lepiej zrobić coś innego”. Teren pod nowe centrum Luzina
Gmina zakupiła 18 lat temu. Pierwotnie plan zagospodarowania przestrzennego przewidywał wybudowanie centrum
usługowo-handlowego. Po długich dyskusjach zmieniono
przeznaczenie na tereny zielone i rekreacyjne. W ubiegłym
roku za zgodą Rady Gminy wykonano nową koncepcję
centrum Luzina, która została zaprezentowana mieszkańcom. Co roku odprowadzamy składkę od ilości mieszkańców, jako członkowie LGR. Dziś wiem, że możemy z tego
źródła pozyskać duże środki. Tych pieniędzy, niestety, nie
możemy przeznaczyć na budowę dróg lub chodników. Nasze nowe centrum idealnie wpisuje się w strategię LGR.
Szkoda tylko, że niektórzy Radni nie chcą przyjąć do realizacji tego zadania, drugiej szansy na uzyskanie 1,3 mln.
nie będzie. Pamiętać należy o już wydanych środkach z budżetu gminy (koszt koncepcji, składka do LGR). Ponadto,
sugestie o pewnych poprawkach do koncepcji można lub
trzeba wprowadzić na etapie projektu technicznego. Aby
to zrobić, należy wybrać projektanta części rekreacyjnej i
części drogowej, wtedy będzie można wprowadzać nowe
rozwiązania lub uzupełniać koncepcję. W ostatnich dwóch
latach najmniej środków inwestycyjnych przeznaczono
na wieś Luzino. Dlatego apeluję do Radnych, szczególnie
do Radnych wybranych w Luzinie o poparcie tego wniosku. W bieżącym roku musimy przeznaczyć 100.000 zł na
to zadanie a realizacja nastąpi w latach 2014-2015. Często
słyszałem głosy od Radnych, że za mało środków unijnych
pozyskujemy, ale gdy jest realna szansa na te środki i to
duże, to ze zdziwieniem widzę niechęć Radnych do tego,
aby ze środków UE skorzystać. Mam nadzieję, że na dzisiejszej sesji wypracujemy wspólne stanowisko i nie odrzucimy 1,3 mln. zł dla wsi Luzino.
Jarosław Wejer
Wójt Gminy Luzino

trakcie sesji wręczone zostały również nagrody za wybitne
osiągnięcia w nauce studentom, uczniom szkół średnich,
podstawowych, gimnazjum oraz sportowcom za odniesione sukcesy. Nagrody zostały przyznane przez komisję
do spraw przyznawania nagród Rady Gminy. Komisja,
łącznie, przyznała nagrody finansowe bądź rzeczowe 11
studentom, 6 uczniom szkół średnich, 41 uczniom Gimnazjum Publicznego im. Pisarzy Kaszubsko – Pomorskich
w Luzinie, 100 uczniom szkół podstawowych, w tym: 13
uczniom Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego
w Barłominie, 13 uczniom Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Kębłowie, 54 uczniom Szkoły Podstawowej
im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie, 13 uczniom Szkoły
Podstawowej im. płk. Stanisława Dąbka w Sychowie oraz
7 uczniom Szkoły Podstawowej w Wyszecinie, 13 sportowcom oraz 5 trenerom i działaczom sportowym wytypowanym przez Gminny Klub Sportowy w Luzinie, 10 opiekunom drużyn sołeckich, dyrektorowi biegu „I Kaszubskiej
Piętnastki”, 9 trenerom i 24 sportowcom wytypowanych
przez dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie. Wyróżnionym, Przewodniczący Rady
Gminy wraz z Wójtem Gminy złożyli gratulacje oraz skierowali słowa uznania za wybitne osiągnięcia w nauce i w
sporcie w roku szkolnym, akademickim 2011/2012, a także
podziękowali za godne reprezentowanie Gminy Luzino.
Wśród wyróżnionych są sportowcy: Marta Kąkol, Marlena Wieleba, Łukasz Dybowski, Jakub Socha, Dominika
Nadolska, Karolina Graczyk, Magda Pipka, Alicja Pawlicka, Sandra Sicha, Natalia Bartosiewicz, Ewelina Semak,

SESJE RADY GMINY
W dniu 27 grudnia 2012 roku w Szkole Podstawowej im.
Lecha Bądkowskiego w Luzinie odbyła się uroczysta sesja
Rady Gminy, podczas której Przewodniczący Rady Gminy
Bartłomiej Formela oraz Wójt Jarosław Wejer podziękowali Panu Wiesławowi Tambelli lekarzowi medycyny, za ponad 40 lat pracy zawodowej na rzecz mieszkańców gminy
Luzino. Ponadto podziękowania skierowano do Prezesa i
Wiceprezesa Zarządu Gminnego OSP Luzino dh Sławomira Miotk i dh Jana Schulz oraz Prezesa OSP Milwino
dh Rajmunda Gaffke, Prezesa OSP Zelewo dh Ryszarda
Groth dbających o bezpieczeństwo na terenie gminy. W

Paulina Pieńkowska, Paulina Rutkowska, Karol Cedrowski, Wojciech Kalkowski, Maciej Chmielnik, Gracjan Necel, Adam Wencel, Dominik Gąsiorowski, Mikołaj Bargański, Jakub Domski, Dawid Rybicki, Dominik Gębala,
Paweł Selonke, Jakub Langa, Igor Wiczkowski, Kuba Bobkowski, Kacper Miotk, Konrad Formela, Maciej Słowy, Jan
Szmuda, Weronika Mutka, Weronika Kalbarczyk, Magda
Lińska, Karolina Jóskowska, Aleksandra Joskowska, Emi-
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teusz Pelcer, Michał Szreder, Karolina Nadolska, Sylwia
Grzybowska, Monika Gularek, Piotr Trybowski, Alicja
Wejer, Agata Bojka, Betina Kałduńska, Magda Okrój,
Magda Pipka, Angelika Bruhn, Alicja Dobek, Anna Bonk,
Piotr Goike, Magda Kołacz, Wiktoria Bladowska, Agata
Brzeska, Filip Hinz, Łukasz Dybowski, Łukasz Pobłocki,

lia Kwidzińska; trenerzy i działacze sportowi: Stanisław
Kąkol, Wiesław Szmidtka, Sylwestr Piątek, Krzysztof
Buczak, Grzegorz Semak, Piotr Jasielski, Paweł Radecki, Tomasz Joryn, Adam Olejniczak, Tomasz Myszewski,
Rafał Freitag, Mariusz Kaliszewski, Jan Rutkowski i Mirosława Kąkol; koordynatorzy i opiekunowie drużyn soAleksandra Szulc, Greta Pałasz, Małgorzata Woźniak,
Karolina Graczyk, Marta Topp, Natalia Grzenkowicz,
Adrian Groth, Natalia Wandtke, Maciej Nadolski, Ewelina Semak, Filip Sajnok, Jakub Rompca, Ewelina Bojka

łeckich: Witold Dąbrowski, Wiesław Konkol, Krzysztof
Guzmann, Zbigniew Tobias, Waldemar Formela, Andrzej
Żywicki, Jarosław Reszke, Mirosław Joskowski, Jerzy Nemuller i Wojciech Hebel; dyrektor biegu „I Kaszubskiej
Piętnastki” Marian Hildebrandt; studenci: Łukasz Kamerke, Patrycja Dampc, Angelika Schmidt, Wioleta Kotłowska, Józefa Synak, Weronika Kotłowska, Martyna Szpica,

Dorota Kepke, Mariusz Kotłowski, Joanna Kielinska i
Krzysztof Sielaff; uczniowie szkół średnich: Anna Chwil,
Anita Mielewczyk, Karol Szymerowski, Monika Westphal,
Agnieszka Konczak i Angelika Wandtke; uczniowie Gim-

nazjum Publicznego im. Pisarzy Kaszubsko – Pomorskich
w Luzinie: Wincenty Klein, Anna Szur, Paweł Pawelczyk,
Weronika Engelbrecht, Agata Dampc, Beata Riegel, Ma4

i Mariusz Stroński; uczniowie Szkoły Podstawowej im.
ks. Jana Twardowskiego w Barłominie: Olga Bobkowska,
Oliwia Lewnau, Karolina Richert, Adrianna Bobkowska,
Agata Kamińska, Oliwia Falk, Julia Bargańska, Weronika

Richert, Maciej Bargański, Dominik Hinc, Karolina Bargańska, Wiktoria Jagnow i Jagoda Bobkowska; uczniowie

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kębłowie: Julia
Landowska, Hanna Wiśniewska, Adam Papke, Anastazja
Janusz, Jakub Rożek, Mateusz Stolc, Paweł Baranowski,
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WYKAZ UCHWAŁ
Wykaz uchwał podjętych na sesji Rady Gminy Luzino w
dniu:
27 grudnia 2012 roku:
• Nr XXV/298/2012 w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2017,
• Nr XXV/299/2012 w sprawie zmiany budżetu gminy na
2012 rok,
• Nr XXV/300/2012 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli komisji rewizyjnej na rok 2013,
• Nr XXV/301/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr
XXIX/264/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia
2005 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu
zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat oraz trybu ich pobierania,
• Nr XXV/302/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr
XXIV/279/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy
Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i
stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na
2013 rok".
06 marca 2013 roku
• Nr XXVI/303/2013 w sprawie zmiany budżetu,
• Nr XXVI/304/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego,
• Nr XXVI/305/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi.
20 marca 2013 roku
• Nr XXVII/311/2013 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody,
• Nr XXVII/312/2013 w sprawie przyjęcia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na trenie gminy Luzino,
• Nr XXVII/313/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości tej opłaty,
• Nr XXVII/314/2013 w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
• Nr XXVII/315/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
• Nr XXVII/316/2013 w sprawie terminu, częstotliwości i
trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Luzino,
• Nr XXVII/317/2013 w sprawie przyjęcia darowizny (dz.
nr 288/2 w Luzinie),
• Nr XXVII/318/2013 w sprawie nadania nazw ulicom w
miejscowości Kębłowo,

• Nr XXVII/319/2013 w sprawie nadania nazw ulicom w
miejscowości Kochanowo,
• Nr XXVII/320/2013 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dz. nr 210/25 – Sychowo),
• Nr XXVII/321/2013 w sprawie przystąpienia do zmiany
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
fragmentu miejscowości Luzino (działka nr 105/11), gm.
Luzino,
• Nr XXVII/322/2013 w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu miejscowości Luzino (działki nr : 991/2, 625/60,
625/65, 1370, 1453, 1355/4, 624/2, 191/19, 191/20, 191/21,
191/22, 191/23, 191/24, 191/25, 191/26, 191/27, 437/4,
437/6,437/8, 437/5, 898/4, 898/3), gm. Luzino,
• Nr XXVII/323/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr
VI/25/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2010
r. w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Luzino,
• Nr XXVII/324/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr
I/10/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 2 grudnia 2010 r.
w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady
Gminy Luzino,
• Nr XXVII/325/2013 w sprawie funduszu sołeckiego,
• Nr XXVII/326/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr
XLVII/414/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 29 września
2010 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki
macicy w Gminie Luzino na lata 2010 – 2014”,
• Nr XXVII/327/2013 w sprawie uchwalenia „Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt”,
• Nr XXVII/328/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXIV/279/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 12 grudnia
2012 r. w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy
Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i
stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na
2013 rok",
• Nr XXVII/329/2013 w sprawie nabycia nieruchomości
(dz. nr 855/4 – Luzino),
• Nr XXVII/330/2013 w sprawie nabycia nieruchomości
(dz. nr 850/8 – Luzino),
• Nr XXVII/331/2013 w sprawie nabycia nieruchomości
(dz. nr 25/2 – Robakowo),
• Nr XXVII/332/2013 w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Gminy.
Treści uchwał dostępne są na stronie internetowej www.
luzino.pl w zakładce BIP.

WYKAZ PRZETARGÓW

za okres od 13 grudnia 2012r. do 20 marca 2013r.
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I INSTALACJĄ SPRZĘTU
KOMPUTEROWEGO DLA 30 GOSPODARSTW DOMOWYCH ORAZ 7 JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
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W RAMACH PROJEKTU ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE LUZINO. W dniu
07.12.2012r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego. Do terminu składania ofert, wpłynęły
2 oferty. Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął
ofertę, którą złożyła firma: Centrum Komputerowe ZETO
S.A, 90-146 Łódź, ul. Narutowicza 136, z oferowaną ceną
929 397,84 zł brutto.
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I ODPADÓW ZBIERANYCH W SPOSÓB SELEKTYWNY Z TERENU GMINY LUZINO. W dniu 17.12.2012r. nastąpiło otwarcie ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego. Na zadanie nr 1 – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych, wpłynęły 2 oferty. Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AGORA” Sp. z o.o., z oferowaną ceną 19 062,00 zł brutto. Na zadanie nr 2 - Odbiór
i zagospodarowania odpadów komunalnych zbieranych
w sposób selektywny w pojemnikach typu DZWON,
wpłynęły 2 oferty. Zamawiający do realizacji zamówienia
przyjął ofertę, którą złożył Wykonawca : ELWOZ Spółka z
o.o., ul. Szklana 44, 83-334 Miechucino Oddział Sierakowice, ul. Słupska 2, 83-340 Sierakowice, z oferowaną ceną
13 259,80 zł brutto. Na zadanie nr 3 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zbieranych w sposób selektywny „ u źródła”, wpłynęły
3 oferty. Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął
ofertę, którą złożył Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AGORA” Sp. z o.o., 84-200 Wejherowo, ul. 12
Marca 188, z oferowaną ceną 17 286,02 zł brutto.
SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA:
BUDOWA NAWIERZCHNI CIĄGÓW PIESZYCH I ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY LUZINO. W dniu
27.12.2012 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do terminu składania ofert, wpłynęło 6 ofert, z oferowaną ceną od
7 300,00 zł do 23 985,00 zł. Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożyła Wykonawca : Biuro
Obsługi Inwestycji i Nieruchomości Halina Landsberg,
80-371 Gdańsk, ul. Jagiellońska 10F/91, z oferowaną ceną
7 300,00 zł brutto.
BUDOWA NAWIERZCHNI CIĄGÓW PIESZYCH I ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY LUZINO. W dniu
28.12.2012 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Na zadanie nr 1 - Budowa ciągu
pieszego na terenie działek nr 383/31, 353, 271, 383/32,
383/20, 383/6 i 383/44 położonych w miejscowości Kębłowo, gmina Luzino, wpłynęło 13 ofert z oferowaną ceną
od 347 849,35 zł do 564 994,75 zł. Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył Wykonawca
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: MOTA-ENGIL Central Europe SA 30-415 Kraków, ul.
Wadowicka 8W, z oferowaną ceną 347 849,35zł brutto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji. Na zadanie
nr 2 - Budowa ciągu pieszego na terenie działek nr 353,
357/7, 354/5, położonych przy ulicy Chłopskiej w miejscowości Kębłowo, gmina Luzino wpłynęło 13 ofert z oferowaną cena od 59 680,95 zł do 812 888,06 zł. Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył
Wykonawca: SKANSKA S.A. ul. Gen. Józefa Zajączka 9,
01-518 Warszawa, z oferowaną ceną 59 680,95 zł brutto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji. Na zadanie
nr 3 - Budowa ciągu pieszego na terenie działek nr 382,
462/1 i 468 położonych w miejscowości Kębłowo, gmina
Luzino wpłynęło 10 ofert z oferowana ceną od 108 596,05
zł do 182 695,55 zł. Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył Wykonawca: SKANSKA
S.A. ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa, z oferowaną ceną 108 596,05 zł brutto oraz 60 miesięcznym
okresem gwarancji. Na zadanie nr 4 - Budowa ciągu pieszo-rowerowego na terenie działek nr 728/1, 576/2, 353,
340/21, 340/79, 728/5 położonych w miejscowości Kębłowo, gmina Luzino wpłynęło 14 ofert z oferowana ceną od
399 935,95 zł do 788 362,95 zł. Zamawiający do realizacji
zamówienia przyjął ofertę, którą złożył Wykonawca: POLKOMPLEKS Stanisław Ebertowski ul. Gdańska 13, 83400 Kościerzyna, z oferowaną ceną 399 935,95 zł brutto oraz 48 miesięcznym okresem gwarancji. Na zadanie
nr 5 - Budowa ciągu pieszego na terenie działek nr 29,
30, 112, 131/3, 33 położonych w miejscowości Milwino,
gmina Luzino wpłynęło 9 ofert z oferowana ceną od 44
523,04 zł do 74 996,30 zł. Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył Wykonawca : SKANSKA S.A. ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa, z
oferowaną ceną 44 523,04 zł brutto oraz 60 miesięcznym
okresem gwarancji. Na zadanie nr 6 - Budowa ciągu pieszego na terenie działek nr 44/4, 48/13, 48/33, 111, 131/1,
131/3 położonych w miejscowości Milwino, gmina Luzino
wpłynęło 9 ofert z oferowana ceną od 161 396,22 zł do 255
762,10 zł. Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął
ofertę, którą złożył Wykonawca: SKANSKA S.A. ul. Gen.
Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa, z oferowaną ceną 161
396,22 zł brutto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji.
Na zadanie nr 7 - Budowa ciągu pieszego wraz ze zjazdem na posesję w pasie drogi powiatowej nr 1451G, na
terenie działki nr 91, położonej w miejscowości Wyszecino, gmina Luzino wpłynęło 12 ofert z oferowana ceną od
30 626,59 zł do 69 061,12 zł. Zamawiający do realizacji
zamówienia przyjął ofertę, którą złożył Wykonawca: MS
BRUKI Mirosław Sirocki, 84-242 Luzino, ul. Młyńska 34,
z oferowaną ceną 30 626,59 zł brutto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji. Na zadanie nr 8 - Budowa ciągu
pieszego wraz ze zjazdami na posesję na terenie działek
nr 87 i 90, położonych w miejscowości Wyszecino, gmina
Luzino wpłynęło 10 ofert z oferowana ceną od 99 467,63
zł do 180 148,69 zł. Zamawiający do realizacji zamówienia
przyjął ofertę, którą złożył Wykonawca : MS BRUKI Mirosław Sirocki, 84-242 Luzino, ul. Młyńska 34, z oferowaną
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ceną 99 467,63 zł brutto oraz 60 miesięcznym okresem
gwarancji. Na zadanie nr 9 - Budowa ciągu pieszego wraz
ze zjazdami na posesję oraz dwiema zatokami autobusowymi, na terenie działek nr 223, 210/3, 215/1, 214/1,
210/2, 210/41, 210/4 położonych w miejscowości Sychowo, gmina Luzino wpłynęło 13 ofert z oferowana cena od
103 204,70 zł do 177 675,01 zł. Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył Wykonawca :
OKRÓJ Zdzisław Okrój Barwik, ul. Słoneczna 8, 83-305
Pomieczyno, z oferowaną ceną 103 204,70 zł brutto oraz
36 miesięcznym okresem gwarancji. Na zadanie nr 10 Budowa ciągu pieszego wraz ze zjazdami na posesję oraz
dwiema zatokami autobusowymi w istniejącym pasie drogi powiatowej, na terenie działek nr 292, 309, położonych
w miejscowości Kochanowo, gmina Luzino wpłynęło 15
ofert z oferowaną cena od 65 152,07 zł do 111 584,81 zł.
Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył Wykonawca : Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe OL-TRANS Olgierd Hewelt Mrzezino, ul. Lipowa 6, 84-123 Połchowo, z oferowaną ceną 66 439,77 zł
brutto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji.
ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIENIE USTABILIZOWANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH ORAZ SKRATEK
Z KRATOWNI I PIASKU Z PIASKOWNIKA WRAZ Z
ZAŁADUNKIEM I TRANSPORTEM Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LUZINIE. W dniu 28.12.2012 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
Do terminu składania ofert, wpłynęły3 oferty z oferowana
ceną od 92.495,52 zł do 145.136,62 zł. Zamawiający do
realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożyła firma:
Eko Logistyk Usługi Komunalno-Transportowe Dariusz
Gruba, z oferowaną ceną 92.495,52 zł brutto.
SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: RÓWNANIE I PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH, NA TERENIE GMINY LUZINO. W dniu
07.02.2013 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego. Do terminu składania ofert, wpłynęły
3 oferty z oferowana ceną od 2.460,00 zł do 24.600,00 zł.
Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył Wykonawca Nadzory Budowlane inż. Eugeniusz
Gryczewski, 84-239 Bolszewo, ul. Szkolna 34, z oferowaną
ceną 2.460,00 zł brutto.
RÓWNANIE I PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH, NA TERENIE GMINY LUZINO. W dniu
12.02.2013 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego. Do terminu składania ofert, wpłynęły
3 oferty z oferowaną ceną od 379.197,68 zł do 631.868,49
zł. Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę,
którą złożył Wykonawca: Produkcja i Eksploatacja Kruszywa FORMELLA s.c. 84-223 Linia, Niepoczołowice 3A,
z oferowaną ceną 379.197,68 zł brutto.
SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU

INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA:
BUDOWA KRÓTKICH ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY LUZINO. W dniu
14.02.2013 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do terminu
składania ofert, wpłynęła 1 oferta. Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył Wykonawca:
NPI-PROJEKT Łukasz Formela, 84-239 Bolszewo ul. Strażacka 41, z oferowaną ceną 800,00 zł brutto.

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 01.07.2013 r. gmina przejmie
odpowiedzialność za odbiór, transport, zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, w znacznym stopniu zmienia zasady gospodarowania odpadami komunalnymi, jak również
nakłada nowe obowiązki na mieszkańców, właścicieli nieruchomości oraz gminę.
Jak będzie działał system gminny?
• Od dnia 1 lipca 2013 r. odpady komunalne powstające na
nieruchomościach zamieszkałych odbierane będą przez
podmiot wyłoniony w drodze przetargu przez gminę.
• Podmiot wyłoniony przez gminę w drodze przetargu
będzie odbierać, z nieruchomości zamieszkałej, odpady
zmieszane i zbierane w sposób selektywny wg. ustalonego
harmonogramu.
• W zamian za świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych Urząd Gminy, będzie pobierał opłatę wg.
wysokości stawek miesięcznych, określonych przez Radę
Gminy.
• Wysokość stawki opłaty od gospodarstwa domowego
będzie zróżnicowana w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, a także od tego
w jaki sposób będzie prowadzona zbiórka odpadów na terenie nieruchomości.
• Zgodnie z uchwalą Nr XXVII/316/2013 Rady Gminy
Luzino z dnia 20 marca 2013 r. opłatę będzie się uiszczać
co drugi miesiąc, do 15 – go dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu, w którym powstał obowiązek
zapłaty, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Luzino Nr
05 8349 0002 0012 8818 2000 0100 Bank Spółdzielczy w
Krokowej, Oddział w Luzinie, bądź za pośrednictwem sołtysów (tak jak w przypadku podatków i opłat za zużytą
wodę), w związku z tym pierwszy termin płatności upływa
w dniu 15 września 2013 r. (za okres lipiec - sierpień 2013
r.), a kolejne w terminach: do 15 listopada 2013 r. (za okres
wrzesień - październik 2013 r.), do 15 stycznia 2014 r. (za
okres listopad - grudzień 2013 r.). Bank Spółdzielczy w
Krokowej, Oddział w Luzinie nie pobiera prowizji z tytułu
dokonywanych wpłat na rachunek bankowy urzędu.
• Właściciel nieruchomości zamieszkałej będzie zobowią-
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zany do złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, według wzoru ustalonego uchwałą Nr XXVII/315/2013 Rady Gminy, w terminie 21 dni od wejścia w życie uchwały (obecnie uchwała
została przekazana do publikacji). O terminie złożenia
deklaracji urząd będzie informował w sposób zwyczajowo
przyjęty.
• Formularze deklaracji będą dostępne na stronie internetowej gminy www.luzino.pl, zakładka BIP, w Kancelarii
Urzędu Gminy oraz Referacie Gospodarki Komunalnej
Urzędu Gminy, a także u sołtysów.
• W przypadku, gdy właściciel nieruchomości zamieszkałej nie złoży deklaracji, Wójt Gminy w drodze decyzji ustali wysokość opłaty, zgodnie z obowiązującymi przepisami
w tym zakresie.
• W przypadku zmiany danych będących podstawą obliczenia opłaty, właściciel nieruchomości będzie zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia
wystąpienia zmiany.
• Właściciele nieruchomości zamieszkałych będą zobowiązani do wyposażenia nieruchomości w pojemniki
na odpady komunalne zmieszane we własnym zakresie
(poprzez zakup pojemnika, bądź zawarcie indywidualnej
umowy na jego wynajem, dzierżawę z podmiotem odbierającym odpady komunalne).
• Podmiot wyłoniony w drodze przetargu przez gminę na
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w ramach uiszczanej opłaty przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych, będzie zobowiązany zaopatrzyć nieruchomości w worki przeznaczone do selektywnego zbierania
odpadów komunalnych takich frakcji jak: papieru, tektury
i opakowań wielomateriałowych, szkła, plastiku (tworzyw
sztucznych) i metali, odpadów zielonych. W przypadku
prowadzenia selektywnej zbiórki w odpowiednio oznaczonych do tego celu pojemnikach, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zaopatrzenia się w pojemniki
we własnym zakresie.
• Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych będzie się odbywał jeden raz na
dwa tygodnie, natomiast odpadów zbieranych w sposób
selektywny jeden raz na miesiąc wg. ustalonego harmonogramu.
• Na terenie gminy będą działały: punkt selektywnego
zbierania odpadów tzw. „PSZOK” oraz punkt zbiórki
odpadów niebezpiecznych tzw. „PZON”, w których w ramach uiszczanej opłaty przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych, będzie prowadzona selektywna zbiórka
odpadów komunalnych takich jak: zużytego, małogabarytowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - w
ilości nieograniczonej, komunalnych odpadów wielkogabarytowych (typu meble), w tym wielkogabarytowego
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - w ilości nieograniczonej oraz zużytych opon - w ilości 4 szt.
rocznie od gospodarstwa domowego, niebezpiecznych,
wydzielonych z odpadów komunalnych powstających na
nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy,
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w szczególności: farby, lakiery, kleje, żywice, środki do
konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich,
rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich, zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji
i dezynsekcji, środki ochrony roślin oraz opakowania po
nich, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające
rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki, baterie
i akumulatory, zużyte kartridże i tonery, przepracowane
oleje, przeterminowane leki - w ilości nieograniczonej, odpadów budowlanych, rozbiórkowych (tzw. „czysty gruz”)
– w ilości do 5m3 rocznie od gospodarstwa domowego.
• Raz w roku (na wiosnę), w terminach uzgodnionych z
przedsiębiorstwem wywozowym, zgodnie z ustalonym
harmonogramem, w ramach uiszczanej opłaty przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na terenie gminy
będzie prowadzona zbiórka komunalnych odpadów wielkogabarytowych (typu meble, armatura sanitarna itp.),
w tym wielkogabarytowego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
• Gmina będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez zbierającego.
Powyższe zasady dotyczą właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Natomiast właściciele nieruchomości niezamieszkałych i zamieszkałych, które wykorzystywane są
również na inne cele niż mieszkalne oraz nieruchomości,
wykorzystywanych wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej, zobowiązani są do zawarcia indywidualne umowy z przedsiębiorstwem wywozowym na odbiór
odpadów komunalnych powstałych w wyniku ich działalności. Inne odpady niż komunalne, powstające na nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej (np. medyczne, weterynaryjne, budowlane, chemiczne, metalowe i inne) należy przekazywać podmiotowi
uprawnionemu do ich odbioru i postępować z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w odrębnych przepisach.
Koszt wywozu i utylizacji tych odpadów obciąża prowadzącego działalność, a w przypadku nie wywiązywania się
przez niego z tego obowiązku – właścicieli nieruchomości.
Na sesji Rady Gminy Luzino w dniu 20 marca 2013 r.
został przyjęty uchwałą Nr XXVII/312/2013 nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Luzino. Regulamin ten w szczególności określa wymagania i warunki utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości położonych w gminie Luzino. Ponadto
uchwałą nr XXVII/314/2013 został zmieniony szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ZBIÓRKA SELEKTYWNA
Zbiórka selektywna dotyczy segregacji odpadów komunalnych według podziału poszczególnych odpadów, z
uwagi na rodzaj materiału z jakiego zostały wykonane. Ma
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na celu oddzielenie spośród odpadów komunalnych, tych
których materiały nadają się do powtórnego wykorzystania, przez co odzyskuje się surowce wtórne i zmniejsza się
ilość odpadów, które trafiają na składowisko. W ten sposób
ogranicza się ilości odpadów trafiających na składowisko.
Przyjmuje się, iż na terenie gminy każda nieruchomość będzie miejscem selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Na terenie gminy odpady zbierane selektywne będą
gromadzone w pojemnikach lub workach o następującej
kolorystyce: kolor niebieski – papier, tektura i opakowania
wielomateriałowe (kartoniki po mleku, sokach itp.), kolor
zielony – szkło, kolor żółty – plastik (tworzywa sztuczne)
i metale, kolor brązowy – odpady zielone. Istnieje również
możliwość zastosowania innej kolorystyki pojemników,
worków do selektywnej zbiórki, pod warunkiem właściwego ich oznaczenia tzn. wskazania jakie frakcje odpadów
należy wrzucić do danego pojemnika.
PAPIER, TEKTURA I OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
WRZUCAĆ:
• Książki, gazety, papier do pisania, zeszyty
• Torby papierowe, tektura, karton
• Foldery, katalogi, mapy
• Papier z domieszką tworzyw sztucznych
• Opakowania po napojach (kartoniki po mleku, sokach
itp…)
NIE WRZUCAĆ:
• Papieru zatłuszczonego i kalki
SZKŁO
WRZUCAĆ:
• Opakowania ze szkła bezbarwnego i kolorowego, np.
słoiki, butelki (bez kapsli, zakrętek, obrączek na szyjkach)
NIE WRZUCAĆ :
• Szkła okiennego, samochodowego
• Luster, porcelany, fajansu i szkła zbrojnego
• Zużytych żarówek, lamp neonowych
• Termometrów
PLASTIK (TWORZYWA SZTUCZNE) I METALE
WRZUCAĆ:
• Opakowania po płynach i napojach PET (butelki PET
zgniecione i ponownie zakręcone)
• Opakowania po chemii gospodarczej stosowanej w gospodarstwach domowych
• Woreczki foliowe, reklamówki, czystą folię w małych ilościach
• Opakowania po jogurtach, kefirach
• Puszki po napojach
• Aluminium i drobny złom żelazny
NIE WRZUCAĆ:
• Styropianu, opakowań po farbach, chemikaliach, oleju i
folii budowlanej

ODPADY ZIELONE
WRZUCAĆ:
• Ścięte trawy ze skoszonych trawników, liście, gałęzie
przyciętych drzew, kwiaty, łodygi oraz inne części roślin
pochodzące z przydomowych ogródków i sadów.

POJEMNIKI NA ODPADY ZMIESZANE
Na każdej nieruchomości zamieszkałej winny znajdować
się pojemniki na odpady komunalne zmieszane, z zachowaniem następujących norm: co najmniej jeden pojemnik
o pojemności 60 l – w przypadku gospodarstwa domowego do 2 osób, pojemnik(i) o łącznej pojemności co najmniej 120 l – w przypadku gospodarstwa domowego od
3 do 5 osób, pojemnik(i) o łącznej pojemności co najmniej
240 l – w przypadku gospodarstwa domowego od 6 do 8
osób, pojemnik(i) o łącznej pojemności co najmniej 360 l
– w przypadku gospodarstwa domowego od 9 do 12 osób,
pojemnik(i) o łącznej pojemności co najmniej 1,1 m3 –
w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje powyżej 13
osób, pojemnik(i) o łącznej pojemności co najmniej 4 m3
– w zabudowie wielorodzinnej. Dla nieruchomości, na
której prowadzona jest działalność gospodarcza, lub inna
działalność, w wyniku której powstają odpady komunalne, ilość i wielkość pojemników winna być dostosowana
do potrzeb, nie może być jednak mniejsza niż jeden pojemnik o pojemności 120 l.

STAWKI OPŁAT
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Zgodnie z uchwałą Nr XXVII/313/2013 Rady Gminy
Luzino z dnia 20 marca 2013 r. na terenie Gminy Luzino
dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy- od gospodarstwa domowego na danej nieruchomości.
Wysokość stawki opłaty od gospodarstwa domowego różnicuje się w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących na nieruchomości.
Wysokość stawki opłaty w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny wynosi:
• dla gospodarstw liczących 1 mieszkańca - 22 zł,
• dla gospodarstw liczących 2 mieszkańców - 32 zł,
• dla gospodarstw liczących od 3 do 5 mieszkańców - 40 zł,
• dla gospodarstw liczących od 6 do 8 mieszkańców - 55 zł,
• dla gospodarstw liczących od 9 do 12 mieszkańców - 88 zł,
• dla gospodarstw liczących od 13 mieszkańców i więcej
- 106 zł.
W przypadku zbierania odpadów komunalnych wyłącznie zmieszanych (zbieranych w sposób nieselektywny)
wysokość stawki opłaty w poszczególnych przedziałach
wzrasta o 100 %.
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OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art.17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jedn. Dz.U. z 2012r. poz.647 z późn.zm.) oraz art.39
w związku z art.54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199,
poz.1227 z póź. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
• projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dąbrówka, działka nr 194/9, nr
194/11 i nr 194/12 oraz fragmentu wsi Barłomino, działka
nr 85/8 i część działki nr 85/13,
• projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Luzino (obręb geodezyjny Luzino) w zakresie fragmentu miejscowości Luzino
(działka nr 31/36 i nr 31/70),
• projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Luzino (obręb geodezyjny
Luzino), gm. Luzino w zakresie fragmentu miejscowości
Luzino (działka nr 24).
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w
dniach od 11 kwietnia 2013r. do 14 maja 2013 roku w
Urzędzie Gminy w Luzinie, przy ul. 10 Marca 11, 84-242
Luzino, w godz. 13.00-15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów
miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2013 w Urzędzie Gminy w Luzinie , przy ul. 10 Marca
11, 84-242 Luzino w pokoju nr 16, o godz. 14.30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2012r. poz.
647 z późn. zm.) oraz art.39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. Nr 199, poz.1227 z póź. zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych,
może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu do Wójta Gminy Luzino z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 czerwca 2013 roku.
Jarosław Wejer
Wójt Gminy Luzino

INFORMACJA
Urząd Gminy w Luzinie informuje, iż w dniu 31.12.2012
roku weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 roku
10

o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1407).
Wyżej cytowana ustawa wprowadziła wiele udogodnień
dla osób wykonujących obowiązek meldunkowy, a mianowicie:
• dokonując zameldowania można jednocześnie wymeldować się z poprzedniego pobytu (wszystkie te czynności
wykonywane będą w jednym urzędzie z chwilą zameldowania się w nowym miejscu),
• brak obowiązku podawania informacji o wykształceniu,
obowiązku wojskowym oraz przedkładania książeczki
wojskowej,
• wydłużenie terminu na zgłaszanie meldunku – z 4 dni
do 30 dni,
• umożliwianie dopełnienia formalności meldunkowych
w urzędzie przez ustanowionego pełnomocnika,
• zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich
oraz obywateli UE na pobyt czasowy, nie przekraczający 3
miesięcy,
• zniesienie obowiązku meldunkowego wczasowiczów i
turystów.

KONCERT KOLĘD
W dniu 04.01.2013 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej
im. Marszałka Macieja Płażyńskiego w Luzinie odbył się
już po raz piąty koncert kolęd, tym razem pn. „Luzińskie
kolędowanie z zespołem FEEL”. Na koncert przybyło 890
osób, aby uczestniczyć w tym niecodziennym wydarzeniu i podziwiać występ Piotra Kupichy – głównego wokalisty zespołu. Podczas koncertu usłyszeć można było nie
tylko kolędy, ale też największe przeboje muzyczne zespołu FEEL. Sponsorem Głównym „Luzińskiego kolędowania
z zespołem FEEL” była firma GAZ-SYSTEM.
SPONSOR GŁÓWNY

Bardzo dziękujemy za wsparcie finansowe.
Dziękujemy także pozostałym sponsorom tj.: Bankowi
Spółdzielczemu w Krokowej, Przedsiębiorstwu Robót
Energetyczno- Budowlanych Budrem Rybak Sp.z o.o.,
Usługom Tartacznym i Stolarskim Tartak Kleba, Firmie Semerling Security – Biuro Ochrony Mienia, Firmie
Energobud – Handel i Usługi, Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych. Słowa podziękowania
kierujemy również do współorganizatora koncertu kolęd
- Stowarzyszenia Oliwskie Słoneczko.

XIII PRZEGLĄD JASEŁEK
W dniu 12 stycznia 2013 roku odbył się XIII Przegląd
Jasełek i Zespołów Kolędniczych w Szkole Podstawowej
im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie organizowany przez
Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie. W jury w tym roku
zasiedli: Pan Tomasz Fopke – Naczelnik Wydziału Kultury
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i Spraw Społecznych w Wejherowie, Pani Łucja Włodek
–Jabłońska – Artysta z tereny Gminy Luzino, Pani Marta
Jędrzejczak oraz Pan Teofil Sirocki – członek Teatru Dramatycznego w Luzinie. W przeglądzie brało udział siedem
zespołów kolędniczych. Każdy z Zespołów został wyróżniony:
• Gminne Przedszkole Publiczne w Luzinie- za dopracowaną oprawę scenograficzno – kostiumową
• Świetlica Integracyjna „Skrzydło Anioła”- za wzruszające
ukazanie ludzkiego wymiaru Świąt Bożego Narodzenia
• Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Twardowskiego w
Barłominie- za grę aktorską, z wyróżnieniem roli Heroda
• Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kębłowie- za
oryginalną ekspozycję wątków biblijnych
• Szkoła Podstawowa im. Lecha Bądkowskiego w Luzinieza edukacyjny charakter przedstawienia
• Szkoła Podstawowa im. Płu Stanisława Dąbka Sychowieza uwypuklenie elementów wychowawczych
• Szkoła Podstawowa w Wyszecinie- za dynamiczną akcję
sceniczną oraz promocję wartości rodzinnych.

XXI FINAŁ WOŚP

Luzina, Przetwórni Mięsa „Konkol”, Pośrednictwu finansowo – ubezpieczeniowemu „Mag-Wer” a także Piekarni
Kaszubskiej z Luzina.

POMORSKI FESTIWAL
PIOSENKI ZIMOWEJ
Alicja Szmuda ze Szkoły Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie okazała się najlepsza w swojej kategorii
wiekowej podczas V Pomorskiego Festiwalu Piosenki Zimowej Lębork 2013. Festiwal odbył się 2 lutego 2013 W
konkursie wzięło udział 65 solistów z miejscowości: Borzytuchom, Bytów, Czarnków, Człuchów, Gdańsk, Gdy-

Na terenie Gminy Luzino w dniu 13 stycznia 2013 roku
w ramach XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przeprowadzona została zbiórka pieniężna do puszek. Zbiórkę prowadziło zbierało 20 wonotariuszy z 70
Wodnej Drużyny Harcerskiej ZHP w Luzinie, przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultury. Zebrane pieniądze w
wysokości 11.755,11 złotych zostały przekazane na konto
Fundacji WOŚP.

FERIE W GMINNYM OŚRODKU KULTURY
W dniach 18-22 lutego 2013 r. w ramach ferii zimowych w
Gminnym Ośrodku Kultury w Luzinie odbyły się zajęcia
z filcowania i decoupage. Dla młodszych dzieci zorganizowane zostało bezpłatne przedstawienie w pt: „Psoty i
kłopoty”. Odbył się też kulig dla dzieci i ich rodziców, w
którym udział brało około 100 uczestników. Na zakoń-

nia, Kobylnica, Lębork, Luzino, Piła, Potęgowo, Rumia,
Siemirowice, Sierakowice, Słupsk, Rumia, Wilkowo Nowowiejskie w 4 grupach wiekowych. Szkołę po raz pierwszy reprezentowało dwoje członków zespołu „Luzińskie
Dzwoneczki”: Antoni Witsttock i Alicja Szmuda w I grupie wiekowej, przygotowanych przez p. Alicję Klinkosz.
Solistom akompaniował na akordeonie p. Zygmunta Rohraff. Komisja konkursowa w składzie: Wojciech Kucharski
– przewodniczący jury, gitarzysta, wokalista, kompozytor,
producent, aranżer i autor tekstów, Andrzej Konieczko –
konferansjer, dziennikach muzyczny i Rafał Mędlewski
– muzyk, pianista, gitarzysta, kompozytor, członek grupy
folkowej Boreasz przyznała w I grupa wiekowa (do 9 lat):
I miejsce Alicji Szmuda ze Szkoły Podstawowej im. Lecha
Bądkowskiego w Luzinie. Udział w tym festiwalu przyczynił się do zdobycia kolejnych doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród dzieci i młodzieży.

czenie kuligu przygotowano ognisko, na którym można
było upiec kiełbaski oraz rozgrzać się herbatką. Gminny
Ośrodek Kultury dziękuje za pomoc w organizacji kuligu
Nadleśnictwu Strzebielino z siedzibą w Luzinie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie, p. Józefowi Lademann z

"LUZIŃSKIE DZWONECZKI" NAJLEPSZE
"Luzińskie Dzwoneczki" ze Szkoły Podstawowej im. Lecha
Bądkowskiego w Luzinie okazały się najlepsze w kategorii
taniec ludowy podczas X Powiatowego Przeglądu Form
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Tanecznych, który odbył się 4 marca 2013r. w hali sportowo - widowiskowej Powiatowego Ośrodka Sportu Młodzieżowego w Pucku. W konkursie startowało 21 formacji
oraz 13 solistów i 5 duetów z powiatu puckiego i wejherowskiego. Prezentowali różne formy taneczne: hip-hop,
funky, cheerleaders, disco-dance, taniec ludowy, inne formy tańca w trzech kategoriach wiekowych kat. szkół podstawowych, kat. gimnazjów i ponadgimnazjalnych. W
tanecznej rywalizacji po raz pierwszy wziął udział zespół
kaszubski "Luzińskie Dzwoneczki" pod kierunkiem p.
Alicji Klinkosz w składzie: Langa Dagmara kl.II b, Czech
Kinga kl.II b, Kotłowska Andżelika kl.II b, Maszota Kaspar
kl.II b, Tobias Konrad kl.II b, Sielaff Magda kl.III a, Hinz
Jakub kl.III a, Damps Karol kl.V b, Fajter Mateusz kl.V b,
Halman Karolina kl.V b, Mielke Barbara Vkl. b, Szczurek Gracjan kl.V b i zajęły I miejsce. Zespół dziękuje p.
Zygmuntowi Rohraff za wspaniały akompaniament. Pan
Zygmunt swoją znakomitą grą na akordeonie już po raz
kolejny towarzyszył występowi naszego zespołu.

towym etapie Pomorskiego Konkursu Ortograficznego i
Matematycznego w Gdańsku. Czas oczekiwania na wyniki
konkursu umilił uczestnikom słodki poczęstunek podarowany przez właściciela piekarni „Kaszubska”z Luzina pana
Kazimierza Meyer.

ŚWIĘTO SZKOŁY
19 marca 2013 r. w Szkole Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego miała miejsce szczególna uroczystość – społeczność szkolna obchodziła Święto Patrona. Staje się już
tradycją, że ten szczególny dzień obchodzony jest w łączności z Dniem Jedności Kaszubów, w ten sposób szkoła
wskazuje na swe zasadnicze priorytety. Święto Szkoły jest
zawsze doskonałą okazją do zaprezentowania osiągnięć
w pracy z dziećmi, tym razem ten zaszczytny obowiązek
przejął dyrektor szkoły Dariusz Rompca, który po serdecznym powitaniu wszystkich zebranych, przedstawił
prezentację multimedialną przedstawiającą całoroczne
życie w szkole. Zebrani dowiedzieli się o przebiegu wielu

XVII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY I MATEMATYCZNY
DLA KLAS III
Dnia 04 lutego 2013 r. w szkole Podstawowej im. L. Bądkowskiego w Luzinie odbył się XVII Międzyszkolny
Konkurs Ortograficzny i Matematyczny dla klas trzecich.
Wzięli w nim udział uczniowie ze szkół podstawowych
gminy Luzino – z Barłomina, Kębłowa, Sychowa i Luzina.
Dyktando konkursowe pisało 16 osób, a do konkursu matematycznego przystąpiło 17 uczestników. W skład komisji konkursowej weszły panie: wicedyrektor Hanna Plecke - przewodnicząca, Dorota Pranga, Bożena Frąckowiak
- Zinkel, Maria Semak, Ewa Tempska, Danuta Klocka i
Mirosława Marszewska. W konkursie ortograficznym I
miejsce zajęła Greta Formela (SP Luzino), II miejsce Aleksandra Sułek (SP Luzino), III miejsce Natalia Szturgulewska (SP Luzino) i Mikołaj Bańko (SP Luzino). Laureatami konkursu matematycznego zostali: I miejsce - Alicja
Szmuda (SP Luzino), II miejsce - Natalia Szturgulewska

uroczystości i przedsięwzięć szkolnych, m.in. pasowaniu
na ucznia, Dniu Edukacji Narodowej, kiermaszu świątecznym, współpracy ze szkołami z Europy, otrzęsinach,
konkursach, egzaminach sprawdzających kompetencje
uczniów, ciekawej pracy Samorządu Szkolnego oraz inicjatywach Rady Rodziców. Wszyscy byli pod wrażeniem
ogromu zadań, jakie wyznacza sobie szkoła i następnie
skutecznie je realizuje. Dopełnieniem przedstawionych
przez Dyrektora osiągnięć szkolnych było wręczenie nagród zwycięzcom konkursu wiedzy o Lechu Bądkowskim
oraz program artystyczny przygotowany przez nauczycieli
języka kaszubskiego. Spektakl o tytule „Pamiãtôj ò spikù”
był okazją do zaprezentowania wzorowej kaszubszczyzny
dzieci, które tego, wcale niełatwego, języka uczą się właśnie w szkole noszącej imię Lecha Bądkowskiego. Oprócz

(SP Luzino), III miejsce – Adrian Kupc (SP Sychowo) i
Agata Kankowska (SP Luzino) , IV miejsce – Maksymilian
Bollin (SP Sychowo), Adriana Bobkowska (SP Barłomino)
i Hanna Wiśniewska (SP Kębłowo). Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, które ufundował Wójt
i Rada Gminy Luzino. Laureaci wezmą udział w powia12
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niekwestionowanej wartości jaką jest posługiwanie się językiem kaszubskim, warto także zwrócić uwagę na przesłanie całego przedstawienia – dzieci udowodniły dorosłym, że prawdziwe szczęście może dać nam kierowanie
się w życiu tolerancją, dobrocią, miłością, a nade wszystko zachowywanie skromności. Spektakl wykonany przez
uczniów został nagrodzony gromkimi brawami. Dzień Patrona szkoły stał się również okazją dla uroczystego przekazania społeczności szkolnej przeróżnych pomocy dydaktycznych. Wszystko dzięki staraniom kierującej Radą
Rodziców Aleksandrze Meyer oraz wójta Gminy Luzino
Jarosława Wejera. Oprócz wymienionych osobistości ten
szczególny dzień z życia szkoły swą obecnością zaszczyciła
córka Lecha Bądkowskiego Sławina Kosmulska z mężem,
ks. prałat Zygfryd Leżański (który przekazał zestaw słowników do szkolnej biblioteki), prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Luzino Sławomir Klas, nie zabrakło także dyrektorów szkół i placówek kulturalno-oświatowych z
terenu gminy. Wszystkim przybyłym gościom za pamięć
o szkole oraz dary serdecznie podziękował Dyrektor placówki, zapraszając jednocześnie na uroczystości organizowane przez szkołę w czasie roku szkolnego.

KONKURS RECYTATORSKI POEZJI
POLSKIEJ
W marcu w Szkole Podstawowej w Sychowie obyły się
eliminacje gminne Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej. Udział w konkursie wzięli uczniowie ze wszystkich

- Julianna Post (SP Sychowo), II miejsce - Filip Mielnik
(SP Sychowo), II miejsce - Weronika Wrzesińska (SP Kębłowo), III miejsce – Aleksandra Marzejon (SP Kębłowo), wyróżnienie – Adriana Bobkowska (SP Barłomino).
W kategorii kl. IV-VI: I miejsce - Adam Pieńkowski (SP
Luzino), II miejsce - Magdalena Jarzembińska (SP Wyszecino), III miejsce - Zuzanna Bojke ( SP Sychowo), wyróżnienie - Wiktoria Skibińska (SP Sychowo), Błażej Bojka
(SP Barłomino). Dyrekcja szkoły wyrażaj podziękowanie
wójtowi Gminy Luzino – Jarosławowi Wejer za wsparcie
finansowe, które umożliwiło zakup nagród książkowych,
a także dla J. A. Teclaf – (firma „Arkabud”), S.P. Syldatk
(firma „Stylowe ogrody”), M. Mielewczyk (kwiaciarnia
„Maranta” z Luzina), T. Tempskiej (sklep spożywczy w
Malwinie), L. D. Jarzembińscy (sklep spożywczy „Lewiatan”w Sychowie), J. Słowi (sklep spożywczy w Robakowie), T.Z. Bertrand (sklep spożywczy Dąbrówka), M.Z.
Dargacz (firma handlowa).

UROCZYSTOŚĆ PASOWANIA
UCZNIÓW NA CZYTELNIKA
Niedawno uczniowie klasy I a oraz I b zostali pasowani na
czytelnika. Swoją przygodę z książką uczniowie rozpoczęli
oglądając krótkie przedstawienie w wykonaniu uczniów
klas starszych pod tytułem „Sąd nad książką”. Pani Barbara Klońska zapoznała dzieci z Regulaminem Biblioteki.
Po uroczystym pasowaniu uczniowie otrzymali dyplomy
i zakładki do książki, oraz karty biblioteczne. Na koniec
mali czytelnicy mogli wypożyczyć swoją pierwszą książkę.
Dziękując Pani bibliotekarce, wręczyli samodzielnie wykonane obrazki, do pierwszej lektury pt. „Słoń Trąbalski”
i zapewniali, że zostać czytelnikiem, to wyjątkowa radość
dla każdego dziecka.

GIMNAZJUM Z LUZINA ZWYCIĘZCĄ
HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ
W KOSTKOWIE
szkół z terenu Gminy Luzino. Zaprezentowali oni poezję
i fragmenty prozy wybranych przez siebie twórców literatury polskiej. Zmagania uczniów oceniała komisja w
składzie: p.Dorota Sychowska, p.Grażyna Kulas i p.Mirosław Odyniecki, która przyznała uczestnikom następujące miejsca i wyróżnienia: w kategorii kl. I-III: I miejsce

Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły
w Kostkowie odbył się 08.02.2013r. Rozgrywki były przeznaczone dla adeptów piłki nożnej uczęszczających do
pierwszej klasy gimnazjum i młodszych. Na turnieju rywalizowało ze sobą 6 zespołów reprezentujących 4 szkoły - Luzino, Gniewino oraz po dwie z Kostkowa i Łęczyc.
Gimnazjaliści z Luzina, na co dzień trenujący w drużynie
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GOSRiT Luzino pod okiem nauczyciela w-f Grzegorza
Semak, okazali się bezkonkurencyjni. Wynik osiągnięty
przez młodych piłkarzy z Luzina dobrze rokuje na przyszłość i daje nadzieje na kolejne sukcesy. Skład zwycięskiej
drużyny: Piotr Gruba, Michał Kożyczkowski, Maciej Kożyczkowski, Szymon Milewski, Adam Wencel, Mateusz
Kołacz, Mariusz Rybka, Filip Stasiak.

„NA WŁASNE KONTO”
W dniach od 11 do 15 lutego 2013 roku w gimnazjum
odbywały się zajęcia z programu „Na własne konto”, którego koordynatorami są Europejski Fundusz Rozwoju
Wsi Polskiej i Narodowy Bank Polski. Nadrzędnym celem programu jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej
uczniów, kształtowanie podstaw przedsiębiorczości, a
także przekazanie umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej. Zajęcia prowadzone były
przez studentkę Uniwersytetu Warszawskiego – Jagodę

mującego się produkcją okien i drzwi - w firmie „Bracia
Bertrand”. Gimnazjaliści wraz z opiekunami zwiedzili biurowiec firmy, dwie hale produkcyjne w Luzinie i jedną w
Strzebielinie, które wyposażone są w najnowocześniejszy
sprzęt, rzadko spotykany w Europie. Zwiedzaniu przedsiębiorstwa towarzyszył sam założyciel firmy - p. Bronisław
Bertrand. W trakcie wizyty młodzież przeprowadziła wywiad z właścicielem. Pytania dotyczyły motywów rozpoczęcia działalności; sukcesów i trudności, z jakimi musi
się liczyć przedsiębiorca; kosztów i instytucji, z którymi
ma do czynienia oraz planów firmy na przyszłość. Tygodniowa edukacja ekonomiczna uatrakcyjniona została
również wizytą w Banku Spółdzielczym w Krokowej Oddział Luzino. Pani Karcz - dyrektor banku w sposób niezwykle interesujący i szczegółowy opowiedziała o historii
placówki, jej funkcjach, prowadzeniu rachunków, udzielaniu kredytów, depozytach, lokatach, kontach bankowych
i wielu innych ciekawych rzeczach. Aktywność gimnazjalistów była nagradzana punktami. Każdy z uczestników
programu otrzymał filmy edukacyjne przedstawiające w
przystępny sposób podstawowe pojęcia z dziedziny ekonomii. Szczęśliwcami, którzy uzyskali najwięcej punktów
i otrzymali dodatkową nagrodę w postaci gry planszowej
Monopol, byli: Estera Trocka z klasy II e, Dariusz Dampc
z klasy III b oraz Klaudia Halman z klasy II c. Zajęcia te
stanowiły pierwszy etap programu „Na własne konto”. Następną część stanowić będą zajęcia pozalekcyjne, podczas
których uczniowie dokształcą się z zasad tworzenia biznes
planu oraz będą tworzyli młodzieżową gazetę ekonomiczną. Dotychczasowe „działanie na własne konto” okazało
się być owocne. Tak samo obiecująco zapowiadają się kolejne wspólne spotkania.

UCZNIOWIE GIMNAZJUM W LUZINIE
ZWIEDZAJĄ WARSZAWĘ

Ciepłą i nauczyciela gimnazjum – Katarzynę Czarnecką.
Chęć uczestnictwa w zajęciach zadeklarowało 25 uczniów
i uczennic z różnych klas naszej szkoły. W trakcie zajęć
gimnazjaliści zapoznali się z podstawowymi pojęciami
ekonomicznymi, a także z cechami i umiejętnościami osób
przedsiębiorczych. Dowiedzieli się o tym, jakie mogą być
plusy i minusy prowadzenia własnej firmy. Przybliżono
im również zagadnienia z planowania działalności gospodarczej w lokalnym otoczeniu. Mieli okazję stworzyć swój
własny biznes plan przykładowej działalności. Uczniowie
uzyskali odpowiedź również na następujące pytania: Co
to jest bank? Jaką rolę pełni bank centralny w gospodarce? Czym jest budżet państwa, a czym budżet rodzinny?
Jakie są sposoby oszczędzania, a jakie produkty bankowe
dla oszczędzających? W ramach programu przewidziana
była także wizyta u naszego lokalnego przedsiębiorcy, zaj14

Podczas tegorocznych ferii dwie grupy gimnazjalistów,
uczestników projektu „Akademia Młodych Noblistów”, wyjechały na wycieczkę edukacyjną do Warszawy. Wyjazd został w pełni sfinansowany przez realizatora projektu – Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Warszawie. Jednym z głównych
celów wycieczki była wizyta w Centrum Nauki Kopernik,
które zajmuje się promowaniem nowoczesnej komunika-

cji naukowej. Zwiedzając centrum, można m.in. poznawać
prawa przyrody poprzez samodzielne przeprowadzanie interaktywnych eksperymentów. Było to z pewnością bardzo
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interesujące doświadczenie dla młodzieży. Uczniowie mieli
również możliwość zwiedzenia Belwederu i obejrzenia wystawy Poświęconej Marszałkowi Piłsudskiemu oraz historii
Orderu Virtuti Militari. Inną atrakcją wycieczki było zwiedzanie Zamku Królewskiego oraz spacer po Łazienkach i
Starym Mieście. Gimnazjaliści podążali również śladami
bohaterów książki pt. „Kamienie na szaniec” oraz poznawali miejsca związane z postacią Marii Skłodowskiej – Curie.
Wyjazd do Warszawy pozwolił uczniom wzbogacić wiedzę na temat bogatej historii i architektury stolicy, a także
uczestniczyć w nowoczesnych warsztatach naukowych.

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI
„ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

W drugim dniu zawodów reprezentanci Luzina wygrali
wszystkie trzy spotkania. W bardzo wyrównanym meczu
pokonali jedna bramką wejherowian, a potem również
reprezentacji w Redy i Choczewa. Ostatecznie po dwóch
dniach rywalizacji Gimnazjum Luzino stanęło na podium
zawodów zdobywając drugie miejsce. W składzie Luzina
zagrali: Kamil Socha, Sebastian Engelbrecht, Patryk Gruba, Kacper Kankowski, Łukasz Dybowski, Szymon Małaszycki, Jakub Socha, Kacper Frąckowiak, Tomasz Hirch,
Dominik Żaczek, Mikołaj Bonk, Kajetan Graczyński,
Konrad Konkel i Jakub Fikus.Grupę do zawodów przygotował Karol Pionke.

W dniu 26 lutego 2013 roku w gimnazjum odbyło się spotkanie z okazji zbliżającego się Narodowego Dnia Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”. Z inicjatywy Piotra Dybowskiego, animatora uroczystości ku czci Żołnierzy Wyklętych,
w naszych gimnazjum gościło druh por. Józefa Bandzo

X - JUBILEUSZOWE SEJMIKOWANIE W
LUZIŃSKIM GIMNAZJUM

„Jastrząb” – żołnierza 5 Wileńskiej Brygady AK mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, dr Andrzeja Kołakowskiego – pedagoga UG, barda i pieśniarza narodowego,
Annę Kołakowską – najmłodszą więźniarkę polityczna w
stanie wojennym oraz Piotra Szubarczyk – publicystę historycznego. Goście opowiedzieli uczniom o żołnierzach
wyklętych, czyli żołnierzach zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Wspólnie z uczniami zaśpiewali kilka
patriotycznych pieśni. W ten sposób chcieli zainteresować
gimnazjalistów historią konspiracji niepodległościowej.
Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali
wspomnień gości, a przede wszystkim Józefa Bandzo ps.
„Jastrząb” na temat szczegółów życia żołnierskiego i walki
żołnierzy z reżimem komunistycznym oraz podziękowali gościom za możliwość poznania historii w taki właśnie
sposób.

16 marca 2013 roku w Gimnazjum im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie miała miejsce szczególna uroczystość – już po raz dziesiąty zorganizowano Gimnazjalny
Konkurs Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu w ramach Sejmiku Kaszubskiego. Na jubileuszowy sejmik do Luzina przyjechali gimnazjaliści z 19 szkół z różnych powiatów województwa pomorskiego, od dwóch lat konkurs odbywa
się pod patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty. Jak
corocznie uczniowie musieli rozwiązać test sprawdzający
wiedzę z zakresu literatury, historii, geografii, wiedzy o kulturze Kaszub i Pomorza. Spośród 46 uczniów wyłoniono
najlepiej przygotowaną ósemkę : Małgorzatę Styczewską
z Brzezina, Magdalenę Cichosz, Annę Gawin i Agnieszkę Mielewczyk z Gowidlina, Annę Bonk, Agnieszkę Szur
i Natalię Grzenkowicz z Luzina, Zuzannę Kuczkowską z
Kościerzyny. Wymienione uczennice przystąpili do zasadniczego finału – części ustnej konkursu i odpowiadały na
niejednokrotnie bardzo trudne pytania. Poziom był tak
wyrównany, że musiano zorganizować „dogrywkę”. Osta-

SUKCES W PIŁCE RĘCZNEJ
W dniach 7-8.03.2013r. odbyły się powiatowe zawody
sportowe w piłce ręcznej chłopców. W zawodach wzięło
udział dziewięć zespołów. W pierwszym dniu zawodów
reprezentacja Gimnazjum z Luzina wygrała fazę grupową
pokonując Łęczyce oraz Kostkowo. Niestety w starciu z faworytem zawodów, drużyną z Bolszewa, po emocjonującej pierwszej połowie ostatecznie przegrali wynikiem 12:8.
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tecznie po bardzo emocjonującym finale zwyciężczynią X
Gimnazjalnego Konkursu Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu została Agnieszka Mielewczyk z Gowidlina, II miejsce
zajęła Anna Bonk z Luzina, natomiast III przypadło Małgorzacie Styczewskiej z Mrzezina. Komisja konkursowa
pracowała w składzie: Alfons Miłosz - przewodniczący i
autor większości pytań, Zdzisław Żmuda-Trzebiatowski,
Ryszard Hinc oraz Sławomir Klas. Szczególne podziękowania społeczność gimnazjum kieruje do Alfonsa Miłosza, Zdzisława Żmudy-Trzebiatowskiego oraz Ryszarda
Hinc, którzy od samego początku biorą udział w luzińskim
sejmikowaniu. Choć jest to uroczystość szkolna wzbudza
ona szerokie zainteresowanie w lokalnej społeczności. Jubileuszowy sejmik zaszczycili swą obecnością zacni goście
– Wójt Gminy Jarosław Wejer, Przewodnicząca Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu Aleksandra Meyer, kierująca
Radą Biblioteczną Genowefa Kasprzyk, Przewodniczący
Rady Rodziców luzińskiego gimnazjum Marek Tempski,
Dyrektor Kaszubskiego Centrum Edukacji Danuta Seyda.
Nie zabrakło również działaczy ZKP w Luzinie Alicji i Romana Klinkoszów oraz Teofila Sirockiego. Z okazji X-lecia
Sejmiku Kaszubskiego warto spojrzeć na to przedsięwzięcie przez pryzmat statystyki. W 10 edycjach wzięło udział
728 uczniów z 222 szkół z obszaru całego województwa
pomorskiego. Laureaci konkursu w znakomitej większości stają się ambasadorami kultury kaszubskiej w swoich
środowiskach, zarażają innych pasją zdobywania wiedzy
o najbliższym im regionie. Wszystkim uczestnikom, nauczycielom przygotowującym młodzież, sponsorom i gościom X Sejmiku Kaszubskiego społeczność luzińskiego
gimnazjum składa najserdeczniejsze podziękowania i zaprasza do Luzina już za rok.

"KASZUBSKIE SZMARAGDY"
W sobotę 9 marca 2013 roku w luzińskim Hotelu Czardasz odbyła się Gala I Finału Konkursu o Certyfikat
Marki Lokalnej "Kaszubskie Szmaragdy". Organizatorem
uroczystości był Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga”. Nominowano produkty w 3 kategoriach:
Sztuka na Kaszubach, lokalny produkt turystyczny oraz
inicjatywa lokalna. Nagrodę w kategorii inicjatywa lokalna „Kaszubskie Szmaragdy” otrzymała odbywająca się
corocznie w czerwcu na Hali Widowiskowo – Sportowej
im. Marszałka Macieja Płażyńskiego w Luzinie, KASZUBSKA PARAOLIMPIADA , którą organizuje działająca
przy Kaszubskim Towarzystwie Sportowo – Kulturalnym
Świetlica Integracyjna „Skrzydła Anioła”. Gratulujemy całej społeczności świetlicy tego wyróżnienia. Warto dodać,
że w tej kategorii nominowane były jeszcze dwie luzińskie
inicjatywy: organizowana przez Kaszubskie Towarzystwo
Sportowo- Kulturalne i GOSRiT - Cykl turniejów piłki
nożnej „Kaszub Cup” oraz Szkoła Podstawowa im. Lecha
Bądkowskiego w Luzinie - Festiwal Piosenki Kaszubskiej
„Kaszëbsczé Spiéwë”

TURNIEJE ...
W trakcie ferii zimowych GOSRiT Luzino zorganizowali aż
16

6 turnieji w ramach kampanii „ Zachowaj trzeźwy umysł”,
które mino zmiennej pogody odbywały się na luzińskim
Orliku oraz na Hali Widowiskowo – Sportowej im. Marszałka Macieja Płażyńskiego. Pierwszy z nich rozegrany
został w sobotę 16 lutego, kiedy to w Hali Widowiskowo
– Sportowej w Luzinie, został zorganizowany turniej piłki
nożnej halowej dla rocznika 1997 i młodsi. Stawiło się w
nim osiem zespołów z powiatu Wejherowskiego. Najlepszą
drużyną okazała się FC Biedronka Luzino, która bezkonkurencyjnie wygrała wszystkie swoje mecze a w wielkim
finale pokonali Robakowo aż 5:0. W meczu o najniższy
stopień podium walczyły drużyny Pompa i My i Oni, to
spotkanie w regulaminowym czasie gry skończył się remisem 2:2 i zwycięzcę musiały wyłonić rzuty karne, które lepiej strzelała drużyna Pompy. W poniedziałek 11.02.2013
na boisku Orlik został rozegrany turniej podwórkowy dla
rocznika 1995 i młodsi. Tu do rywalizacji stanęło aż 13
ekip z Powiatu Wejherowskiego i Lęborskiego. W tym
turnieju zwyciężyła drużyna Leichoren Lębork. Zawodnicy Pogoni Lębork pokonali w wielkim finale zespół Mechanika Milwino 3:0. W tzw. Małym finale zobaczyliśmy
Rob Team i FC Biedronkę, w tym spotkaniu drużyna Rob
Team zwyciężyła również 3:0. Dwa dni później również
na orliku ponownie zagrali chłopcy urodzeni w roczniku
1997 i młodsi. W tym dniu do rywalizacji stanęły 12 ekip.
Bezkonkurencyjnie turniej wygrała drużyna FC Biedronka, która nie dała żadnych szans pozostałym zespołom. Na
turnieju dla rocznika 1999 i młodszych do rywalizacji o
zwycięstwo stanęło 8 ekip. Zwyciężyła ekipa PZU Linia,
która w wielkim finale pokonała zespół Skład Węgla i Papy
po rzutach karnych. O najniższy stopień podium stanęły
drużyny GOSRiT 97/98 dziewczyny i drużyna Kosiarzy.
W tym spotkaniu Kosiarze pokonali dziewczyny 3:1. W
kolejnm turnieju na orliku do rywalizacji stanęli chłopcy i
dziewczyny urodzeni w 1996 roku. W tym turnieju rywalizowało 8 ekip. Jego zwycięzcą została ponownie drużyna
FC Biedronka, która w finale pokonała Zakrzewo 2:1, o
najniższy stopień podium walczyli GOSRiT Waga Luzino
i Pompa. Zespół GOSRiT, nie mógł wystąpić w meczu o
3miejsce, ponieważ musiał wrócić na luzińską halę , gdzie
w tym czasie podopieczni trenera Sylwestra Piątka brali
udział w obozie sportowym. 20 lutego do rywalizacji stanęli ponownie zawodnicy z rocznika 1997 i młodsi. Mocno padający śnieg i mróz nie przeszkodził w rozegraniu
kolejnego turnieju dla tego rocznika. W tym turnieju
zwyciężyli nie kto inny jak FC Biedronka, która w finale
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pokonała zespół Galerii Luzino. Na najniższym stopniu
podium stanęła drużyna FC Kloc Gościcino. GOSRiT
dziękuje wszystkim zawodnikom, którzy w czasie ferii
zamiast siedzieć przed komputerem przyszli poruszać się
na turniejach. Podziękowania należą się fundacji PGNiG
im. Ignacego Łukasiewicza, która ufundowała nagrody dla
uczestników. Warto dodać, że we wszystkich turniejach
udział brało około 550 osób.

GMINNE IGRZYSKA
MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
W środę 20 marca 2013 roku w Hali Widowiskowo - Sportowej w Luzinie odbyły się Gminne Eliminacje Igrzysk
Młodzieży Szkolnej Szkół Podstawowych w piłce koszykowej dziewcząt. Podczas zawodów wystąpiły dwie szkoły
podstawowe z Luzina i Kebłowa. Rywalizacja była bardzo
wyrównana po pierwszych 2 kwartach był remis 6:6 oraz
14:14. O wyniku zadecydowała trzecia i czwarta kwarta.
Trzecią część nie znacznie wygrały zawodniczki z Kębłowa 11:10. Ostatnia część spotkania to nadal wyrównana
walka, którą wygrało Luzino 8:4 i na tablicy widniał wynik
32:29 dla Luzina. Zespoły zostały nagrodzone pamiątkowymi pucharami oraz dyplomami ufundowanymi przez
Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie
Skład SP Luzino: Damps Julia, Kunkel Klaudia, Treder
Ilona, Szlagowska Karolina, Landowska Aneta, Richert
Patrycja, Bieszke Sandra, Trocka Hanna, Szymerowska
Milena, Kwiatkowska Alicja, Wydra Kinga, Damps Julia.
Skład SP Kębłowo: Szulc Nikola, Szulc Patrycja, Dudek
Weronika, Siemann Karolina, Dębska Katarzyna, Hebel
Julia, Lademann Kornelia, Michałek Emilia, Lilia Lidzbarska, Stenka Paulina.

„NADZIEJE POLSKIEJ PIŁKI”
W feriach zimowych rozegrany został w luzińskiej hali
Turnieju im. Marszałka Macieja Płażyńskiego „Nadzieje
Polskiej Piłki”. W tych zawodach uczestniczyło 18 drużyn składających się z najmłodszych adeptów futbolu. 23
lutego 2013 roku pierwsi rywalizację rozpoczęli zawodnicy rocznika 2004. W tym silnie obsadzonym turnieju
najlepszym zespołem okazała się drużyna gospodarzyGOSRiT Luzino, która w nagrodę otrzymała okazały puchar ufundowany przez Jarosława Wejera, Wójta Gminy
Luzino oraz sprzęt sportowy ufundowany przez Ryszarda
Stachurskiego, Wojewodę Pomorskiego. Skład zwycięskiej drużyny GOSRiT Luzino: Miotk Mateusz, Formela
Konrad, Kożyczkowski Kamil, Ropel Olivier, Angel Filip,
Maszota Kaspar, Gozdecki Dorian, Lidzbarski Radosław,
Miotk Kacper, Rybakowski Norbert. Trenerzy Tomasz Joryn i Adam Olejniczak. Królem strzelców turnieju został
Konrad Formela (GOSRiT Luzino), najlepszym zawodnikiem Kozłowski Nikodem (Arka Gdynia), najlepszym
bramkarzem Pawłowski Maciej (Błękitni Wejherowo). 24
lutego br. swoje pierwsze zawody mieli okazję rozegrać
najmłodsi piłkarze rocznika 2005/06. W tym turnieju
uczestniczyło 8 drużyn w tym 3 z Luzina (Sokół Bożepole,

WAPN Błękitni Wejherowo, WAPN Błękitni Wejherowo
II, GOSRiT Luzino , GOSRiT II Luzino, KLEBA Luzino,
UKS Mosty, GKS Żukowo), które na podzielonej na dwa
boiska hali przy głośnym dopingu licznej grupy rodziców
i kibiców rywalizowali o nagrody ufundowane przez Kazimierza Plocke – Wiceministra Rolnictwa, Radosława
Michalskiego – prezesa Pomorskiego OZPN oraz Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie. Zawody były organizowane przez Gminny Ośrodek Sportu,
Rekreacji i Turystyki w Luzinie, Pom. LZS oraz zostały
dofinansowane przez Gminę Luzino i Pomorski Urząd
Marszałkowski.

LIGA SOŁECKA NA HALI
17 marca 2013 roku na Hali Widowiskowo – Sportowej
im. Marszałka Macieja Płażyńskiego w Luzinie odbyła się
uroczystość zakończenia oraz ostatnia kolejka, trawiącej
od stycznia, Luzińskiej Ligi Sołeckiej na hali. Zwycięstwo
w rozgrywkach organizowanych przez Witolda Dąbrowskiego z GOSRiT Luzino już tydzień wcześniej zapewniło
sobie Luzino, które w ostatnim meczu kolejki pokonało wysoko 14:0 bardzo młodą drużynę z Zelewa. Drugą
drużyną ligi zostało Robakowo. Zespół prowadzony przez
Jarosława Reszke pokonał w niedzielę Milwino 9:2. Mimo
porażki z Wyszecinem 3:9 na najniższym stopniu podium
stanęła drużyna Kochanowa. W innych meczach kolejki
Dąbrówka pokonała Sychowo 6:0, a Barłomino zwyciężyło, mające szanse na podium Kębłowo 7:2. Po zakończeniu ostatniej wszystkie drużyny otrzymały a rąk Piotra
Klecha- dyrektora GOSRiT, pamiątkowe puchary, dyplomy ze zdjęciem drużyny oraz nagrody rzeczowe, a najlepsza trójka rozgrywek komplet medali. Końcowa kolejność
Luzińskiej Ligi Sołeckiej na hali 2013: 1.Luzino (Zbigniew
Tobias prowadzący), Sebastian Labuda, Marek Engel, Dawid Dybowski, Paweł Tobias, Adam Joskowski, Leszek Sałach, Adam Pipka, Adam Wittbrodt, Nikodem Małaszycki,
Marcin Henning, Jarosław Ropel, Sylwester Leyk, 2.Robakowo (Jarosław Reszke prowadzący), Adam Klawikowski,
Kamil Socha, Andrzej Tobiaski, Patryk Teclaf, Mateusz
Myszk, Damian Myszk, Szymon Klawikowski, Bartosz
Pallach, Krystian Grubba, Dariusz Pallach, Patryk Brzeski, Rafał Wicka, 3.Kochanowo (Wiesław Konkol (prowadzący), Karol Mirowski, Leszek Grubba, Damian Czaja,
Artur Ryż, Kamil Dampc, Dawid Mienik, Adam Pranczke,
Paweł Hinz, Dawid Kwidziński, Damian Dębski, Michał
Hinz), 4.Barłomino (Mirosław Joskowski prowadzący),
Eugeniusz Skurat, Karol Domagała, Grzegorz Kmieciak,
Wojciech Fularczyk, Kacper Kunkowski, Łukasz Szymich,
Tomasz Kożyczkowski, Arkadiusz Brzeski, Przemysław
Langa, Piotr Schulc, Artur Bojke), 5.Wyszecino (Walde-
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mar Formela prowadzący), Sławomir Goleński, Sławomir Dzienisz, Joachim Tokarski, Kordian Szweda, Daniel
Kwidzinski, Kacper Zielka, Radosław Mielkie, Grzegorz
Gilla, Marek Lipowski, Adam Zdanowicz, Daniel Kreft),
6.Kębłowo (Krzysztof Guzmann prowadzący), Paweł
Frankowski, Stanisławw Jaroś, Michał Frankowski, Lucjan
Rozenkrantz, Adrian Wensierski, Daniel Wensierski, Sebastian Szotrowski, Mariusz Toruńczak, Damian Rozenkrantz, Jarosław Raif, Sebastian Kunkel, 7.Milwino (Andrzej Żywicki prowadzacy), Rafał Repeta, Sylwek Jaskulke,
Kamil Zdziaszek, Patryk Taube, Bartek Zdziaszek, Eryk
Dargacz, Mariusz Brzeski, Wojtek Tempski, Kamil Plotzke, Mariusz Lademan, Szymon Sikora, Daniel Gafke, Mateusz Bujak), 8.Dąbrówka (Wojciech Hebel prowadzący),
Wojciech Hebelt, Radosław Klinkosz, Eligiusz Wyszecki,
Mateusz Bieszke, Przemysław Zinkiel, Marcin Mielewski,
Robert Pobłocki, Kacper Fronckowiak, Mateusz Pobłocki, 9.Zelewo (Jacek Selonke prowadzący), Łukasz Pawlak,
Marcin Sikora, Dariusz Westfal, Maciej Korosacki, Ryszard Korosacki, Dawid Dąbkowski, Jerzy Meyer, Tomasz
Furman, 10.Sychowo (Jerzy Neumeller prowadzący), Marek Neumeller, Piotr Klas, Sławomir Czerwionke, Włodzimierz Czerwionke, Zbigniew Grubba, Bogusław Kwiatkowski, Janusz Kierzenkowicz, Sławomir Bolin, Mateusz
Dąbke, Sławomir Bolin, Janusz Kierznikowicz.

brówki i Kochanowa. Ten mecz zakończył się wynikiem
1:0 dla Kochanowa i to podopieczni Wiesława Konkola
zdobyli Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Luzino,
który w imieniu Bartłomieja Formela wręczył obecny na
turnieju Wiceprzewodniczący Rady Gminy Luzino, Pan
Zdzisław Koszałka.

DROGA KRZYŻOWA
W JĘZYKU KASZUBSKIM
Dnia 15 marca 2013 roku w Parafii pw. św. Wawrzyńca w
Luzinie miała miejsce szczególna uroczystość – po raz drugi zostało tam odprawione nabożeństwo Drogi Krzyżowej
w całości w języku kaszubskim. Nabożeństwo odprawił
ks. Jan Minkiewicz, śpiewy pomiędzy stacjami męki Pańskiej wykonał chór „Lutnia” pod batutą Tomasza Fopki,
oprawę muzyczną zapewnił Piotr Trocki, natomiast rozważania modlitewne odczytali aktorzy z luzińskiego amatorskiego Teatru Dramatycznego: Maria Krośnicka, Maria Wittstock, Patrycja Kotłowska, Sabina Płotka, Gizela
Stenka, Lucyna Danilczuk, Teofil Sirocki, Dawid Myszka,
Sebastian Koss, Edmund Klas, Adam Hebel, Mieczysław
Bistroń, Sławomir Klas. Wszystkim, którzy zaangażowali
się w realizację tego wydarzenia Zarząd oddziału ZK-P w
Luzinie składa serdeczne podziękowania.

DNI JEDNOŚCI KASZUBÓW

TURNIEJ O PUCHAR
Ponad 100 piłkarzy-amatorów rywalizowało w sobotę
23.03.13 na Hali Widowiskowo - Sportowej im. Marszałka
Macieja Płażyńskiego, gdzie odbył się VII Turniej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Luzino 2013 w halową piłkę nożną drużyn Ligi Sołeckiej . W zawodach wystąpiło dziewięć drużyn sołeckich ,podzielono je na dwie
grupy A (Milwino, Zelewo, Luzino,Barłomino) i B (Robakowo, Wyszecino, Kębłowo, Dąbrówka, Kochanowo). Do
dalszej fazy z każdej grupy awansowały po dwie drużyny
z gr. A - Barłomino i Milwino gr. B - Dąbrówka i Kochanowo. Pierwszy mecz półfinałowy rozegrali Dąbrówka z
Milwinem. Spotkanie to w regulaminowym czasie zakończyło się remisem 1:1 , rzuty karne lepiej wykonywali zawodnicy z Dąbrówki i to oni awansowali do finału (k.7;6).
Równie zacięty był drugi półfinał, w którym spotkały się
zespoły Barłomina i Kochanowa. Spotkanie to wygrali
piłkarze z Kochanowa 2:1. W meczu o 3 miejsce nie padła
żadna bramka i o miejscu na najniższym stopniu podium
decydowały rzuty karne. Lepiej wykonywali je zawodnicy
z Milwina, którzy wygrali 1:0, Barłomino musiało zadowolić się 4 miejscem. W finale spotkały się zespoły z Dą18

19 marca Kaszubi obchodzą swoje święto – Dzień Jedności Kaszubów. Dzieje się tak na pamiątkę wydarzenia
z roku 1238, gdy papież Grzegorz IX wydał dokument
nazywający księcia zachodniopomorskiego Bogusława I
„księciem Kaszub”. Jak dotychczas jest to najstarsze źródło historyczne, w którym pojawia się nazwa - Kaszuby.
W sobotę 16 marca 2013 roku luziński oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego we współpracy z władzami
Gminy oraz Kołem Gospodyń Wiejskich zorganizował
uroczyste obchody tego szczególnego dla coraz większej
liczby Kaszubów dnia. Wszystko rozpoczęło się mszą św.
z kaszubską liturgią słowa, którą jako główny celebrans
odprawił ks. kanonik Stanisław Bach z Gościcina. Oprawę muzyczno-wokalną tej szczególnej mszy przygotował
zespół „Remus” pod kierownictwem Piotra Skrzypkowskiego. Kolejna część uroczystości odbyła się w Szkole
Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego, która była również
współorganizatorem przedsięwzięcia. Najważniejszym
punktem programu obchodów święta Kaszubów był spek-

Nr 127 / styczeń - marzec 2013r.

LUZINO Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy

takl w wykonaniu teatru oddziału ZKP z Chojnic, który
na ten wieczór przygotował sztukę „Bëtowsczé strôszczi”
w reżyserii Felicji Baska-Borzyszkowskiej i Janiny Kosedowskiej. Aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
Artystom za wielce budujące przedstawienie podziękował
w imieniu zgromadzonych mieszkańców i Rady Gminy
oraz swoim własnym wójt Jarosław Wejer. Po teatralnej
uczcie duchowej wszyscy zebrani mieli okazję posmakować potraw przygotowanych przez panie z Koła Gospodyń
Wiejskich oraz podyskutować o przedstawieniu i w ogóle
kondycji kaszubszczyzny.

Tobiański, Szymon Zielonka, Aneta Landowska, Marta Jaros, Adrianna Westphal, Michał Meyer, Aleksandra Klein,
Kinga Wydra, Weronika Bola, Zofia Topp, Jan Ossowski,
Ines Czoska, Joanna Skrzypkowska, Jakub Pobłocki, Rafał
Klawikowski, Paulina Brzeska, Tomasz Detlaf, Michał Cyman, Mateusz Kołacz, Sandra Wirkus, Julia Kwidzińska,
Marcel Kiedrowski, Agnieszka Szur, Michał Kożyczkowski,
Marcin Kryża, Paulina Pieńkowska, Paulina Rutkowska,
Łukasz Szulc, Monika Wojewska, Piotr Wołodko, Maciej
Kożyczkowski, Natalia Szturgulewska.

cd. ze str. 4

Zbigniew Hinz, Karol Malottka, Adrian Petk, Katarzyna

Papke, Paweł Hennig i Barbara Mudlaff. uczniowie Szkoły Podstawowej im. płk. Stanisława Dąbka w Sychowie:
Aneta Lademann, Maksymilian Bollin, Julia Bojke, Patryk
Dampz, Jakub Stenka, Zuzanna Bojke, Aneta Neumuller,
Klaudia Głodowska, Aleksandra Labun, Martyna Lieban,
Dawid Stenka, Monika Hewelt i Julia Stażewska; uczniowie

Szkoły Podstawowej w Wyszecinie: Marta Tempska, Karolina Lupa, Magdalena Jarzembińska, Aleksandra Julkowska,
Weronika Hirsz, Monika Bojka i Dominika Engelbrecht;
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego
w Luzinie: Kinga Czech, Dagmara Langa, Karolina Reszke,

Patrycja Wujec, Andżelika Kotłowska, Łukasz Roda, Natan
Sikora, Maksymilian Meyer, Alicja Szmuda, Anna Grzegrzółka, Igor Wiczkowski, Agata Kankowska, Antonina
Kas, Anna Szulc, Klaudia Holender, Wiktoria Dawidowska, Karolina Tobias, Daria Rutkowska, Julia Kunz, Natalia
Kwidzińska, Martyna Brzeska, Dominika Formela, Jakub

Na sesji w dniu 06 marca 2013r. Rada Gminy udzieliła
pomocy finansowej, w wysokości43.349,00 zł, dla Powiatu Wejherowskiego na wypłatę odszkodowania za przejęte na własność powiatu wejherowskiego działki o numerach 340/79 (o pow. 597 m2), 728/1 (o pow. 80 m2), 728/5
(opow. 2500m2) w Kębłowie na potrzeby realizacji inwestycji „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Kębłowie przy ul.
Chłopskiej, którego inwestorem będzie gmina Luzino, jako
zarządca drogi powiatowej. Na sesja, która odbyła się 20
marca 2013 roku Rada Gminy zajmowała się przede wszystkim zmianami tegorocznego budżetu gminy oraz kwestią
ustalenia zasad dotyczących gospodarowania odpadami
komunalnymi na terenie gminy, jakie będą obowiązywały
od 1 lipca 2013 roku, w związku z nowelizacją ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy.

Nr 127 / styczeń - marzec 2013r.

19

LUZINO Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy

WIELKANOC NA KASZUBACH
24 marca br. w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Marszałka Macieja Płażyńskiego w Luzinie już po raz drugi

tegorii na najpiękniejszą pisankę wielkanocną - Koło Gospodyń Wiejskich z Kochanowa, natomiast w kategorii na
najpiękniejszy stół wielkanocny - Stowarzyszenie Gospodarzy, Gospodyń i Sympatyków Wsi Robakowo. Laureaci
odbył się Luziński Przegląd „Wielkanoc na Kaszubach
2013”. W przeglądzie udział wzięło 15 kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu wejherowskiego. W ramach prze-

glądu odbył się konkursy na najpiękniejszą palmę, pisankę
i stół wielkanocny. Jury w składzie: Iwona Świętosławska
– etnograf z Muzeum Narodowego z Gdańska (przewodnicząca komisji), Hanna Rocławska, Tomasz Fopke, Ma-

rian Mielewczyk oraz Piotr Sułek wyłoniło następujących
laureatów konkursu: w kategorii na najpiękniejszą palmę
wielkanocną - Koło Gospodyń Wiejskich z Perlina, w ka-

konkursów otrzymali nagrody w postaci sprzętu AGD.
Podczas tegorocznego kiermaszu można było nabyć wiele atrakcyjnych ozdób wielkanocnych oraz wyroby sztuki
regionalnej. W ramach przeglądu zaprezentowano rów-

nież potrawy regionalne, który połączono z degustacją.
Impreza odbyła się pod patronatem Wójta Gminy Luzino,
natomiast organizatorami byli: Gminny Ośrodek Kultury
w Luzinie, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z
oddziałem w Wejherowie oraz Stowarzyszenie Inicjatyw
Obywatelskich „PRO BONO”. Organizatorzy składają
podziękowania sponsorom tegorocznej imprezy, tj. panu
Zygmuntowi Dudek – Prezesowi Banku Spółdzielczego w
Krokowej, pani Katarzynie Cyra – Dyrektorowi Oddziału
Credit Agricole w Wejherowie oraz panu Piotrowi Waga –
właścicielowi firmy budowlanej z Luzina.
Luzino, Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy wydaje
Rada Gminy Luzino, ul. 10 Marca 11, tel. 58 678 20 68 wew. 58
Nakład 1500 egzemplarzy. Skład i druk BWM Studio, Rumia
ul. Abrahama 12, tel. 58 679 48 71
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