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RODZINNE LETNIE SPOTKANIE
Dnia 15 sierpnia 2014r. w Arboretum zjawiły się całe rodziny by uczestniczyć w niecodziennym wydarzeniu artystycznym. Program pod patronatem Wójta Gminy Luzino
realizowały instytucje kultury: biblioteka, ośrodek kultury
oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich Pro Bono,
był ciekawy i zróżnicowany. Tradycyjnie, w tym dniu odbył się już piąty rodzinny koncert letni. Gwiazdą wieczoru
był zespół Artes Piano Trio, który uczestników imprezy
zaprosił na porywającą ucztę muzyczną, przenosząc melomanów w magiczny świat dźwięku, na długo pozostawiając
w sercach miłe i niezapomniane wrażenia. W programie
koncertu artyści zaprezentowali publiczności najpopularniejsze, najbardziej zachwycające i rozpoznawalne formy
taneczne Europy i świata, charakterystyczne dla różnych
krajów: poprzez wytworne, salonowe walce wprost z cesarskiego Wiednia - "Nad pięknym, modrym Dunajem"
Johanna Straussa; szalone straussowskie polki - "Tritsch Tratsch", "Grzmoty i błyskawice"; gorące węgierskie czardasze - "Magyar Abrand" Augusta Lohra czy najpopularniejszy "Czardasz" świata autorstwa Vitorio Montiego. Miłośnicy muzyki klasycznej z zainteresowaniem wysłuchali
ciekawego repertuaru w wykonaniu Artes Piano Trio, w
składzie: Maria Radoszewska – skrzypce, Małgorzata Janaszek – wiolonczela i Andrzej Janaszek – fortepian. Dzieci
obejrzały spektakl teatralny pt. ,,Dzieci lubia ryby”. Aktorzy zaprezentowali się w ciekawej scenografii włączając do
udziału w spektakl dzieci. Następnie organizatorzy przeprowadzili liczne konkursy dla najmłodszych (również
z udziałem rodziców). Po konkursach wszyscy otrzymali
nagrody. Dzieci były zachwycone przedstawieniem, wiele
radości sprawiły również nagrody, rozdawane balony, gofry, jabłka oraz darmowe malowanie twarzy. Doskonałym
uzupełnieniem koncertu była wystawa poplenerowa wykonana przez członków Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich "Pro Bono" w ramach projektu „Apetyt na sztukę”, dofinansowanego w ramach programu Leader, działanie 413
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW
na lata 2007-2013. Drugim uzupełnieniem było uroczyste
zakończenie warsztatów kulinarnych w ramach projektu
realizowanego przez Gminną Biblioteką Publiczną im. L.
Roppla w Luzinie pt. „Smak tradycji – dziedzictwo kulinarne Gminy Luzino”, dofinansowanego z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oś 4 „Leader”, działanie 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małych
projektów”. Podczas imprezy kończącej warsztaty kulinarne
odbyła się degustacja i wybór „Przysmaku Luzina”. Komisja
i zgromadzona publiczność kosztowała i oceniała potrawy
regionalne, które zostały wybrane w czasie głosowania na
blogu biblioteki, tj. szpajza – krem jajeczny, zupa brzadowa
– owocowa, żuchel – zupa z grzybami suszonymi, kukle
– jabłko w drożdżowym cieście, nalewka „malinowe usta”.
Ostateczne zdanie w wyborze „Przysmaku Luzina” ma komisja konkursowa, od której dowiemy się o werdykcie dopiero na zakończenie projektu, czyli już w październiku.
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INFORMACJE Z DZIAŁALNOŚCI
PRZEWODNICZĄCEGO
Za okres od 31 marca do 12 maja 2014 roku:
Zadania przewodniczącego Rady realizowałem zgodnie z
art.19 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym i §32 Statutu Gminy. Jako przewodniczący zajmowałem się wyłącznie organizacją pracy Rady. Współpracowałem z Wójtem
Gminy realizując zadania Rady określone przepisami.
Zgodnie z §32 Statutu pełniłem dyżury w Biurze Rady.
Przyjmowałem mieszkańców oraz radnych. Koordynowałem pracami Komisji Rady Gminy. I tak w dniach:
07; 08; 09 i 15.04.2014r. odbyła się Komisja Rewizyjna,
23.04.2014r. odbyła się Komisja Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, 25.05.2014r. odbyła się Komisja Doraźna
ds. Sporządzenia Rejestru Zabytków i Obiektów Zabytkowych Gminy Luzino, 28.04.2014r. odbyła się Komisja
Zdrowia i Opieki Społecznej, 05.05.2014r. odbyła się Komisja Gospodarcza i Samorządu, 06.05.2014r. odbyła się
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu. Zwołałem sesję Rady
Gminy, na wniosek wójta Gminy w dniu 22 kwietnia
2014 roku. Dnia 9 kwietnia 2014 roku, na IX Dekanalnym Konkursie pt.: „Błogosławiony Jan Paweł II – Papież
Dialogu” Radę Gminy Luzino reprezentował wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Mieczysław Brzeski. W dniu 24 kwietnia 2014 roku na Turnieju
Ruchu Drogowego, który się odbył w Szkole Podstawowej w Luzinie, Radę Gminy reprezentował wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Mieczysław
Brzeski. W dniu 3 maja 2014 roku miałem przyjemność
wspólnie z wiceprzewodniczącym Rady Zdzisławem
Koszałką oraz radnym Andrzejem Januszem złożyć wiązankę kwiatów przy pomniku Powstańców i Wojaków
w Luzinie z okazji 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji.
Dnia 3 maja 2014 roku reprezentowałem Radę Gminy w
uroczystościach 15-lecia Luzińskiej Ligi Sołeckiej oraz w
rozgrywkach piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Luzino.
Uprzejmie informuję, iż do Biura Rady Gminy w dniu:
a) 20 marca 2014 roku wpłynęło wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
oraz wyjaśnienia Wójta Gminy Luzino do tego wystąpienia, z przeprowadzonej kontroli kompleksowej gminy Luzino, w zakresie prawidłowości realizacji przez organ wykonawczy uchwał Rady Gminy i
innych zadań w zakresie gospodarki finansowej oraz
zamówień publicznych. Dokumentacja do wglądu.
b) 16 kwietnia 2014 roku wpłynęła odpowiedź na
interpelację radnej Genowefy Kasprzyk w sprawie poniesionych wydatków na zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy w okresie 2013/2014.
Za okres od 13 maja do 30 czerwca 2014 roku
Zgodnie z art.19 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym i
§32 Statutu Gminy realizowałem zadania przewodniczącego Rady. Zajmowałem się wyłącznie organizacją pracy Rady. Współpracowałem z Wójtem Gminy realizując
zadania Rady określone przepisami. Pełniłem dyżury.
Przyjmowałem mieszkańców i radnych. Koordynowałem
pracami Komisji Rady Gminy. I tak w dniach: 13 czerwca 2014 roku odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Gospodarczej i Samorządu wraz z Sołtysami, 16 czerwca 2014 roku
odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, 17 czerwca 2014 roku odbyło się posiedzenie Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 23 czerwca 2014 roku
odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarczej i Samorządu, 25 czerwca 2014 roku odbyło się posiedzenie Komi-

sji Oświaty, Kultury i Sportu. Na wniosek Wójta Gminy
zwołałem sesję Rady Gminy Luzino w dniu 17 czerwca
2014 roku. Na uroczystości promocji książki pt. „Luzino
dawniej i dziś na pocztówkach i fotografiach”, której autorami są p.p. Feliks Sikora i Radosław Sikora, Radę Gminy reprezentował wiceprzewodniczący Rady Zdzisław
Koszałka. Promocja odbyła się 27 maja 2014r. w Gimnazjum Publicznym im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w
Luzinie. Reprezentowałem Radę podczas biegu długodystansowego, który odbył się ulicami w Luzinie, w dniu 31
maja 2014 roku. Bieg organizowany był m.in. przez biegaczy „GKS-Kaszubi-Luzino”, m.in. Zdzisława Koszałkę
(wiceprzewodniczącego Rady) i Marka Hildebrandta (dyrektora biegu). W dniu 27 czerwca 2014 roku uczestniczyłem w uroczystościach zakończenia roku edukacyjnego w
Szkole Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie,
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Bartłomiej Formela

INFORMACJA WÓJTA
Za okres od 1 kwietnia do 12 maja 2014 roku
W dniu 11 kwietnia br. brałem udział w jubileuszu 103
urodzin Pan Władysława Wróblewskiego w Zelewie. Jubilatowi życzymy dalszych lat życia w zdrowiu w gronie
rodziny. Dnia 17 kwietnia br. podpisałem porozumienie z
Forum NORDA dotyczące wspólnego przetargu na zakup
energii elektrycznej na 2015 rok. W wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 10 kwietnia podpisano umowę z firmą
Produkcja i Eksploatacja Kruszywa „FORMELLA” S.C. z
siedzibą w Niepoczołowicach 3A, 84-223 Linia, na równanie i profilowanie dróg gruntowych na terenie Gminy
Luzino. Całość prac została podzielona na dwa etapy: I
etap obejmuje wykonanie równania, profilowania wraz z
zagęszczeniem nawierzchni wszystkich dróg gminnych na
terenie 12 sołectw, II etap obejmuje uzupełnienie kruszywem łamanym i gruzobetonem ubytków w nawierzchni
dróg na terenie 12 sołectw. Uzupełnianie ubytków kruszywem lub gruzobetonem będzie wykonywane na drogach,
na których stwierdzono znaczne braki i ubytki kruszywa
lub gruzobetonu oraz na miarę posiadanych środków finansowych. Przed przystąpieniem do II etapu odbywać się
będą objazdy przedstawiciela Urzędu z Sołtysem poszczególnego sołectwa, w celu wspólnego ustalenia zapotrzebowania na kruszywo łamane lub gruzobeton. Obecnie
realizowany jest I etap. Prace wykonano w następujących
miejscowościach: Luzino, Barłomino, Wyszecino, Tępcz
oraz większość dróg w miejscowości Kębłowo. Na terenie
Gminy pracują dwie równiarki samojezdne wraz z dwoma
walcami stalowymi, wibracyjnymi. W związku z intensywnymi opadami deszczu, które miały miejsce w ostatnich
dniach prace chwilowo wstrzymano. W dniu dzisiejszym
wznowiono prace w miejscowości Milwino i Kębłowo.
Planowany termin zakończenia I i II etapu to 30.06.2014r.
Realizowany będzie projekt pt. „Modernizacja oddziałów
przedszkolnych w Gminie Luzino” współfinansowany ze
środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
Celem głównym projektu jest wzrost jakości pracy oddziałów przedszkolnych w 5 szkołach podstawowych
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w gminie Luzino, poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3-4 letnich. Nr projektu: POKL.09.01.01-22.015/13-00 Nr umowy: UDA-POKL.09.01.01-22-015/13-00 z dnia 23.04.2014r. Kwota dofinansowania projektu wynosi 1.261.115,70 zł.
Za okres od 13 maja do 30 czerwca 2014 roku:
Zadania inwestycyjne z dofinansowaniem ze środków
Unii Europejskiej:Termomodernizacja budynków SP
Kębłowo, SP Luzino (budynki przy ul.Szkolnej i ul.Ofiar Stutthofu). SP Kębłowo (stara część szkoły): docieplenie ścian, docieplenie stropodachu, wykonanie kotłowni gazowej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania z
grzejnikami, montaż solarów, wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej. SP Luzino (Szkolna – stara część szkoły): docieplenie ścian i piwnic, docieplenie stropodachu, wykonanie
podłączenia do istniejącej kotłowni gazowej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikami, wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej. SP Luzino (Ofiar Stutthofu
– 2 budynki): docieplenie części ścian z tyłu budynku 13A,
wymiana z dociepleniem dachu, wykonanie kotłowni gazowych z 4 kotłami gazowymi, wymiana instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikami, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Zdanie rozpoczęte zostało we wrześniu
2013 roku i zakończone na koniec stycznia 2014 roku, jest
rozliczone z wykonawcami i po kontroli NFOŚiGW. Koszt
wykonania zadania 1.653.773zł z czego dofinansowanie
NFOŚiGW wynosiło 496.000,00zł i pożyczka w kwocie
992.000,00zł. Czyste powietrze Gminy Luzino – solary.
Pierwszy etap projektu obejmował montaż 250 zestawów
solarnych na budynkach mieszkalnych oraz trzy zestawy na
budynkach szkolnych w Wyszecinie, Barłominie i Luzinie
na ul.Szkolnej. Koszt całkowity wynosił 2.135.051zł. Zadanie zakończono w 2013 roku. W drugim etapie wykonano
100 zestawów solarnych na budynkach mieszkalnych. Zadanie zrealizowane, trwa proces odbioru. Koszt całkowity
822.470zł dofinansowanie 563.000zł. Budowa parkingu
przy GOK i placu apelowego przy SP Luzino. Zadanie
wykonane w dwóch etapach. W roku 2013 plac apelowy
i w kwietniu 2014 roku parking przy GOK-u. Koszt wykonania zadania 168.254,50zł, planowane dofinansowanie w kwocie 117.574,00zł. Budowa i modernizacja sieci
wodno – kanalizacyjnej. Zadanie obejmuje budowę wodociągu 110 PVC na ul.Andersa do Zielonej w Kębłowie
(przez las), budowę wodociągu 160PE na ul.św. Jadwigi i
Wiejskiej do ul.Andersa w Kębłowie, budowę wodociągu
160 PVC i kanalizacji ściekowej 200PVC z przykanalikami
w ul.Ofiar Stutthofu w Luzinie od GOK-u do torów PKP,
budowę kanalizacji ściekowej 200PVC z przykanalikami w
ul.Dobrej, Wybickiego, Wyszyńskiego, Wilczka w Luzinie,
wykonanie studni głębinowej w Luzinie i Kębłowie. Postępowania przetargowe zostały rozstrzygnięte, wykonawcy
wybrani, umowy podpisane, obecnie realizowany jest wodociąg na ul.Zielonej. W przyszłym tygodniu przekażemy place budowy na pozostałe zadania. Termin realizacji
jest do 15 grudnia 2014 roku. Koszt wykonania zadania
1.359.956zł. Planowane dofinansowanie 1.043.802,00zł,
które przy zmianie kosztów zadania, wynikających z przetargu na roboty budowlane, może ulec zmianie. Budowa
boiska sportowego przy SP Kębłowo. Wybrany został
wykonawca, podpisana umowa, przekazany plac budowy.
Od przyszłego tygodnia rozpoczynają się prace. Termin
realizacji sierpień 2014 roku. Planowany koszt zadania
395.813,00zł. Planowane dofinansowanie stanowi 80%
poniesionych kosztów. Rozbudowa remizy OSP w Milwinie. Zadanie zostało zakończone. Koszt wykonania
zadania 67.153zł. Planowane dofinansowanie stanowi
80% poniesionych kosztów. Budowa i modernizacja sieci
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wodno – kanalizacyjnej – II. Złożony jest wniosek o dofinansowanie, poprawki zostały uzupełnione, oczekujemy
na decyzję o przyznaniu dofinansowania. Projekt obejmować będzie budowę wodociągu na ul.Ofiar Stutthofu
w kierunku Barłomina (pod gazociągami), rozbudowę
i modernizację AKSUW w Luzinie (dwukrotne zwiększenie wydajności, odrębną stację podnoszenia ciśnienia
w kierunku Barłomina), wykonanie obudów i podłączenie studni głębinowych w Luzinie i Kębłowie. Szacowane
koszty projektu 2.527.054,91zł. Planowane dofinansowanie zadania to kwota 1.027.258,00 zł. Rozbudowa sieci
kanalizacyjnej – aglomeracja Luzino. Przygotowana jest
koncepcja rozbudowy kanalizacji, złożony został wniosek
o dofinansowanie dokumentacji projektowej na budowę
kanalizacji, wodociągów, ujęć wody i stacji uzdatniania
w Luzinie, Kębłowie i Robakowie. Szacowany koszt dokumentacji 1.180.800,00zł z czego dofinansowanie planuje
się na kwotę 816.000,00 zł. W przypadku otrzymania dofinansowania całości zadania, należy zaznaczyć, że koszty
inwestycji w latach 2016 – 2019 wyniosą ponad 30 mln
zł. Budowa centrum Luzina I etap. Przygotowana została
dokumentacja, wniosek o dofinansowanie zadania przeszedł pozytywnie weryfikację w Lokalnej Grupie Rybackiej i trafił do Urzędu Marszałkowskiego. Szacowany koszt
zadania 1.500.000 zł. Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu II etap. Projekt obejmuje zakup sprzętu komputerowego w ilości 99 zestawów dla wybranych gospodarstw
domowych oraz jednostek oświatowych: GOK, GOSRiT,
Biblioteka, SP Luzino, SP Wyszecino, SP Sychowo, SP
Kębłowo. Szacowana wartość projektu 780.383,40zł, dofinansowanie 100%. Ogłoszony został przetarg. Otwarcie ofert nastąpi 08.07.2014. Modernizacja oddziałów
przedszkolnych. Zadanie obejmuje organizację placów
zabaw przy szkołach (Luzino, Sychowo, Barłomino, Wyszecino, Zelewo), dostosowanie pomieszczeń w szkołach
(doposażenie toalet) oraz wyposażenie w sprzęt (meble,
sprzęt ITC, pralki, odkurzacze itp). Szacowany koszt projektu 1.261.116zł, dofinansowanie 100% (bez robót i projektów technicznych). Przygotowywana jest dokumentacja przetargowa. Ponadto złożonych jest kilka mniejszych
wniosków, ale są one na wstępnym etapie albo mniej kosztowne: ciąg pieszy ul.Lipowa w Luzinie, parking przy Orliku, gablota przy OSP w Luzinie /241.336,11zł/, budowa
chodnika w ciągu ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego
na odcinku od ul.Wilczka do działki 191/7 w Luzinie,
budowa chodnika przy ul.Robakowskiej na odcinku od
ul.Rzecznej do ul.Młyńskiej w Luzinie.
Sprawy bieżące:
1. Dnia 8 czerwca br. odbyła się Paraolimpiada zorganizowana przez Stowarzyszenie „Skrzydło Anioła”. Gratuluję organizatorom bardzo udanej imprezy, w
której brało udział ponad 130 uczestników. Nie tylko
wsparliśmy imprezę finansowo, ale także organizacyjnie poprzez zaangażowanie pracowników GOSRiT-u.
2. Dnia 7 czerwca br. OSP Milwino obchodziło piękną
uroczystość 70-lecia istnienia, którą również wsparliśmy
finansowo. Wszystkim druhom i druhnom z OSP Milwino składam serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu.
3. TVP Gdańsk nagrała ciekawy materiał o naszym Teatrze Dramatycznym z Luzina, który wyemitowano w
programie „Tedë jo”. Dziękuję członkom zespołu za wspaniałą promocję kultury kaszubskiej i Gminy Luzino.
4. Dnia 23 czerwca br. odbyły się tradycyjne „Sobótki Gminne”, które swoim ciekawym programem
przyciągnęły znaczną grupę widzów, nie tylko z gminy Luzino. Dziękuję pracownikom GOK-u za bar-
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dzo dobre przygotowanie występów artystycznych.
5. W czerwcu zakończyliśmy remonty dróg gminnych –
remonty przeprowadzono we wszystkich wsiach sołeckich.
6. Dnia 26 czerwca br. Gmina Luzino została uhonorowana „Rubinową Statuetką z gwiazdą” w Pomorskim
Konkursie Gospodarczo-Samorządowym HIT 2014. Nagrodę otrzymaliśmy za bardzo dobrze zrealizowany projekt unijny „Czyste Powietrze Gminy Luzino”. Największe
uznanie wśród Kapituły konkursu wzbudził nie tylko efekt
ekologiczny, ale też wymierny efekt finansowy mieszkańców, którzy zainstalowali na swoich domach instalacje
solarne. Jesteśmy jedną z kilku gmin w Województwie
Pomorskim, które przeprowadziła tego typu inwestycje.
Wójt Gminy
(-) Jarosław Wejer

SESJE RADY GMINY

W okresie od kwietnia do lipca 2014 roku odbyły się cztery sesje, w dniach: 22 kwietnia, 12 maja, 17 i 30 czerwca.
Sesje, które odbyły się 12 maja i 30 czerwca, były sesjami zaplanowanymi w planie pracy rady w roku bieżącym.
Natomiast sesje 22 kwietnia i 17 czerwca zwołane zostały
na wniosek wójta. Sesję, 22 kwietnia 2014r. rozpoczęto
od uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłej radnej Genowefy Kasprzyk. Przedmiotem obrad było podjęcie uchwał
w zakresie zmiany uchwały z dnia 12.12.2012r., w sprawie podziału Gminy Luzino na stałe obwody głosowania,
sprostowania omyłki w uchwale z dnia 31 marca 2014r.
dotyczącej wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa
drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest
Wójt Gminy Luzino oraz ogłoszenie tekstów jednolitych
uchwał: nr IX/63/91 w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi
Luzino, nr XIV/147/2004 w sprawie ustalenia nazw nowo
powstałym ulicom w Kębłowie i Luzinie, w sprawie „Regulaminu przyznawania nagród Rady Gminy Luzino” oraz
„Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy
Luzino dla uzdolnionych uczniów, szkół podstawowych,
gimnazjum zamieszkałych bądź uczących się na terenie Gminy Luzino i uczniów szkół ponadgimnazjalnych
dziennych zamieszkałych na terenie Gminy Luzino, osiągających wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, nauki
i sportu”. Sesja w dniu 12 maja 2014r. była sesją absolutoryjną. Skarbnik Gminy przedstawiła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
gminy Luzino za 2013 rok, informacją o stanie mienia
jednostki wraz z informacją o kształtowaniu się założeń
Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu wykonania planowanych przedsięwzięć budżetu Gminy Luzino
za 2013 rok. Radni zapoznali się z opiniami Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdańsku oraz Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy w sprawie przedstawionego sprawozdania z
wykonania budżetu gminy Luzino za 2013 rok. Następnie
były prezentowane stanowiska poszczególnych komisji
rady, dotyczące rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy i informacją o stanie mienia jednostki. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej przyjęła sprawozdanie 5
głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i „wstrzymujących
się”, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 5 głosami „za”, przy
1 głosie „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”, Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska jednogłośnie, tj. 6 głosami
„za”, Komisja Gospodarcza i Samorządu jednogłośnie, tj. 7
głosami „za”. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek komisji w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Luzino za rok 2013, a Przewodniczący
Rady Gminy uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdańsku w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Luzino o udzielenie absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu za 2013
rok. Odbyła się dyskusja, po której przystąpiono do głosowania nad uchwałą dotyczącą rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu gminy za 2013 rok i informacją o stanie mienia jednostki oraz w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Luzino za 2013 rok. „Za” podjęciem
uchwały głosowało 7 radnych, 6 radnych było „przeciw” i
0 „wstrzymujących się”. Uchwała w sprawie absolutorium
nie została podjęta, ponieważ nie uzyskała bezwzględnej
większości głosów ustawowego składu Rady Gminy, tj. 8
głosów „za”, bądź „przeciw”. Na sesji w dniu 17 czerwca
2014r. podjęta została uchwała w sprawie upoważnienia
wójta do złożenia wniosku i przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Luzino, w zakresie
opracowania dokumentacji, co było konieczne, z uwagi
na wymogi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którego gmina zamierza skorzystać.
Na sesji 30 czerwca 2014r. zapoznano się z informacją o
pozyskanych przez gminę środkach unijnych od początku
obecnej kadencji rady, o funkcjonowaniu gminnych instytucji kultury i świetlic wiejskich, o działaniach w zakresie
promocji gminy i współpracy z gminami partnerskimi,
dokonano oceny stanu dróg i ich oznakowania, działalności gminy na rzecz ograniczenia bezrobocia i rozwiązywania problemów bezrobotnych. Ponadto podjęte zostały uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2014 – 2024 i budżetu gminy na 2014
rok, przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Barłomino,
nadania nazw ulicom w miejscowości Milwino, przyjęcia
darowizn nieruchomości na potrzeby dróg gminnych.

WYKAZ UCHWAŁ
Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy Luzino w dniu:
22 kwietnia 2014r.:
• Nr XXXIX/455/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/278/2012 Rady Gminy Luzino
z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Luzino na stałe obwody głosowania,
• Nr XXXIX/456/2014 w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego uchwały Nr XIV/147/2004 Rady Gminy
Luzino z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie nadania
nazw nowo powstałym ulicom w Kębłowie i Luzinie,
• Nr XXXIX/457/2014 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr XXXVIII/445/2014 Rady
Gminy Luzino z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/400/2013 Rady Gminy Luzino z
dnia 21 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek opłaty za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Luzino,
• Nr XXXIX/458/2014 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXVIII/254/2009 Rady Gminy Luzino
z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania nagród Rady Gminy Luzino”,
• Nr XXXIX/459/2014 RADY GMINY LUZINO w
sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr
XXVIII/253/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 17 marca
2009 roku w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Luzino dla uzdolnionych uczniów, szkół podstawowych, gimnazjum zamieszkałych bądź uczących się na terenie Gminy Luzino
i uczniów szkół ponadgimnazjalnych dziennych za-
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mieszkałych na terenie Gminy Luzino, osiągających wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, nauki i sportu”,
12 maja 2014r.:
• Nr XL/460/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2024 ,
• Nr XL /461/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy
na 2014 rok,
• Nr XL/462/2014 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działek nr 831/8 i 831/4 w Luzinie),
• Nr XL/463/2014 w sprawie przyjęcia darowizny
nieruchomości (dot. działki nr 324/2 w Kębłowie),
• Nr XL/464/2014 w sprawie nabycia nieruchomości (dot. działki nr 195/5 w Sychowie),
• Nr XL/465/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi (p. S. Kozieł),
• NrXL/466/2014 wsprawierozpatrzeniaskargi(p.A.Płotka),
•
NR
XL/467/2014
w
sprawie
przyjęcia
„Oceny
zasobów
pomocy
społecznej”,
• Nr XL/468/2014 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Luzino,
17 czerwca 2014 r.:
• Nr XLI/469/2014 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Luzino do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Luzino – opracowanie dokumentacji”,
30 czerwca 2014 r.:
• Nr XLII/470/2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2024,
•
Nr
XLII/471/2014
w
sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok,
• Nr XLII/472/2014 w sprawie szczegółowego sposobu
konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
• Nr XLII/473/2014 w sprawie przystąpienia do zmiany
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
fragmentu wsi Barłomino część działki nr 67 zatwierdzonego Uchwałą nr XXXIV/255/02 Rady Gminy Luzino z
dnia 15 marca 2002 r., w sprawie uchwalenia Miejscowych
Planów Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów
wsi Kochanowo (obręb Kębłowo), Barłomino, Robakowo,
Sychowo, Wyszecino, Milwino, Dąbrówka, Zelewo, gm.
Luzino (Dz.U. z 2002, nr 28, poz. 681) w zakresie fragmentu miejscowości Barłomino (działki nr 67/2 i nr 67/3),
•
Nr
XLII/474/2014
w
sprawie
nadania nazw ulicom w miejscowości Milwino,
• Nr XLII/475/2014 w sprawie przyjęcia darowizny
nieruchomości (dot. działki nr 333/104 w Kębłowie),
• Nr XLII/476/2014 w sprawie przyjęcia darowizny
nieruchomości (dot. działki nr 833/13 w Luzinie),
• Nr XLII/477/2014 w sprawie nabycia nieruchomości (dot. działki nr
913/35 w Luzinie),
• Nr XLII/478/2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości
(dot. działek nr 309/1, nr 309/2, nr 309/3, nr 309/4, nr
309/5, nr 309/6, nr 309/7 położonych we wsi Kochanowo),
• Nr XLII/479/2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości (dot. działki nr 49/9 położonej we wsi Dąbrówka),
•
Nr
XLII/480/2014
w
sprawie
stwier6

dzenia
wygaśnięcia
mandatu
radnej,
• Nr XLII/481/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr
IV/25/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2010r.
w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Luzino,
• Nr XLII/482/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr
IV/25/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2010r.
w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Luzino,
•
Nr XLII/483/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr
IV/25/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2010r.
w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Luzino,
• Nr XLII/484/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr I/10/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Luzino.
Treści uchwał dostępne są na stronie internetowej gminy www.luzino.pl w zakładce BIP

WYKAZ PRZETARGÓW OD
05 KWIETNIA DO 20 SIERPNIA 2014 R.

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE NR 361 W KĘBŁOWIE,
GMINA LUZINO. W dniu 21.03.2014r. nastąpiło
otwarcie ofert w postępowaniu, o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do terminu składania ofert,
wpłynęło 9 niepodlegających odrzuceniu ofert, z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie od
394.412,70zł brutto do 474.595,80zł brutto. Zamawiający
do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył wykonawca: ADA – LIGHT Sp. z o.o., Budy Kozickie 56,
09-500 Gostynin, z oferowaną ceną 394.412,70zł brutto.
SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA:
BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWYCH, SIECI KANALIZACYJNYCH ORAZ WYKONANIE DWÓCH ODWIERTÓW STUDZIENNYCH
NA TERENIE GMINY LUZINO. W dniu 27.05.2014r.
nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego. Do terminu składania ofert,
wpłynęły 4 niepodlegające odrzuceniu oferty, z oferowaną
ceną za wykonanie zamówienia w kwocie od 19.000,00zł
brutto do 67.650,00zł brutto. Zamawiający do realizacji
zamówienia przyjął ofertę, którą złożył wykonawca: Nadzory Budowlane – inż. Eugeniusz Gryczewski, ul. Szkolna
34, 84-239 Bolszewo, z oferowaną ceną 19.000,00zł brutto.
BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWYCH, SIECI KANALIZACYJNYCH ORAZ WYKONANIE DWÓCH ODWIERTÓW STUDZIENNYCH NA
TERENIE GMINY LUZINO. W dniu 03.06.2014r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, z podziałem na trzy części. Do terminu składania ofert, wpłynęły oferty odpowiednio jak niżej:
Część nr 1 – Budowa kanalizacji sanitarnej – kolektorów i przyłączy domowych w Luzinie – etap I oraz
rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Ofiar Stutthofu w Luzinie – 5 niepodlegających odrzuceniu ofert, z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie od 947.099,99zł brutto do
1.439.100,00zł brutto. Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył wykonawca: Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane EKO-INSTAL Piotr
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Kuczkowski, z oferowaną ceną 947.099,99zł brutto.
Część nr 2 – Budowa sieci wodociągowej dn 160 PE
wraz z przebudową istniejącego wodociągu w m. Kębłowo, gm. Luzino oraz budowa sieci wodociągowej na dz.
nr 493, 725, 374, 375/8 w m. Kębłowie, gm. Luzino - 8
niepodlegających odrzuceniu ofert, z oferowaną ceną za
wykonanie zamówienia w kwocie od 162.852,00zł brutto
do 270.600,00zł brutto. Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PÓŁWYSEP sp. j. Kazimierz Okrój
Grzegorz Okrój, z oferowaną ceną 162.852,00zł brutto.
Część nr 3 – Wykonanie otworu nr 3 na ujęciu wód
podziemnych z utworów czwartorzędnych w Kębłowie
oraz wykonanie otworu nr 3 na terenie ujęcia komunalnego Luzino II - 6 niepodlegających odrzuceniu ofert, z
oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie od
250.003,94zł brutto do 350.183,18zł brutto. Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył
wykonawca: Zakład Usług Wiertniczych STUDWIERT
Piotr Kurkowski, z oferowaną ceną 250.003,94zł brutto.
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I INSTALACJĄ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA GOSPODARSTW
DOMOWYCH ORAZ
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W RAMACH PROJEKTU: ZAPOBIEGANIE
WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE LUZINO – II ETAP. W dniu 08.07.2014r. nastąpiło otwarcie
ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do terminu składania ofert, wpłynęły 2
niepodlegające odrzuceniu oferty, z oferowaną ceną za
wykonanie zamówienia w kwocie od 453.072,96zł brutto do 496.950,75zł brutto. Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył wykonawca: ALLTECH Zdzisław Pająk, Artur Pająk sp. j., 09-407 Płock
ul.Spółdzielcza 33, z oferowaną ceną 453.072,96zł brutto.
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 25.07.2014r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego jak wyżej, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego. Do terminu składania ofert, wpłynęły
2 niepodlegające odrzuceniu oferty, z oferowaną ceną za
wykonanie zamówienia w kwocie od 85.260,60zł brutto do
88.257,60zł brutto. Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył wykonawca: WIR Wywóz
Nieczystości Andrzej & Irena Wenta, 84-200 Wejherowo
ul. Ludowa 16 B, z oferowaną ceną 85.260,60zł brutto.
DOSTAWA WYPOSAŻENIA W CELU DOSTOSOWANIA TOALET DLA POTRZEB DZIECI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE LUZINO W
RAMACH PROJEKTU PT. MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE LUZINO. W dniu 04.08.2014r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Do terminu składania ofert, wpłynęła 1 niepodlegająca
odrzuceniu oferta, z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie 25.508,97zł brutto. Zamawiający do
realizacji zamówienia przyjął tę ofertę, którą złożył wykonawca: TREE CLONE Maciej Lebiecki 84-242 Luzino
ul.Kościelna 8, z oferowaną ceną 25.508,97zł brutto.
SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA:
BUDOWA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ I KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM

NA ODCINKU ULICY ŁĄKOWEJ W LUZINIE ORAZ
TYMCZASOWE UTWARDZENIE PŁYTAMI BETONOWYMI TYPU JOMB ODCINKA ULICY TARTACZNEJ W LUZINIE. W dniu 12.08.2014r. nastąpiło otwarcie
ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do terminu składania ofert, wpłynęły 4 niepodlegające odrzuceniu oferty, z oferowaną ceną za wykonanie
zamówienia w kwocie od 2.800,00zł brutto do 5.900,00zł
brutto. Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął
ofertę, którą złożył wykonawca: Biuro Obsługi Inwestycji
i Nieruchomości Halina Landsberg, 80-371 Gdańsk, ul.
Jagiellońska 10F/91, z oferowaną ceną 2.800,00zł brutto.
BUDOWA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ I KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM
NA ODCINKU ULICY ŁĄKOWEJ W LUZINIE ORAZ
TYMCZASOWE UTWARDZENIE PŁYTAMI BETONOWYMI TYPU JOMB ODCINKA ULICY TARTACZNEJ W LUZINIE. W dniu 18.08.2014r. nastąpiło
otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego jak wyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, z podziałem na dwie części postępowania. Do terminu składania ofert, wpłynęły oferty niepodlegające odrzuceniu, odpowiednio jak niżej:
Część nr 1 – Budowa nawierzchni bitumicznej i kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem, na odcinku
ulicy Łąkowej w Luzinie - 2 oferty, z oferowaną ceną
za wykonanie zamówienia w kwocie od 403.587,64zł
brutto do 626.009,80zł brutto. Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył wykonawca:
Konsorcjum firm: Lider - KRUSZYWO Sp. z o.o. 84-223
Linia ul. Długa 4b; Partner: Firma Budowlano-Usługowa Ewa Wicka, 84-242 Luzino, ul. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego 20, z oferowaną ceną 403.587,64zł brutto.
Część nr 2 – Tymczasowe utwardzenie płytami betonowymi typu JOMB odcinka ulicy Tartacznej w Luzinie - 2
oferty, z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie od 134.551,55zł brutto do 169.405,45zł brutto. Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył
wykonawca: MS BRUKI Mirosław Sirocki, 84-242 Luzino
ul. Młyńska 34, z oferowaną ceną 134.551,55zł brutto.

RUBINOWY HIT

Gmina Luzino została laureatem konkursu Gospodarczo-Samorządowego HIT REGIONU 2014, promującego
między innymi niekonwencjonalne i cenne dokonania w
dziedzinie gospodarki oraz samorządności. Gmina otrzymała RUBINOWY HIT 2014 z gwiazdą za opracowanie
i wdrożenie projektu „Czyste powietrze gminy Luzino”.
Wręczenie statuetek odbyło się 26 czerwca 2014 roku podczas gali XI Konkursu Gospodarczo-Samorządowy HIT
Pomorza na Zamku w Krokowej. Organizatorem konkursu była Agencja Promocyjna „Punkt S” oraz Konwent Starostów regionu pomorskiego. Patronat nad tegorocznym

Nr 131 / sierpień 2014r.

7

LUZINO Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy

konkursem objął Marszałek województwa pomorskiego
Mieczysław Struk. Warto tu dodać, iż wraz z gminą Luzino,
z województwa pomorskiego statuetki otrzymały również gminy: Krokowa, Sierakowice, Zblewo i Kobylnica.

WÓJT GMINY OGŁASZA

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej przedstawionych działek niezabudowanych, położonych na terenie gminy Luzino, stanowiących własność Gminy Luzino:
I. Jedn.rej. G 6 KW GD1W/00046085 - wieś Dąbrówka w
Gminie Luzino:
- Działka nr 49/2 obszaru 1248 m2 , cena wywoławcza
- 29.400 zł.
- Działka nr 49/3 obszaru 1509 m2 , cena wywoławcza
- 33.800 zł.
- Działka nr 49/4 obszaru 1509 m2 , cena wywoławcza
- 33.800 zł.
- Działka nr 49/5 obszaru 1509 m2 , cena wywoławcza
- 33.800 zł.
Na teren w/w działek obowiązuje decyzja o ustaleniu warunków zabudowy. Zgodnie z tą decyzją działki
przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działki położone są w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego zespołu ruralistycznego
oraz w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
II. Jedn.rej. G 3 KW GD1W/00044533 - wieś Wyszecino
w Gminie Luzino:
- Działka nr 82/1 obszaru 1146 m2, cena wywoławcza
- 21.000 zł.
- Działka nr 82/2 obszaru 1292 m2, cena wywoławcza
- 23.700 zł.
- Działka nr 82/3 obszaru 1075 m2, cena wywoławcza
- 19.700 zł.
Na teren w/w działek obowiązuje decyzja o ustaleniu warunków zabudowy. Zgodnie z tą decyzją działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
III. Jedn.rej. G 480
KW GD1W/00031760/8 - wieś
Kochanowo obręb Kębłowo w Gminie Luzino:
- Działka nr 309/1 obszaru 1015 m2 , cena wywoławcza
- 37.600 zł.
- Działka nr 309/2 obszaru 1119 m2 , cena wywoławcza
- 41.400 zł.
- Działka nr 309/3 obszaru 1561 m2 , cena wywoławcza
- 49.900 zł.
- Działka nr 309/4 obszaru 1505 m2 , cena wywoławcza
- 53.400 zł.
- Działka nr 309/5 obszaru 1593 m2 , cena wywoławcza
- 50.900 zł.
- Działka nr 309/6 obszaru 1447 m2 , cena wywoławcza
- 51.400 zł.
- Działka nr 309/7 obszaru 1469 m2 , cena wywoławcza
- 51.000 zł.
Na teren w/w działek obowiązuje decyzja o ustaleniu
warunków zabudowy. Zgodnie z tą decyzją działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przetarg odbędzie się w dniu 17 września 2014
roku o godz.12.00 w siedzibie Gminy Luzino . Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej
na rachunek Gminy Luzino BS Krokowa O/Luzino nr
81834900020012881820000090 do dnia 12.09. 2014
roku. Jednocześnie informuje się, że wadium wpłacone
przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na po8

czet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie 3 dni od dnia zamknięcia
przetargu. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg nie
stawi się w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Gmina może odstąpić od umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Cena osiągnięta
w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości.
Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości
23% ceny. Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg
zgodnie z art.38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.(
tekst .jedn. Dz.U. z 2014r. poz.518). Informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w
budynku przy ulicy 10 Marca nr 11 w godzinach urzędowania (Ref. Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, tel.6782068 w.53).

JUBILEUSZ 70.LECIA OSP MILWINO
Dnia 7 czerwca 2014 roku Ochotnicza Straż Pożarna w
Milwinie obchodziła jubileusz 70.lecia istnienia. Z tej
okazji zorganizowano uroczystość połączoną z wręczeniem sztandaru dla jednostki. Jubileusz rozpoczęto Mszą
Świętą odprawioną w kościele p.w. Św. Józefa w Sychowie
w koncelebrze prowadzonej przez ks. prałata Zygfryda
Leżańskiego, ks. prałata Henryka Szydłowskiego i księdza
kanonika Dariusza Zalewskiego. Kazanie wygłosił kapelan
OSP ksiądz kanonik Jerzy Osowicki z Góry, zaś po nim nastąpiło poświęcenie sztandaru przez ks. proboszcza Dariusza Zalewskiego. Po Mszy Św. uczestnicy obchodów udali
się do Milwina, gdzie przed remizą strażacką Wójt Gminy
Luzino Jarosław Wejer wręczył na ręce Prezesa Rajmunda
Gaffke sztandar. Z okazji 70.lecia OSP otrzymała z rąk Wiceprezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie druha Zygmunta Tomczonka Złoty Medal za zasługi
dla pożarnictwa. Uroczystość była także okazją do wręczenia medali zasłużonym strażakom z OSP Milwino oraz
odznak dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Imprezę zaszczycili przedstawiciele władz: Poseł na Sejm
RP Jerzy Budnik, przedstawiciele zarówno krajowego, wojewódzkiego, powiatowego jak i gminnego szczebla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, radni powiatu wejherowskiego reprezentujący gminę Luzino, Wicestarosta
Powiatu Wejherowskiego Gabriela Lisius, przedstawiciele
Starostwa Powiatowego, przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie na czele z Zastępcą Komendanta
brygadierem Piotrem Ścieburą, Nadleśniczy Nadleśnictwa
Strzebielino Mariusz Kaliszewski, radni i sołtysi Gminy
Luzino. Gośćmi były również delegacje zaprzyjaźnionych
OSP z Częstkowa, Gościcina, Luzina, Szemuda, Wejherowa oraz Zelewa. Uroczystość odbyła się dzięki wydatnej
współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży
Pożarnej w Wejherowie, z OSP Luzino oraz dzięki wsparciu finansowemu lokalnych instytucji i osób prywatnych.
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PODZIĘKOWANIA
Wójt Gminy Luzino, składa serdeczne podziękowania firmie WIKĘD, za dotychczasowy wkład w rozwój
piłki nożnej na terenie Gminy Luzino. Podziękowania kieruje się w szczególności do Pana Rafała Kędziora, który stworzył drużynę i wprowadził ją na IV ligowe boiska. Firma WIKĘD do końca czerwca 2014
roku była głównym sponsorem IV ligowej drużyny.
Pan Rafał Kędziora zapewnił, iż nadal będzie wspierał drużynę, ale już w mniejszym zakresie. Dziękujemy.

3 MAJA
W sobotę 03 maja br. o godz.10.30 władze Gminy Luzino
wraz z mieszkańcami wzięły udział we Mszy św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Wawrzyńca. Po Mszy
św. nastąpiło przejście pod Pomnik Powstańców i Wo-

jaków, przy którym harcerze Szczepu ZHP Luzino trzymali warty, a przedstawiciele władz wraz z kombatantami, reprezentowanymi przez Panią Salomeę Jamrożek,
złożyli pod pomnikiem kwiaty. Zapalone zostały znicze i złożone wiązanki w miejscach upamiętniających
Marsz Śmierci. Tego samego dnia o godzinie 15.00 odbył się Patriotyczny Rajd Rowerowy, w którym udział
wzięło około 40 uczestników. Trasa liczyła 16 km. Za
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pomoc w organizacji uroczystości 3-majowych dziękujemy Nadleśniczemu Nadleśnictwa Strzebielino, stra-

mocy Społecznej w Luzinie przy ul. Młyńskiej 7, pokój nr
4. Szczegółowa lista zniżek wraz z szeregiem innych informacji o uprawnieniach rodzin wielodzietnych znajduje się na uruchomionej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej stronie internetowej: www.rodzina.gov.pl.

,,RODNÔ MÒWA”

żakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie, harcerzom Szczepu ZHP Luzino oraz wszystkim uczestnikom.

Dnia 28 kwietnia 2014 roku w Muzeum Piśmiennictwa i
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie odbyły się
XLIII Powiatowe Eliminacje Konkursu Recytatorskiego
Literatury Kaszubskiej ,,Rodnô Mòwa”, w których udział
wzięło ponad 70 uczestników, w 5 kategoriach grupowych: klasy 0, klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VI szkół podstawowych, gimnazja i klasy ponadgminazjalne. Profesjonalizm wykonywanych utworów oceniało
jury w składzie Bogumiła Gołąbek, Jadwiga Hewelt oraz
Eugeniusz Pryczkowski. Laureatami konkursu z Gminy Luzino zostali: w kategorii przedszkole, wyróżnienie
otrzymała Zuzanna Kreft ze Szkoły Podstawowej w Sychowie, w kategorii klasy I-III, Weronika Bonk również
ze Szkoły Podstawowej w Sychowie, która zajęła II miejsce ex aequo z uczennicą ze szkoły w Orlu, w kategorii
klasy IV-VI wyróżnienie otrzymała Magdalena Jarzębińska ze Szkoły Podstawowej z Wyszecina, a w kategorii gimnazja, I miejsce zajęła Natalia Grzenkowicz, zaś
III miejsce Zofia Topp, uczennice gimnazjum w Luzinie.

TALENTY WOKALNE
1 czerwca 2014 roku na placu przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Luzinie odbył się XV Powiatowy Konkurs Wokalny Dzieci i Młodzieży ,,Talenty Wokalne” pod patrona-

KARTA DUŻEJ RODZINY
Dnia 21 lipca 2014 roku Wójt Gminy Luzino, Jarosław
Wejer wręczył pierwsze Karty Dużej Rodziny. Karty te
otrzymały dwie rodziny: Małgorzaty i Bronisława Hinc
z Barłomina oraz Lidii i Marka Baranowskich z Wyszecina. Program dla rodzin wielodzietnych jest realizowany w oparciu o przepisy ustanowione Uchwałą Rady

tem Wójta Gminy Luzino. Organizatorami festiwalu byli:
Gminny Ośrodek Kultury i Starostwo Powiatowe Wejherowo. Podczas tegorocznego konkursu wystąpiły dzieci i
młodzież z Rumi, Redy, Bożegopola oraz z terenu Gminy Luzino. W skład komisji oceniającej wchodzili: Pani

Ministrów Nr 85 z dnia 27 maja 2014 roku, a jego celem
jest w szczególności promowanie modelu rodziny wielodzietnej i zapewnienie tym rodzinom szczególnych
uprawnień. Karta wydawana jest bezpłatnie na wniosek
członka rodziny wielodzietnej. Przepisy prawa nie uzależniają wydania karty od wysokości dochodów rodziny.
Szacuje się, że na terenie Gminy Luzino przewidywana
liczba rodzin uprawnionych do otrzymania Karty Dużej Rodziny w roku 2014 wyniesie 350 rodzin. Rodziny,
które złożyły wnioski są sukcesywnie informowane o
możliwości odbioru karty i przywilejach płynących z ich
posiadania. Wójt Gminy Luzino zachęca wszystkie rodziny mające na utrzymaniu co najmniej troje dzieci do
składania wniosków w siedzibie Gminnego Ośrodka Po10

Monika Kitel, Pan Daniel Hierasimczyk oraz Pan Piotr
Jędrzejczak. Po przesłuchaniu 15 uczestników przyznano
następujące nagrody: w kategorii 3-6 lat: I miejsce – Lau-
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ra Rutkowska, II miejsce – Zofia Sztenderska, III miejsce
– Atoni Majkowski. W kategorii 7-9 lat: I miejsce – Karina

PIERWSZY ALBUM O LUZINIE
Promocja albumu „Luzino dawniej i dziś na pocztówkach
i fotografiach” autorstwa Feliksa i Radosława Sikora odbyła się 26 maja w Luzińskim gimnazjum. W promocji

Gęsicka, II miejsce – Izabela Ptach, III miejsce – Antoni
Wittstock, wyróżnienie otrzymali – Adrianna Ropela oraz
wzięli udział m.in.: Wójt Gminy Jarosław Wejer, prezydent Grudziądza Robert Malinowski, ksiądz proboszcz
Zygfryd Leżański, rodzina autorów, ich przyjaciele oraz
byli uczniowie Feliksa Sikory (emerytowanego nauczyciela geografii, miłośnika i pasjonata historii Luzina,

duet Antonina Chaber i Aleksandra Gałuszka. W kategorii
10-13 lat: I miejsce – Aleksandra Woźniak, II miejsce – Weronika Siwonia, III miejsce – Karolina Teclaf, wyróżnienie
otrzymała Amelia Nowakowska. Wszystkim uczestnikom
serdecznie gratulujemy. W tym roku festiwal ,,Talenty Wokalne” odbył się w Międzynarodowy Dzień Dziecka. Z tej
okazji Gminny Ośrodek Kultury przygotował wiele atrakcji dla najmłodszych: zjeżdżalnie w formie dmuchanego

autora kilku książek). Prezentacja multimedialna oraz
wypowiedzi autorów zobrazowały zebranym metody
pracy i sposób zbierania materiałów do książki. Autorzy albumu podziękowali wszystkim tym, którzy współfinansowali wydanie publikacji m.in. radnym powiatu
wejherowskiego i luzińskim przedsiębiorcom. Otrzymali wiele gratulacji i ciepłych słów uznania od przybyłych
gości, którzy z cierpliwością stali w kolejce po autografy.

SOBÓTKI
23 czerwca br. odbyły się ,,Sobótki Gminne”. Festyn rozpoczął się tradycyjnie od rozpalenia przez Wójta Gminy
ogniska sobótkowego i dynamicznego występu Orkiestry
zamku, konkursy, gry i zabawy w towarzystwie wesołego
klauna. Wszystkie dzieci zostały obdarowane słodkościami, wręczanymi przez Wójta Gminy Pana Jarosława Wejer.
Każdy z uczestników festynu miał możliwość zrobienia
sobie wesołego zdjęcia w foto budce. Na koniec tego miłego dnia wystąpił dziecięcy zespół ,,Czarodzieje z Kaszub’’.

Sponsorem głównym XV Powiatowego Konkursu Wokalnego
,,Talenty Wokalne” Luzino 2014 była firma GAZ-SYSTEM S.A.

Dętej z Luzina pod dyrekcją Wojciecha Brzozowskiego.
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Następnie zaprezentowany został pokaz taneczny dzieci ze szkoły tańca DORA DANCE. Kolejnym punktem
programu była „Słoneczna Gala Biesiadna” w wykonaniu młodych artystów z Zespołu Wokalnego „Semplicze”

z Lubinia i Roberta Zaborowskiego ze Stowarzyszenia
Oliwskie Słoneczko. Przez prawie 2 godziny publiczność

bawiła się wraz z młodymi artystami przy utworach największych polskich i światowych przebojów biesiadnych.
Na koniec, uczestników festynu, do wspólnej zabawy tanecznej „porwał” zespół ,,Czarne Kapelusze”. Uczestnicy
festynu sobótkowego szukali również kwiatu paproci, le-

12
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gendarnego kwiatu, który zakwita raz w roku, a znalazcy
zapewnić ma bogactwo i dostatek. Kwiat paproci znalazła
grupa strażaków z OSP Luzina. Nagrodę, którą ufundowała Firma Handlowa „Kunz” S.C. Edmund i Waldemar Kunz Sklep Wielobranżowy odebrał Bartosz Miotk.

PIKNIK MISTRZÓW
W ramach projektu „Apetyt na sztukę – Gmina Luzino w
malarstwie i fotografii”, realizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Pro Bono”, dofinansowanego w ramach programu Leader, działanie 413 „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 20072013, odbył się 10. dniowy plener malarski w Barłominie,
który został zakończony 20 lipca 2014 roku „Piknikiem
Mistrzów na trawie”, w trakcie którego zaprezentowano
pokłosie pleneru. Na płótnach utrwalono dziedzictwo kulturowe gminy, tj. zabytki architektury sakralnej i świeckiej
oraz ciekawostki przyrodniczo – krajobrazowe. W plenerze uczestniczyli zawodowi artyści z Pomorza, Małopolski, Litwy i Węgier oraz amatorzy malarstwa z Akademii
Malarstwa i Rysunku „Pro Bono”. Komisarzem pleneru
był Marian Mielewczyk, miejscowy artysta, a koordynatorem projektu jest Zofia Botulińska, prezes stowarzyszenia.

ŚWIĘTA PATRONÓW SZKÓŁ
W KĘBŁOWIE
Dnia 20 maja 2014r. społeczność szkoły w Kębłowie obchodziła Święto Patrona. Tegoroczne obchody miały szczególny charakter, gdyż nawiązywały do niedawnej kanonizacji
Jana Pawła II, która miała miejsce 27 kwietnia br. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą koncelebrowaną przez ks.

Dziekana Zygfryda Leżańskiego, ks. Jerzego Osowickiego,
oraz ks. Krzysztofa Lorka. Następnie społeczność szkolna
oraz zaproszeni goście przeszli pod obelisk upamiętniający kanonizację Patrona szkoły. Ks. Zygfryd Leżański dokonał poświęcenia obelisku, potem kwiaty złożyli uczniowie
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13

LUZINO Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy

szkoły oraz Wójt Gminy Luzino, Jarosław Wejer. Kolejnym
punktem święta szkoły była uroczysta akademia z motywem przewodnim: „Jan Paweł II – Papież Dialogu”. Na

zwykłego człowieka, nie tylko księdza, teologa, homilety,
ale też historyka sztuki, eseisty, znawcy kultury, profesora
i poety, jednego z największych luminarzy doby XX. wieku. Zaproszeni goście, składali życzenia całej społeczności
szkolnej, gratulowali pomysłu i wykonania tak nietypowego poznawania twórców Kaszub i Pomorza. Obchody
święta patrona szkoły były również okazją do wręczenia
nagród za udział w konkursie poetycko – prozatorskim
pt. „Miłość, Przyjaźń, Dobro”. Wśród laureatów znaleźli

zakończenie głos zabrali zaproszeni goście, którzy otrzymali pamiątkowe długopisy i foldery. Społeczność Szkoły Podstawowej w Kębłowie dziękuje wszystkim, którzy

się w kategorii poezja: 1 miejsce: Sylwia Skąpska (Gdynia) za wiersz „Muzeum miłości” i Jagoda Bobkowska
(Luzino) za wiersz „Okno”, 2 miejsce: Weronika Plata (Le-

włączyli się w organizację Święta Patrona szkoły. Szczególne podziękowania kieruje do władz Gminy Luzino, kapłanów, dyrektorów placówek oświatowo – kulturalnych,
obecnych i byłych przewodniczących Rady Rodziców, byłych pracowników oraz rodziców uczniów za uświetnienie
uroczystości swoją obecnością i przekazane upominki.
GIMNAZJUM
3 czerwca 2014r. gimnazjaliści wraz z dyrekcją, nauczycielami i zaproszonymi gośćmi udali się do Wierzchucina i
Żarnowca, by uczcić tegorocznego patrona szkoły, którym

jest ks. Janusz Stanisław Pasierb. Pod pomnikiem ofiar I
wojny światowej w Wierzchucinie, zapalono znicz, wysłuchano recytacji wiersza „Powrót Janusza Korczaka” i
zapoznano się z historią tego miejsca, którą przedstawiła
p. Jadwiga Kirkowska. Następnym punktem uroczystości,
była wizyta w kaszubskim lapidarium w Wierzchucinie.
Akademia poświęcona życiu i twórczości patrona szkoły, odbyła się w kościele parafialnym w Żarnowcu. Był to
montaż słowno – muzyczny przybliżający wszystkim zgromadzonym drogę i poszukiwania sensu życia tego nie14

śno) za wiersz „To, co najpiękniejsze”, 3 miejsce Dominika
Sylka (Kościerzyna) za wiersz „Miłość, przyjaźń, dobro” i
Klaudia Hebel (Reda) za wiersz „Obie”, wyróżnienie: Kacper Rozek za wiersz w języku kaszubskim „Anioł w świecie”. W kategorii proza przyznano następujące nagrody:
1 miejsce: Patrycja Riegel (Puck) za tekst „Nie mrugaj”, 2
miejsce: Julia Bartnik (Gdynia) za tekst „Miłość, przyjaźń,
dobro”, 3 miejsce: Beata Piechowska (Konarzyny) za tekst
„Dziadkowe opowieści”, ex aequo Barbara Skrzypkowska
(Reda/Swarzewo) za tekst „ Wyrwane kartki”, ex aequo
Dominika Borzyszkowska (Puck) za tekst „Most między
ludźmi”, wyróżnienie: Wiktoria Kosznik (Kościerzyna)
za tekst „Czy życie można odkładać na później?” i Paulina Wojtalewicz (Chojnice) za tekst „Zrozumieć siebie”.
W BARŁOMINIE
11 czerwca 2014r. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Barłominie obchodziła Święto Szkoły pod
hasłem „Serce to jeszcze za mało, żeby kochać’. Tematem
tegorocznej uroczystości była miłość, która wcale nie jest
łatwa. Patron szkoły, ks. Jan Twardowski mówił, że „miłość trzeba pielęgnować tak, jak dziecko”, i że „prawdziwa miłość jest trudna”. Z tej okazji, społeczność szkolna przygotowała występ artystyczny, w czasie którego
uczestnicy uroczystości mieli możliwość zamyślenia się
nad wielkimi wartościami, jakimi są miłość i przyjaźń
oraz odniesienia ich do swojego życia. Po uroczystej akademii zaproszeni goście składali pamiątkowe wpisy do
Kroniki Szkolnej i podziwiali portrety ks. Jana Twardow-
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skiego, które zostały wykonane przez uczniów szkoły.

skim i angielskim, w którym zaprezentowali swoje talenty. Zdaniem społeczności szkolnej łatwiej jest rozwijać
uzdolnienia uczniów, jeśli się ma odpowiednie zaplecze,
tj. nową salę gimnastyczną i sale lekcyjne oraz wiele
pomocy dydaktycznych, które szkoła otrzymała z funduszy Unii Europejskiej. Dzięki pozyskanym środkom
edukacja w szkole jest efektywna i nowoczesna. Osiąga
coraz lepsze wyniki, rozwija zainteresowania i talenty.

XV TURNIEJ …

10 LAT W UNII EUROPEJSKIEJ

Tradycyjnie w długi majowy weekend rozegrany został
już po raz 15 Turniej o Puchar Wójta Gminy Luzino dla
drużyn sołeckich. W tegorocznych rozgrywkach uczestniczyło 8 drużyn sołeckich naszej gminy. Najpierw 1 maja w

Dnia 9 maja 2014r. w Szkole Podstawowej w Sychowie
odbył się „Dzień Otwarty Szkoły – 10 lat w Unii Europejskiej”. Odwiedzających szkołę witały dzieci z flagami
państw Unii Europejskiej. Można było zwiedzić nową
część szkoły – salę gimnastyczną, salę do gimnastyki korekcyjnej oraz sale lekcyjne. Budowa tej części szkoły
została dofinansowana ze środków unijnych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się rozgrywki sportowe – mecz
piłki nożnej oraz mecz siatkówki. Uczniowie również
przedstawili montaż słowno – muzyczny, w języku polSychowie i Kochanowie odbyły się eliminację, z których
do wielkiego finału awansowały zespoły: Robakowo, Sychowo, Wyszecino i Kochanowo. Zawody finałowe, które były jednocześnie okazją do świętowania 15 urodzin
Luzińskiej Ligi Sołeckiej odbyły się 3 maja na Stadionie
GOSRiT Luzino. Uroczystość ta była okazją do wręczenia podziękowań wszystkim, którzy przez ostatnie 15 lat
przyczynili się do rozwoju ligi. Pamiątkowe upominki
z rąk wójta, Jarosława Wejer i przewodniczącego Rady
Gminy, Bartłomieja Formeli otrzymali inicjator powstania ligi, Zdzisław Koszałka, jej obecny organizator, Witold Dąbrowski oraz obecni na zawodach sołtysi, byli i
Nr 131 / sierpień 2014r.
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obecni kierownicy drużyn sołeckich jak i sędziowie.
Oddzielne podziękowania od organizatorów otrzymał
wójt Jarosław Wejer, który od samego początku wspierał
działalność lig sołeckich. Zwycięzcą XV Turnieju o Puchar Wójta Gminy Luzino zostało Kochanowo. Za najlepszego zawodnika turnieju uznano Dawida Mienik,
a za najlepszego bramkarza Szymona Klawikowskiego.

BIEGI PO ZDROWIE
Jedną z form propagowania zdrowego stylu życia są organizowane corocznie od 13 lat na obiektach sportowych
Szkoły Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie

„Biegi Po Zdrowie”. Wiosenna edycja „Biegów Po Zdrowie
2014” rozgrywana była w trzech biegach (tj. dnia 2, 6 i 9
czerwca) z podziałem na dziewczęta i chłopców w sied-

miu kategoriach wiekowych. Łącznie udział wzięło 1042
startujących. Każdy uczestnik biegów nagrodzony został
słodkim upominkiem, a po ukończonym każdym biegu
rozlosowywano wśród wszystkich startujących nagrody rzeczowe. Dodatkowo prowadzono punktację łączną
z trzech biegów, a zwycięzców z poszczególnych kategorii nagrodzono medalami i dyplomami. Oto oni: Klasa I
dziewcząt: 1) Lesnau Zuzanna 2) Gelińska Marta 3) Jabłońska Julia. Klasa I chłopców: 1) Jabłoński Szymon 2)
Formela Kacper 3) Giedrojć Olaf. Klasa II dziewcząt: 1)
Burda Laura 2) Kobiela Wanesa 3) Figlon Patrycja. Kla-
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sa II chłopców: 1) Mach Paweł 2) Szmuda Jan 3) Rohde
Hubert. Klasa III dziewcząt: 1) Landowska Bernadeta 2)
Kas Milena 3) Koepke Martyna. Klasa III chłopców: 1)
Angel Filip 2) Rojewski Stanisław 3) Baranowski Dawid.
Klasa IV dziewcząt: 1) Jabłońska Agata 2) Fajter Milena 3) Rajko Monika. Klasa IV chłopców: 1) Wiczkowski Igor 2) Marszał Cyprian 3) Adamus Kacper. Klasa V
dziewcząt: 1)Meyer Rozalia 2) Sikorra Agnieszka 3) Szulc
Anna. Klasa V chłopców: 1) Damps Beniamin 2) Nastały Mikołaj 3) Bornowski Kacper. Klasa VI dziewcząt: 1)
Sikora Wiktoria 2) Borkowska Magda 3) Nastały Agata.
Klasa VI chłopców: 1) Hewelt Błażej 2) Gruba Beniamin
3) Richert Paweł. Open kobiet: 1) Topp Zofia 2) Jabłońska
Martyna 3) Brzeska Paulina. Open mężczyzn: 1) Konczak
Robert 2) Minga Paweł 3) Adamus Patryk. Organizatorzy:
Gminny Klub Sportowy w Luzinie i Szkoła Podstawowa
im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie dziękują: Wójtowi
Gminy Luzino, Radzie Sołeckiej wsi Luzino, Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej w Luzinie, Marketowi POLO,

Galerii Luzino, Pizzerii Sorrento za wsparcie finansowe
imprezy sportowej. Wszystkich miłośników biegania organizatorzy zapraszają na kolejne imprezy biegowe tj.
jesienną edycję „Biegów Po Zdrowie 2014”, która odbędzie się 12, 19 i 26 września oraz w dniu 4 października br. na „XXIII Biegi Pamięci Jurka Tarnowskiego”.

-Borzytuchom). Wśród pań najlepszą zawodniczką biegu okazała się Antonina Rychter (MKL Szczecinek, którą na trasie prowadził gość honorowy zawodów, Michał

Chabowski. Najlepszym biegaczem z Luzina został Rafał
Kołodzik, który uplasował się na 4 pozycji w klasyfikacji
generalnej. Po zakończeniu zawodów odbyła się uroczy-

stość wręczenia licznych nagród, w której uczestniczyli
sponsorzy imprezy oraz władzę gminy z Jarosławem Wejerem – Wójtem Gminy Luzino na czele. Najlepsza trójka zawodów w klasyfikacji generalnej, zarówno wśród
Pań jak i Panów otrzymała nagrody finansowe, szóstka

KASZUBSKA PIĘTNASTKA
Rekord frekwencji padł na organizowanym na ulicach
Luzina biegu „Kaszubska Piętnastka”. Na zawody, które
swój start i metę miały przy Hali Widowiskowo – Sportowej GOSRiT im. Marszałka Macieja Płażyńskiego zjechało
się ponad 350 zawodników i zawodniczek z terenu całego
kraju, aby rywalizować na trudnej, typowo „kaszubskiej”
trasie 15 kilometrów, która biegła ulicami Luzina oraz po

terenach leśnych Nadleśnictwa Strzebielino. Zawody organizowane były przez Gminny Klub Sportowy w Luzinie,
grupa biegaczy długodystansowych i maratonu „GKS
KASZUBI - Luzino”. Dyrektorem biegu był Marek Hildebrandt, a jego zwycięzcą został Łukasz Wirkus (Talex-

nagrody rzeczowe, a wśród wszystkich uczestników rozlosowano liczne, atrakcyjne nagrody, w tym rower. Ponadto okazałe puchary dla zwycięzców biegu ufundował
Kazimierz Plocke, Wiceminister Rolnictwa. Oprócz tego
najlepsi w swoich kategoriach otrzymali statuetki „diabelskich skrzypiec” jako pamiątkę ich pobytu na Kaszubach,
a wszyscy biegacze, specjalnie na tą okazję, wytłoczone
medale okolicznościowe oraz koszulki. Główni sponsorzy III Kaszubskiej Piętnastki: Firma Rybak Przedsiębiorstwo Budowlane z Luzina, Firma Okna i Drzwi Bertrand z
Luzina, Galeria Luzino, Gmina Luzino. Pozostali sponsorzy: Mirosław Kopacz- Firma Protel z Luzina, Piotr Waga-Firma Budowlana z Luzina, Bank Spółdzielczy Krokowa
Oddział w Luzinie, Nadleśnictwo Strzebielino z siedzibą
w Luzinie, Hubert Szweda – Firma Elpol z Luzino, Ma-
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rek Mroske, Wojciech Milewski -ProSport w Wejherowie,
Roman Stenka –Tartak w Barłominie, Waldemar Kunz-Sklep w Luzinie, Katarzyna Bertrand-Delikatesy Cen-

czej Straży Pożarnej w Luzinie, Milwinie i Zelewie, Kole
Gospodyń Wiejskich z Luzina, Gminnemu Ośrodkowi Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie, Gminnemu
Ośrodkowi Kultury w Luzinie, 70 Luzińskiej Wodnej
Drużynie Harcerskiej z Luzina, Komendzie Powiatowej
Policji w Wejherowie, Posterunkowi Policji w Luzinie

VI KASZUBSKA PARAOLIMPIADA
W Hali Widowiskowo-Sportowej GOSRiT im. Marszałka
Macieja Płażyńskiego w Luzinie, 8 czerwca 2014 r. odbyła
się VI Kaszubska Paraolimpiada. Już tradycyjnie, tej wielkiej imprezie integracyjnej, organizowanej przez Stowarzyszenie Świetlica Integracyjna „Skrzydło Anioła” przy

trum w Luzinie, Bladowski Rafał-Warsztat Samochodowy w Luzinie, Kandzorra Ireneusz-Firma Elektryczna w
Luzinie, Piotr Pelcer- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Luzinie, Józef Formela-Firma Transportowa w
Luzinie, Józef Kandzorra-Kostka Brukowa w Barłominie,
Edmund Słowi z Luzina, Mieczysław Brzeski z Luzina,
Emilia Gliwa-Biuro Rachunkowe z Luzina. Organizatorzy III Kaszubskiej Piętnastki składają podziękowania za

pomoc w jej organizacji: Szkole Podstawowej im. Lecha
Bądkowskiego w Luzinie, Gimazjum Publicznemu im.
Pisarzy Kaszubsko – Pomorskich w Luzinie, Ochotni18
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współpracy KTSK GOSRiT Luzino towarzyszyło wiele
atrakcji. Odbył się m.in.: Bieg i Marsz Skrzydła Anioła, były pokazy strażackie, parada motocykli, przejazdy
bryczką, dmuchane zjeżdżalnie i wiele, wiele innych. W
tegorocznych zawodach padł kolejny rekord frekwencji,
ponieważ w sportowej rywalizacji uczestniczyło ponad
130 paraolimpijczyków z terenu całego województwa,
którzy mieli okazję do sportowej aktywności w licznych,
specjalnie dla nich przygotowanych konkurencjach. Po
zakończeniu sportowej rywalizacji odbyła się uroczystość wręczenia nagród, w której uczestniczyli sponsorzy VI Kaszubskiej Paraolimpiady oraz Jarosław Wejer,
Wójt Gminy Luzino. W pierwszej kolejności nagrodzeni zostali uczestnicy biegu i marszu, którzy otrzymali
statuetki przygotowane przez dzieci niepełnosprawne.
Następnie wszyscy niepełnosprawni sportowcy, którzy brali udział w paraolimpiadzie, zostali uhonorowani
pamiątkowymi pucharami i medalami. Przy organizacji zawodów zaangażowanych było kilkudziesięciu wolontariuszy oraz rzesza rodziców i przyjaciół świetlicy.

SZUKAMY WSPARCIA
W środę 25 czerwca na Arena Potok w Pszczółkach odbył się finał Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim.
W tym meczu spotkała się IV ligowa drużyna GOSRiT/
Wikęd Luzino oraz V ligowa Brda Przechlewo. Taki skład
finału na pewno był niespodzianką, a awans do niego
luzińskich piłkarzy, wielkim sukcesem. Mecz rozstrzygnął się w rzutach karnych, które 5:4 wygrali zawodnicy Brdy Przechlewo. Skład dryżuny KTS-K GOSRIT/
Wikęd Luzino: Katzor - Pliński, Semak (46 Benke), Dąbrowski (77 Białobrodzki), Mienik, Wicon, Wicki, Kenner (59 Król), Rutkowski, Opłatkowski, Politowski. Tym
meczem drużyna GOSRiT/Wikęd Luzino zakończyła
najlepszy sezon ligowy w historii luzińskiej piłki. Serdecznie gratulujemy drużynie oraz głównemu sponsorowi zespołu, Panu Rafałowi Kędziora z firmy WIKĘD.
IV ligowa drużyna piłkarska szuka wsparcia finansowego
swojej działalności. Po zakończeniu, bardzo udanego sezonu ligowego 2013/14 (3 miejsce w lidze oraz wojewódzki finał pucharu Polski) z pełnego finansowania drużyny
wycofał się sponsor główny drużyny firma WIKĘD i cały
klub stanął przed nową rzeczywistością. Na miesiąc przed
rozgrywkami drużyna została bez zaplecza finansowego,
które umożliwiało występy na IV ligowych boiskach. Odszedł również dotychczasowy trener, Piotr Munh. Obecnie drużynę prowadzi znany ligowy zawodnik, od kilka
lat związany z GOSRiT-em, Rafał Kaczmarczyk, który
wraz z Piotrem Klechą oraz trenerem bramkarzy, Pawłem
Radeckim, podjęli się bezpłatnie prowadzić drużynę w
rundzie jesiennej. IV liga to bardzo duże obciążenie dla
klubu, ale patrząc jak rozwija się w gminie szkółka piłkarska, w której szkoli się już ponad 300 młodych adeptów
futbolu, szuka się sposobu, aby utrzymać piłkę seniorską
w Luzinie. Przy drużynie został dotychczasowy główny
sponsor, Rafał Kędziora z firmy WIKĘD, który w mniejszym niż dotychczas zakresie pomagać będzie drużynie.
Swoje wsparcie zapewnili również firma EKO LOGISTIK,
KLEBA, PROTEL, SEMERLING SECURITY, FORMELA
TRANSPORT CIĘŻAROWY. Pomógł również Jarosław
Wejer- Wójt Gminy Luzino. Chcielibyśmy, żeby wokół całego klubu ( KTS-K GOSRiT Luzino prowadzi obecnie 12
drużyn piłki nożnej oraz sekcję kickboxing, tenis stołowy,
sporty walki koluchstyl i siatkówka dziewcząt) stworzył
się klimat lokalnego patriotyzmu, gdzie nasi sponsorzy,
władze gminy, trenerzy, rodzice, zawodnicy i kibice będą

traktować nasz klub jak dobro wspólne. Czym więcej ludzi
zaangażuję się w pracę na rzecz organizacji tym więcej
korzyści będzie dla wszystkich mieszkańców gminy, nie
tylko tej usportowionej. Zależy nam zwłaszcza na zachęceniu do współtworzenia luzińskiego sportu lokalnych firm,
które sponsorują kluby z innych miast. KTS-K GOSRiT,
aby się utrzymać musi szukać pieniędzy z różnych źródeł.
W bardzo dużym zakresie wspiera klub Gmina Luzino.
Oprócz tego od początku roku szkółka piłkarska jest w
projekcie „Biało-zielona Przyszłość z Lotosem” . Ponadto 9 najzdolniejszych adeptów fudbolu objętych jest programem stypendialnym. W 2014 roku KTS-K GOSRiT
otrzymał również dofinansowanie z MSiT w ramach projektu „Multisport”. Oczywiście klub może również liczyć
na lokalnych sponsorów, bowiem wspierają go Mariusz
Maszota z El professional, WIKĘD, Pan Zygmunt Kleba
z firmy KLEBA z Luzina, Pomorska Komunikacja Samochodowa, U WITKA z Luzina, SAN TECH z Wejherowa,
BS KROKOWA o/Luzino, STASIU BUS, HURTOWNIA
DOKO Z WEJHEROWA, KCE VADEMECUM z Luzina,
ENERGOBUD z Luzina, SKLEP PUPIL z Luzina, GS SIERAKOWICE o/Luzino, TRAK Z BARŁOMINA, NADLEŚNICTWO STRZEBIELINO. Udało się na również
pozyskać środki z firm ogólnopolskich: Fundacja PGNiG
i PZU Życie. Ponadto pozyskujemy środki z PROW
i z organizacji obozów sportowych. ( Piotr Klecha).

INFORMACJA O WYBORACH

do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Dnia 16 listopada 2014 roku odbędą się wybory do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Do dnia 7 września 2014r. partie polityczne, stowarzyszenia, organizacje
społeczne oraz wyborcy mogą składać zawiadomienia o
utworzeniu komitetu wyborczego odpowiednio do Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza
wyborczego, w przypadku Gminy Luzino do Komisarza Wyborczego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27 tel. (58)
301-15-10. Komitety, które otrzymają zawiadomienie o
utworzeniu komitetu wyborczego uprawnione będą do:
• zgłoszenia komisarzowi wyborczemu kandydatów na członków gminnej komisji wyborczej w terminie do dnia 17 września 2014 r.,
• zgłoszenia gminnej komisji wyborczej list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego, dla wyborów do rad gminy w terminie do 7 października 2014 r. do godz. 2400.,
• zgłoszenie gminnej komisji wyborczej kandydata na wójta w terminie do 17 października 2014 r. do godz. 2400.
• zgłoszenie gminnej komisji wyborczej kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w terminie do dnia 17 października 2014 r.
Uprawnionym do ww. zgłoszeń w imieniu komitetu wyborczego jest pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego lub osoba imiennie przez niego upoważniona. Zgłoszenie listy kandydatów na radnych w każdym okręgu wyborczym powinno być poparte podpisami co najmniej 25 wyborców stale zamieszkałych w danej gminie. W dniu głosowania lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte
będą w godzinach od 700 do 2100. Gmina Komisja Wyborcza w Luzinie będzie miała swoją siedzibę w budynku
Urzędu Gminy Luzino przy ul. Ofiar Stutthofu 11. Wzory
dokumentów zgłoszeniowych można otrzymać w kancelarii Urzędu Gminy Luzino przy ul. Ofiar Stutthofu 11 oraz
dostępne są na stronie internetowej gminy www.luzino.pl.
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AKTYWIZACJA 2014
Stowarzyszenie Świetlica Integracyjna „SKRZYDŁO
ANIOŁA” z dniem 31 maja 2014r. rozpoczęła realizację
projektu „AKTYWIZACJA 2014” ogłoszonego przez
Wójta Gminy Luzino Jarosława Wejera. Na realizację
projektu „Aktywizacji osób niepełnosprawnych i osób
powyżej 45 roku życia w 2014 roku” otrzymaliśmy 4500
zł. Dzięki tym funduszom realizujemy zajęcia rehabilitacyjno – ruchowe na basenie w Redzikowie, których
adresatem są dzieci i młodzież objęte pracą w Stowarzyszeniu, ich rodzice, opiekunowie oraz członkowie
Stowarzyszenia. Uczestniczy w nich 51 osób. Uzyskane
środki pozwolą na organizację trzech wyjazdów. Zajęcia oprócz wartości rehabilitacyjnej promują aktywne
formy spędzania czasu wolnego, współpracę międzypokoleniową oraz podczas ich trwania są przekazane treści dotyczące zdrowego trybu życia. (Lucyna Wirkus).
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DOŻYNKI GMINNE
31.08.2014r.
LUZINO - PLAC PRZY BOISKU GMINNYM

godz. 13.15 – Msza Święta Dziękczynna za plony w kościele
parafialnym p.w. św. Wawrzyńca w Luzinie
godz. 14.30 – Przejazd barwnego korowodu dożynkowego
godz. 15.45 –Rozpoczęcie festynu oraz przywitanie gości
godz. 16.00 – Gry i zabawy oraz konkursy dla dzieci
godz. 16.30 – Turniej Sołectw
godz. 17.00 – Występ zespołu „CZARODZIEJE Z KASZUB”
godz. 17.45 – Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu „PIĘKNA
GMINA” oraz rozstrzygnięcie turnieju sołectw
godz. 18.00 – Występ zespołu FUCUS
godz. 19.30 – GWIAZDA WIECZORU – ZESPÓŁ ŁUKASH
godz. 20.30 – Muzyka biesiadna z zespołem BLIZA
godz. 22.00 – Pokaz sztucznych ogni
godz. 22.15 – II część występu zespołu BLIZA
godz. 24.00 - Zakończenie

ORGANIZATORZY:
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RADA GMINY LUZINO
SOŁTYSI WSI GMINY LUZINO
GMINNY OŚRODEK KULTURY
W LUZINIE
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