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KIEDYŚ BYŁO TORFOWISKO,
DZIŚ JEST NOWOCZESNE CENTRUM WSI
Staw z fontanną, alejki i 47 stylowych lamp. Jest też monitoring oraz Wi-Fi. Dziś, Centrum Luzina wygląda tak,
jak w XXI wyglądać powinno, a co najważniejsze na tym
metamorfoza byłego kiedyś torfowiska się nie kończy.
Będą też place zabaw, kawiarnia, mała scena i docelowo
nowa siedziba Urzędu Gminy. Plany te zrealizowane mają
zostać podczas II i III etapu budowy Centrum Luzina. Ma
to być miejsce, w którym swój wolny czas spędzać będą
zarówno dorośli, jak i dzieci, a wszystko w pięknych okolicznościach przyrody. W poniedziałek, 29.06.2015 r. odbyło się uroczyste otwarcie I zakończonego etapu budowy
Centrum Luzina. Przecięcie wstęgi jednocześnie rozpoczęło VIII sesję VII kadencji Rady Gminy Luzino z okazji
25-lecia Samorządu.
25 lat Samorządu Gminy Luzino
Wspomnienia, przemyślenia, refleksje, ale i podziękowania towarzyszyły poniedziałkowej (29.06.2015 r.), uroczystej Sesji Rady Gminy Luzino. Swoją obecnością zebranych
na sali zaszczycili m.in.: Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, Senator RP Kazimierz Kleina oraz starosta powiatu wejherowskiego- Gabriela Lisius. Sesja odbyła się
w murach Szkoły Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego
w Luzinie, a udział w niej wzięło ponad 100 osób. Wśród
zaproszonych gości nie zabrakło radnych wszystkich, dotychczasowych siedmiu kadencji, pracowników urzędu
i jednostek organizacyjnych Gminy Luzino.
Wiele słów podziękowań padło podczas Uroczystej Sesji
w kierunku włodarza Gminy Luzino Jarosława Wejera, który
funkcję wójta pełni od 23 lat. Słowa wdzięczności usłyszała
również m.in. zastępca wójta oraz sekretarz Gminy Luzino
Marzena Meyer, która w Urzędzie Gminy Luzino pracuje 24 lata oraz Skarbnik Gminy Luzino, Mirosława Stolc,
która z Urzędem Gminy Luzino związana jest od 1974 r.
Dziś, w Urzędzie Gminy Luzino i jednostkach organizacyjnych Gminy od samego początku istnienia samorządu
pracuje w sumie kilkanaście osób.
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INFORMACJE Z DZIAŁALNOŚCI
PRZEWODNICZĄCEGO
- za okres od 26 marca 2015 r. do 21 maja 2015 r.
Realizowałem zadania przewodniczącego Rady Gminy
zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym
i § 32 Statutu. Zajmowałem się wyłącznie organizacją pracy Rady. Współpracowałem z Wójtem Gminy realizując
zadania Rady. Pełniłem dyżury w siedzibie Rady. Przyjmowałem mieszkańców i radnych. Na czwartym Przeglądzie
„Wielkanoc na Kaszubach” i uroczystości „REQUIEM
PAMIĘCI JANA PAWŁA II”, Radę Gminy reprezentował radny Stanisław Engelbrecht. Uroczystości odbyły się
w dniu 29 marca 2015 roku. W dniu 15 kwietnia 2015 roku
odbyło się spotkanie z przewodniczącymi i wiceprzewodniczącymi Komisji Rady Gminy Luzino. Omawiano kwestie dotyczące organizacji posiedzeń Komisji, uroczystości
XXV lecia funkcjonowania samorządu, przygotowania
nowelizacji Statutu Gminy, jak również zmiany uchwały
w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego Rady
i Wójta Gminy. Omawiano też sprawy mieszkańców dotyczące lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie gminy.
W dniu 16 kwietnia 2015 roku uczestniczyłem w zebraniu wiejskim w Wyszecinie. Na zebraniu tym wybrano
sołtysa Pana Zygmunta Wiśniewskiego. W dniu 29 kwietnia 2015 roku w Szkole Podstawowej w Luzinie odbył się
Gminny Turniej dot. bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Radę Gminy reprezentował radny Stanisław Cejrowski.
Koordynowałem prace komisji Rady Gminy. I tak
w dniach: 20, 23, 24 kwietnia 2015 roku oraz 12 maja
2015 roku odbyły się posiedzenia Komisji Rewizyjnej;
5 maja 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia
i Opieki Społecznej; 6 maja 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu; 7 maja 2015 roku
odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarczej i Samorządu; 8 maja 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Uczestniczyłem w zebraniu wiejskim sołectwa Tępcz, które zostało zwołane przez
sołtysa wsi Małgorzatę Licau. Zebranie odbyło się 6 maja
2015 roku o godz. 18.00. Poświęcone było kwestii budowy
elektrowni wiatrowych. Radny Stanisław Cejrowski reprezentował Radę w uroczystości patriotycznej z okazji święta „Konstytucji 3 Maja”. Reprezentowałem Radę Gminy
w uroczystych obchodach Dnia Strażaka, które odbyły się
9 maja 2015 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Bartłomiej Formela
- za okres od 21 maja 2015r. do 23 czerwca 2015 r.
W okresie międzysesyjnym wziąłem udział w uroczystej
sesji Rady Miasta Wejherowa z okazji 25 lecia odrodzenia samorządności. Podsumowane zostały dotychczasowe
osiągnięcia ćwierćwiecza. Sesja miała charakter bardzo
uroczysty. Odbyła się 28 maja 2015 r. w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie. Reprezentowałem Radę podczas
uroczystości sportowej, w IV edycji biegu pn. „Kaszubska
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Piętnastka”. Uroczystość ta cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. W biegu uczestniczy coraz
więcej osób. Bieg odbył się 30 maja 2015 roku. W dniu
30 maja 2015 roku późnym wieczorem reprezentowałem
Radę w czasie uroczystości - „Noc Bibliotek 2015”, która
odbyła się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Luzinie.
Dla uczestników i zwiedzających przygotowano wiele
ciekawych atrakcji. Wytypowałem radnych do reprezentowania Rady Gminy w czasie uroczystości święta szkoły
- Gimnazjum Publicznego im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie. W tym roku goście mieli przyjemność zapoznać się z życiem i twórczością ks. Leona Heyke. Święto szkoły odbyło się 10 czerwca 2015 roku. Zgodnie z §
33 Statutu Gminy Luzino koordynowałem prace komisji
Rady. W dniu: 16 czerwca 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej; 17 czerwca
2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu; 18 czerwca 2015 roku odbyło się posiedzenie
Komisji Gospodarczej i Samorządu; 19 czerwca 2015 roku
odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Zgodnie z zatwierdzonym planem pracy Rady na
pierwsze półrocze 2015 roku, zwołałem sesję zwyczajną na
23 czerwca 2015 r. i mającą charakter uroczysty, w dniu
29 czerwca 2015 roku. Tradycyjnie w każdą środę pełniłem dyżury w siedzibie Rady, na których przyjmowałem
mieszkańców i radnych, starając się rozwiązać ich problemy. Realizowałem zadania przewodniczącego Rady
w myśl art.19 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym i § 32
Statutu Gminy. Organizowałem pracę Rady i współpracowałem z wójtem celem realizacji zadań ustawowych.
Przewodniczący Rady Gminy
Bartłomiej Formela

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA
za okres od 26 marca 2015 r. do 21 maja 2015 r.
1) W dniu 16 kwietnia odbyło się kolejne zebranie wiejskie
w Wyszecinie, na którym przeprowadzono wybory sołtysa. Sołtysem został Pan Zygmunt Wiśniewski.
2) W dniu 17 maja 2015 r. miały się odbyć wybory sołtysa
we wsiach : Dąbrówka, Kębłowo, Luzino, Milwino i Robakowo. Z uwagi na zrejestrowanie po jednym kandydacie
na sołtysa w 4 sołectwach, zgodnie z § 48 statutów sołectw,
wyborów nie przeprowadzono, a zarejestrowanych kandydatów uznano za sołtysów. Sołtysami zostali: w Dąbrówce
– Pan Bronisław Nadolski, w Luzinie – Pan Zygmunt Brzeziński, w Kębłowie – Pan Piotr Michałek, w Robakowie–
Pani Marzena Pallach.
Wybory przeprowadzono natomiast w sołectwie Milwino,
gdzie zarejestrowano dwie kandydatki. W wyniku przeprowadzonych wyborów sołtysem wsi Milwino została
Pani Sylwia Trepczyk.
Wszystkim sołtysom gratuluję wyborów i życzę owocnej
współpracy na rzecz swoich społeczności. W związku
z wyborami sołtysów odbędą się wybory do rad sołeckich
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terminach: Dąbrówka – 10 czerwca 2015 r. o godz. 18.00;
Kębłowo – 11 czerwca 2015 r. o godz. 18.00; Luzino – 08
czerwca 2015 r. o godz. 18.00; Milwino – 12 czerwca 2015
r. o godz. 18.00; Robakowo – 09 czerwca 2015 r. o godz.
18.00.
3) W dniu 9 maja obchodziliśmy w Luzinie Dzień Strażaka. Wszystkim strażakom z OSP Luzino, OSP Zelewo
i OSP Milwino dziękuję za codzienną bezinteresowną
służbę na rzecz naszych mieszkańców oraz życzę wszystkim, aby z każdej akcji wracali cali i zdrowi.
4) W dniu 6 maja 2015 r. ruszył konkurs na logo i hasło
promocyjne gminy Luzino. Termin składania prac upływa
29 maja. Po tym terminie nadesłane prace zostaną ocenione przez komisję konkursową w składzie: wójt Jarosław
Wejer, Przewodniczący Rady Gminy Bartłomiej Formela,
Pani Małgorzata Kaliszewska oraz Pan Marian Mielewczyk. Mieszkańcy będą mogli głosować na zgłoszone projekty przez Internet.
5) Wczoraj otrzymaliśmy wiadomość, z Centrum Edukacji Obywatelskiej, że projekt p.t.: „CZAS NA NAS-uliczne
wariacje na temat...” .otrzymał grant na realizację projektu
jako jeden z trzynastu w Polsce i jedyny w województwie
Pomorskim. Realizatorami projektu będą Młodzi Obywatele z Gminy Luzino, którzy postanowili utworzyć nieformalną grupę "Montownia Pomysłów" działającą przy
Gminnej Bibliotece, a ich opiekunem jest Maja Krośnicka.
Młodzi ludzie wybrali działania jako Lokalni Architekci.
6) W niedzielę 3 maja na Stadionie GOSRiT w Luzinie
odbył się finał już XVI Turnieju o Puchar Wójta Gminy
Luzino. Niespodziewanym zwycięzcą tej tradycyjnej imprezy zostali zawodnicy z Kębłowa, którzy w wielkim finale pokonali Barłomino 2:1. Skład uczestników samego
finału w ogóle należy uznać za niespodziankę, ponieważ
w półfinale Kębłowo pokonało po rzutach karnych faworyzowane Luzino, a Barłomino okazało się lepsze od innego faworyta, Robakowa zwyciężając 3:2. W finale "pocieszenia" o 3 miejsce Luzino pokonało Robakowo 5:2. Warto
dodać, że luzińskie rozgrywki Ligi Sołeckiej nie przerwanie trwają od 16 lat co jest ewenementem na skalę nie tylko wojewódzką. Uczestnicy Turnieju o Puchar Wójta na
co dzień rywalizują w rozgrywkach ligowych a w okresie
zimowym uczestniczą w lidze halowej, co jest wielką zasługą kierowników drużyn sołeckiej, którym należą się
wielkie słowa podziękowania.
7) Inwestycje:
• Centrum Luzina – prace są na ukończeniu, otwarcie nastąpi przed uroczystą sesją Rady Gminy z okazji 25- lecia
samorządu.
• Zakończono remont płyty boiska do koszykówki i siatkówki przy Szkole Podstawowej w Kębłowie.
• Trwają prace przy budowie chodnika na ul. Robakowskiej w Luzinie, długość chodnika to 424 mb.
• Trwają prace przy budowie chodnika na ul. Lipowej w
Luzinie o długości 520 mb.
• W maju zakończymy remonty dróg gminnych we wszystkich wsiach sołeckich.
• Planowana jest rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kę-

błowie (ul. Wiejska i ulice przyległe) oraz w Luzinie (ul.
Mickiewicza, ul. Tartaczna, ul. Kasztanowa) . Z uwagi na
przedłużające się procedury przetargowe w spółce Energia oświetlenia zostaną wybudowane do końca lipca br.
Wykonawcy na poszczególne odcinki już zostali wybrani
i podpisano umowy na wykonanie zadań.
Wójt Gminy Luzino
Jarosław Wejer
za okres od 22 maja 2015 r. do 23 czerwca 2015 r.
1) W dniu 29 maja odbyło się w Dąbrówce uroczyste
otwarcie Muzeum Techniki Wojskowej „GRYF” oraz Muzeum Saperskiego „Explosive”. Muzea są ogromną atrakcją
turystyczną naszej gminy. Wszystkie eksponaty – pojazdy
są sprawne technicznie, co jest rzadkością w tego typu placówkach.
2) Dnia 30 maja w Luzinie zorganizowano bieg uliczny
„IV Kaszubska Piętnastka”, w którym udział wzięło ponad
300 uczestników. Dziękuję organizatorom za bardzo dobrą
organizację imprezy oraz promocję naszej gminy.
3) Dnia 7 czerwca odbyła się „VII Kaszubska Paraolimpiada”. To jedyne takie zawody w naszym powiecie i jedne
z nielicznych w województwie. Dziękuję stowarzyszeniu
„Skrzydło Anioła” za zorganizowanie tej bardzo potrzebnej imprezy sportowej.
4) W maju ogłosiłem konkurs na Logo Gminy Luzino.
Wpłynęło 29 prac, na które glosy mogli oddawać internauci. Następnie Komisja Konkursowa w składzie: Irena
Kaliszewska, Marian Mielewczyk, Bartłomiej Formela i ja
uwzględniając glosy internautów dokonała ostatecznego
wyboru. Wygrało logo z hasłem „Gmina Luzino Kwiat Kaszub” autorstwa Jagody Niemczyk.
5) Od 8 do 12 czerwca odbyły się zebrania wiejskie w Robakowie, Dąbrówce, Kębłowie, Milwinie i Luzinie, na których dokonano wyborów rad sołeckich.
6) Dnia 13 czerwca w Skórczu odbyły się II Wojewódzkie
Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne LZS, w których z powodzeniem wzięła udział reprezentacja naszej Gminy.
7) Gmina Luzino wygrała konkurs im. Stanisława Czernieckiego na najlepszą publikację o lokalnych i regionalnych kulinariach w 2015 r. „Smak tradycji. Dziedzictwo
kulinarne gminy Luzino” okazała się najlepszą publikacją
roku 2015, za którą otrzymaliśmy Puchar Ministra Rolnictwa. Gratuluję Pani Marii Krośnickiej, która była koordynatorem projektu. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili
się do powstania publikacji.
8) Wykaz inwestycji gminnych:
• Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez budowę
ciągu pieszego w miejscowości Luzino przy ulicy Lipowej.
Inwestycja realizowana ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego, w ramach Środka 4.1 „Rozwój obszarów
zależnych od rybactwa”, objętego osią priorytetową 4 –
Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa,
zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeży obszarów rybackich
2007-2013”. Inwestycja na ukończeniu. Wykonano chod-
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nik o dł. 520 m na odcinku od ul. Orzechowej do wiaduktu kolejowego. W ostatnim etapie utwardzone płytami
typu „YOMB” zostaną zjazdy z ul. Lipowej na ul.: Wierzbową, Dębową i Orzechową. Wykonawcą prac jest firma
MS „BRUKI” Mirosław Sirocki z siedzibą w Luzinie.
• Budowa chodników w ramach operacji „Uporządkowanie infrastruktury publicznej w miejscowości Luzino”.
Inwestycja realizowana przy współudziale środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 „Jakość
życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki
wiejskiej”, działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”.
Inwestycja zakłada wybudowanie chodnika przy ul. Robakowskiej w Luzinie o dł. 424 m oraz chodnika przy
ul. Wyszyńskiego o dł. 276 m. Obecnie obie inwestycje
są na ukończeniu. Wykonawcą prac jest firma ABRUKO
Sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie.
• Wykonanie parkingu i ciągu pieszego obsługującego
zespół boisk Orlik i centrum wsi Luzino w ramach rewitalizacji przestrzeni publicznej w miejscowości Luzino.
Inwestycja realizowana ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego, w ramach Środka 4.1 „Rozwój obszarów
zależnych od rybactwa”, objętego osią priorytetową 4 –
Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa,
zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeży obszarów rybackich
2007-2013”. Inwestycja obecnie realizowana. W ramach
zadania powstaną 44 miejsca postojowe z drogą manewrową wraz z dojściem do zespołu boisk ORLIK. Inwestycja
realizowana przez firmę EUROSTEPART Nawierzchnie
Bezpieczne Jerzy Zieleniewski z siedzibą w Wejherowie.
• Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie centrum wsi Luzina. Inwestycja realizowana ze
środków Europejskiego Funduszu Rybackiego, w ramach
Środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”,
objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeży obszarów rybackich 2007-2013”.Inwestycja
zrealizowana. Obecnie trwają prace komisji odbiorowej.
Wykonawcą prac była firma Produkcja i Eksploatacja
Kruszywa. Roboty Ziemne FORMELLA Sp. z o.o. z siedzibą w Niepoczołowicach.
• Rozbudowa SUW Luzino, która polega na zwiększeniu
wydajności stacji z 60 m3/h do 120 m3/h poprzez rozbudowę budynku, wymianę areatora, dostawienie do dwóch
istniejących filtrów czterech nowych filtrów, montaż nowych zestawów hydroforowych z rozdziałem stref ciśnienia, nowej automatyki stacji, montaż agregatu prądotwórczego, wymianę zasilania stacji.
• Budowa studni głębinowych - wykonano studnię głębinową w Luzinie przy SUW, wydajność 80 m3/h jest gotowa do użytku (wymagana zgoda sanepid) oraz studnię
głębinową w Kębłowie na nowym ujęciu przy zbiorniku
i przyszłej lokalizacji SUW, wydajność 60 m3/h jest odebrana i wymaga podłączenia.
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SESJE RADY GMINY
21 maja 2015 roku w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej
w Luzinie odbyła się VII Sesja Rady Gminy Luzino.
Podczas sesji zostały podjęte m.in. uchwały zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2024
oraz zmiany budżetu gminy na 2015 rok. Poza tym rozpatrywano i co ważne zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
gminy Luzino za 2014 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 2014 rok.
Przewodniczący Rady Gminy Bartłomiej Formela odczytał
uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie
pozytywnego zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Luzino o udzielenie absolutorium Wójtowi
z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. Przewodniczący Rady Gminy Bartłomiej Formela otworzył dyskusję
nad sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Luzino za 2014 rok i informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. Radni nie podjęli jednak dyskusji w sprawie. Przewodniczący
Rady odczytał treść, a następnie poddał projekt uchwały
dotyczący: rozpatrywania i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok i informacją o stanie mienia jednostki oraz w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy Luzino za 2014 rok, pod głosowanie. Radni podjęli
uchwałę, o której mowa wyżej 12 głosami „za”, 0 „przeciw”
i przy 1 „wstrzymujących”. Przewodniczący Rady Gminy
Bartłomiej Formela złożył gratulacje i wręczył wiązankę
kwiatów Skarbnikowi Gminy Mirosławie Stolc i Wójtowi
Gminy Jarosławowi Wejerowi w związku z udzielonym
absolutorium za 2014 rok.

Skarbnik Gminy Mirosława Stolc odczytała i omówiła
szczegółowo projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2024. Radni nie
podjęli dyskusji w związku z czym, przewodniczący Rady
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Gminy Bartłomiej Formela poddał projekt uchwały pod
głosowanie. Uchwałę podjęto jednogłośnie, tj. 13 głosami
„za”. Skarbnik Gminy Luzino Mirosława Stolc omówiła
również szczegółowo projekt uchwały w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2015 rok. Zmiany do budżetu gminy
omawiano na niektórych posiedzeniach stałych Komisji Rady Gminy. Radni nie podjęli dyskusji, w związku
z czym przewodniczący Rady Gminy Bartłomiej Formela
poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwałę podjęto
jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”. Przewodniczący Rady
Gminy Bartłomiej Formela przedstawił również m.in.
projekt uchwały w sprawie wniosku z dnia 1 grudnia 2014
roku dot. wprowadzenia transmisji audio i wideo z posiedzeń komisji i Rady Gminy Luzino oraz ich udostępniania
na stronach internetowych Gminy Luzino a także stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Luzino. Uchwałę
podjęto jednogłośnie, tj. 13 głosami „za”. Radni nie podjęli również dyskusji w sprawie wniosku z dnia 17 listopada 2014 roku dot. zniesienia zakazu handlu po godz.
22.00 wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Luzino nr
XVII/175/04 z dnia 14 października 2004 roku w sprawie
określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych
i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy
Luzino. Uchwała przeszła jednogłośnie. Poza tym podczas
sesji przedstawiona została m.in. informacja z działalności
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok oraz informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie za rok 2014 i omówienie
programu działania na 2015 rok. Przedstawione zostało
również sprawozdanie z realizacji programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2014 rok. Podjęte
uchwały przyjęcia sprawozdania z realizacji „programu
Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2014 rok.
23 czerwca 2015 roku odbyła się VIII sesja Rady Gminy
Luzino zwołana przez przewodniczącego Rady Gminy
Bartłomieja Formelę, zgodnie z planem pracy Rady
Gminy. Obrady VIII sesji Rady Gminy Luzino odbyły
się w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie.
Podczas sesji zostały podjęte uchwały zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2024, zmiany budżetu gminy na 2015 rok czy m.in. określenia regulaminu
otwartego konkursu ofert na wyłonienie niepublicznych
przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
dotyczącego realizacji zadań wychowania przedszkolnego.
Skarbnik Gminy Mirosława Stolc omówiła szczegółowo
projekt uchwały dotyczący zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2015 - 2024. Radni nie podjęli dyskusji w związku z czym, przewodniczący Rady Gminy Bartłomiej Formela poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwałę podjęto jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”. Skarbnik Gminy, Mirosława Stolc przedstawiła również zmiany

do budżetu gminy na 2015 rok, które wystąpiły od terminów posiedzeń Komisji Rady. Projekt uchwały dotyczący
zmiany budżetu gminy na 2015 rok omawiano na posiedzeniach stałych Komisji Rady Gminy. Uchwałę podjęto
jednogłośnie. Podczas VIII Sesji Rady Gminy Luzino Bartłomiej Formela przedstawił również m.in. projekt uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu
ofert na wyłonienie niepublicznych przedszkoli i innych
form wychowania przedszkolnego, dotyczącego realizacji zadań wychowania przedszkolnego. Projekt uchwały
omawiano na posiedzeniach stałych Komisji Rady Gminy.
Radni nie podjęli dyskusji, w związku z czym przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwałę podjęto jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”.

WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS
VII i VIII SESJI RADY GMINY LUZINO
Wykaz uchwał podjętych podczas
VII Sesji Rady Gminy Luzino z dnia 21 maja 2015 r.:
- UCHWAŁA NR VII/45/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Współpracy Gminy
Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego za
2014 r."
- UCHWAŁA NR VII/46/2015 w sprawie rozpatrywania
i zatwierdzania sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2014 i informacją o stanie mienia jednostki oraz w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Luzino za rok 2014
- UCHWAŁA NR VII/47/2015 RADY GMINY LUZINO
z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024.
- UCHWAŁA NR VII/48/2015 RADY GMINY LUZINO
z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy
na 2015 rok.
- UCHWAŁA NR VII/49/2015 w sprawie zmiany Uchwały
Nr XLV/504/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2014 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu
zdrowotnego pod nazwą "program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Luzino na lata 2015-2019
- UCHWAŁA NR VII/50/2015 w sprawie zmiany uchwały
Rady Gminy Luzino Nr XLV/505/2014 z dnia 15 października 2014 roku w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi,
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2015 r."
- UCHWAŁA NR VII/51/2015 w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy
Luzino zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Luzino
Nr XVI/172/2012 z dnia 15 marca 2012 r. i zmienionego
Uchwałą Rady Gminy Luzino nr Nr XVI/172/2012 z dnia
26 czerwca 2013 2013 roku, w zakresie działek nr 650/2, nr
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650/3, nr 650/4, nr 650/6, nr 657/21, nr 657/25, nr 655 i nr
656 położonych w Kębłowie, obręb geodezyjny Kębłowo
oraz cz. dz. nr 113/8 położonej w Luzinie, obręb geodezyjny Luzino, gm. Luzino
- UCHWAŁA NR VII/52/2015 w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Nr XXIX/266/2009 Rady Gminy
Luzino z dnia 21 kwietnia 2009 roku, zmienionej Uchwałą
Nr XIX/219/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia "Programu usuwania
i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Luzino" oraz "regulaminu refundacji kosztów
związanych z odbiorem, transportem i utylizacją odpadów
zawierających azbest"
- UCHWAŁA NR VII/53/2015 w sprawie przyjęcia "oceny
zasobów pomocy społecznej"
- UCHWAŁA NR VII/54/2015 w sprawie wyrażenia woli
zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Luzino, a Gminą Miasta Gdańska dotyczącego powierzenia Gminie Miasta Gdańska wykonania zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu odpadów
komunalnych w zakresie termicznego przekształcenia
frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Luzino
- UCHWAŁA NR VII/55/2015 w sprawie wniosku Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych dotyczącego pilnego podjęcia niezbędnych prac nad wprowadzeniem transmisji
audio i wideo z posiedzeń sesji Rady Gminy oraz komisji
Rady Gminy Luzino oraz ich udostępnienia na stronach
internetowych Gminy Luzino oraz na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Gminy Luzino
- UCHWAŁA NR VII/56/2015 w sprawie wniosku Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych dotyczącego pilnego
podjęcia niezbędnych prac nad zniesieniem zakazu handlu wprowadzonego uchwałą Rady Gminy Luzino Nr
XVII/175/04 z dnia 14 października 2004 roku w sprawie
określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych
i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy
Luzino (Dz.Urz.Woj.Pomorskiego z 2005 roku, Nr 86 poz
1747)
- UCHWAŁA NR VII/57/2015 w sprawie zmiany Statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie
Wykaz uchwał podjętych podczas
VII Sesji Rady Gminy Luzino z dnia 23 czerwca 2015 r.:
- UCHWAŁA NR VIII / 58 / 2015 RADY GMINY LUZINO z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2015-2024
- UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY GMINY LUZINO
z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
- UCHWAŁA NR VIII/60/2015 RADY GMINY LUZINO
z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu
do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na
ławników sądów powszechnych.
- UCHWAŁA NR VIII/61/2015 RADY GMINY LUZINO
z dnia 23 czerwca 2015 r.
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w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości
- UCHWAŁA NR VIII/62/2015 RADY GMINY LUZINO
z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert, kryteriów wyboru ofert na
wyłonienie niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego do realizacji zadań wychowania
przedszkolnego na zlecenie Gminy Luzino.
- UCHWAŁA NR VIII/63/2015 RADY GMINY LUZINO
z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wymagań
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
- UCHWAŁA NR VIII/64/201 5RADY GMINY LUZINO
z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości.

WYKAZ PRZETARGÓW
od 17 marca 2015 r. do 6 lipca 2015 r.
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
DLA ZADANIA: „BUDOWA OBIEKTÓW ZAOPATRZENIA W WODĘ NA TERENIE AGLOMERACJI LUZINO”,
WCHODZĄCEGO W ZAKRES PROJEKTU PN.
„UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI LUZINO
– OPRACOWANIE DOKUMENTACJI”, PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI W RAMACH FUNDUSZU
SPÓJNOŚCI
W dniu 24.03.2015 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do
terminu składania ofert, wpłynęły oferty niepodlegające
odrzuceniu, z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia
w kwocie: od 202.950,00 brutto do 270.600,00 zł brutto.
Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył Wykonawca: FUNAM Sp. z o.o., 52-407 Wrocław,
ul. Mokronosa 2, z oferowaną ceną 202.950,00 zł brutto,
oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji.
REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
POPRZEZ BUDOWĘ CIĄGU PIESZEGO W MIEJSCOWOŚCI LUZINO PRZY ULICY LIPOWEJ
W dniu 26.03.2015 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do
terminu składania ofert, wpłynęły oferty niepodlegające
odrzuceniu, z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia
w kwocie: od 152.434,80 brutto do 311.770,33 zł brutto.
Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył Wykonawca: MS BRUKI Mirosław Sirocki, 84242 Luzino, ul. Młyńska 34, z oferowaną ceną 152.434,80
zł brutto, oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji.
ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIENIE USTABILIZOWANYCH ODPADÓW ŚCIEKOWYCH ORAZ SKRATEK
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I PIASKU WRAZ Z ZAŁADUNKIEM I TRANSPORTEM
Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LUZINIE
W dniu 03.04.2015 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do
terminu składania ofert, wpłynęły oferty niepodlegające
odrzuceniu, z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia
w kwocie: od 201.398,40 brutto do 235.353,60 zł brutto.
Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożyło Konsorcjum Firm: Lider – ZPHU MASTA PLUS
Stanisław Kortas jr, Świerkocin 20, 86-300 Grudziądz 4;
Partner – ZPHU Masta Stanisław Kortas Cegielnia Świerkocin, 86-302 Grudziądz 4, z oferowaną ceną 201.398,40
zł brutto, oraz czasem na wywiezienie osadów ściekowych
do 4 godzin.

UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W
WYSOKOŚCI 3.000.000,00 PLN NA FINANSOWANIE
PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY
W dniu 02.06.2015 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do
terminu składania ofert, wpłynęły oferty niepodlegające
odrzuceniu, z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia
w kwocie: od 312.611,58 brutto do 422.499,58 zł brutto.
Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył Wykonawca: Powszechna Kasa Oszczędności
BANK POLSKI SA Regionalne Centrum Korporacyjne w
Gdańsku, 80-557 Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 59, z oferowaną ceną 312.611,58 zł brutto, oraz oferowanym czasem uruchomienia kredytu: 1 dzień.

BUDOWA CHODNIKÓW W RAMACH OPERACJI:
UPORZĄDKOWANIE INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI LUZINO
W dniu 09.04.2015 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z podziałem na dwie części. Do terminu składania ofert, wpłynęły oferty, odpowiednio jak niżej:
Część nr 1 – Budowa chodnika w ciągu ulicy Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie: od 69.758,53 zł brutto do 121.701,73
zł brutto.
Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył Wykonawca: ABRUKO SP. z o.o., 84-120 Władysławowo, ul. Gdańska 78, z oferowaną ceną 69.758,53 zł
brutto i 60 miesięcznym okresem gwarancji.
Część nr 2 – Budowa chodnika w pasie drogowym ulicy
Robakowskiej, z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie: od 169.407,95 zł brutto do 372.383,51 zł
brutto.
Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył Wykonawca: ABRUKO SP. z o.o., 84-120 Władysławowo, ul. Gdańska 78, z oferowaną ceną 169.407,95 zł
brutto i 60 miesięcznym okresem gwarancji.

UTWARDZENIE NAWIERZCHNI ULICY KWIATOWEJ
W LUZINIE
Składanie ofert do: 09.07.2015 r. do godz. 10:00
Otwarcie ofert: 09.07.2015 r. o godz. 11:00

WYKONANIE DOJAZDU, PARKINGU I CIĄGU
PIESZO-JEZDNEGO OBSŁUGUJĄCEGO ZESPÓŁ
BOISK ORLIK I CENTRUM WSI LUZINO W RAMACH
REWITALIZACJI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI LUZINO
W dniu 29.05.2015 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do
terminu składania ofert, wpłynęły oferty niepodlegające
odrzuceniu, z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia
w kwocie: od 118.580,00 brutto do 221.946,59 zł brutto. Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę,
którą złożył Wykonawca: EUROSTEPART Nawierzchnie Bezpieczne Jerzy Zieleniewski 84-200 Wejherowo ul.
Przemysłowa 20, z oferowaną ceną 118.580,00 zł brutto,
oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji.

NOWA JAKOŚĆ W PROMOCJI
GMINY LUZINO

MAMY LOGO I HASŁO PROMOCYJNE!
Odwołuje się do nowoczesnej ziemi kaszubskiej i przedstawia daleki widok w głąb Kaszub - tak logo Gminy
Luzino opisuje sama jego autorka, Pani Jagoda Niemczyk. Kolorystyka nie pozostaje w oderwaniu od tradycji
kaszubskich, z którymi Gmina Luzino jest silnie
związana.
Kolory zainspirowane są barwami wykorzystywanymi w
hafcie kaszubskim, a w logo otrzymują one dodatkowe znaczenia: pola, lasy, woda, niebo, słońce. Logo i hasło promocyjne charakteryzują Gminę Luzino jako miejsce będące
w „rozkwicie” wieloaspektowo. Gmina Luzino konkurs na
logo i hasło promocyjne ogłosiła 6 maja 2015 r. Zainteresowanie akcją było spore, do Urzędu Gminy trafiło w sumie
29 prac. Od 1 do 7 czerwca na Fanpage’u Gminy Luzino
trwało głosowanie internautów, którzy w 50% zadecydowali o wyborze logotypu. Drugie 50% oceny przyznała komisja konkursowa, w której skład weszli: Jarosław Wejer -
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wójt Gminy Luzino, Bartłomiej Formela- przewodniczący
Rady Gminy Luzino oraz artyści plastycy: Małgorzata Kaliszewska oraz Marian Mielewczyk. Jury oceniając propozycje wzięło pod uwagę te, które w głosowaniu Internautów
zajęli trzy, pierwsze miejsca. Autorką zwycięskiej pracy jest
24-letnia mieszkanka Gdańska. Od 2014 r. inżynier architekt, aktualnie na ostatnim semestrze studiów magisterskich na wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki
Gdańskiej, w trakcie tworzenia projektu dyplomowego.
Jak sama o sobie mówi - grafiką zarówno artystyczną jak
i użytkową interesuje się hobbystycznie od zawsze, kończąc studia ma możliwość poświęcić jej znacznie więcej
uwagi również profesjonalnie, co czyni z przyjemnością.
Wręczenie nagrody pieniężnej odbyło się podczas uroczystej Sesji Rady Gminy Luzino z okazji 25-lecia funcjonowania Samorządu, 29 maja.

Głosowali internauci i fachowcy
Głosy internautów:
-229 like'ów dla pracy z hasłem:"Gmina Luzino. Dobre
miejsce do życia- wszędzie blisko" (25% oceny)
-141 like'ów dla pracy z hasłem: " Gmina Luzino. Kwiat
Kaszub"(12,5% oceny)
-141 like'ów dla pracy z hasłem "Gmina Luzino. Witamy
Naturalnie" (12,5% oceny)
Głosy komisji konkursowej rozłożyły się następująco:
- 0% dla pracy z hasłem "Gmina Luzino. Dobre miejsce
do życia- wszędzie blisko"
- 50% dla pracy z hasłem: " Gmina Luzino. Kwiat Kaszub"
- 0% dla pracy z hasłem "Gmina Luzino. Witamy
Naturalnie"
Sumując głosy oddane na pracę z hasłem "Gmina Luzino.
Kwiat Kaszub" (50% ocena komisji) z głosami internautów
(12,5% ) miejsce I powędrowało do Pani Jagody Niemczyk z Gdańska, autorki pracy z hasłem: "Gmina Luzino.
Kwiat Kaszub".Logo i hasło promocyjne, jak sama nazwa
wskazuje będzie miało zastosowanie do celów promocyjnych, identyfikacyjnych oraz korespondencyjnych Gminy
Luzino.
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LEGENDARNE POJAZDYWOJSKOWE
WAKCJI!
MUZUEM TECHNIKI WOJSKOWEJ
„GRYF” I MUZUEM SAPERSKIE
„EXPLOSIVE” W DĄBRÓWCE
W maju 2015 r. w Dąbrówce koło Luzina swoją działalność rozpoczęły dwa niezwykłe i jedyne w swoim rodzaju muzea, których ideą jest dynamiczna prezentacja eksponatów i lekcja żywej historii, którą można dotknąć,
poczuć i przeżyć. Tu nie zobaczysz muzealnych sal z wypolerowanym parkietem i zakurzonych eksponatów, ale
za to usłyszysz warkot czołgowego silnika, poczujesz
zapach prochu i dotkniesz rozgrzanego pancerza.

W otwarciu, które odbyło się 29 maja udział wzięli zaproszeni goście, m.in. wdowa po ppłk. Ryszardzie Lubowiedzkim - Pani Grażyna Lubowiedzka oraz płk.
dypl. w st. spocz. Andrzej Kubiak, były d-ca: 61 Brygady Rakietowej OP oraz 84 dd. OP. Dzień później Muzeum w Dąbrówce odwiedzili mieszkańcy i turyści.

Frekwencja nie zawiodła, bowiem Dąbrówkę 30 maja
2015 r. odwiedziło blisko 1000 osób. Eksponaty Muzeum
„GRYF” to w pełni sprawne technicznie pojazdy z czasów II wojny światowej takie jak czołgi T-34 czy replika
PzKpfw V - legendarnej niemieckiej „Pantery”. Miłośników militariów przyciągnie także liczna kolekcja zabytkowych ciężarówek, samochodów osobowych i transporterów opancerzonych. Muzeum „Explosive” to niezwykle
bogata kolekcja sprzętu saperskiego do wysadzania i wy-
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krywania min oraz cała gama pozostałości wojennych.
Wizyta w muzeach to świetny pomysł na rodzinny weekend z historią. Więcej informacji na stronie internetowej
www.muzeumgryf.pl i Fanpage na Facebook’u.
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„SMAK TRADYCJI- DZIEDZICTWO
KULINARNE GMINY LUZINO”
NAJLEPSZĄ , KULINARNĄ PUBLIKAJCĄ
W POLSCE
Konkurs im. Stanisława Czernieckiego na najlepszą publikację o lokalnych i regionalnych kulinariach w 2015
roku z nagrodą w formie Pucharu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi został rozstrzygnięty. Najlepszą w Polsce
publikacją promującą lokalne potrawy została książka
„Smak tradycji – dziedzictwo kulinarne gminy Luzino"
wydana przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Leona
Roppla w Luzinie.
Maria Krośnicka, dyrektor placówki i koordynatorka projektu dołożyla
wszelkich starań, by w
publikacji znalazały się
najciekawsze
przepisy.
Tak też się stało. W książce zawarte są tradycyjne kaszubskie przepisy,
przechowywane i przekazywane z pokolenia na
pokolenie, których odnalezienie pozwoliło ożywić kunszt dawnej sztuki
kulinarnej oraz odtworzyć smak tradycyjnych, luzińskich
dań.Wręczenie nagród odbyło się 21 czerwca 2015 roku w
Gdowie, na V Festiwalu Rosołu, który odbył się pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Marka Sawickiego, Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy i Starosty Bocheńskiego Ludwika Węgrzyna.Nagrodę odebrała Maria Krośnicka, dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej w Luzinie wspólnie z Wójtem Gminy
Luzino Jarosławem Wejerem.
Skład zawodowej części jury „V Festiwalu Rosołu":
Jerzy Poznański - przewodniczący jury, ekspert kulinarny,
współautor książki "Sekrety kuchmistrzowskie Stanisława
Czernieckiego", prezes Stowarzyszenia Małopolskie Dziedzictwo Smaku
Andrzej Pawlas - ekspert kulinarny, współautor książki
"Sekrety kuchmistrzowskie Stanisława Czernieckiego",
prezes Stowarzyszenia Małopolskie Dziedzictwo Smaku
Patryk Kotarba - szef kuchni restauracji "Słoneczny Zdrój'
z Buska Zdroju
Sylwester Lis - szef kuchni kompleksu Bukovina Terma
Hotel Spa
Karol Górka - szef kuchni hotelu Tatra w Zakopanem
Jakub Kasiński - właściciel i szef kuchni "DeGusto Catering". Organizatorem Imprezy była Lokalna grupa Działania "Dolina Raby".
12

GMINA LUZINO
Z RUBINOWYM HITEM 2015
Gmina Luzino otrzymała Tytuł Rubinowy HIT 2015
z dwiema gwiazdkami za działania gminy na rzecz
zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu.
Jest to przedsięwzięcie organizowane od połowy lat 90. minionego wieku w Wielkopolsce, a od końca lat 90. także w
regionach kujawsko-pomorskim, lubuskim i pomorskim.
Zarówno założenia jak i regulamin, kryteria, metoda prac
kapituły - to wszystko ulegało przez minione lata nieznacznym
modyfikacjom.
Istota i cel projektu nie uległy
zmianie. Jest to przedsięwzięcie wyłaniające co roku i promujące szczególnie cenne dokonania rynkowe, samorządowe i ekologiczne. To rodzaj
narzędzia promocyjnego oferowanego szefom firm, urzędów, organizacji itp. Warto
dodać, że kapitułę konkursu
tworzą starostowie, przedstawiciele samorządów terytorialnych, gospodarczych, stowarzyszeń zawodowych, reprezentanci izb gospodarczych,
samorządów terytorialnych, Stowarzyszeń N-T NOT oraz
dziennikarze i przedstawiciele organizatorów.
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wsparciu sponsorów i wolontariuszy.

143 OSOBY NA VII KASZUBSKIEJ
PARAOLIMPIADZIE!
Organizowana jest głównie z myślą o dzieciach i młodzieży, których los dotknął niepełnosprawnością, a także osobach, które się nimi opiekują. Co roku podczas
zawodów w Luzinie pokonywane są różne bariery, stereotypy oraz uprzedzenia. Mowa o VII Kaszubskiej
Paraolimpiadzie, która odbyła się w Luzinie 7 czerwca
2015 r.
W zawodach udział wzięło aż 143 uczestników. Impreza
odbyła się pod hasłem” „Bądź takim człowiekiem, jakiego
sam chciałbyś poznać na swojej drodze”. Paraolimpiada
jest wielkim świętem integracji, podczas którego łączą się
dwa światy: niepełnosprawnych z pełnosprawnymi spor-

towcami, którzy uczestniczą w biegu i marszu charytatywnym „Skrzydło Anioła”. W ramach Kaszubskiej Paraolimpiady, Fundacja Udaru Mózgu przeprowadziła kampanię
„Żyj z pompą”. Pomysłodawcami Kaszubskiej Paraolimpiady są: Stowarzyszenie Świetlica Integracyjna „Skrzydło
Anioła”, przy współpracy z Wójtem Gminy Luzino Jarosławem Wejerem, oraz Gminnym Ośrodkiem Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie. Organizacja imprezy możliwa
była dzięki dużemu zaangażowaniu Członków Stowarzyszenia Świetlica Integracyjna „ Skrzydło Anioła” przy
Nr 135 / lipiec 2015 r.
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IV KASZUBSKA PIĘTNASTKA
NALEŻAŁA DO CHABOWSKIEGO
Na starcie tegorocznej Kaszubskiej Piętnastki zameldowało się 298 zawodników, którzy postanowili zmierzyć
się z 15 kilometrami. Z niełatwą trasą wśród mężczyzn
najlpiej poradził sobie wielokrotny mistrz Polski, członek Kadry Narodowej Marcin Chabowski, który dystans
pokonał w 51 minut i cztery sekundy. Obecnie Kaszubska Piętnastka przyciąga zawodników z całej Polski.

i Monika Rolbiecka. Zawody zorganizowane zostały
przez biegaczy GKS „Kaszubi” Luzino, którym pomogli:
GOSRiT Luzino, KTS-K, Gimnazjum w Luzinie, SP
Luzino. Bieg został dofinansowany przez licznych sponsorów oraz Gminę Luzino, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i Starostwo Powiatowe w Wejherowie. Dyrektorem biegu był Jan Rutkowski.

Wśród pań tryumfowała Marta Krawczyńska, aktualna
Mistrzyni Polski w biegu na 10 tysięcy metrów, reprezentująca LLKS Ziemi Kociewskiej Smętowo. Osiągnęła
czas 58 minut i 39 sekund. W tym roku wśród startujących zabrakło zagranicznych zawodników. Na podium tuż

TALENTY WOKALNE NA
PRZEGLĄDZIE W LUZINIE

za Chabowskim uplasował się Michał Rolbiecki i Błażej
Król. Z kolei za Krawczyńską znalazła się Joanna Schab

14

12 osób z powiatu wejherowskiego postanowiło pochwalić się swoim talentem podczas XVI Konkursu Talentów Wokalnych, który odbył się 7 czerwca w Luzinie.
Jury, w którego zasiedli: Joanna Kozak, Piotr Jędrzejczak i Jacek Woźniak mieli trudny orzech do zgryzienia.
Ocenie zostały podjęte m.in.: muzykalność, wykonanie
i warunki głosowe uczestników.
W kat.3-6 lat:
I miejsce zajęła Amelia Borowska
II miejsce zajęła Olga Mazurkiewicz
W kat. 7-9 lat
I miejsce zajęła Izabela Ptach
II miejsce zajęła Marcelina Korona
III miejsce zajął Antoni Wittstock
Wyróżnienie powędrowało do Marceliny Korony za interpretację piosenki "Przyjaciel wie"
W kat. 10-13 lat:
I miejsce zajęła Julia Czerwionka
II miejsce zajęła Weronika Bonk
III miejsce zajęła Ewelina Socha
Mariusz Preiks zajął wyróżnienie w kat. 18-25 lat.
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LUZIŃSKIE SOBÓTKI ZA NAMI
Przy wspólnym, wielkim ognisku i latynoskich rytmach upłynęły luzińskie Sobótki,
które co roku cieszą się
popularnością wśród
mieszkańców. Tradycyjnie również szukano kwiatu paproci.
Przed północą mieszkańcy udali się się na
jego
poszukiwanie.
Opierając się na przepowieściach
można
stwierdzić zatem, że
bogactwa i szczęścia w tym roku nie zabraknie pewnym

mieszkańcom z Barłomina, bo to im udało się znaleźć legendarną roślinę. Ponadto luzińskie Sobótki upłynęły pod
znakiem magii, dobrej, latynoskiej muzyki i świetnej zabawy. Na scenie zaprezentowały się zespoły: Farba i Słoneczna Wyspa Egzotyczna. Impreza zakończyła się efektownym pokazem strażaków z OSP Luzino.

Szanowni Państwo,
Informujemy, że Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. był Sponsorem projektu
„Sobótki czyli noc św. Jana”.
W ramach swej działalności GAZ-SYSTEM S.A. aktywnie angażuje się w dialog z otoczeniem oraz wspiera inicjatywy między innymi z zakresu odpowiedzialnych inwestycji i ekologii.
Prowadzone przez spółkę inwestycje w zakresie rozbudowy systemu przesyłowego, służące dywersyfikacji
dostaw gazu ziemnego oraz zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju, wzmacniają poczucie odpowiedzialności GAZ-SYSTEM S.A. za mieszkańców regionów oraz wykorzystywane zasoby naturalne. Spółka
dokłada wszelkich starań, aby podejmowane działania były w pełni rozumiane i akceptowane, realizowane
z poszanowaniem środowiska oraz stwarzały szansę na to, by dany region stał się znaczącym beneficjentem
wdrażanych projektów.
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. W latach
2009–2014 GAZ-SYSTEM S.A. realizował plan inwestycyjny polegający na budowie ponad 1200 km nowych
gazociągów przesyłowych. Najważniejsze z nich powstały w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Rozbudowa sieci gazociągów może stanowić ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe integrującego rynki gazu ziemnego w krajach Europy Środkowej. Inwestycje zrealizowane przez GAZ-SYSTEM S.A. oraz
usługa wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na istotne poprawienie bezpieczeństwa energetycznego Polski, poprzez zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni
do 90% realizowanego importu (do 2011 r. było to 9%).
16
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ZAMIAST SPAĆ, CZYTALI
Promocja czytelnictwa i biblioteki jako miejsca,
do którego warto przychodzić to cele minionej
„Nocy Bibliotek”, która odbyła się 30 maja 2015 r.
w Gminnej Bibliotece Publicznej im. L. Roppla.

Ten szczególny wieczór bibliotekarze przygotowali wspólnie z pracownikami Gminnego Ośrodka Kultury, Szkoły
Podstawowej im. L. Bądkowskiego oraz członkami Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich „Pro Bono” i Regionalnego Teatru Dramatycznego w Luzinie. Impreza
plenerowa rozpoczęła się o godz.19.00 czytaniem „Lokomotywy” Juliana Tuwima przez Wójta Gminy Jarosława
Wejera, Panią Irenę Wejer oraz Przewodniczącego Rady
Gminy Luzino Bartłomieja Formelę. Następnie ruszył
barwny pociąg z postaciami baśniowymi (z Kukówki,
ulicą Ofiar Stutthofu i zatrzymał się na Stacji Biblioteka).
Podróż była wyczerpująca, więc po krótkim wypoczynku
relaksacyjnym rozpoczęto czytanie baśni i legend w języku polskim i kaszubskim. Zadaniem uczestników było wykonanie ilustracji do przeczytanych tekstów. Atrakcją dla
wszystkich były przeprowadzone konkursy: „Mam talent”,
„Jeden z Dziesięciu”, „Najciekawszy strój”. Natomiast dorośli mieli okazję, o godz. 21.30, obejrzeć francuski film
animowany "Sekret Eleonory" (udostępniony nieodpłatnie przed Nowy Horyzont). Po filmie odbyła się dyskusja,
o czym warto marzyć? Nocy Bibliotek towarzyszył kiermasz książek przygotowany przez Księgarnię „Iwonkę”.
Zaś „Wisienką na torcie” była ciekawa prezentacja procesu
produkcji miodu przedstawiona przez Krystynę i Broni-

sława Bargańskich. Ta magiczna noc baśni, konkursów
i niespodzianek z pewnością dostarczyła niezapomnianych wrażeń uczestnikom i organizatorom. Wszystkich,
tych których w tym roku zabrakło, zapraszamy za rok.
Szczególne podziękowania Gminna Biblioteka Publiczna
w Luzinie kieruje do Państwa Krystyny i Bronisława Bargańskich, właścicielki Księgarni „Iwonka” – sponsorów
nagród, oraz Kazimierza Meyera, właściciela Piekarni Kaszubskiej – za wspaniałą drożdżówkę, Panu Mieczysławowi Brzeskiemu – za nagłośnienie i oprawę muzyczną oraz
wszystkim wymienionym wyżej współorganizatorom.
Wyniki konkursu "Najciekawszy strój postaci bajkowej"
I miejsce w kat. wiekowej do lat 6 zajęły ex.: 3-letnia Letycja Bianka Kankowska-Filipiak i 3-letnia Klaudia Brzezińska. W kat. wiekowej od 8 do 11 lat I miejsce zajęła
11-letnia Oliwia Kandzorra. W kat. "Dorośli" na I miejsce
zasłużyła Beata Kandzorra
Wyniki konkursu plastycznego- „Ilustracje do bajek”
W konkursie "Lokomotywa" I zajęła 6-letnia Paulina Brzezińska.W konkursie "Legendy" w kat. wiekowej 3-4 lat
I miejsce zajęli ex. Adam Kaszuba i Paweł Lasnau, czterolatki. W kat. wiekowej 8-9 lat na I miejsce zasłużyły aż trzy
osoby: Laura Burda, Oliwia Jagusiak i Aleksandra Stenka.
W ostatniej kat. wiekowej od 10 do 13 lat I miejsce zajął Jakub Konkol. Wręczenie nagród odbyło się podczas finału
konkursu „Talenty Wokalne”.
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wany przez Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie.Uczestnicy przemierzyli 10 kilometrów. Na mecie czekało na nich
ognisko i kiełbaski. GOK dziękuje za pomoc w organizacji
imprezy nadleśniczemu Pawłowi Kielan z Nadleśnictwa
Osiek oraz Piotrowi Wójtowiczowi z Nadleśnictwa Strzebielino.

WIWAT MAJ, 3 MAJ!

Uroczystości trzeciomajowe 2015 roku rozpoczęły się przy
Pomniku Powstańców i Wojaków, gdzie wartę honorową
pełniła 70 Luzińska Wodna Dryżyna Harcerska. Pod pomnikiem uroczyście zostały złożone wiązanki kwiatów.

Kwiaty składali: Kombatanci, Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer wraz z Radnym Stanisławem Cejrowskim
oraz Radna Powiatu Wejherowskiego Genowefa Słowi
wspólnie z Radnym Edmundem Słowi. Uroczystą Mszę
świętą o godz. 10.30 odprawił ks. Zygfryd Leżański w kościele Św. Wawrzyńca w Luzinie, w intencji Ojczyzny.
Oprawę muzyczną podczas uroczystości patriotycznych wykonała Orkiestra Dęta z Luzina pod batutą Pana
Wojciecha Brzozowskiego.

100 osób na 3-majowym rajdzie rowerowym
Pogoda dopisała, a rowerzyści nie zawiedli- tak podsumować można 3-majowy, luziński rajd rowerowy zorganizo18
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NOWO WYBRANI SOŁTYSI
W GMINIE LUZINO

STRAŻACY Z LUZINA NA JASNEJ GÓRZE
Msza święta z udziałem prezydenta Bronisława
Komorowskiego, posłowie, ministrowie oraz tłumy
strażaków. Organizowane co pięć lat spotkanie na Jasnej
Górze jest wielkim świętem członków OSP, funkcjonariuszy PSP i pracowników cywilnych Państwowych Straży
Pożarnych, a także członków Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych. W tegorocznej, VII już edycji pielgrzymki udział wzięli strażacy z OSP Luzino, Wejherowo
i Gościcino.
W tym roku na Jasną Górę przybyło blisko 100 tys. strażaków. Pielgrzymka ma zawsze miejsce przed obchodzonym
4 maja wspomnieniem św. Floriana, patrona tej niezwykle
istotnej dla społeczeństwa grupy zawodowej.
- Ochotnicy po ośmiogodzinnej podróży dotarli do Częstochowy, w której spędzili najbliższe 2 dni. W sobotę
tj.25.04.2015r. druhowie mieli czas na odpoczynek po wyczerpującej podróży oraz na zwiedzenie zakątków przepięknej Częstochowy. W niedzielę nadszedł dzień, na który nasi
strażacy wyczekiwali od bardzo dawna - mówi Sławomir
Miotk, naczelnik OSP Luzino.

Maj upłynął nie tylko pod kątem wyborów prezydenckich, które pochłonęły wiele godzin pracy urzędników.
W Gminie Luzino odbyły się również „Wybory Sołtysów”. Głosy na swoich kandydatów, a dokładniej kandydatki oddali jednak tylko mieszkańcy Milwina, bowiem
w pozostałych sołectwach tematem zainteresowana była
jedna osoba.
W Milwinie w szranki stanęły dwie przedstawicielki płci
pięknej: Pani Teresa Potrykus oraz Pani Sylwia Trepczyk.
Z 363 osób uprawnionych do głosowania w wyborach
udział wzięło 174 mieszkańców sołectwa. Wysoka frekwencja oznacza, że mieszkańcy chcą decydować o swoim losie i przyszłości wsi, w której żyją. Milwinianie zadecydowali, że przewagą 29 głosów o dobro mieszkańców
przez najbliższe cztery lata troszczyć będzie się 35-letnia
Sylwia Trepczyk. Pani Sylwia pokonała swoją kontrkandydatkę Panią Teresę Potrykus, dotychczasową sołtysową.
W pozostałych sołectwach o obsadzeniu mandatu sołtysa
wsi zdecydowano bez głosowania. Sołtysem Luzina został
Zygmunt Brzeziński, o los mieszkańców Kębłowa troszczyć będzie się Piotr Michałek, o Dąbrówkę dbać będzie
Bronisław Nadolski, przyszłością Robakowa przez następne cztery lata zajmować będzie się Marzena Pallach.

KĘBŁOWO. STARE BOISKO Z NOWYM
BLASKIEM

Strażacy uczestniczyli w uroczystej mszy świętej, której
przewodniczył arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Wszyscy
byli pod wrażeniem przepięknego koncertu strażackich
orkiestr dętych, których było ponad 150.
- Mamy nadzieję, że za 5 lat kiedy nastąpi VIII z kolei pielgrzymka dopisze tak wspaniała pogoda jak w tym roku –
dodaje naczelnik OSP Luzino.

Nowa nawierzchnia boiska, bramki do piłki nożnej,
słupki pozwalające na grę w siatkówkę i tablice do gry
w koszykówkę. Dzieci z Kębłowa i okolic od blisko miesiąca swój wolny czas aktywnie spędzają przy Szkole
Podstawowej w Kębłowie. Docelowo ze strefy korzystać
będą również sami uczniowie podstawówki podczas
lekcji wychowania fizycznego.
Remont istniejącej płyty boiska z asfaltobetonu przy budynku SP w Kębłowie polegał na wymianie nawierzchni
sportowej, olinowaniu jej oraz na postawieniu nowych
bramek i pozostałych, sportowych sprzętów. Koszt wymiany samej nawierzchni wyniósł 60 266,08 zł brutto, zaś
za sprzęt zapłacono 27 281,25 zł brutto.
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NOWE MIEJSCA PARKINGOWE
Utwardzenie kostką betonową drogi dojazdowej do
Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie, budowa 14
miejsc parkingowych, w tym wymiana konstrukcji nawierzchni istniejących zjazdów na drogę powiatową
przy budynku Policji to zadania, które zostały wykonane w ramach projektu: „Modernizacja infrastruktury
drogowej na potrzeby funkcjonowania Izby Regionalnej w Gminie Luzino.”
Budowa parkingu trwała 3 tygodnie. Całkowity koszt
inwestycji wyniósł 123 037,85 zł brutto. Zadanie zostało
współfinansowane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

KASZUBSKA BAŚKA.
SILNA, LUZIŃSKA DRUŻYNA
Zanim nastała era gier komputerowych na Kaszubach
grano w Baśkę. Przed laty, każdy mieszkaniec Kaszub
nosił przy sobie tabakę i karty.

się wielki finał. Najlepszym z najlepszych graczy okazał się
Pan Franciszek Jagusiak, drugie miejsce zajął Pan Jan Millek, trzecie zaś Pan Gerard Joskowski. Wszyscy laureaci to
mieszkańcy Luzina. Uczestnicy otrzymali skromne upominki ufundowane przez Radę Sołecką z Luzina.

SZKOŁA W BARŁOMINIE WYGRAŁA
BOISKO
Zwycięzcą dziewiątej edycji ogólnopolskiego konkursu „Kolorowe Boiska czyli... Szkolna Pierwsza Liga”
została Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Barłominie. Już we wrześniu jej uczniowie rozegrają pierwszy mecz na nowym, wielofunkcyjnym boisku ufundowanym przez pomysłodawcę konkursu –
Fabrykę Farb i Lakierów Śnieżka SA.

„Kolorowe boiska… czyli Szkolna Pierwsza Liga” to ogólnopolski program, którego celem jest popularyzowanie
wśród dzieci idei aktywnego spędzania wolnego czasu, a także stwarzanie im odpowiednich warunków do
uprawiania sportu. Śnieżka poprosiła szkoły o stworzenie wideoklipu w konwencji Lip Dub, którego tematem
przewodnim było hasło „Kolory inspirują”. Zadanie było
trudne, ale uczestnicy znowu nie zawiedli. Przesłane prace
prezentowały bardzo wysoki poziom, co sprawiło, że obrady jury były bardzo emocjonujące. Jurorzy oceniali kreatywność, walory artystyczne, estetykę wykonania, skalę
zaangażowania uczniów oraz spójność filmu z tematem.
Najwyższe noty jurorów w tegorocznej edycji konkursu
„Kolorowe Boiska… czyli Szkolna Pierwsza Liga” uzyskała: Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Twardowskiego
w Barłominie!

Mieszkańcy Luzina udowadniają, że tradycja to rzecz
święta. Za nami I w tym roku Turniej Gry w „Baśkę Kaszubską”. Co ciekawe, w rozgrywkach udział wzięło aż
blisko 60 uczestników, którzy rywalizowali między sobą
podczas trzech, niedzielnych spotkań. Gra jak się okazuje należy do zainteresowań męskich, bowiem podczas
turnieju, który odbył się udział wzięła zaledwie jedna
kobieta, Pani Maria Wiśniewska. 26 kwietnia 2015 r. odbył
20
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GIMNAZJUM W LUZINIE WYGRAŁO
KOSZYKARSKIE SHOW
W piątek, 8 maja 2015 r. zakończyło się głosowanie w internetowym plebiscycie Enegra Basket Cup. Najwięcej
głosów, bo ponad 30 tysięcy zdobyło Gimnazjum im.
Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich. 8 maja przy luzińskim
gimnazjum zaparkowała ciężarówka pełna pozytywnej
energii.

EBC Truck to ciężarówka, stworzona z myślą o wszystkich miłośnikach koszykówki, wyposażona w scenę, kosz oraz DJ-kę, z której popłynęły dźwięki na
żywo. I nie była to zwykła melodia, a koncert znanego rapera O.S.T.R! Jego występ był gwoździem programu wizyty EBC Trucka w Luzinie. Towarzyszył mu
Kacper Kacpa.pl Lachowicz - znany trener i showman, który poprowadził imprezę na szkolnym boisku.
Zdjęcia pobrano ze strony www.ebctruck.pl

Wręczenie nagrody odbyło się podczas zakończenia roku
szkolnego 2014/2015 w Szkole Podstawowej im. ks. Jana
Twardowskiego w Barłominie. Co ciekawe, wizyta gości
z Warszawy była niespodziewana. Radości nie było końca,
co widać na zdjęciach.
O decyzji komisji zadecydował ciekawy scenariusz, tekst
piosenki „Kolory inspirują” stworzony specjalnie na potrzeby konkursu oraz ogromne zaangażowanie dzieci.
W nagrodę szkoła otrzyma pełnowymiarowe, wielofunkcyjne boisko o syntetycznej nawierzchni wyposażone
w zestawy koszy do koszykówki, bramki do piłki ręcznej
oraz słupki i siatki do piłki siatkowej. Boisko wykona wieloletni partner programu – firma Tamex Obiekty Sportowe S.A., generalny wykonawca obiektów sportowych.
Oficjalne otwarcie boiska odbędzie się już we wrześniu.
Zdjęcia pobrano ze strony www.koloroweboiska.pl
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GIMNAZJALIŚCI PODĄŻALI
ŚLADAMI LEONA HEYKI
10 czerwca 2015 roku Gimnazjum im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie obchodziło Święto Szkoły.
Tegorocznym patronem jest Leon Heyke (1885-1938)
– ksiądz, doktor, katecheta i poeta - prozaik młodokaszubski z Nordy.
Z tego względu, że autor Pieśni północnych w 1920 roku
objął w Kościerzynie stanowisko prefekta przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim, Gimnazjum z Luzina
postanowiło uczcić pamięć patrona w miejscu, w którym
żył i pracował. Wyruszając szlakiem Leona Heyki, uczestnicy wyprawy zatrzymali się przy pomniku Towarzystwa
Powstańców i Wojaków Polskich w Luzinie, na którym
widnieją słowa tego kaszubskiego pisarza. Przy pomniku
oddano hołd pomordowanym w obu wojnach światowych
XX wieku, złożono wieniec i udano się w dalszą drogę
do kościoła pw. św. Józefa w Wygodzie, gdzie od marca
1919 roku Leon Heyka sprawował obowiązki wikarego.
Tutaj gości przywitał proboszcz parafii, następnie głos
zabrał dyr. Gimnazjum p. Kazimierz Bistroń objaśniając
związek miejsca z życiem patrona Szkoły. Gimnazjalistki
wyrecytowały wiersze pisarza: Swiat kaszëbsczi, Zómk zapadłi. Następnie o biografii autora Dobrogosta i Miłosławy opowiedział p. Stanisław Janke – znany translatolog,
autor wielu książek między innymi biograficznej o Leonie
Heyce. Janke również wyrecytował jego wiersz Kaszëbskô.
Na placu przed kościołem wszystkich gości truskawkami poczęstował p. Janusz Janke, mieszkaniec pobliskiej
Łączyńskiej Huty. Po złożeniu kwiatów przy tablicy upamiętniającej ks. Leona Heyke gimnazjaliści udali się do
Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Kościerzynie (dawne
Katolickie Seminarium Nauczycielskie oraz Gimnazjum i
Liceum Ogólnokształcące, w którym Heyke w latach 19201939 był prefektem-katechetą i tam też w auli szkoły wystawiał sztuki nie tylko swoje, ale również znanych pisarzy
kaszubskich tj; AleksandraMajkowskiego czy Hieronim
Derdowskiego). Uroczystość rozpoczął dyrektor szkoły
p. Kazimierz Bistroń, witając zaproszonych gości, wśród
których znaleźli się dyrektor PZS w Kościerzynie p. Tadeusz Lipski, wicestarosta Kościerzyny p. Henryk Ossowski,
p. Genowefa Słowi – wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
Wejherowskiego, p. Stanisław Engelbrecht – wiceprzewodniczący Rady Gminy Luzino oraz p. Stanisław Cejrowski - radny , p. Katarzyna Holke – przewodnicząca Rady
Rodziców, p. Dariusz Rompca, p. Wladysława Joskowska,
P. Teresa Koszałka – dyrektorzy szkół w Gminie Luzino,
p. Krystyna Potrykus – dyrektor GOK – u w Luzinie, p.
Józef Bodio – starszy wizytator z Kuratorium Oświaty w
Gdańsku, p. Zbigniew Klotzke, p. Feliks Sikora – pisarze
luzińscy, p. Brunon Szpica i p. Zdzisław Żmuda-Trzebiatowski, p. Irena Piastowska dyrektor Biblioteki w Szemudzie, ks. Zygfryd Leżański – proboszcz luziński, p. Marian Seyda – dyrektor Kaszubskiego Centrum Edukacji
„Vademecum” w Kościerzynie, p. Jan Dittrich - dyrektor
Kościerskiego Domu Kultury, p. Krzysztof Jeżdżewski –
dyrektor Muzeum Ziemi Kościerskiej, p. Stanisław Janke
– pisarz, zespół muzyczno-folklorystyczny „Lewino” z Lęborka, nauczycieli i uczniowie gimnazjum.Po powitaniu
Dyrektor wprowadził nas w świat literacki Leona Heyki,
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wspominając jego życie i twórczość. Po czym głos zabrał
Stanisław Janke wspominając o najważniejszym, według
niego, poemacie Leona Heyki o Dobrogoście i Miłosławie.
Następnie obejrzeliśmy przedstawienie szkolne pt: „Agùst
Szlôga. Szôłôbùłka” w trzech aktach L. Heyki w wykonaniu młodzieży gimnazjalnej. Po przedstawieniu zostały
omówione wyniki Powiatowego Konkursu Poetycko-Literackiego „Miłość, przyjaźń, dobro”, który cieszy się coraz
większą popularnością, o czym świadczy fakt, że wzięły w
nim udział 43 szkoły. Prace podzielono na III kategorie:
1. Kategoria proza, gdzie spośród 55 prac jury wyłoniło 4
następujące opowiadania:
• Pierwsze miejsce przyznano Rozalii Hoppe z Gimnazjum w Redzie za opowiadanie „Wolontariuszka”.
• Drugie miejsce zdobyła Katarzyna Lejkowska z Gimnazjum w Bolszewie za opowiadanie „Światełko” w tunelu.
• Trzecie miejsce przyznano Oliwii Brociek z Gimnazjum
w Kosakowie za „Jesień”.
• Wyróżniono również Emilię Ozgę z Gimnazjum w Gdyni za pracę pod tytułem „Spacer.”
2. Kategoria poezja; spośród 49 utworów lirycznych wybrano 4 następujące wiersze:
• Pierwsze miejsce zdobyła Paulina Bronk z Gimnazjum
w Miechucinie za „Miłość i Rozum”.
• Drugie miejsce przyznano Kamili Biernackiej z Gimnazjum w Kępicach za „Tak mało dobra”.
• Trzecie miejsce otrzymała Weronika Grzękowicz z Gimnazjum w Miechucinie za wiersz pt: „Przystańmy na chwilę”.
• Wyróżniono również Sylwię Mielewczyk z Gimnazjum
w Chmielnie za wiersz „Przyjaciel”.
3. Kategoria język kaszubski, gdzie spośród 5 nadesłanych
prac nagrodzono 4 następujące:
• Pierwsze miejsce Julia Domarus z Gimnazjum w Pomieczynie za wiersz „Jak szëka miłotë”.
• Drugie miejsce przyznano Julii Bukowskiej z Zespołu
Szkół w Studzienicach za wiersz pt: „Rodzëna”.
• Trzecie miejsce przyznano Marcie Lidzbarskiej z Gimnazjum w Szemudzie za opowiadanie „Mój drodżi czëtińcu”.
• Wyróżnienie otrzymał Kacper Rozek z Gimnazjum
w Leśnie za wiersz „Mòdlëtwa”.
Warto również wspomnieć, że młodzież gimnazjalna pisze odważnie na trudne tematy jakimi są miłosne pierwsze
rozczarowania, przyjaźnie – nie zawsze szczere, i dobro,
które balansuje na granicy między alkoholizmem a patologicznymi zachowaniami. Ale cieszy mnie również fakt,
że z roku na rok przybywa piszących po kaszubsku. Jest to
dowód na to, że mowa ojców, ta pierwsza niczym nieskażona nadal jest żywa i co ważne staje się priorytetowa w
wyznawaniu wielu uczuć. Po omówieniu wyników konkursu udaliśmy się do kościoła pw. Świętej Trójcy, gdzie
przy popiersiu Heyki złożono wieniec, po czym dyrektor
Muzeum Ziemi Kościerskiej zaprowadził gości właśnie do
siedziby muzeum, abyśmy mogli podziwiać ekspozycję
najważniejszych zabytkowych przedmiotów związanych z
tą kaszubską ziemią, a także obejrzeć wystawę poświęconą
patronowi szkoły. Przy akompaniamentach zespołu Lewino zwiedzono rynek kościerski ze stojącym na nim pomnikiem Remusa, a także wysłuchano prelekcji o Leonie
Heyce prof. Tadeusza Linknera. Gimnazjum w Luzinie
nosi imię Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich, co stwarza wiele możliwości do poznania ciekawych postaci Kaszub i Pomorza.
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SUKCES PIŁKAREK Z GIMNAZJUM
Po zajęciu pierwszego miejsca w Półfinale Wojewódzkim, który został rozegrany 03.06.2015 r. w Luzinie,
zawodniczki z luzińskiego gimnazjum wzięły udział w
Finale Wojewódzkim. Zawody te odbyły się 09.06.2015r.
w Gdyni, w których uczestniczyło pięć najlepszych zespołów z województwa Pomorskiego.
Piłkarki z Gimnazjum im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich
zajęły w nich drugie miejsce, pokonując kolejno Malbork
12:1, Pińczyn 4:0 i Tuchomie 5:4, ulegając jedynie Gdyni 6:1.Dnia 14.06.15 r. uczennice Gimnazjum im. Pisarzy
Kaszubsko - Pomorskich wzięły również udział w Finale
Wojewódzkim Coca Cola Cup. W tym turnieju wzięło
udział osiem zespołów, które przebrnęły przez dwie rundy
eliminacji. Podobnie jak w poprzednich zawodach nasze
gimnazjum zajęło drugie miejsce, przegrywając w finale
z Gdynią 4:1. Najlepszą bramkarką turnieju została Julia
Damps. Skład zespołu: Julia Damps, Ewelina Pielowska,
Katarzyna Lesner, Barbara Mudlaff, Jagoda Splitthof, Karolina Płotek, Paulina Brzeska, Weronika Mutke, Weronika Kalbarczyk, Sandra Lesner, Julia Hebel, Julia Lidzbarska

Konkurs „Haft Kaszubski” organizowany jest od 1996 r.,
a jego organizatorem jest Gminny Dom Kultury w Lini.
Celem konkursu jest upowszechnienie wartości i atrakcyjności różnych szkół haftu kaszubskiego, aktywizowanie
środowiska twórczego zajmującego się haftem kaszubskim, pozyskiwanie nowych twórców oraz młodych talentów, popularyzacja twórców ludowych (hafciarzy) i umożliwienie im prezentacji swojej twórczości, upowszechnianie wartości sztuki ludowej – haftu kaszubskiego wśród
społeczeństwa. Podsumowanie konkursu oraz wystawa
pokonkursowa odbyła się w Gminnym Domu Kultury
w Lini, dnia 9 czerwca 2015 r. o godz. 13.00.
Gratulujemy Zosi i wszystkim uczestnikom.

BRĄZOWY MEDAL DLA GIMNAZJALISTÓW
Z LUZINA W OGÓLNOPOLSKIM
TURNIEJU BRD - RUMIA 2015R.
Podczas tegorocznego turnieju drużynę z Gimnazjum
Publicznego im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich z Luzina
reprezentowali uczniowie: Łukasz Szulc kl. 3e, Mateusz
Kołacz kl. 3b oraz Michał Hebel kl. 3a. Pierwszą konkurencją dla całej drużyny, jest test z zakresu zasad ruchu
drogowego. Kolejne zmagania rozpoczynają się w „miasteczku ruchu drogowego”, tutaj każdy z zawodników losuje kolejność dojazdu do punktu kontrolnego i jazda…a
panowie policjanci niczego nie przeoczą. Potem jest tzw.
„tor przeszkód”. Jest to bardzo widowiskowa konkurencja,
gdzie zawodnicy pokazują wręcz akrobatyczne umiejętności. Ostatnia konkurencja, to udzielanie pierwszej pomocy
przez całą drużynę . Ostatecznie drużyna zdobyla trzecie
miejsce z którego jesteśmy bardzo zadowoleni a gratulacje
składamy zawodnikom którzy byli od nas lepsi – brawo!

UCZENNICA GIMNAZJUM Z III
MIEJSCEM W KONKURSIE
„HAFT KASZUBSKI”
Trzecie miejsce dla uczennicy klasy II e Zofii Topp
w jubileuszowym XX Wojewódzkim Konkursie Haftu
Kaszubskiego w Lini.

„WIEJ, WIETRZE WIEJ, SŁOŃCE
GRZEJ…”
26 czerwca o godz. 8.00 w kaplicy parafii pw. Matki
Boskiej Różańcowej większość uczniów kl. I i II Gimnazjum Publicznego w Luzinie mszą świętą i wspólną modlitwą rozpoczęli ostatni dzień roku szkolnego
2014/2015, by podziękować za dziesięciomiesięczny
trud szkolnych dni i 0sukcesy oraz przeprosić za porażki, czasami małą motywację do nauki oraz za nie zawsze
właściwe postawy wobec nauczycieli , wychowawców i
rówieśników.
Mszy świętej przewodniczył ksiądz Grzegorz Daroszewski, uczennica A. Neumüller odczytała pierwszą lekcję a
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psalm odśpiewała K. Teclaf. W swym kazaniu ks. Grzegorz
mówił o odpowiedzialnym przeżyciu wakacji i umiejętności dziękowania za otrzymane dobro, w ich przypadku
promocji do kolejnej klasy.Po mszy uczniowie z nauczycielami i dyrekcją udali się na boisko szkolne, gdzie po odśpiewaniu hymnu państw wego odbyło się wręczenie świadectw z wyróżnieniem i nagród uczniom , którzy solidną
pracą własną na nie zasłużyli. Tu też gratulowano gimnazjalistom, którzy godnie reprezentowali szkołę w różnych
konkursach i zawodach sportowych, wręczając im nagrody
książkowe i puchary sportowe. Kilkoro uczniów odebrało
też stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego za
swoje bardzo wysokie wyniki w nauce. Wszystkim wyróżnionym gratulacje składali dyrekcja szkoły w osobie p. dyrektora K. Bistronia ,p. wicedyrektor Kornelii Dzięcielskiej
i Kamili Hewelt, wychowawcy i nauczyciele . Następnie tegoroczni absolwenci gimnazjum przekazali poczet sztandarowy w godne ręce swoich młodszych kolegów. Oficjalnym znakiem początku wakacji było wywieszenie na
budynku naszego gimnazjum flagi z niebieskim napisem:
WAKACJE ,co uczniowie przyjęli gromkimi oklaskami
i ochoczo udali się do sal, by wychowawcy mogli rozdać
pozostałym swoim uczniom świadectwa , a wychowankowie podziękować im kwiatami za trud pracy nauczycielskiej. Po spotkaniu z wychowawcami uczniowie dziękowali też pozostałym pracownikom szkoły – paniom z administracji , p. sprzątaczkom, p. konserwatorom. Wszędzie
było słychać radosne okrzyki i słowa : „Do zobaczenia we
wrześniu”, „Dużo słońca i odpoczynku”.

XIX iXXX wieku. Niektórzy słuchacze wspominali urok
dawnego dworu szlacheckiego jako miejsce dziecięcej zabawy. Z ulicy Kaszubskiej udano się do byłej, starej szkoły i na cmentarz protestancki. Na cmentarzu zapalono
znicz. Podczas wycieczki pogoda dopisała, a smaczne lody
z miejscowej cukierni umożliwiły zregenerowanie sił i lekko zmęczeni pasjonaci historii Luzina dotarli z powrotem
do gimnazjum.

VADEMECUM- MATURA 2015
W tym roku do matury w Luzinie podeszło 15 absolwentów Trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego prowadzonego przez Kaszubskie Centrum Edukacji "Vademecum". Abiturienci zdawali trzy egzaminy w formie
pisemnej: język polski, język angielski i matematykę.
Dodatkowo każdy zdający maturę - zgodnie z nową podstawą programową - podchodził do jednego egzaminu na
poziomie rozszerzonym. Według relacji zdających tuż po
egzaminach, najmniej trudności przysporzyła matura z języka polskiego. Temat związany z "Lalką" Bolesława Prusa
był bardzo dobrze opanowany. Znamy już wyniki matur
ustnych. Zdający zaprezentowali bardzo wysoki poziom
znajomości języka polskiego i angielskiego. Najwyższy
wynik z języka angielskiego zdobył Pan Fabian Kwiatkowski, zaś z języka polskiego zdobyła Pani Jowita Rohde .
Gratulujemy!

VADEMECUM- LEKCJA W PLENERZE
25 kwietnia br. grupa słuchaczy III i IV semestru Trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w ramach lekcji historii wybrała się na pieszą wycieczkę po starym
Luzinie.
Słuchaczy prowadził nauczyciel historii, a zarazem założyciel Kaszubskiego Centrum Edukacji „Vademecum” w
Luzinie, dyrektor Marian Seyda. Wędrówkę rozpoczęto
zgodnie z „Przewodnikiem po starym Luzinie” od placu
Św. Józefa. Przewodnikiem i lektorem była Pani Agnieszka
Breske. Kolejnym etapem był miejscowy cmentarz katolicki, gdzie zapalono znicz na grobie wybitnego historyka Profesora Gerarda Labudy. Następnie ulicą Kościelną
zwiedzający przeszli pod kościół Św. Wawrzyńca, dawny
luziński rynek, pomnik Powstańców i Wojaków, przy ulicy Starowiejskiej podziwiano zabudowania z przełomu
24

5-LECIE VADEMECUM
Od 2010 roku w Luzinie działa Liceum dla Dorosłych
prowadzone przez Kaszubskie Centrum Edukacji
„Vademecum”.

Nr 135 / lipiec 2015 r.

LUZINO Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy

W 2012 roku przy Liceum została również utworzona Policealna Szkoła Zawodowa, w której można zdobyć kwalifikacje Technika Administracji, Technika Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy, Opiekuna Osoby Starszej, Opiekunki Środowiskowej, Technika Turystyki Wiejskiej (Technik Rolnik), Florysty. Do tej pory łącznie świadectwa ukończenia

szkoły otrzymało 156 absolwentów. W tym roku mieliśmy
zaszczyt gratulować kolejnym 37 osobom, które ukończyły nasze szkoły. W uroczystości rozdania świadectw,
która odbyła się 24 kwietnia br. w budynku Gimnazjum
w Luzinie brali udział absolwenci Liceum i Szkoły Policealnej, nauczyciele, pracownicy administracji szkoły oraz
członkowie rodzin absolwentów. Honorowymi gośćmi
byli pan Józef Bodio - starszy wizytator Kuratorium oraz
pan Kazimierz Bistroń - dyrektor Gimnazjum w Luzinie.
Słuchacze zarówno Liceum jak i Szkoły Policealnej wykazali się nie tylko umiejętnością pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego z nauką, ale również wysokimi wynikami na świadectwach. Ponadto słuchacze coraz częściej
uczestniczą w życiu szkoły. W tegorocznej grupie absolwentów zostali wyróżnieni słuchacze, którzy przez cały
tok nauki aktywnie wspierali szkoły w życiu publicznym:
pan Wiesław Konkol za przygotowanie reprezentacji szkoły w turnieju Piłki Nożnej o puchar Wójta Gminy Luzino
oraz pani Irena Bobkowska za udział w Kaszubskiej Mszy
Świętej. Po uroczystym wręczeniu świadectw Liceum oraz
dyplomów Technika Administracji i BHP, absolwenci zaprosili wszystkich przybyłych gości na poczęstunek, podczas którego można było podziwiać talenty kulinarne nie
tylko słuchaczek ale również słuchaczy.

rzena Meyer, Bogumiła Rogowska-Ryszkowska, Aleksandra Harasiuk. Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Pani
Aleksandra Kołacz, której kompozycja florystyczna zachwyciła wszystkich formą, doborem kolorów i materiałów (na zdjęciu). Trzeba jednak pamiętać, że każda wykonana kompozycja zasługiwała na uznanie oraz pochwałę.

SETKI MALUCHÓW NA
VII SPARTAKIADZIE
Rywalizacja, ale przede wszystkim dobra zabawa towarzyszyła VII Spartakiadzie Przedszkolaków. Zawody
odbyły się 30 maja w Hali Widowiskowo- Sportowej w
Luzinie.
W imprezie organizowanej przez Przedszkole Publiczne w Luzinie oraz KTS-K i GOSRiT Luzino uczestniczyło blisko 300 dzieciaków z terenu czterech gmin. Młodzi
sportowcy rywalizowali między sobą w specjalnie przygotowanych konkurencjach. Zasłużone medale maluchom
wręczali radni: Stanisław Engelbrecht oraz Sylwester
Piątek, dyrektor luzińskiego przedszkola Barbara Niko-

VADEMECUM- KONKURS
FLORYSTYCZNY
Dnia 19 maja 2015r. w Policealnej Szkole Zawodowej
odbył się Konkurs Florystyczny. Udział w konkursie
brali nie tylko słuchacze kierunku PSZ Florysta, ale
również osoby spoza szkoły, a nawet spoza Luzina.
Danego dnia pojawiło się bardzo dużo zainteresowanych
osób. Kompozycje były wykonywane w naczyniach z wykorzystaniem gąbki florystycznej. Kompozycje były tworzone pod czujnym okiem wykwalifikowanej kadry szkoły
oraz prywatnie w domach. Dla wszystkich kandydatów
były przygotowane nagrody. Konkursowi towarzyszyła
nie tylko atmosfera współzawodnictwa ale również miłe
rozmowy przy domowych wypiekach i kawie. Wszystkie
prace konkursowe zyskały uznanie jury w składzie: Ma-

nowicz oraz Piotr Klecha, dyrektor GOSRiT w Luzinie.
Każde przedszkole uczestniczące w zawodach otrzymało
puchar oraz komplet sprzętu sportowego. Impreza została dofinansowana przez Gminę Luzino oraz Urząd
Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Spartakiadę
wszystkie uczestniczące przedszkola zakończyły jako zwycięzcy, ale z racji punktowania poszczególnych konkurencji oraz z kronikarskiego obowiązku końcowa kolejność
rywalizacji przedstawia się następująco: Gminne Przed-
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chu Drogowym, która odbyła się w luzińskiej podstawówce udział wzięło 5 drużyn: SP Luzino, SP Wyszecino, SP
Kębłowo, SP Barłomino oraz SP Sychowo. W kat. drużynowej I miejsce przypadło drużynie z Luzina, II miejsce zajęła ekipa z Wyszecina, III zaś miejsce przypadło SP
z Kębłowa. W kat. indywidualnej pierwsze miejsce zajęła
Anna Szulc, II miejsce- Agata Sikora, a III Szymon Skiba. Wszyscy ze SP w Luzinie. Nagrody m.in. sponsorował
wójt Gminy Luzino, w tym nagrodę główną w kat. indywidualnej, czyli rower.

RECYTOWALI PO KASZUBSKU
szkole Publiczne w Luzinie, Niepubliczne Przedszkole
SKRZACIK Kębłowo, Przedszkole Niepubliczne "Wesoła
Kraina" Kielno, Przedszkole Publiczne Strzebielino.Warto
dodać, że podczas imprezy odbył się pokaz sztuk walki
przygotowany przez zawodników sekcji koluchstyl prowadzonej przez trenera Rafała Freitaga, którzy podczas zawodów pełnili rolę wolontariuszy. A na zakończenie całej
imprezy wszystkie dzieciaki włączyły się do akcji GOSRiT
Luzino: „Uwolnij Piłkę”.

35 recytatorów w czterech kategoriach wiekowych wystartowało w gminnych eliminacjach corocznego konkursu "Rodnô Mòwa". Przesłuchania w tym roku odbyły się w murach luzińskiej remizy 15.04.2015r.
Za nami XLIV edycja konkursu. Lata mijają, ale zainteresowanie wśród młodych recytatorów nie słabnie, co
cieszy organizatorów oraz jurorów. W tym roku w szeregu oceniających zasiadły panie: Zofia Botulińska- prezes
stowarzyszenia "Pro Bono", Alicja Hinz- były prezes chóru "Lutnia", obecnie chórzystka oraz pracownik Urzędu
Gminy oraz przewodnicząca Jury- Grażyna Wirkus, kustosz wejherowskiego muzeum.
- Zwracam uwagę przede wszystkim na zaangażowanie w
ten konkurs, bo dzieci były bardzo ładnie przygotowane, na
prawdę profesjonalnie. Wiele z nich miało stroje kaszubskie.
Uczestnicy przygotowali bardzo długie teksty, za co ich podziwiam - mówiła po wielkim podsumowaniu przewodnicząca Jury, pani Grażyna Wirkus.

BEZPIECZNI W RUCHU DROGOWYM
Uczniowie biorący udział w zawodach najpierw przystąpili do testu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu
drogowym, następnie weryfikacji poddano ich umiejętności, spostrzegawczość i precyzję podczas jazdy rowerem.
W środę, 29.04.2015 r. w gminnej edycji Turnieju w Ru-
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Przyszli aktorzy zaprezentowali różnorodne teksty. Wśród
autorów znaleźli się m.in.: Tomasz Fopke, Aleksander Labuda, Ewa Warmowska czy Jan Karnowski. Uczestnicy
konkursu podczas tegorocznej edycji chętnie wybierali
utwory Leona Heyke- patrona roku 2015 wybranego ogłoszonego przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Rywalizacja była zacięta, a wyłonienie zwycięzców niełatwe. Koniec końców tymi najlepszymi okazali się:
W kategorii przedszkolnej:
1. Oskar Hirsz ze SP w Luzinie
2. Tadeusz Biernat z Przedszkola Publicznego w Luzinie
3. Jakub Krefta z ze SP w Sychowie
W kategorii klas I-III:
1. Paulina Wiśniewska ze SP w Sychowie
2. Aleksandra Skprzypkowska ze SP w Luzinie
3. Rozalia Miotk ze SP w Sychowie
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W kategorii klas IV-VI:
1. Aleksandra Nowicka ze SP w Luzinie
2. Magdalena Jarzembińska ze SP w Wyszecinie
3. Anna Nowicka ze SP w Luzinie
W kategorii klas gimnazjalnych:
1. Aneta Neumüller
2. Julita Miotk

Cybulskiego przegrali to spotkanie aż 0:3. Na szczęcie dla
nich, jak i dla Wikędu porażkę 0:3 zanotował też Bałtyk
Koszalin, który przegrał z zdegradowanym wcześniej GKS
Mianowo i to on kosztem KS Chwaszczyno opuścił III ligę
co zmniejszyło ilość drużyn spadających z IV ligi i dało
nam utrzymanie na tym poziomie rozgrywkowym.
Mniejsze znaczenie dla naszego zespołu było spotkanie w
Kiełpinie, gdzie Wikęd/GOSRiT Luzino wygrał z najsłabszą drużyną ligi, miejscowym Amatorem 3:1.
Bramki dla podopiecznych trenera Wiesława Konkola
zdobyli do przerwy, niezawodny w tym sezonie Dariusz
Mienik w 10 minucie( chyba najlepszy piłkarz naszej drużyny nie tylko w rundzie wiosennej), w 50 minucie na 2:0
podwyższył wprowadzony po przerwie Krystian Opłatkowski. W 73 minucie zrobiło się na moment nerwowo,
ponieważ za sprawą Krystiana Byczkowskiego Amator
zdobył bramkę kontaktową, na szczęście w 80 minucie
Michał Dąbrowski zdobył bramkę na 3:1 ustalając wynik
spotkania.
Warto dodać, że wobec tego zwycięstwa i porażce Startu
Miastko na własnym boisku z GKS Kolbudy aż 0:6, nasi
zawodnicy awansowali o jedno miejsce w ligowej tabeli.
Do zakończenia tego sezonu pozostały nam jeszcze dwa
spotkania, najpierw 14 czerwca jedziemy do Starogardu
na piękny Stadion im. Kazimierza Deyny, na mecz z miejscowym KP a tegoroczną rywalizację kończymy na własnym boisku 20 czerwca spotkaniem zen świeżo upieczonym III ligowcem, Wierzycą Pelplin.
Nie czekając na te dwa meczu warto już dzisiaj rozpocząć
analizę zwłaszcza rundy wiosennej, kiedy to po zimowych,
jak mogło się wydawać wzmocnieniach, zespół do końca
sezonu musiał drżeć o ligowy byt i poszukać sposobu na
to, żeby przyszły sezon był dla naszych zawodników bardziej udany.

WIKĘD/GOSRIT LUZINO UTRZYMAŁ
SIĘ W IV LIDZE!
Długo czekano na rozstrzygnięcia w wyższych ligach,
drżąc o czwartoligowy byt. Ostatecznie ostatnia kolejka II i III ligi ułożyła się korzystnie dla Luzina, dzięki
czemu zawodnicy IV ligowego Wikęd/GOSRiT Luzino
w przyszłym sezonie ponownie grać będą na tym samym poziomie rozgrywkowym.
Zanim jednak do tego doszło obserwowano co się dzieję na II ligowych boiskach, gdzie zagrożona spadkiem do
naszej III ligi, Kotwica Kołobrzeg dość niespodziewanie
wygrała w Pruszkowie z miejscowym Zniczem 3:1. Niestety ta wygrana nie dała piłkarzom z Pomorza Zachodniego
utrzymania, ponieważ Puszcza Niepołomice zremisowała
z pewnym awansu do I ligi, Zagłębiem Sosnowiec 0:0 i to
ona kosztem Kotwicy utrzymała się w II lidze. Kolejnym
ważnym dla nas rozstrzygnięciem był bezpośredni awans
do II ligi naszych sąsiadów z za miedzy, Gryfa Wejherowo,
który wobec wycofania się z meczu barażowego Formacji
Port 2000 Mostki, zwycięzcy III Ligi dolnośląsko – lubuskiej, bez dodatkowego meczu zdobył promocję do wyższej
ligi. Pozostało więc nam czekać na rozstrzygnięcia w dole
III ligowej tabeli. GOSRiT interesowały rozstrzygnicia w
Chwaszczynie, gdzie miejscowy KS musiał wygrać z Chemikiem Police. Niestety podopieczni trenera Aleksandra

ZELEWO MISTRZAMI WIOSNY
W LUZIŃSKIEJ LIDZE SOŁECKIEJ
W niedzielę 21 czerwca odbyła się ostatnia wiosenna kolejka Luzińskiej Ligi Sołeckiej.
Na czele rozgrywek organizowanych przez Witolda Dąbrowskiego z GOSRiT Luzino nadal znajdują się zawodnicy z Zelewa, którzy tej niedzieli mieli pauzę. Wiceliderem
rozgrywek pozostali zawodnicy z Robakowa, którzy wygrali w Kochanowie 4:0, ale niestety nie wynik spotkania
pozostanie w pamięci piłkarzy oraz kibiców, a wyjątkowo
niesportowe zachowanie jednego z zawodników Robakowa, który brutalnie potraktował stopera z Kochanowa.
Dla agresora akcja skończyła się czerwoną kartką, a poszkodowany musiał odwiedzić wejherowski szpital. Grad
goli zobaczyli kibice w Milwinie gdzie miejscowa drużyna
pokonała Kębłowo 5:4. Bardzo dobrze w drugiej części
sezonu radzą sobie piłkarze z Luzina, którzy tym razem
wygrali w Wyszecinie aż 4:1 i awansowali za 3 pozycje
w ligowej tabeli. Hatrickiem w tym meczu popisał się Formela. W ostatnim meczu kolejki Barłomino wygrało w
Sychowie 2:1.Teraz zawodnicy ligi sołeckiej udadzą się na
zasłużone wakacje, aby rozpocząć zmagania sportowe we
wrześniu.
Wyniki IX kolejki Luzińskiej Ligi Sołeckiej wiosna 2015:
Milwino-Kębłowo 5:4
Wyszecino-Luzino 1:4
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Sychowo- Barłomino 1:2
Kochanowo -Robakowo 0:4
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ZUZANNA KALBARCZYK POWOŁANA
NA MISTRZOSTWA EUROPY KADETÓW
W SAN SEBASTIAN
Zuzanna Kalbarczyk, ur. 16.01.2002 roku od 2008 roku
reprezentuje Gminę Luzino w zawodach sportów walki
w kraju i w Europie. Od 2012 roku startuje w najpoważniejszej i największej organizacji kickboxingu na świecie WAKO. Taką możliwość daje członkostwo Klubu
KTS-K GOSRIT Luzino w Polskim Związku Kickboxingu.
Zuzanna Kalbarczyk do tej pory w formułach pointfighting
oraz light contact w Polsce i w Europie jest niepokonana!
W 2013 roku jako kadetka młodsza zdobyła Puchar Świata. Rok później pewnie wygrała Mistrzostwa Polski kadetek młodszych. W tym roku, jako najmłodsza wiekowo
kadetka starsza, zdobyła tytuł podwójnej Mistrzyni Polski
w kickboxingu w formułach pointfighting i light contact
w wadze do 50 kg. Zuzanna w polskim kickboxingu, w jej
kategorii wiekowej wiedzie prym zarówno w pointfightingu, czyli walce punktowanej, a także w walce ciągłej light
contact. Zuzia jest bardzo wszechstronną zawodniczką.
Ten fakt sprawił, że drugi rok z rzędu jest powołana do
Kadry Polski w kickboxingu, a także ma pewne miejsce
w ścisłej Reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy
kadetów, które odbędą się w San Sebastian w Hiszpanii.

Nasi zawodnicy zdobyli w Skórczu grad medali, a w końcowej klasyfikacji zajęli 5 miejsce. Jak zapowiedziano jeszcze na tegorocznych igrzyskach, kolejne zawody rozegrane
zostaną w 2016 roku w Luzinie.

Polski Związek Kickboxingu niestety jednak nie finansuje
wyjazdu na Mistrzostwa Europy. Koszt wysłania Zuzi na te
Mistrzostwa to ok. 3500 zł (wraz z udziałem w zgrupowaniu Kadry w Gronowie k. Torunia). Zwracamy się z prośbą
o pomoc w dofinansowaniu wyjazdu naszej zawodniczki
na te prestiżowe zawody, w których reprezentować będzie
ona nie tylko naszą gminę, powiat, czy województwo, ale
również Polskę. Zuzanna Kalbarczyk reprezentuje Gminę
Luzino, gdyż startuje w barwach KTS-K GOSRiT Luzino.
Od samego początku jej trenerem jest Rafał Karcz.

GRAND MEDAL REPREZENTANTÓW
GMINY NA WOJEWÓDZKICH
IGRZYSKACH LZS
W sobotę 13 czerwca w Skórczu na Kociewiu odbyły się
II Wojewódzkie Igrzyska LZS. W gronie 12 gmin, które zostały zaproszone do udział w tej wielkiej imprezie
sportowo - integracyjnej nie zabrakło reprezentacji
Luzina, która pod przewodnictwem Jarosława WejeraWójta gminy, na sportowo spędziło praktycznie całą
sobotę.
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cie rzeczowe i finansowe.Wszystkich miłośników zdrowego stylu życia organizatorzy zapraszają we wrześniu i październiku na kolejne imprezy biegowe tj. jesienną edycję
„Biegów Po Zdrowie 2015” oraz na „XXIV Biegi Pamięci
Jurka Tarnowskiego”.

REKORDOWA LICZBA UCZESTNIKÓW
W BIEGACH PO ZDROWIE
Liczby mówią same za siebie. W finałowym spotkaniu
"Biegów po zdrowie", które odbyło się 17 czerwca przy
SP w Luzinie na stracie spotkało się 477 miłośników
sportu. Łącznie w wiosennej, tegorocznej edycji udział
wzięło 1335 osób.
Akcja już od 14 lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem
wśród mieszkańców. W "Biegach Po Zdrowie" udział biorą, przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjaliści, dorośli, a nawet seniorzy. Wiek, w tym przypadku
nie stanowi żadnej bariery. Organizatorami "Biegów po
zdrowie" są: Gminny Klub Sportowy w Luzinie, Szkoła
Podstawowa w Luzinie oraz Gmina Luzino. Inicjatorzy
przedsięwzięcia dziękują za pomoc w tegorocznej organizacji imprezy Wójtowi Gminy Luzino, Radzie Sołeckiej wsi
Luzino, Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej w Luzinie,
Firmie COMES w Luzinie, Marketowi POLO w Luzinie,
Delikatesom Centrum Luzino, Pizzerii Sorrento za wspar30
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RODZINNE KONCERTY LETNIE
W ARBORETUM
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Luzino, turystów, a przede wszystkich fanów muzyki koncertowej,
operetkowej i symfonicznej do uczestnictwa w „Rodzinnych Koncertach Letnich”. W ramach projektu w Arboretum, przy siedzibie Nadleśnictwa w Luzinie odbędą się
trzy spotkania z muzyką. Pierwsze już 12 lipca. Podczas
koncertu pt.: „Po pierwsze MIŁOSĆ” na scenie zaprezentują się: Marcelina Gańska, Monika Fedyk- Klimaszewska,
Kamil Pękala oraz Maciej Gański. Kolejny koncert odbędzie się 26 lipca, na ostatni zaś zapraszamy 15 sierpnia.
Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniach.

Szanowni Państwo,
Informujemy, że Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest sponsorem projektów:
„Rodzinne Koncerty Letnie”oraz „Dożynki powiatowo-gminne” organizowanych przez Gminę Luzino.W ramach swej działalności GAZ-SYSTEM S.A. aktywnie angażuje się w dialog z otoczeniem
oraz wspiera inicjatywy z zakresu odpowiedzialnych inwestycji i ekologii.Prowadzone przez spółkę
inwestycje w zakresie rozbudowy systemu przesyłowego, służące dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego oraz bezpieczeństwu energetycznemu kraju, wzmacniają poczucie odpowiedzialności GAZ-SYSTEM S.A. za mieszkańców regionów oraz wykorzystywane zasoby naturalne. Spółka dokłada
wszelkich starań, aby podejmowane działania były w pełni rozumiane i akceptowane, realizowane z poszanowaniem środowiska oraz stwarzały szansę na to, by dany region stał się znaczącym
beneficjentem wdrażanych projektów. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest
spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. W latach 2009–2014 GAZ-SYSTEM S.A. realizował
plan inwestycyjny polegający na budowie ponad 1200 km nowych gazociągów przesyłowych.
Najważniejsze z nich powstały w północno-zachodniej środkowej Polsce. Rozbudowa sieci gazociągów może stanowić ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe integrującego rynki
gazu ziemnego w krajach Europy Środkowej. Inwestycje zrealizowane przez GAZ-SYSTEM S.A. oraz
usługa wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na istotne poprawienie bezpieczeństwa energetycznego Polski, poprzez zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku
innego niż wschodni do 90% realizowanego importu (do 2011 r. było to 9%).
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LUZINO NAJLEPSZE W POWIECIE

DZIEŃ DZIECKA W SYCHOWIE
V Biegi Pamięci Pułkownika Stanisława Dąbka, nagrody, kiełbaski i wata cukrowa to atrakcje, które towarzyszyły imprezie poświęconej w całości dzieciom, która
odbyła się 2 czerwca 2015 roku w Sychowie przy Szkole
Podstawowej.

Zacięta rywalizacja do ostatnich chwil, tak podsumować
można minione Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego
Szkół Podstawowych w Czwórboju Lekkoatletycznym
Dziewcząt oraz Chłopców, które odbyły się w dniach 1819.05.2015 roku na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi. W konkurencji chłopców ekipa
z luzińskiej podstawówki zdeklasowała przeciwników i
uplasowała się na pierwszym miejscu.
Niewiele zabrakło, żeby również dziewczyny wygrały tą
rywalizację, ale ostatecznie zajęły one drugą lokatę. Na
konkurencję czwórboju lekkoatletycznego składały się:
bieg na 60 metrów, rzut piłeczką palantową, skok w dal
oraz bieg na 1000 metrów, a w przypadku dziewcząt 600
metrów. W rywalizacji wzięło udział ponad 70 zawodników i zawodniczek z całego Powiatu Wejherowskiego.
Zwycięzcami zostały w kategorii chłopców Szkoła Podstawowa z Luzina, natomiast w zmaganiach dziewcząt najlepsza okazała się Szkoła Podstawowa nr 1 z Rumi. Obie
drużyny reprezentowały powiat wejherowski w Finale
Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Czwórboju
Lekkoatletycznym, który odbył się 09.06.2015 roku w Starogardzie Gdańskim. Na zakończenie zawodów zespoły
zostały nagrodzone medalami i dyplomami które wręczali: organizator zawodów – Jarosław Mamrot oraz referent
ds. sportu i imprez sportowych w PZPOW w Wejherowie
– Bartłomiej Woźniak. Organizatorami zawodów byli: Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo - Wychowawczych
w Wejherowie oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Rumi.
Wyniki uzyskane w dniu zawodów:
Chłopcy:
1. Szkoła Podstawowa w Luzinie– 1054 pkt.
2. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gościcinie – 952
pkt.
3. Szkoła Podstawowa nr 4 w Redzie – 930 pkt.
4. Szkoła Podstawowa nr 11 w Wejherowie – 795 pkt.
5. Szkoła Podstawowa nr 10 w Rumi– 737 pkt.
Dziewczęta:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Rumi – 1020 pkt
2. Szkoła Podstawowa w Luzinie – 1019 pkt.
3. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kostkowie – 967
pkt.
4. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gościcinie – 871
pkt.
5. Szkoła Podstawowa nr 4 w Redzie – 850 pkt.
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Nie zabrakło również
meczy piłki nożnej oraz
ręcznej, w których udział
brali uczniowie klas IV-VI. Wszystkie dzieci wytrwale kibicowały
sportowcom. Uczniowie
szkoły w Sychowie mogli skorzystać z licznych
atrakcji takich jak: malowanie twarzy, rysowanie
kolorową kredą na płycie
boiska i różne konkursy
sprawnościowe.
Wielkim zainteresowaniem
cieszyła się dmuchana
zjeżdżalnia, która dostarczyła dzieciom dużo radości i świetnej zabawy.
Były również konkursy muzyczne: pokazy tańców oraz
karaoke. Pani dyrektor Władysława Joskowska wręczyła
uczniom nagrody za VI Konkurs Języka Angielskiego Fun
with English. W trakcie imprezy odbywało się losowanie
nagród rzeczowych dla wszystkich uczniów biorących
udział w biegach szkolnych. Pogoda była zmienna ale na
twarzach wszystkich dzieci stale widniał uśmiech i zadowolenie z przygotowanych dla nich w tym dniu atrakcji.
Głównymi sponsorami imprezy byli sołtysi wsi z okręgu
SP w Sychowie:
- Milwino – Sylwia Trepczyk
- Sychowo – Michał Kummer
- Dąbrówka – Bronisław Nadolski
- Robakowo – Marzena Pallach.
Społeczność szkolna dziękuje za przekazane podarunki
wszystkim sponsorom, które bardzo uatrakcyjniły imprezę i uszczęśliwiły uczniów SP w Sychowie.
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Z PIERNIKOWĄ MITRIĄ I PIUSKĄ
DO RZYMU...
Wytwórnia Ozdób Piernikowych BAJKA z Luzina miała zaszczyt wykonać upominek dla papieża Franciszka
- piernikową mitrę i piuskę. Zamówienie zostało złożone przez przedstawicieli organizacji Stowarzyszenie
Oliwskie Słoneczko, którzy w 10 rocznicę działalności,
zostali zaproszeni na spotkanie z samym Papieżem
Franciszkiem .

17 sierpnia 2014 roku zostało otwarte jedyne w Polsce
Muzeum Tercetu Egzotycznego. Na specjalne zamówienie
pana Roberta Zaborskiego - Kawalera Orderu Uśmiechu
– prezesa Stowarzyszenia „Oliwskie Słoneczko”, wśród pamiątek związanych z zespołem, w tym złotych, platynowych i diamentowych płyt, znalazła się również złota płyta
dla Tercetu Egzotycznego wykonana w całości z piernika
przez Wytwórnię Ozdób Piernikowych BAJKA z Luzina.
Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem „Oliwskie Słoneczko” ozdoby z piernika „BAJKA” z Luzina dotarły także
do grona Gwiazdy Dzieciom, a także do Euro Disneylandu.
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25 LAT SAMORZĄDU GMINY LUZINO
Z kart historii...
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Radni I Kadencji Rady Gminy Luzino (1990-1994 r.)

Radni V Kadencji Rady Gminy Luzino (2006-2010 r.)

Radni II Kadencji Rady Gminy Luzino (1994-1998 r.)

Radni VI Kadencji Rady Gminy Luzino (2010-2014 r.)

Radni IV Kadencji Rady Gminy Luzino (2002-2006 r.)

Radni VII Kadencji Rady Gminy Luzino (2014-2018 r.)
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25 LAT SAMORZĄDU GMINY LUZINO
Na zdjęciach wszyscy byli i obecni radni, pracownicy z wieloletnim stażem pracy,
kierownicy referatów oraz zaproszeni goście
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POWIATOWO-GMINNE

DOŻYNKI
Luzino, plac przy boisku gminnym
30.08.2015 r.

ORGANIZATORZY

SPONSOR STRATEGICZNY

Luzino, Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy
Wydawca: Urząd Gminy Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11, tel. 58 678 20 68
Redaguje: Marlena Wilkowska
Druk: F.H.U. „MIDI-DRUK” Wejherowo; nakład: 2500 egzemplarzy
36

Nr 135 / lipiec 2015 r.

