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BARWNY KOROWÓD I REKORDOWA
FREKWENCJA.
ZA NAMI POWIATOWO – GMINNE
DOŻYNKI
Tradycyjnie wszystko rozpoczęło się od mszy świętej
dziękczynnej, która odprawiona została w plenerze
przy kościele p.w. św. Wawrzyńca w Luzinie. Po nabożeństwie spod świątyni wyruszył barwny i jedyny
w swoim rodzaju korowód. Były gwiazdy muzyczne,
mnóstwo dobrego jedzenia i rekordowa frekwencja. Za
nami Powiatowo – Gminne Dożynki, które w tym roku
odbyły się 30 sierpnia na boisku przy Gminnym Ośrodku Sportu, Rekreacji i Turystyki.

W Luzinie jest atrakcją. Mowa o korowodzie, o którym
śmiało można powiedzieć, że jest unikatowy. Nie tylko oryginalne bryczki, ale i zabytkowe auta oraz sprzęt
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rolniczy niemałych gabarytów tradycyjnie zgromadziły
rzesze widzów. Gospodarze z powiatu wejherowskiego
podziękowali za zebrane plony i pogodę oraz jak zwykle
wykazali się wielką kreatywnością przy tworzeniu okazałych wieńców. Pierwsze miejsca otrzymały te, wykonane
przez mieszkańców Robakowa (wieniec konwencjonalny)
i Kielna (wieniec niekonwencjonalny). Sporym zainteresowaniem podczas imprezy cieszył się turniej sołectw,
w którym uczestnicy rywalizowali między sobą w zabawnych konkurencjach. m.in.: wejście na słup, bieg na nartach czy przejście na szczudłach. Koniec końców nagroda
za pierwsze miejsce powędrowała do drużyny z Zelewa.
Dożynkom towarzyszyła wystawa Natalii Gruby pt.: „Rodziny Rolników”, ciekawym punktem programu był również pokaz sztucznych ogni.
W tym roku na scenie zaprezentowały się liczne gwiazdy:
Hakuna Matata, Bliza, laureaci „Kaszubskiego Idola” czy
Tomasz Dolski. Niekwestionowaną jednak gwiazdą tegorocznych dożynek okazał się zespół MIG – jedna z najpopularniejszych obecnie na rynku muzycznym ekipa Disco
Polo. Dożynki zakończyły się występem zespołu „Bliza”.
Organizatorzy mieszkańcom dziękują za liczne przybycie,
a sponsorom za wkład finansowy, bez którego impreza nie
mogłaby się odbyć.
Sponsorzy Powiatowo – Gminnych Dożynek 2015:
- Pomorska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o.
- „ARKA BUD” Sp. z o. o. Artur Teclaf
- Z.H.U. „Trak” Roman Stenka, Barłomino
- Firma Usługowo – Produkcyjna, „Protel” Mirosław Kopacz, Luzino
- MS „Bruki” Mirosław Sirocki, Luzino
- Transport Ciężarowy Roboty Ziemne Józef Formela,
Luzino
- Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Wodo – Instal”
Władysław Richert, Luzino
- Instalatorstwo Sanitarno – Gazowe i CO Stanisław i
Krzysztof Richert, Luzino
- „Budrem – Rybak” Sp. z o. o. Roman Rybak, Luzino
- „Bertrand” Spółka jawna Henryk Bertrand, Jacek Bertrand, Krzysztof Bertrand, Bronisław Bertrand, Luzino
- „Elpol” Firma Robót Elektrycznych Hubert Szweda,
Luzino
- Firma Budowlana „WP Waga”, Luzino
- Produkcja i Eksploatacja Kruszywa „FORMELLA” s.c.
Niepoczołowice
- „ORLEX BETON” Michał Gębarowski, Gościcino
- Bank Spółdzielczy w Krokowej Zygmunt Dudek
- „Wikęd”, Spółka Jawna Rafał Kędziora, Grzegorz Wiśniewski, Luzino
- „Kruszywo” Sp. z o. o. Ewa Wicka, Arkadiusz Wica, Linia
- Usługi Stolarskie Tartak Zygmunt Kleba, Luzino
- „Tree Clone” Maciej Lebiecki, Luzino
- Usługi Komunalno – Transportowe, Budowa Pojazdów
„Eko-logistyk” Dariusz Gruba, Luzino
- Piekarnia - Ciastkarnia „Kaszubska” Kazimierz Meyer,
Luzino
- Przetwórstwo Mięsa KONKOL Spółka jawna Henryk
Konkol, Dariusz Konkol, Sylwia Nawrocka, Kębłowo
- Dom Handlowy „KUNZ”, Edmund i Waldemar Kunz,
Luzino
- Hotel „Czardasz”, Luzino
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Szanowni Państwo,
Informujemy, że Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. był sponsorem projektu
„Dożynki powiatowo - gminne” organizowanym 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 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%).
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INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI
PRZEWODNICZĄCEGO
za okres od 23 czerwca do 27 sierpnia 2015 r.
W okresie międzysesyjnym wiceprzewodniczący Rady
reprezentował Radę Gminy Luzino w pikniku sportowym, który odbył się 26 czerwca 2015 roku w Luzinie na
stadionie. Zorganizowałem uroczystą sesję Rady Gminy
z okazji 25 lecia odrodzenia samorządności. Podsumowano dotychczasowe osiągnięcia ćwierćwiecza. W uroczystości wzięli udział między innymi: marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej Bogdan Borusewicz, senator
Kazimierz Kleina, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Jerzy Budnik, starosta powiatu wejherowskiego Gabriela
Lisius, pełnomocnik Wojewody Gdańskiego ds. organizacji samorządu w 1990 roku Małgorzata Gładysz, Honorowi Obywatele Gminy Luzino, radni siedmiu kadencji
i wiele innych zacnych osób. Sesja odbyła się 29 czerwca
2015 r. w Szkole Podstawowej w Luzinie. Uroczystość została poprzedzona mszą świętą oraz oddaniem do użytku
I etapu budowy centrum Wsi Luzino. Bardzo serdecznie
dziękuję wszystkim za udzieloną pomoc przy organizacji
tej uroczystości.
Zgodnie z § 33 Statutu Gminy Luzino koordynowałem
pracami Komisji Rady. Według planu pracy posiedzenia
Komisji zwołano w dniu:
a) 18 sierpnia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji
Zdrowia i Opieki Społecznej,
b) 19 sierpnia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu,
c) 20 sierpnia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji
Gospodarczej i Samorządu,
d) 21 sierpnia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
e) W dniach 9 lipca, 5 i 25 sierpnia 2015 roku odbyły się
posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
Tradycyjnie w każdą środę przewodniczący pełnił dyżury w siedzibie Rady, na których przyjmował mieszkańców
i radnych, starając się rozwiązać ich problemy. Realizował zadania przewodniczącego Rady w myśl art.19 ust.
2 ustawy o samorządzie gminnym i § 32 Statutu Gminy.
Organizował pracę Rady i współpracował z wójtem celem
realizacji zadań ustawowych.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI
WÓJTA
za okres od 24 czerwca 2015 r. do 27 sierpnia 2015 r.
1. W dniu 24 czerwca odebrałem statuetkę i Akt nadania
Gminie Luzino tytułu „Rubinowy Hit 2015” za realizację
przez gminę Luzino projektu „Zapobieganie wykluczeniu
Cyfrowemu w Gminie Luzino.
2. W dniach od 6 do 10 sierpnia wraz z delegacją z OSP
Luzino przebywałem w zaprzyjaźnionej gminie Stolzenau.
Podczas wizyty uzgodniliśmy plan działania na kolejne 2
lata. W 2016 r. do Stolzenau wyjedzie Gminna Orkiestra
Dęta, a w 2017 r. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP
Luzino.

3. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Barłominie wygrała dziewiątą edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Kolorowe Boiska, czyli … Szkolna Pierwsza Liga”.
Konkurs organizuje Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka
Spółka S.A.
W nagrodę szkoła otrzymała pełnowymiarowe, wielofunkcyjne boisko o syntetycznej nawierzchni wyposażone
w zestawy koszy do koszykówki, bramki do gry w piłkę
ręczną oraz słupki i siatki do piłki siatkowej. Oddanie do
użytku nowego boiska planowane jest na 10 września br.
Całej społeczności szkolnej gratuluję tego ogromnego
sukcesu i dziękuję wszystkim, którzy oddawali głosy na
projekt przygotowany przez nauczycieli Szkoły Podstawowej w Barłominie.
4. W miesiącu lipcu br. Energia Oświetlenie z Sopotu zakończyła montaż lamp oświetleniowych w Luzinie i w Kębłowie.
W Luzinie zamontowano nowe oświetlenie na ulicach:
Konwaliowej, Tartacznej, Orzechowej, Mickiewicza. Łącznie zamontowano 25 punktów świetlnych.
W Kębłowie zamontowano nowe punkty świetlne na ul.
Wiejskiej i ulicach przyległych w ilości 66 szt.
5. Zakończono remont nawierzchni drogi powiatowej
o długości 700 mb. w Zelewie. Gmina przeznaczyła na ten
cel 300.000 zł. Pozostałe środki pochodzą ze Starostwa
Powiatowego w Wejherowie.
6. W czasie wakacji przeprowadzono szereg remontów w
naszych szkołach, tak aby poprawić warunki pracy w tych
placówkach.
SP Luzino
• odmalowanie łazienek dla uczniów na parterze i piętrze
• odmalowanie stołówki, kuchni i pomieszczeń gospodarczych przy kuchni wraz z ułożeniem płytek na podłodze
w pomieszczeniach gospodarczych
• zakup mebli szkolnych
SP Wyszecino
• odmalowanie holu, klatki schodowej na parterze
• odmalowanie łazienek na parterze
• zakup i ułożenie wykładziny PCV w dwóch salach na
piętrze
• montaż umywalki w pokoju nauczycielskim wraz z doprowadzeniem instalacji wodno-kanalizacyjnej
SP Barłomino
• przy współpracy z Dyrektorką szkoły wykonano remont
łazienki dla dziewcząt (szkoła zakupiła materiały) – ułożono płytki na ścianach
SP Sychowo
• wykonano remont schodów wejściowych do budynku
starej szkoły
• (do wykonania) ogrzewanie w pomieszczeniu starej sali
gimnastycznej
• montaż słupa oświetleniowego oraz kamery od monitoringu przy placu zabaw
SP Kębłowo
• częściowy remont elewacji na budynku sali gimnastycznej
• zakup mebli szkolnych
Gimnazjum
• wykonano prace remontowe związane z usprawnieniem
ruchu pieszego w budynku szkoły (demontaż okna, montaż drzwi, podzielenie sali lekcyjnej na dwie mniejsze)
• zakup mebli szkolnych
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Przedszkole na ul. Wilczka
• remont podłogi w kuchni (skucie starych płytek, ułożenie nowych), malowanie ścian

X SESJA RADY GMINY LUZINO
27 sierpnia 2015 roku odbyła się X sesja Rady Gminy
Luzino, podczas której zostały podjęte uchwały w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2015 – 2024, zmiany budżetu gminy na 2015 rok, wniosku
z dnia 03 lipca 2015 roku dot. podjęcia uchwały w sprawie
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Gminy
Luzino – Pani Małgorzaty Rozalii Licau, wniosku z dnia 03
lipca 2015 roku dot. podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Luzino
– Pana Ryszarda Jana Groth, wniosku z dnia 19 lipca 2015
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, wniosku
z dnia 19 lipca 2015 roku dot. zniesienia zakazu handlu po
godz. 22.00 wprowadzony 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), przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi Zelewo (działki nr 8/1, 11, 12, 32, 49/1, 49/2) w gminie Luzino,
uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Luzino nr
XXXVI/339/2009 z dnia 07 grudnia 2009 r., w sprawie
uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi Zelewo (działki nr 8/1, 11, 12,
32, 49/1, 49/2) w gminie Luzino (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego nr 37, poz. 614 z dnia 17 marca 2010 r.), w zakresie
działek nr 303/2 i nr 303/3 (przed scaleniem i podziałem
dz. nr 12), przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino (obręb
geodezyjny Luzino), gm. Luzino, uchwalonego Uchwałą
Rady Gminy Luzino nr XXXIX/353/2010 z dnia 24 marca
2010 r., w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gmina Luzino (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego
nr 81, poz. 1457 z dnia 07 czerwca 2010 r., ze zm.), w zakresie działek nr 127, nr 194/31, nr 302, nr 697/2, nr 698,
nr 708/4, nr 708/5, nr 713/16, nr 713/17 nr 713/20, nr
891/11 i nr 1117, uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Luzinie, przyjęcia do zasobu gminnego dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych, nadania nazw ulic w Kębłowie, rozpatrzenia wezwania do usunięcia prawa zgłoszonego przez Stowarzyszenie Samorządność w zakresie zmiany Uchwały nr III/15/2014 Rady
Gminy Luzino z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Luzino
oraz zmiany uchwały nr XXIV/278/2012 Rady Gminy
Luzino z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Luzino na stałe obwody głosowania, zmienionej
Uchwałą nr XXXIX/455/2014 Rady Gminy Luzino z dnia
22 kwietnia 2014 roku. Skarbnik Gminy Mirosława Stolc
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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. 13 głosami „za”. Skarbnik Gminy Luzino Mirosława
Stolc omówiła również bardzo szczegółowo zmiany do budżetu gminy na 2015 rok, z uwagi na to, że na posiedzeniach Komisji Rady przedstawiano niekompletne dane.
Radni nie podjęli dyskusji, w związku z czym przewodniczący Rady Gminy Bartłomiej Formela poddał projekt
uchwały pod głosowanie. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Gminy Bartłomiej Formela odczytał projekt uchwały w sprawie wniosku z dnia 03 lipca
2015 roku dot. podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia mandatu radnej Rady Gminy Luzino – Pani
Małgorzaty Rozalii Licau wraz z oświadczeniem, który
stanowi integralną część do projektu. Projekt uchwały
omawiano na 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 odczytał projekt uchwały w sprawie wniosku
z dnia 03 lipca 2015 roku dot. podjęcia uchwały w sprawie
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy
Luzino – Pana Ryszarda Jana Groth wraz z oświadczeniem, który stanowi integralną część do projektu. Projekt
uchwały omawiano na 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 12 głosami „za”. Przewodniczący Rady Gminy Bartłomiej Formela przedstawił projekt uchwały w sprawie wniosku
z dnia 19 lipca 2015 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 wraz z oświadczeniem, który stanowi integralną część do tego projektu. Projekt uchwały omawiano
na 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 projekt uchwały w sprawie wniosku z dnia 19
lipca 2015 roku dot. zniesienia zakazu handlu po godz.
22.00 wprowadzony 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) wraz z oświadczeniem, który stanowi integralną część do tego projektu. Projekt uchwały omawiano na
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 projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze-
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strzennego fragmentów wsi Zelewo (działki nr 8/1, 11, 12,
32, 49/1, 49/2) w gminie Luzino, uchwalonego Uchwałą
Rady Gminy Luzino nr XXXVI/339/2009 z dnia 07 grudnia 2009 r., w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi Zelewo
(działki nr 8/1, 11, 12, 32, 49/1, 49/2) w gminie Luzino
(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego nr 37, poz. 614 z dnia 17 marca 2010 r.), w zakresie działek nr 303/2 i nr 303/3 (przed
scaleniem i podziałem dz. nr 12). Projekt uchwały omawiano na 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 projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino),
gm. Luzino, uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Luzino
nr XXXIX/353/2010 z dnia 24 marca 2010 r., w sprawie
uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gmina
Luzino (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego nr 81, poz. 1457
z dnia 07 czerwca 2010 r., ze zm.), w zakresie działek nr
127, nr 194/31, nr 302, nr 697/2, nr 698, nr 708/4, nr 708/5,
nr 713/16, nr 713/17 nr 713/20, nr 891/11 i nr 1117. Projekt uchwały omawiano na 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 odczytał projekt uchwały w sprawie
uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie. Projekt uchwały omawiano na 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 odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia do zasobu gminnego dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych. Projekt uchwały omawiano na 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 odczytał projekt uchwały w sprawie
nadania nazw ulic w Kębłowie. Projekt uchwały omawiano na posiedzeniach stałych Komisji Rady Gminy. Komisja Gospodarcza i Samorządu zaproponowała nadać następujące nazwy ulicom: cz. działki 398/22 – „ulica Olchowa”, cz. działki nr 398/22 i cz. działki nr 398/25 – „ulica
Polna”, cz. działki nr 398/25 – „ulica Rzepakowa”, cz. działki nr 398/25 – „ulica Pszeniczna”, cz. działki nr 398/25 –
„ulica Gryczana”, działki nr 451/10 i nr 454/14 – „ulica
Daglezjowa”, cz. działki nr 375/37 – „ulica Śliwkowa”, cz.
działki 434/9 i dz. nr 434/10 – „ulica Husarska”, cz. działki
nr 342/28 i dz. nr 342/19 – „ulica Żurawinowa”, działki nr
365/1, nr 365/12 - „ulica Lema”, dz. nr 365/2 – „ulica Miłosza”, działka nr 364/60 – „ulica Grzesiuka”, działka nr
364/52 – „ulica Orzeszkowej”, działka nr 467/18 – „ulica
Okrężna”. Jednak po konsultacji z radnymi, przewodniczący Rady Gminy zaproponował działce nr 364/60 poło-

żonej w Kębłowie nadać nazwę: „ul. Ks. Twardowskiego”.
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 odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia prawa zgłoszonego przez
Stowarzyszenie Samorządność w Luzinie, w zakresie
zmiany Uchwały nr III/15/2014 Rady Gminy Luzino
z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Luzino wraz z oświadczeniem, który stanowi integralną część do projektu. Projekt
uchwały omawiano na 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 odczytał projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały nr XXIV/278/2012 Rady Gminy Luzino
z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy
Luzino na stałe obwody głosowania, zmienionej Uchwałą
nr XXXIX/455/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 22 kwietnia 2014 roku. Projekt uchwały omawiano na 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”.

WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH
PODCZAS X SESJI
RADY GMINY LUZINO
• UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY GMINY LUZINO
z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata2015-2024
• UCHWAŁA NR X/66/2015 RADY GMINY LUZINO
z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok
• UCHWAŁA NR X/67/2015 RADY GMINY LUZINO
z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wniosku Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych dotyczącego stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Gminy Luzino Małgorzaty Licau
• UCHWAŁA NR X/68/2015 RADY GMINY LUZINO
z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wniosku Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych dotyczącego stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Gminy Luzino Ryszarda Groth
• UCHWAŁA NR X/69/2015 RADY GMINY LUZINO
z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wniosku Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych dotyczącego pilnego podjęcia
niezbędnych prac nad wprowadzeniem transmisji audio
i wideo z posiedzeń sesji Rady Gminy Luzino oraz komisji
Rady Gminy Luzino oraz ich udostępniania na stronach
internetowych Gminy Luzino oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Luzino.
• UCHWAŁA NR X/70/2015 RADY GMINY LUZINO
z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wniosku Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych dotyczącego pilnego podjęcia
niezbędnych prac nad zniesieniem zakazu handlu wprowadzonego Uchwałą Rady Gminy Luzino Nr XVII/175/04
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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 X/71/2015 RADY GMINY LUZINO
z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
fragmentów wsi Zelewo (działki nr: 8/1, 11, 12, 32, 49/1,
49/2 ) w gminie Luzino, uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Luzino Nr XXXVI/339/2009 z dnia 07 grudnia 2009
r., w sprawie Uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi Zelewo ( działki
nr: 8/1, 11, 12, 32, 49/1, 49/2 ) w gminie Luzino (Dz. Urz.
Woj. Pomorskiego Nr 37, poz. 614 z dnia 17 marca 2010 r.,
), w zakresie działek nr 303/2 i nr 303/3 ( przed scaleniem
i podziałem działka nr 12 )
• UCHWAŁA NR X/72/2015 RADY GMINY LUZINO
z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino) gm. Luzino, uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Luzino Nr XXIX/353/2010
z dnia 24 marca 2010 r., w sprawie Uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi
Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gmina Luzino (Dz.
Urz.Woj. Pomorskiego Nr 81, poz. 1457 z dnia 07 czerwca
2010 r., ze zm.), w zakresie działek nr 127, nr 194/31, nr
302, nr 697/2, nr 698, nr 708/4, nr 708/5, nr 713/16, nr
713/17, nr 713/20, nr 891/11 i nr 1117
• UCHWAŁA NR X/73/2015 RADY GMINY LUZINO
z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie
• UCHWAŁA NR X/74/2015 RADY GMINY LUZINO
z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wniosku o przyjęcie
do zasobu gminnego dróg zaliczonych do kategorii dróg
gminnych
• UCHWAŁA NR X/75/2015 RADY GMINY LUZINO
z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania nazw ulicom
w miejscowości Kębłowo
• UCHWAŁA NR X/76/2015 RADY GMINY LUZINO
z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa zgłoszonego przez Stowarzyszenie
Samorządność w zakresie zmiany uchwały Nr III/15/2014
Rady Gminy Luzino z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Luzino
• UCHWAŁA NR X/77/2015 RADY GMINY LUZINO
z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXIV/278/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 12 grudnia
2012 r. w sprawie podziału Gminy Luzino na stałe obwody głosowania, zmienionej uchwałą Nr XXXIX/455/2014
Rady Gminy Luzino z dnia 22 kwietnia 2014 r.

Do terminu składania ofert, wpłynęły 2 ważne oferty,
z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie: od
690.284,20 zł brutto do 761.671,98 zł brutto. Zamawiający,
działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2) ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907) zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej,
zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4)
ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia i nie może tej kwoty do ceny
najkorzystniejszej oferty.
UTWARDZENIE NAWIERZCHNI ULICY
KWIATOWEJ W LUZINIE
W dniu 30.07.2015 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Do terminu składania ofert, wpłynęły dwie ważne oferty,
z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie: od
649.899,61 zł brutto do 713.675,43 zł brutto. Zamawiający
do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył Wykonawca: Konsorcjum firm, w skład którego wchodzą: Lider konsorcjum: KRUSZYWO Sp. z o.o., 84-223 Linia ul.
Długa 4B; Partner konsorcjum: BITUMINIUM Sp. z o.o.,
84-223 Linia ul. Długa 4B, z oferowaną ceną 649.899,61 zł
brutto, oraz okresem gwarancji 60 miesięcy.

„KOLOROWE BOISKO”
W BARŁOMINIE OTWARTE!

WYKAZ PRZETARGÓW
za okres od 07.07.2015 r. do 17.09.2015 r.
UTWARDZENIE NAWIERZCHNI ULICY KWIATOWEJ W LUZINIE
W dniu 09.07.2015 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
8
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Budowę obiektu realizował wieloletni partner konkursu
firma Tamex. Inwestycja przebiegła wzorcowo, a wykonawca mógł liczyć na życzliwe przyjęcie, zainteresowanie
i wsparcie lokalnej społeczności. Uroczyste otwarcie boiska uświetnił program artystyczny. Uczniowie odtworzyli
swój zwycięski LipDub, a także zaprezentowali specjalnie
przygotowane przedstawienie, odnoszące się do tematu
kampanii – „Kolory inspirują”. W części oficjalnej, obok
uczniów i nauczycieli ze zwycięskiej szkoły, uczestniczyli także przedstawiciele Fundatora, reprezentanci władz
lokalnych oraz inni zaproszeni goście. – To piękny prezent dla naszych uczniów oraz szansa na dalszy rozwój
i możliwość nabycia nowych umiejętności, już nie tylko
artystycznych. Jeszcze raz, z tego miejsca i w tym zacnym
gronie, pragnę podziękować za to wspaniałe, nowoczesne
boisko – powiedziała Halina Szlaga, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Barłominie.
Wójt Gminy Luzino, Jarosław Wejer zaznaczył podczas
oficjalnego otwarcia:
- Każda szkoła ma szanse na tego typu wygrane, potrzebny
jest dobry lider, a takim niewątpliwie jest dyrektor Halina
Szlaga. Później nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, a potem na nowym boisku rozegrano pierwszy mecz pomiędzy rodzicami a uczniami szkoły podstawowej im. ks. Jana
Twardowskiego. Na koniec odbył się wspólny trening z zaprzyjaźnioną drużyną Arki Gdynia. Otwarcie boiska było
huczne i kolorowe, ale tak naprawdę najważniejsze wydarzy się później, kiedy dzieci będą mogły rozwijać swoje
sportowe pasje korzystając z nowego obiektu. – Wierzymy, że kreatywność uczniów i ich zaangażowanie będzie
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procentować na tej nowej arenie. Życzymy kolejnych zwycięstw oraz wielu sportowych emocji – powiedział Łukasz
Dobrowolski, Dyrektor ds. Marketingu FFiL Śnieżka SA.
Założenia konkursu
Celem cyklicznego konkursu „Kolorowe boiska… czyli
Szkolna Pierwsza Liga” jest popularyzowanie wśród dzieci
idei aktywnego spędzania czasu. Aby jednak dzieci miały odpowiednie warunki do uprawiania sportu, potrzebne są odpowiednie obiekty. Dzięki kampanii Śnieżki co
roku szkoły podstawowe z małych miejscowości z całej
Polski mają szansę wygrać profesjonalne, wielofunkcyjne
boisko. Boisko ufundowane przez Śnieżkę wykonał wieloletni partner programu – firma Tamex Obiekty Sportowe
S.A. Pomysłodawcą i fundatorem programu „Kolorowe
boiska… czyli Szkolna Pierwsza Liga” jest Fabryka Farb
i Lakierów Śnieżka SA. Więcej informacji oraz zdjęć można znaleźć na www.koloroweboiska.pl
Informacja o fundatorze
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA, z siedzibą w Lubzinie
(woj. podkarpackie), powstała w 1984 roku, a pod obecną
nazwą funkcjonuje od 1998 roku. Spółka jest jednym z liderów rynku farb i lakierów w Polsce, posiadającym zakłady produkcyjne zarówno w kraju, jak i za granicą. Wszystkie wyroby produkowane są w oparciu o System Zapewnienia Jakości ISO 9001. Śnieżka jako jedyne przedsiębiorstwo produkcyjne w Polsce posiada także akredytowane
laboratorium badawcze (AB 855). Firma prowadzi rozbudowane działania z zakresu społecznej odpowiedzialności
biznesu, poza własną fundacją - Fundacja Śnieżki „Twoja
szansa” są to dwa autorskie programy społeczne „Kolorowe boiska… czyli Szkolna Pierwsza Liga” oraz „Dziecięcy
świat w kolorach”.

POMÓŻ DZIECIOM OTWORZYĆ
DRZWI DO ŚWIATA KOLORÓW
Ruszyła akcja "ColorLove" Przedszkole", której fundatorem jest firma Baumit - jeden z czołowych producentów materiałów budowlanych. Przedsięwzięcie ma na celu aktywizację lokalnych społeczności
i nadanie kolorów otoczeniu naszych najmłodszych.

Zachęcamy do głosowania na Gminne Przedszkole
w Luzinie oraz Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Płk. Stanisława Dąbka w Sychowie, które biorą
udział w akcji. Placówka, która uzyska najwyższą liczbę
głosów zostanie pomalowana farbami elewacyjnymi firmy
Baumit. Przyjmowanie zgłoszeń trwa od 01.08.2015 r. do
30.09.2015 r. Głosować można na wybrane przedszkola
10
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od 01.09.2015 r.do 26.10.2015 r. Spośród przedszkoli, które uzyskały największą ilość głosów w każdym z rejonów
jury wybierze zwycięzcę. Nagrodą jest nowa „ColorLova”
fasada.

ZŁOTE GODY W GMINIE LUZINO
Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale na
szczególną uwagę zasługują tak wspaniałe rocznice
jak 50 –lecie pożycia małżeńskiego. 5 sierpnia 2015 r.
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Luzinie odbyła się wyjątkowa uroczystość. Wzięli w niej udział małżonkowie,
którzy przeżyli razem przynajmniej pół wieku.
Państwo Hildegarda i Jan Sikorra
Jubileusz Złotych Godów obchodzili również
Państwo Magorzata i Antoni Potrykus
oraz Państwo Regina i Feliks Sikora.
Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer przekazał dostojnym
jubilatom kwiaty i pamiątkowe dyplomy.

WYRÓŻNIENIE DLA „LUTNI”
PODCZAS OGÓLNOPOLSKIEGO
FESTIWALU PIEŚNI RELIGIJNEJ
„PATER NOSTER” W STRZEPCZU
Medale Róży, które przyznane zostały przez Prezydenta
RP otrzymali:

W sobotę, 12 września 2015 r. w Strzepczu odbył się
I Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnej "Pater Noster". W tej niewielkiej miejscowości pojawiło się 14
chórów z całego kraju: od Pomorza, przez Elbląg, Poznań, a nawet Limanową. Festiwal zorganizowała parafia pw. Marii Magdaleny przy wsparciu Gminy Linia
i Akademii Muzycznej w Gdańsku. Podczas festiwalu
zaprezentowały się chóry świeckie oraz kościelne.

Państwo Halina i Hieronim Jacewicz

Państwo Gertruda i Emil Post

Po wysłuchaniu 14 zespołów biorących udział w konkursie postanowiło przyznać następujące nagrody: wyróżnienie za najlepiej wykonany utwór o tematyce „Pater Noster”, Bydgoski Chór Katedralny, dyrygent Mariusz Kończal. Wyróżnienie PZChiO za najlepiej wykonany utwór z
akompaniamentem otrzymało Katolickie Stowarzyszenie
Śpiewacze i Muzyczne im. Ks. Józefa Orszulika w Gdańsku dyrygent Magdalena Nanowska. Wyróżnienie Stowarzyszenia Młodych Artystów Ziemi Wejherowskiej za
kulturę brzmienia: Młodzieżowy Chór Żeński "Iuvenales
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Cantores Lodzienses" dyrygent Krzysztof Kozłowski. Wyróżnienie dla najlepszego dyrygenta festiwalu: Beata Śnieg
- Chór Sceny Muzycznej Gdańsk
Kategoria Chóry Kościelne
Wyróżnienia:
- Chór Pięciolinia z Lini dyrygent Jan Szulc,
- Chór "Cantabile" z parafii M.B. Fatimskiej w Chojnicach
dyrygent Błażej Połom
- Schola Cathedralis Thoruniensis z Torunia dyrygent Dawid Wesołowski
III Miejsce - Chór "Incontro" z Gdańsk - dyrygent Aleksandra Zawada
II Miejsce - Bydgoski Chór Katedralny - dyrygent Mariusz
Kończal
I Miejsce - Chór Mieszany "Canticum Iubilaeum" z Limanowej dyrygent - Marek Michalik
Kategoria Chóry Świeckie:
Wyróżnienia:
- Chór "Lutnia" z Luzina dyrygent Tomasz Fopke
- Kartuski Chór Męski dyrygent Mateusz Trepkowski
III Miejsce - Poznański Chór Kameralny Towarzystwa
Muzycznego im. H. Wieniawskiego dyrygent Katarzyna
Matelska
III Miejsce - Chór "Appassionato" z Gniewina dyrygent
Joanna Kurek
II Miejsce - Chór "Cantata" z Elbląga dyrygent Marta
Drózda - Kulkowska
I Miejsce - Młodzieżowy Chór Żeński "Iuvenales Cantores
Lodzienses" dyrygent Krzysztof Kozłowski
Grand Prix I Ogólnopolskiego Festiwalu Pater Noster
Strzepcz 2015: Chór Sceny Muzycznej Gdańsk - dyrygent
Beata Śnieg

SENIORZY GÓRĄ W LUZIŃSKIEJ
BIBLIOTECE

wieku! Gminna Biblioteka Publiczna w Luzinie serdecznie
zaprasza do wzięcia udziału w akcji!

„CZYTAM SOBIE W BIBLIOTECE”
Biblioteka Publiczna w Luzinie niebawem rozpocznie
projekt dla dzieci w wieku 5-8 lat pt. „Czytam sobie w
bibliotece…”. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zapisy dzieci. Liczba miejsc ograniczona. Projekt będzie realizowany od października do
końca listopada.

SPOTKANIE Z ALINĄ KIETRYS
30.09.2015 r. o godz. 17.00 W luzińskiej bibliotece odbędzie się spotkanie z Aliną Kietrys autorką książki "Niespokojni", dziennikarką i wykładowcą na Uniwersytecie
Gdańskim. Organizatorzy serdecznie zapraszają.

IDĄC ULICĄ PATRZ POD NOGI…
Soczysta pomarańcza przy Gminnym Ośrodku Kultury,
podążające po schodach Gminnej Biblioteki Publicznej
postacie w różnym wieku, gra w klasy przy Gminnym
Przedszkolu, a do tego hasła, które dają do myślenia…
Efekty pracy luzińskiej młodzieży widać gołym okiem.
Wszystko w ramach projektu realizowanego przez
Gminną Bibliotekę Publiczną im. L. Roppla w Luzinie
- Młody Obywatel pt. „CZAS NA NAS-czyli uliczne inspiracje na temat…”.

Luzińska biblioteka z ponad 350 bibliotek zgłosiła się do udziału w cyklu spotkań online Fundacji
Orange - akcja: e-motywacja. Mowa o 6 inspirujących, wirtualnych spotkaniach "przy kawie" i w kreatywnej atmosferze. Wideokonferencje będą odbywać się w czwartki o godzinie 11:00 od września
do grudnia 2015 r., średnio dwa razy w miesiącu.
Celem projektu jest aktywizacja społeczna osób starszych,
uzupełnienie zapasów odwagi i energii przydatnych do życia aktywnego i spełnionego. Każde spotkanie poświęcone
będzie innemu tematowi i innemu gościowi. Dodatkowo
swoją fachową wiedzą podczas wszystkich spotkań będzie
dzielił się z seniorami psycholog i... skoczek spadochronowy Tomasz Kozłowski. Sprzymierzeńcami projektu będą
Internet i nowe technologie, które zostaną wykorzystane
jako narzędzia do odkrywania świata i pokonywania barier społecznych. Za pośrednictwem Internetu Fundacja
Orange połączy się z placówkami zgłoszonymi do projektu i goszczącymi w nich seniorami. Osoby zebrane w
placówkach biorących udział w projekcie wspólnie obejrzą transmitowane przez nas spotkania online, będą miały
możliwość zadania pytań gościom transmisji i wymienią
się między sobą własnymi pomysłami na aktywność w sile
12

Młodzież z Luzina od kwietnia do lipca intensywnie pracowała nad stworzeniem szablonów i haseł, a następnie
przeniosła je na ulice i chodniki Luzina. Wszystko zaczęło się od pomysłu, działającej przy bibliotece Nieformalnej Grupy Młodych – Montownia Pomysłów w składzie:
Wiktoria Dawidowska, Martyna Lange, Karol Lange. Celem młodzieży było upiększenie Luzina i zainspirowanie
mieszkańców do zdrowego trybu życia, odwiedzania biblioteki oraz uśmiechania się. Wybór miejsc dokonano na
podstawie ankiety przeprowadzonej w maju, wśród mieszkańców gminy, którzy wskazali w niej swoje ulubione
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miejsca w Luzinie, m.in. bibliotekę, ścieżkę zdrowia,
przedszkole czy Gminny Ośrodek Kultury. Młodzież pozyskała przychylność i zgodę na wykonanie haseł i malowideł władz gminy oraz dyrektorów placówek oświatowo-kulturalnych. Hasła te powstały na pięciogodzinnych
warsztatach "Loesje", przeprowadzonych przez dyrektor
biblioteki Marię Krośnicką. Twórcami haseł była młodzież

z gimnazjum: Klaudia Kazimierczak, Julia Kwidzińska,
Dominik Małek, Adam Szymerowski, oraz student Karol Lange. Następnie powstawały szablony ulicznych obrazów, a w ich przygotowaniu pomagało dziewczynom z
„Montowni” wielu wspaniałych wolontariuszy. „Dobre
Duchy” luzińskiej biblioteki z ASP w Gdańsku: Karolina
Janicka, Małgorzata Kotłowska, Aleksandra Pawlikowska,
Kamila Gruba, członkinie Stowarzyszenia Inicjatyw Oby- watelskich „Pro Bono" Zofia Botulińska i Teresa Tempska - Pikron, plastyk i fotografik Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie Grażyna Malak oraz przyjaciel grupy Jakub
Seniuk. Malowidła wykonywali także młodzi czytelnicy z
biblioteki: Adrian, Dawid oraz Dominik. Opiekunem grupy projektowej był pracownik biblioteki Maja Krośnicka.
Młodzież z „Montowni Pomysłów” serdecznie dziękuje
wszystkim zaangażowanym w działania za pomoc, inspiracje i dobre słowa oraz równocześnie, serdecznie zachęca mieszkańców do wyszukania wszystkich stworzonych
przez młodzież haseł i obrazów, życząc przy tym dobrej
zabawy!
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„Z KULTURĄ, JAK Z POMARAŃCZĄ” –
KONKURS BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ROZSTRZYGNIĘTY

PLASTYCZNE LATO Z GMINNYM
OŚRODKIEM KULTURY

W sierpniu Gminna Biblioteka Publiczna w Luzinie
ogłosiła konkurs na najciekawszą interpretację hasła:
„Z kulturą, jak z pomarańczą". Hasło i malowidło powstało przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Luzinie
w ramach projektu „CZAS NA NAS- czyli uliczne inspiracje na temat...". Jego twórcami są młodzi mieszkańcy
Luzina z grupy „Montownia Pomysłów”.

Z wakacyjnej oferty Gminnego Ośrodka Kultury skorzystało w tym roku 30 młodych adeptów sztuki. W zajęciach prowadzonych przez Grażynę Malak udział
wzięły dzieci w wieku od 5 do do 11 lat. Warsztaty
trwały blisko dwa tygodnie. Uczestnicy zajęć wykonywali prace z zakresu różnych technik: formy płaskie,
przestrzenne i plenerowe. Dzieła małych artystów podczas wakacji były wyeksponowane przed budynkiem
GOK-u.

Pomysły można było przesyłać drogą mailową na adres
mailowy biblioteki lub składać osobiście w budynku biblioteki do dnia 4 września br. do godz. 18.00. Biblioteka
dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu za nadesłanie
ciekawych skojarzeń i zaznacza, że wybór trzech pierwszych zwycięzców okazał się bardzo trudny. Podwójne zaproszenia na seans filmowy do kina Helios w Gdyni oraz
nagrody niespodzianki otrzymali:
- Alicja Pawlicka
- Żaneta Tyszer
- Dariusz Biernat
Nagrody niespodzianki powędrowały do:
- Anetty Czoska
- Kingi Małaszyckiej

WYCZIECZKI GOK-u
Kombatanci i panie z Koła Gospodyń Wiejskich wzięły w sierpniu udział w wycieczkach zorganizowanych
przez Gminny Ośrodek Kultury. Weterani zwiedzili zakątki gminy Gniewino. Byli m. in. w Gniewinie, Nadolu, Wierzchucinie i Żarnowcu. Kombatanci odwiedzili
również Piaśnicę.
Plan wyjazdu pań z KGW w tym roku skupił się na zwiedzaniu sanktuarium z regionu częstochowskiego.

14
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SZKOŁA PODSTAWOWA
W SYCHOWIE ZAINAUGUROWAŁA
NOWY ROK SZKOLNY
1 września w Szkole Podstawowej im. Płk. Stanisława
Dąbka odbyło się rozpoczęcie nowego roku szkolnego
2015/2016. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w
kościele parafialnym im. św. Józefa Oblubieńca NMP.
W szkole uroczystość zainaugurowano odśpiewaniem
hymnu państwowego oraz przemówieniem dyrektor
Władysławy Joskowskiej. Minutą ciszy uczczono poległych podczas II wojny światowej oraz złożono kwiaty
pod obeliskiem płk. Stanisława Dąbka.

– Dzień Papieski
– Obchody Dnia Ziemi
– Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
– Dzień Matki
– Dzień Dziecka
– Dzień Sportu
– Uroczyste Zakończenie Szkoły Podstawowej przez
uczniów klas VI
– Uroczyste zakończenie roku szkolnego

ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU
SZKOLNEGO W KĘBŁOWIE.
100 DARMOWYCH WYPRAWEK
DLA UCZNIÓW
1 września 2015 roku uczniowie Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Kębłowie rozpoczęli nowy rok szkolny.
W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kębłowie, zgromadzili się uczniowie, nauczyciele
i rodzice. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Wójt
Gminy Luzino Pan Jarosław Wejer oraz właściciel firmy
FHU AT-ROL- Pan Andrzej Tobiaski.

Dyrektor zachęcała uczniów do szkolnej aktywności i osiągania jak najlepszych wyników w nauce. Po
apelu uczniowie udali się z wychowawcami do klas,
aby uzyskać niezbędnych informacji. Po raz pierwszy w murach naszej szkoły zawitały 3 i 4 – latki, które
uczęszczają do nowo otwartego oddziału przedszkolnego. Wszystkim uczniom Szkoła Podstawowa w Sychowie życzy wytrwałości oraz wielu sukcesów w nauce! W
roku szkolnym 2015/2016 w Szkole Podstawowej w Sychowie zaplanowano następujące uroczystości i imprezy:
– Święto Szkoły
– Pasowanie na Ucznia
– Święto Komisji Edukacji Narodowej
– Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę
– Kiermasz świąteczny
– Wigilie szkolne
– Jasełka
– Gminne Eliminacje Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej

Uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego dokonała Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kębłowie,
pani Teresa Koszałka, która gorąco powitała najmłodszych
uczniów. Ciepłych słów nie zabrakło również w kierunku
pozostałych uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Dyrektor
placówki Teresa Koszałka zaprezentowała jeden z darmowych zestawów wyprawek szkolnych przeznaczonych dla
najmłodszych, które przekazała Grupa Azoty w ramach
programu „Lider Polskiej Dystrybucji”, dzięki współpra-
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cy z firmą Pana Andrzeja Tobiaskiego, który osobiście
przekazał zestawy materiałów niezbędnych do rozpoczęcia nauki szkolnej najmłodszym. Uczniowie otrzymali
również zestawy ćwiczeń oraz elementarz finansowany
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po uroczystych
przemówieniach, uczniowie wraz z wychowawcami udali
się do klas. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kębłowie życzy wszystkim uczniom szkoły wielu sukcesów w
nowym roku szkolnym, rozwoju zainteresowań i talentów,
poznania nowych kolegów i koleżanek oraz zadowolenia i
radości z codziennego przebywania w szkole.

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO
2015/2016 W LUZIŃSKIM GIMNAZJUM
Rok szkolny 2015/2016 w Gimnazjum Publicznym
im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie rozpoczął się mszą świętą, którą celebrował ks. Grzegorz Daroszewski. Po mszy świętej uczniowie udali się do gimnazjum, gdzie podczas uroczystego
apelu przywitał ich dyrektor Kazimierz Bistroń.

Podczas inauguracji roku szkolnego dyrektor zwrócił
uwagę na jedną z najważniejszych wartości w życiu człowieka jaką jest wolność. To, że możemy żyć w wolnym kraju zawdzięczamy bohaterskim czynom ludzi, którzy 71 lat
temu nie zawahali się podjąć walki z okupantami. Dzisiaj
możemy bezpiecznie rozpocząć rok szkolny, lecz należy
cały czas pamiętać o swojej historii i starać się tę pamięć
pielęgnować, a także przekazywać wiedzę o minionych
wydarzeniach następnemu pokoleniu. Po apelu uczniowie
udali się do sal. Wychowawcy oprowadzili pierwszoklasistów po gimnazjum, pokazując poszczególne sale lekcyjne,
a także przybliżając im historię szkoły: zdjęcia i pamiątki
znajdujące się na korytarzach budynku. Uczniowie pierwszych klas również oglądali sztandar szkoły, a także zostali
poinformowani o zasadach bezpieczeństwa panujących na
terenie gimnazjum. Pierwszoklasiści otrzymali również
podręczniki i ćwiczenia, które został im przekazane nieodpłatnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Warto
również wspomnieć, że tegorocznym patronem szkoły został Aleksander Majkowski, autor „Życia i przygód Remusa”. Bohater powieści Remus, sprzedawał książki, a jego
życie, jak wspominał Jerzy Samp, to konsekwentne dążenie do realizacji nałożonego na siebie obowiązku. W myśl
tych słów Gimnazjum im. Pisarzy Kaszubsko – Pomorskich życzy uczniom wielu sukcesów.

PASJE I MARZENIA TO HASŁO
MŁODEGO POKOLENIA
Szkoła Podstawowa w Sychowie pod patronatem Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowała konkurs pod hasłem „Pasje i marzenia to hasło młodego pokolenia”. Celami konkursu
było inicjowanie twórczości działalności plastycznej,
prezentacja i upowszechnianie twórczych osiągnięć
uczestników, wzmacnianie poczucia własnej wartości,
kształtowanie pożądanych nawyków oraz zachowań
16
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zdrowotnych, ukazywanie sposobów spędzania wolnego czasu bez używek, motywowanie do podejmowania
prozdrowotnych i prospołecznych wyborów. Zainteresowanie konkursem było ogromne. Łącznie do Sychowskiej podstawówki wpłynęło 126 prac.
W kategoriach wiekowych liczba prac przedstawia się następująco:
- klasy przedszkolne:33,
- klasy I – III:42,
- klasy IV – VI:35,
- gimnazjum: 16.
Laureatów wyłoniło jury w składzie: przewodnicząca Łucja Włodek – Jabłońska, Urszula Topp, Stanisław Cejrowski. Wyniki konkursu w poszczególnych kategoriach
wiekowych:
Dzieci klas przedszkolnych:
I m. – Maja Groth: SP w Kębłowie,
II m. – Stanisław Koc: Niepubliczne Przedszkole Przyjaciół Kubusia Puchatka,
III m.– Lena Uzdrowska: Samorządowe Przedszkole nr2
im. Kubusia Puchatka,
Amelia Okrój: Gminne Przedszkole Publiczne w Luzinie.
Wyróżnienie:
Ewelina Szyplak: Gminne Przedszkole Publiczne w
Luzinie, Małgorzata Dampz: SP w Luzinie, Michalina Górska: Niepubliczne Przedszkole Przyjaciół Kubusia Puchatka.
Klasy I – III:
I m. – Vanessa Wojewska: SP w Częstkowie
II m. – Zuzanna Dąbk: SP w Sychowie,
III m. – Mikołaj Basoń: ZSO SP nr 11 w Wejherowie,
Szymon Dampc: SP w Kębłowie.
Wyróżnienie:
Tomasz Skiba: SP w Luzinie, Agata Targowska: SSP w Wejherowie, Aleksandra Kotłowska: SP w Pobłociu,
Kamil Herman: SP w Sychowie,
Amelia Stencel: SP nr 8 w Wejherowie.
Klasy IV – VI:
I m. – Maciej Łaga: SSP w Bolszewie,
Weronika Potrykus SP w Lini,
II m. – Zuzanna Rychlak: SP w Częstkowie,
Anna Myszke: SSP w Bolszewie,
Adrianna Dosz: SP w Kębłowie,
III m. –Natalia Klinkosz: SP w Strzepczu ,
Magdalena Rompca: SP w Częstkowie.
Wyróżnienie:
Małgorzata Grzywaczewska: ZSO SP SP nr 11 w Wejherowie, Jakub Stenka: SP w Sychowie, Leszek Bollin: SP w Sychowie, Patryk Herman: SP w Sychowie, Kacper Klawikowski: SP w Sychowie.
Gimnazjum:
I m. –Monika Wegner: ZS w Strzepczu,
II m. – Julita Maciejewska: Gimnazjum Publiczne
w Luzinie,
III m. –Dawid Moza: Samorządowe Gimnazjum w Bolszewie.
Wyróżnienie:
Marcelina Meyer: ZS w Strzepczu, Paweł Labuda: PZKS
w Wejherowie, Mateusz Łysiak: PZKS w Wejherowie,
Paulina Gierszewska: PZKS w Wejherowie, Jarosław Pluta:
PZKS w Wejherowie, Agata Stencel: PZKS w Wejherowie.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło 03.06.2015 roku
w SP w Sychowie.Dla laureatów i zaproszonych gości,
dzieci z naszej szkoły, pod kierunkiem B. Klońskiej, E.
Mielnik, E. Prus-Myszke i R. Smykowskiego przygotowały
przedstawienie, które nawiązywało tematycznie do hasła
konkursu. Poza tym sportowcy naszej szkoły zaprezentowali swoje umiejętności akrobatyczne. Szkoła gratuluje
laureatom i zachęca do udziału w konkursie w przyszłym
roku!

ROZPOCZĘCIE ROKU HARCERSKIEGO
W LUZINIE
W dniu 04.09.2015r. o godz.18.00 odbył się apel i ognisko rozpoczynające rok harcerski w Szczepie Luzino.
Wszystkie jednostki Szczepu ZHP Luzino zgłosiły się
na apel, który rozpoczął się odśpiewaniem hymnu harcerskiego oraz podniesieniem bandery, która powiewać
będzie przy „Starej Szkole” cały rok harcerski - zdjęta będzie na okres wakacji dopiero w czerwcu 2016r.
Harcerzy było blisko 50. Na rozpoczęciu byli obecni harcerze z Luzina, Kębłowa oraz reprezentacja z Linii mimo,
że dzieli nas duża odległość. Obecna była także reprezentacja zuchów z Kębłowa, za co harcerze z Luzina bardzo
im dziękują. W Szczepie ZHP Luzino działają następujące
jednostki zuchowo - harcerskie:
1. 71 Kębłowska Gromada Zuchowa - drużynowa sam. Jagoda Klass
2. 70 Luzińska Wodna Drużyna Wielopoziomowa - druży-
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nowy: pwd. Sławomir Milewski HR
3. 101 Kębłowska Drużyna Harcerska - drużynowa: HO
Kornelia Paczoska
4. 6 Lińska Drużyna Starszoharcerska - drużynowy pwd.
Tadeusz Lech HO

ten trud, możemy budować coś fajnego w naszej małej
luzińskiej ojczyźnie. Kontakt z nami jest prosty: poprzez
innych harcerzy lub osobiście w poniedziałki i wtorki podczas zbiórek harcerskich w harcówce (w budynku „Starej
Szkoły” w Luzinie). Są tam instruktorzy, którzy wyjaśnią
na czym to polega i rozwieją wszystkie wątpliwości. Krzyż
Harcerski jest wyjątkowym symbolem przynależności do
ZHP. Harcerz po okresie próbnym zastaje dopuszczony
przez swojego przełożonego do złożenia Przyrzeczenia
Harcerskiego i wtedy go otrzymuje w bardzo wyjątkowych
okolicznościach. Ten moment każdy harcerz pamięta do
końca życia. Wiele różnych symboli harcerskich znajduje
się w całym naszym otoczeniu. Mam nadzieję, że uda nam
się w jakiejś formie w przyszłości przybliżyć wiele innych
harcerskich elementów na które warto zwrócić uwagę.
Z harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ!
dh hm. Mariusz Kryża
Komendant Szczepu im. Żołnierzy Niezłomnych w Luzinie

PARADA SIKAWEK STRAŻACKICH POD
SZYMABKIERM. OSP LUZINO
NAJLEPSZA W PODAWANIU WODY
Luzińska sikawka strażacka pochodzi z 1913 r. i jak informują ochotnicy przechodziła z pokolenia na pokolenie. Strażacy starannie i systematycznie dbają o nią. Jak
informuje naczelnik OSP Luzino Sławomir Miotk strażacy z powodzeniem brali również udział w poprzednich tego typu zawodach. III Parada Konnych Sikawek
Strażackich przejechała w tym roku 29 sierpnia 2015 r.
ulicami Szymbarka i Potuł.
Drodzy Rodzice!
Jest początek roku szkolnego, jest to czas na nowe wyzwania, dlatego zapraszamy chętnych, którzy chcieliby zasmakować ciekawego harcerskiego życia oraz przeżyć wspaniałe chwile w duchu braterstwa, przyjaźni i ogromnego
samorozwoju w gronie rówieśników. Kto może wstąpić
do ZHP? – właściwie każdy, kto chce pozostawić cząstkę
siebie innym. Harcerze skupiają się w grupach 6-8 osobowych zwanych zastępami w pionie wiekowym szkoły podstawowej (4-6 klasa SP), Harcerze Starsi w pionie
wiekowym HS –młodzieży gimnazjum oraz Wędrownicy
w pionie wiekowym szkoły średniej. Są u nas również
osoby starsze wiekowo: studenci, osoby pracujące, dorośli, a nawet „nieco” starsi. Są to osoby bardzo przydatne
do prac organizacyjnych, opiekuńczych. Jesteśmy jedną z niewielu jednostek, które samodzielnie organizują
obozy harcerskie (posiadają stosowne uprawnienia MEN
i ZHP), tzn. że mamy odpowiedni zasób wykształconej już
kadry instruktorskiej. Szkolimy następne zastępy naszych
następców. Bycie harcerzem jest sporym wyzwaniem dla
młodego człowieka, ale także dla rodzica. Współpraca kadry instruktorskiej z rodzicem musi istnieć i wtedy mamy
naprawdę widzialny postęp w rozwoju wewnętrznym naszego dziecka. Jako rodzic wiem, że jest wiele przeciwności w życiu dziecka, które stawiają przeszkody na zaangażowaniu się dziecka w życie harcerskie, ale warto podjąć
18

LUZINIANKA WICEMISTRZYNIĄ
POLSKI W RZUCIE OSZCZEPEM
Ma 23 lata, a na swoim koncie mnóstwo sportowych sukcesów, których niejeden pasjonat lekkiej atletyki mógłby jej pozazdrościć. Mowa o Marcie Kąkol - mieszkance
Luzina, która w miniony weekend zdobyła wicemistrzostwo Polski w rzucie oszczepem z wynikiem 56,34 m.
Przez trzy dni na stadionie Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czech w Krakowie o prymat
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krajowy i medale
walczyło ponad pół
tysiąca sportowców
ze 117 klubów. W
kat. rzut oszczepem
zwyciężyła Marcelina
Witek (SKLA Sopot)
wynikiem 56,80 m,
zaś trzecie miejsce
zajęła, ubiegłoroczna mistrzyni Polski,
Urszula Jakimowicz
(SKLA Sopot) wynikiem 53,17 m. Lista
sukcesów mieszkanki
Luzina z roku na rok
robi się coraz dłuższa.
W tym roku, w maju
Marta Kąkol po raz
pierwszy wystartowała w reprezentacji
Polski seniorów podczas Drużynowych
Mistrzostw Europy
w Cheboksarach, w Rosji. Polacy wówczas zdobyli IV
miejsce. Marta w ostatnim czasie brała również udział w
Memoriale Zygmunta Szelesta w Warszawie, gdzie zajęła
I miejsce. Rzucając oszczepem na 58,43 m osiągnęła swój
rekord życiowy. 1 sierpnia br. na III Festiwalu Rzutów im.
Kamili Skolimowskiej w Cetniewie zajęła zaszczytne II
miejsce.

wcześniej wspomniana Chorwatka otrząsnęła się z tarapatów i wygrała walkę z jedną z młodszych zawodniczek
w gronie kadetek starszych- Zuzanną z Kębłowa. Wspierana przez Gminę Luzino i Wójta Jarosława Wejer, kickboxerka ma jeszcze dwa lata na pokazanie się na zawodach
rangi międzynarodowej, bowiem kadetki starsze to przedział wiekowy 13-15 lat. Reprezentacja Polski w kickboxingu bardzo dobrze wypadła podczas Mistrzostw Europy
w San Sebastian. Relację z tej imprezy można przeczytać
m.in. na stronie Polskiego Związku Kickboxingu, www.
pzkickboxing.pl. W połowie września Zuzia wznowiła
treningi. Trenować zarówno będzie w Luzinie na obiektach GOSRiT, a także w sali gimnastycznej Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 2 w Wejherowie, gdzie Zuzia we
wrześniu rozpoczęła naukę w Gimnazjum nr 5. Dodać należy, że Zuzia mimo młodego wieku, ma na swoim koncie
już kilkanaście zwycięskich turniejów w Polsce, a także

MIESZKANKA GMINY LUZINO PO
MISTRZOSTWACH EUROPY
W SAN SEBASTIAN
Zuzanna Kalbarczyk, mieszkanka Gminy Luzino
w dniach 21-30 sierpnia 2015 r. brała udział w Mistrzostwach Europy w kickboxingu w San Sebastian w
Hiszpanii. 13-letnia zawodniczka Reprezentacji Polski,
trenująca na co dzień pod okiem Rafała Karcz w KTS-K
GOSRiT Luzino niestety nie dotarła do strefy medalowej, ulegając w eliminacjach Chorwatce Eli Znaor.
na międzynarodowym turnieju w Słowacji. Jest aktualną
Mistrzynią Polski w kickboxingu, zdobywczynią Pucharu

Zebrała jednak znakomite recenzje od trenerów Kadry
Narodowej Kickboxingu, w szczególności za walkę o wejście do 1/4 (przegrana niestety), gdzie jej przeciwniczka
leżała już na macie po silnym kopnięciu Zuzi. Jednak
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Europy z Krynicy Zdrój. Za rok odbędą się dla kadetów
Mistrzostwa Świata, być może wtedy także Zuzia będzie
miała okazję zawalczyć z najlepszymi zawodnikami na
świecie. Klub obecnie prowadzi nabór dzieci, młodzieży
i dorosłych na treningi kickboxingu, boksu, karate sportowego i samoobrony. Koordynatorzy na stronę www.
sportwejherowo.pl oraz www.kickboxing-luzino.pl.Zuzię
podczas przygotowań i wyjazdu na Mistrzostwa do Hiszpanii wspierali: DJ-Projekty, Wenta Meble oraz Gmina
Luzino z Wójtem Jarosławem Wejer na czele. Zuzia i trenerzy serdecznie dziękują za wsparcie.

WYWIAD. KAROL PIĄTEK O
POWROCIE DO LUZINA, KARIERZE
I DRUŻYNIE
WIKĘD/GOSRiT LUZINO

stała za mną murem w trudnych moich momentach, m.in.
chodzi o kontuzję kolana, która wykluczyła mnie z gry na
dziewięć miesięcy. Zarówno najbliżsi, jak i trenerzy mieli wpływ na sukces, który odniosłem. Miłość do piłki zaszczepił we mnie mój tata, to przy jego boku stawiałem
pierwsze kroki z piłką nożną. Wyrazy uznania należą się
również trenerowi Michałowi Globiszowi, trenerowi Reprezentacji Młodzieżowej. Miał on ogromny wpływ na
mój rozwój. Jednocześnie chciałbym podziękować wszystkim trenerom, których spotkałem na swojej ścieżce. Nie
chcę nikogo pominąć, dlatego nie będę wymieniał nazwisk. Szczerze im dziękuję, bo gdyby nie oni, to nie osiągnąłbym tego, co osiągnąłem.
3. Wikęd/GOSRiT Luzino to drużyna zaledwie z 5-letnim
stażem, ale zapału piłkarzom nie brakuje. Czy Pana zdaniem Wikęd/GOSRiT Luzino ma w przyszłości szansę na
awans?
K.P.: Myślę że jestem przykładem tego, że każdy chłopak,
który pochodzi z małej miejscowości może grać "w dużej
piłce". Każdemu młodemu chłopakowi i piłkarzom drużyny Wikęd/GOSRiT Luzino życzę wiele zapału.
4. Karol Piątek będzie nie tylko grać ale i szkolić młodych adeptów sportu. W jaki sposób chce Pan wydobyć
z luzińskiej młodzieży potencjał?

1. Jest Pan byłym zawodnikiem m.in. Lechii Gdańsk, Cracovi Kraków, ŁKS Łódź czy Bytovi Bytów. Niedawno jednak wzmocnił Pan szeregi drużyny WIKĘD/GOSRiT LUZINO. Decyzja ta wydaje się zarówno zaskakująca i niebywała. Skąd taki pomysł?
Karol Piątek: Skąd pomysł na to, żebym zasilił szeregi drużyny Wikęd/GOSRiT Luzino? Moja decyzja jest zaskakująca z pewnością nie tylko dla fanów piłki nożnej, sam
jestem tym zaskoczony, oczywiście pozytywnie. Zapewniam, że to było przemyślane ustalenie. Pochodzę z Luzina.
Swoją prawdziwą przygodę z piłką zacząłem w Lechii, ale
zawsze sobie powtarzałem, że zakończę ją w Luzinie. Tak
się stało, z czego bardzo się cieszę. Wpływ na moją decyzję
miały osoby związane z piłką nożną w Luzinie, m.in. mój
tata Sylwester Piątek, jak również nowo zatrudniony trener w Wikęd/GOSRiT Luzino, trener Pięta.
2. Jak rozwijała się Pana piłkarska kariera? Sukcesy zawdzięcza Pan własnej, ciężkiej pracy i determinacji czy jest
osoba, bądź też osoby, którym chciałby Pan szczególnie
podziękować za wkład w Pana popularność i powodzenie?
K.P.: Moja kariera piłkarska rozwijała się dobrze, ale mogło być lepiej. Nigdy nie narzekam, ale wpływ na to, że
nie wspiąłem się jeszcze wyżej miały kontuzje, które doskwierały mi przez całą moją przygodę z piłką. Podziękować chciałbym mojej rodzinie, która zawsze wytrwale
20

K.P.: Mam okazję szkolić świetnych chłopców. Bardzo się
cieszę z zaproponowanej przez Piotra Klechę, dyrektora
GOSRiT- u oferty. Uwielbiam pracować z dziećmi. Zapewniam, że Ci, którzy zgłoszą się do mnie z prośbą o pomoc i radę z pewnością ją dostaną. Służę czasem, pomocą
i wiedzą, którą nabyłem podczas przygody z piłką.
5. Dlaczego warto pojawić się na nachodzącym spotkaniu?
K.P. Zapraszam wszystkich kibiców na ten i nadchodzące mecze. Dotychczasowe, osiągnięte wyniki napawają
ogromnym optymizmem. Przychodząc tutaj zastałem
na prawdę dobry zespół, a co najważniejsze współpraca
w zespole układa się rewelacyjnie. Na prawdę warto pojawiać się na spotkaniach, w których udział bierze drużyna Wikęd/GOSRiT Luzino i po prostu… czerpać z nich
satysfakcję. Serdecznie zapraszam. Ja zawsze gram z pełnym zaangażowaniem i zapewniam, że Karol Piątek nie
przyjechał do Luzina, by spędzać w nim swoją emeryturę.
Zawsze dawałem, daję i będę dawać 100% siebie i swojego
zaangażowania.
TERMINARZ NADCHODZĄCYCH SPOTKAŃ:
kol. 9 Wikęd/GOSRiT Luzino - Stolem Gniewino; 3 października 2015, godz. 14:00
kol. 11 Wikęd/GOSRiT Luzino - Rodło Kwidzyn; 17 października 2015, godz. 14:00
kol. 13 Wikęd/GOSRiT Luzino - Pogoń Lębork; 31 października 2015, godz. 11:00
kol. 15 Wikęd/GOSRiT Luzino - Anioły Garczegorze; 11
listopada 2015, godz. 11:00
kol. 16 Wikęd/GOSRiT Luzino - Jaguar Gdańsk; 14 listopada 2015, godz. 11:00
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II MIEJSCE DLA LUZINIANKI
W I WOJEWÓDZKIM TURNIEJU
KWALIFIKACYJNYM
KADETEK I KADETÓW
5 września 2015 r. w Żukowie odbył się I Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Kadetek i Kadetów w Tenisie
Stołowym. W turnieju wystąpiła zawodniczka KTS-K GOSRiT LUZINO Magda Płotka. Po bardzo dobrej
grze Luzinianka zajęła II miejsce tym samym uzyskując
awans do I GRAND PRIX POLSKI KADETEK, które
odbędzie się w dn. 2-4.10.2015 r. w Krakowie.

W kategorii Kadetów zwyciężył Przemysław Dosz (POGOŃ LĘBORK). Warto wspomnieć, że Przemek bardzo
często trenuje i rozgrywa mecze sparingowe z naszymi tenisistkami przygotowując się do zawodów.
Klasyfikacja końcowa Kadetów:
1. Przemysław Dosz POGOŃ LĘBORK- awans I GPP
2. Michał Małachowski MTS KWIDZYN- awans I GPP
3. Błażej Jędrzejewski MTS KWIDZYN

WIKĘD/GOSRiT LUZINO – BYTOVIA II
BYTÓW 1:3 (1:1)
Bez Krystiana Opłatkowskiego, najlepszego strzelca drużyny, który za uderzenie przeciwnika bez piłki w meczu
1. kolejki ligowej z Zawiszą Borzytuchom (zdarzenie to
nie zauważył sędzia zawodów, ale zostało zarejestrowane
przez kamerę TTM) za co nie będzie mógł grać przez trzy
mecze, Wikęd/GOSRiT Luzino przegrał drugi mecz z rzędu za własnym boisku.

Klasyfikacja końcowa Kadetek:
1. Oliwia Weber MRKS GDAŃSK- awans I GPP
2. Magda Płotka KTS-K GOSRiT LUZINO- awans I GPP
3. Nina Alot MRKS GDAŃSK

Tym razem lepszą drużyną okazały się rezerwy Bytovi
Bytów, które wzmocnione 5 zawodnikami I ligowej drużyny pokonały luziński zespół 3:1. Jedynego gola dla podopiecznych trenera Wojciecha Pięty zdobył Karol Piątek.
Warto dodać, że było to spotkanie niedawnych kolegów,
ponieważ wspomniani wcześniej Pięta i Piątek jeszcze nie
dawno występowali w Bytowie. Mecz lepiej zaczął Wikęd,
który od początku meczu dyktował swoje warunki gry.
Efektem przewagi gospodarzy był gol na 1:0. Najpierw
faulowany w narożniku pola karnego był Maszota, wykonawcą rzutu wolnego był Karol Piątek, którego uderzenie trafiło w rękę jednego z zawodników stojących w
murze. Za to zagranie sędzia główny spotkania odgwizdał
„11” pewnie na gola zamienionego przez Piątka. Po tym
golu nadal lepiej grali gospodarze, ale swojej przewagi nie
umieli udokumentować, co gorsza w tej części gry dali
wbić sobie bramkę wyrównującą , kiedy to strzał z rzutu
wolnego z ponad 20 metrów Mariusza Kryszaka zaskoczył Prangę. W drugą połowę meczu lepiej weszli goście,
którzy przy biernej postawie obrońców w 53 minucie , za
sprawą Tomasza Galikowskiego, dość szybko wyszli na
prowadzenie, po którym długo kontrolowali sytuację na
boisku. Dopiero wejście w 79 minucie na boisko grającego trenera Wojciecha Pięta ożywił się zespól gospodarzy,
który stworzył sobie kilka sytuacji do zdobycia bramki
wyrównującej. Najlepszą z nich miał Sobczyński, który
po rzucie rożnym Pięty nie wcelował z głowy z 2 metrów
do pustej już bramki. W ostatniej akcji meczu Bytovia po
kontrataku, dobiła Wikęd zdobywając 3 gola wprowadzonego chwilę wcześniej na boisko, Przemysława Toporka,
który pokonując Prange z najbliższej odległości był chyba
na spalonym. Po meczu trener Wojciech Pięta powiedział:
Z pierwszej połowy jestem zadowolony pomimo, że Bytovia zdołała wyrównać. Byliśmy stroną dominującą, stworzyliśmy kilka dogodnych sytuacji szkoda,że żadnej z nich
nie potrafiliśmy wykorzystać. Niestety początek drugiej
połowy był słaby w naszym wykonaniu i straciliśmy drugą
bramkę. Po stracie bramki próbowaliśmy przejąć inicjatywę, udało się stworzyć dwie bardzo dobre szanse, ale tak
jak w pierwszej połowie zabrakło skuteczności. Tracimy
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po raz kolejny punkty w wyniku braku koncentracji, błędów indywidualnych i słabej skuteczności.
BRAMKI: 1:0 K. Piątek (14 – k), 1:1 M. Kryszak (22), 1:2
T. Galikowski (53), 1:3 P. Toporek (90+3).
Wikęd/GOSRiT: Pranga – Bank, Pliński ( 79 Pięta), Sobczyński, Białobrodzki- Mienik Dariusz, Tobiaski ( 66 zając), Maszota , Mienik Adrian ( 69 Wenta)- Piątek – Rutkowski
BYTOVIA II: M. Oszmaniec, T. Galikowski, M. Szmidke,
D. Sobisz (46 A. Hinc), P. Lisowski, Ch. Jastrzembski, K.
Kròl, M. Kryszak (90 P. Toporek), B. Chojnacki, M. Stenka
(71 B. Zimon), R. Jasiński.

Wyjątkowo atrakcyjne były organizowane przez GOSRiT Luzino tegoroczne wakacje. Największa w tym zasługa animatorów: Pawła Hinza i Rafała Freitaga, którzy
w tym czasie zorganizowali moc atrakcji na luzińskim
oraz kębłowskim orliku.

OBÓZ NA LUZIŃSKIM ORLIKU
Luziński orlik to nie tylko boisko do grania w piłkę, to
również miejsce na którym można spędzać wakacje.
W dniach 17 – 20.08.2015 r. odbył się pierwszy piłkarski obóz pod namiotami.

Spanie pod namiotami na terenie orlika przy Szkole Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie było niecodziennym pomysłem trenera Rafała Freitag. Oprócz dużej ilości treningów były też inne atrakcje takie jak zumba, ognisko, grill itp. Podczas obozu najmłodsze piłkarki
uczyły się również samodzielnie przygotowywać śniadania i kolacje. Tego typu obóz odbył się po raz pierwszy.
Podziękowania należą się Pani Sabinie Lange, która na
obozie przebywała jako opiekun i jako studentka dietetyki
czuwała nad zdrowym jadłospisem młodych piłkarek.

PODSUMOWANIE SPORTOWYCH
WAKACJI
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Po raz pierwszy w wakacje młodzi adepci sportu mogli
korzystać z boiska sportowego w Kębłowie, gdzie wraz
z rozpoczęciem wakacji na orliku pojawiły się tłumy
chcące aktywnie spędzać wolny czas. Najważniejszym
wydarzeniem była tam „Wakacyjna Liga Orlik”, w której uczestniczyło 160 chłopców i dziewcząt z 15 drużyn,
rozegrano 132 mecze i spędzono na boisku 1712 minut.
Oprócz zmagań na boisku jej uczestnicy aktywnie włączyli
się w jej organizację kręcąc filmiki z meczy, sędziując oraz
dbając o porządek, za co otrzymywali dodatkowe punkty.
Na zakończenie imprezy, znakomicie przygotowanej przez
Pawła Hinza z liczną grupą wolontariuszy wszyscy uczestnicy nagrodzeni zostali atrakcyjnymi nagrodami w tym
„koszem owoców”, który przypadł do gustu młodym
sportowcom. Nie mniej ciekawie było na luzińskim orliku, gdzie swe znakomite pomysły realizował Rafał Freitag.
W wakacyjnym czasie zorganizował on 20 imprez sportowo - rekreacyjnych w 7 rodzajach aktywnościach, w tym
wypady do schroniska dla zwierząt oraz survival. Oprócz
imprez sportowcy mieli okazję wziąć udział w obozach
sportowych. Pierwsi w lipcu wyjechali młodzi piłkarze
GOSRiT 2005/06 i młodsi, którzy jeszcze pod przewodnictwem trenera Piotra Jasielskiego, któremu pomagali Mateusz Cytryniak i Rafał Kaczmarczyk wyjechali do
bardzo gościnnej Nowej Wsi Przywidzkiej, gdzie oprócz
treningów typowo piłkarskich czekało na nich mnóstwo
aktywności przygotowanych przez gospodarzy. Kolejna
grupa, która miała wyjazdowe grupowanie to połączone
siły GOSRiT/Kleba i GOSRiT 2003/04, którzy uczestni-
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czyli w obozie w Bytowie. Tam trenerzy Tomasz Joryn,
Paweł Hinz i Grzegorz Wojciechowski zabrali ze sobą 36
młodych piłkarzy, którzy na obiektach I - ligowej Bytovi
przygotowywali się do rozgrywek ligowych. Z wyjazdów
skorzystały również nasze piłkarki. Najpierw podopieczne
trenera Rafała Freitaga wyjechały na finał krajowy Turnieju „Mała Piłkarska Kadra Czeka” do dalekich Słubic,
następnie ich starsze koleżanki, gimnazjalistki z trenerem
Sylwestrem Piątkiem uczestniczyły w finale krajowym
Turnieju „Piłkarska Kadra Czeka w Opolu”, by później
najstarsza drużyna dziewcząt z sukcesem mogła uczestniczyć w Krajowych Igrzyskach LZS w Zamościu, gdzie
w finale krajowym Turnieju 6 piłkarskich zajęły 4. miejsce w Polsce. Tradycyjnie już w letnim zgrupowaniu brali
udział kickboxerzy. Tym razem trener Rafał Karcz zabrał
naszych sportowców do Tucholi.

sportowców z klubów Jaguar Gdańsk, Spójnia Białe Błota, GKS Kolbudy oraz seniorów wejherowskiego Gryfa,
którzy przygotowywali się na naszych boiskach do II ligowych rozgrywek.

NABÓR DO SZKÓŁKI PIŁKARSKIEJ
KTS-K GOSRiT Luzino prowadzi nabór uzupełniający
do szkółki piłkarskiej. Organizatorzy zapraszają na bezpłatne zajęcia, które odbywają się na obiektach Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie.
Więcej informacji na: www.gosrit.luzino.pl

Inne drużyny uczestniczyły w zgrupowaniach na własnych obiektach. Pierwsze były nasze piłkarki, które co się
później okazało nadal rywalizować będą na II ligowych
boiskach. Następnie zespół trenera Pawła Radeckiego,
GOSRiT/El professional, który już rozpoczął rywalizację z najlepszymi drużynami na Pomorzu w 1 Lidze Wojewódzkiej JC1. Po raz pierwszy poza domem spali najmłodsi nasi piłkarze GOSRiT 2007/08, których 17 wzięło

udział w zgrupowaniu w Hali Widowiskowo – Sportowej
w Luzinie pod okiem trenera Mateusza Cytryniaka, któremu pomagali Rafał Kaczmarczyk i Mariusz Kaliszewski,
a ostatnie w formie biwakowej na Orliku obóz sportowy
miały najmłodsze piłkarki podopieczne trenera Rafała
Freitaga. Warto dodać, że jak co roku z gminnych obiektów korzystały drużyny przyjezdne, które dzięki gościnności Gimnazjum, na którym korzystały z noclegów, uczestniczyły w Luzinie z obozów sportowych. GOSRiT Luzino
miał w tym roku przyjemność gościć ponad 300 młodych

Organizatorzy oferują znakomitą bazę sportową, wykfalifikowaną kadrę szkoleniową, profesjonalny sprzęt
sportowy oraz stypendia dla najlepszych. Obecnie w 12
drużynach, 16 trenerów szkoli ponad 300 chłopców
i dziewcząt, którzy uczestniczą w regularnych treningach,
meczach i turniejach oraz obozach sportowych. Najlepsi
z nich z drużyn 2001/02, 2003/04, 2005/06, 2007 i młodsi
objęci są programem „Biało-zielona przyszłość” co m in.
daje im możliwość dodatkowych zajęć indywidualnych
pod okiem Rafała Kaczmarczyka b. znakomitego zawodnika ligowego. W klubie jest miejsce dla każdego, kto chce
aktywnie spędzić wolny czas
Na treningi zapraszają trenerzy:
- KTS-K GOSRiT Luzino 1 Liga JA rocznik 1997/98: trener: Krzysztof Buczek, Tel.: 514- 676-354, buczi2005@
gmail.com , www.gosrit98luzino.futbolowo.pl
- KTS-K GOSRiT Luzino Junior B rocznik 1999/2000 : trener: Grzegorz Semak, Tel.: 605 764 000, grzegorzsemak@
gmail.com
- KTS-K GOSRiT/El professional Luzino 1 Liga JC1
r 2001/02: I trener Paweł Radecki, Tel.: 501 104 483, radecki_pawel@interia.pl ,
- KTS-K GOSRiT/El professional Luzino JC1 r 2001/02: I
trener: Mateusz Cytryniak 500-469-697, 796 533 575, cytryniakmateusz@gmail.com
- KTS-K GOSRiT/Kleba Luzino 2003/04 JD1: I trener: Tomasz Joryn, tel.: 534 920 902, tomjoryn@wp.pl , II trener
Grzegorz Wojciechowski
- KTS-K GOSRiT II Luzino 2003/04 JD1 : I trener: Paweł
Hinz, Tel.: 512-108-095, pawel92hinz@op.pl
- KTS-K GOSRiT Luzino 2005/06 JE1 : I Trener Karol Piątek: 501, 425, 426 , II trener: Rafał Kaczmarczyk 888-789-
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867, erde50@onet.pl
- KTS-K GOSRiT II Luzino 2005/06 JE1 ; trener: Piotr Jasielski, tel: 665-254-217, piojas@op.pl
- KTS-K GOSRiT 2007/08 JF1 : I trener Mateusz Cytryniak 500-469-697, 796 533 575, cytryniakmateusz@gmail.
com , II trener Mariusz Kaliszewski
- KTS-K GOSRiT 2009/10: trener Mateusz Cytryniak 500469-697, 796 533 575, cytryniakmateusz@gmail.com
- KTS-K GOSRiT Dziewczyny II liga: I trener : Sylwester
Piątek, Tel.: tel:513-151-137 , II trener Kinga Damps
- KTS-K GOSRiT Dziewczyny rocznik 2002 i młodsze :
Rafał Freitag Tel.: 530-000-777, freitagrafal@gmail.com

ZA NAMI JESIENNA EDYCJA
„BIEGÓW PO ZDROWIE”

Lata mijają, a zainteresowanie zawodami nie słabnie.
Mowa o "Biegach Po Zdrowie", sportowej imprezie, która na stałe wpisała się w kalendarz świąt sportowych w
Gminie Luzino. W tegorocznej, jesiennej edycji w sumie
wystartowało 1147 uczestników.
Organizowane są od 14 lat, łączą pokolenia, a ich organizatorzy propagują zdrowy styl życia wśród mieszkańców
lokalnej społeczności. „Biegi Po Zdrowie” przyciągają
dzieci, młodzież i dorosłych. Frekwencja jest dowodem
tego, że są idealną propozycją na spędzenie popołudnia.
Organizatorzy, czyli Gminny Klub Sportowy w Luzinie,
Szkoła Podstawowa w Luzinie oraz Gmina Luzino dziękują sponsorom za wkład finansowy, bez którego impreza nie
mogłaby się odbyć. Szczególne podziękowania należą się
Staroście Wejherowskiemu, Wójtowi Gminy Luzino, Radzie Sołeckiej wsi Luzino, Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej w Luzinie, Firmie COMES w Luzinie, Marketowi „POLO” w Luzinie, Delikatesom Centrum w Luzinie
oraz Pizzerii „Sorrento”.
Organizatorzy zachęcają do wystartowania w Biegach Pamięci Jurka Tarnowskiego, które odbędą się już 25 września 2015 r., o godz. 16.
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INFORMACJA O NUMERACH I GRANICACH
OBWODÓW GŁOSOWANIA, WYZNACZONYCH SIEDZIBACH OBWODOWYCH
KOMISJI WYBORCZYCH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH
NA DZIEŃ 25 PAŹDZIERNIKA 2015 R.
Poniżej przedstawiamy numery obwodów głosowania, granice obwodów głosowania oraz siedziby Obwodowych
Komisji Wyborczych:
- Obwód głosowania nr 1. Sołectwo Luzino ul.: 10 Marca, 3 Maja, Abrahama, Bankowa, Brzozowa, Chopina, Chrobrego, Długa, Gen. Hallera, Grodzka, Kaszubska, Kopernika, Kościelna, Kościuszki, Krzywa,
Ks. Machalewskiego, Ks. Rzepczyńskiego, Ks. Sychty, Ks. Wryczy, Kwiatowa, Leona Roppla, Łączna, Łąkowa, Młyńska, Ogrodowa, Pomorska, Por. Bernarda Michałki, Remusa, Poprzeczna, Robotnicza, Rotmistrza Pileckiego, Rybacka,
Rzeczna, Starowiejska, Słoneczna, Sobieskiego, Stolema, Szkolna, Wejhera, Wiśniowa, Wschodnia, Zakątna, Zbigniewa
Herberta, Zielona.
Szkoła Podstawowa
w Luzinie,
ul. Szkolna 13,
84-242 Luzino
(nowa część szkoły)
(58) 678 20 14
- Obwód głosowania nr 2. Sołectwo Luzino: ul.: Asnyka, Bądkowskiego, Biała, Botaniczna, Brylantowa, Bursztynowa,
Diamentowa, Dolna, Fiołkowa, Gen. Sikorskiego, Grabskiego, Jana Waraksy, Jasna, Jaśminowa, Konopnickiej, Konwaliowa, Koralowa, Krokusowa, Krótka, Kryształowa, Ks. Gończa, Kuczewska, Miła, Miętowa, Narcyzowa, Ofiar Grudnia
1970, Ofiar Stutthofu, Okólna, Okrężna, Pawła Miotk, Perłowa, Piaskowa, Piękna, Podgórna, Robakowska, Różana,
Rubinowa, Rumiankowa, Słowackiego, Strażacka, Szafirowa, Szmaragdowa, Topazowa, Turkusowa, Wiejska, Wolna,
Wspólna, Zacisze, Zgody, Złota, Żeromskiego, Żołnierzy Niezłomnych.
Szkoła Podstawowa
w Luzinie
ul. Szkolna 13,
84-242 Luzino
(stara część szkoły)
(58) 678 20 14
- Obwód Głosowania nr 3. Sołectwo Luzino: ul. Akacjowa, Borowikowa, Borówkowa, Bukowa, Cedrowa, Ceynowy,
Chabrowa, Cicha, Cisowa, Czesława Miłosza, Derdowskiego, Dębowa, Dobra, Drzewiarza, Gen. Dąbrowskiego, Gen.
Fieldorfa, Gen. Pułaskiego, Grabowa, Graniczna, Gryfa Pomorskiego, Grzybowa, Jagodowa, Jałowcowa, Jaworowa,
Jodłowa, Jana Pawła II, Kamienna, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kasztanowa, Klonowa, Ks. Jastaka, Ks. Sumińskiego, Ks. Jana Twardowskiego, Kurkowa, Kusocińskiego, Leszczynowa, Letnia, Lęborska, Lipowa, Majkowskiego, Mjr.
Sucharskiego, Malinowa, Mickiewicza, Modrzewiowa, Obrońców Poczty Gdańskiej, Obrońców Westerplatte, Olchowa, Olimpijska, Oliwkowa, Orzechowa, Owocowa, Paraszyńska, Partyzantów, Polna, Południowa, Porzeczkowa, Poziomkowa, Północna, Prosta, Przemysłowa, Przyleśna, Przy Torze, płk. Dąbka, Siostry Faustyny, Solidarności, Sosnowa, Spacerowa, Spółdzielców, Strzebielińska, Świerkowa, Tartaczna, Truskawkowa, Wąska, Wejherowska, Wielki Las,
Wierzbowa, Wilczka, Władysława Markowskiego, Wojska Polskiego, Wrzosowa, Wybickiego, Żurawinowa.
Gimnazjum Publiczne
w Luzinie
ul. Mickiewicza 22
84-242 Luzino
(58) 678 26 13
- Obwód głosowania nr 4. Sołectwa: Barłomino, Tępcz, Wyszecino
Szkoła Podstawowa
w Wyszecinie
ul. Szkolna 2
84-242 Luzino
(58) 678 00 01
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INFORMACJA NT. SPRAWIE INFORMACJI O NUMERACH I GRANICACH
OBWODÓW GŁOSOWANIA, WYZNACZONYCH SIEDZIBACH OBWODOWYCH
KOMISJI WYBORCZYCH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH
NA DZIEŃ 25 PAŹDZIERNIKA 2015 R.
- Obwód głosowania nr 5. Sołectwa: Dąbrówka, Milwino, Robakowo, Sychowo
Szkoła Podstawowa
w Sychowie
ul. Szkolna 4
84-242 Luzino
(58) 678 20 83
- Obwód głosowania nr 6. Sołectwo Kębłowo ul.: 11 Listopada, Abrahama, Akacjowa, Baczyńskiego, Barokowa, Borówkowa, Brzechwy, Brzozowa, Bukowa, Bursztynowa, Charwatyńska, Chłopska, Dębowa, Diamentowa, Doktora Jagalskiego, Fiołkowa, Gen. Andersa, Gen. Fieldorfa, Gospodarska, Herberta, Heweliusza, Jagodowa, Jaśminowa, Jesionowa,
Jodłowa, Kasztanowa, Konwaliowa, Kopernika, Kościuszki, Krokusowa, Krótka, ks. Twardowskiego, Lazurowa, Lema,
Leśna Polana, Leszczynowa, Leśnicza, Lęborska, Lipowa, Łączna, Łąkowa, mjr. Szendzielarza, Makowa, Mickiewicza,
Miętowa, Miłosza, Modrzewiowa, Morska, Narcyzowa, Norwida, Obr. Helu, Okrężna, Orzechowa, Orzeszkowej Perłowa, Przyleśna, Pszczelarska, Reja, Reymonta, Rolnicza, Różana, Rubinowa, Rumiankowa, Sienkiewicza, Słowackiego,
Solidarności, Spokojna, Staffa, Strażacka, Szafirowa, Śliwkowa, Świerkowa, Uczniowska, Wejherowska, Wiejska, Witosa,
Wiśniowa, Wolności, Wrzosowa, Wspólna, Zagrodowa, Zamkowa, Zbożowa, Zielona, Żurawinowa.
Szkoła Podstawowa
w Kębłowie
ul. Wiejska 49
84-242 Luzino
(budynek szkoły)
(58) 678 20 24
- Obwód głosowania nr 7. Sołectwo Kębłowo: ul.: 10 Lutego, 3 Maja, Broniewskiego, Cedrowa, Chopina, Chrobrego,
Daglezjowa, Gen. Bema, Gen. Hallera, Gdańska, Grabowa, Gryczana, Hetmańska, Husarska, Świętej Jadwigi, Kasztelańska, Klonowa, Kochanowskiego, Komandorska, Konopnickiej, Krasickiego, Krucza, Leśna, Ludowa, Olchowa, Ogrodowa, Ks. Popiełuszki, Piastowska, Polna, Północna, Prosta, Prusa, Pszeniczna, Rzepakowa, Siewna, Sobieskiego, Sosnowa,
Starowiejska, Szenwalda, Topolowa, Waszyngtona, Wejhera, Wierzbowa, Wybickiego, Zakątna, Zamenhoffa, Żurawia,
Żwirki i Wigury.
oraz Sołectwa: Kochanowo, Zelewo, Zielnowo.
Szkoła Podstawowa
w Kębłowie
ul. Wiejska 49
84-242 Luzino
(budynek sali gimnastycznej)
(58) 678 20 24
Informacje dodatkowe:
1. Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do Urzędu
Gminy Luzino do dnia 12 października 2015 r.
2. Osoba niepełnosprawna o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r.
Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz osoba, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia
16 października 2015 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy Luzino o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
w jego imieniu.
3. W przypadku zgłoszenia przez osobę niepełnosprawną zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.
4. Lokale będą otwarte w dniu głosowania 25 października 2015 r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00.
_______________________________________________________________________________________________
- lokal głosowania przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
- lokal wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego
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„GERARD LABUDA CZŁOWIEK - DZIEŁO W 5. ROCZNICĘ ŚMIERCI”
2 PAŹDZIERNIKA 2015 R. (PIĄTEK) GODZ. 16.00
Wójt Gminy Wejherowo,
Wójt Gminy Luzino,
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie,
Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Roppla w Luzinie,
Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie,
Koło Pasji Twórczych,
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich Pro Bono w Luzinie,
Bałtyckie Stowarzyszenie Marynistów Mare Nostrum
im. Antoniego Suchanka w Gościcinie
mają zaszczyt zaprosić
na uroczystości
pn. „Gerard Labuda Człowiek- Dzieło w 5. rocznicę śmierci”
2 października 2015 r. (piątek) godz. 16.00

Program:
•

msza św. za duszę ś.p. Gerarda Labudy w parafii św. Wawrzyńca w Luzinie, po mszy
przejście na cmentarz parafialny- złożenie wiązanek na mogile wybitnego uczonego,
•
montaż literacki pt. „Opowieść o Gerardzie Labudzie” w wykonaniu członkiń Koła
Literackiego Krzosańc działającego przy bibliotece w Bolszewie,
•
promocja książki pt. „Gerard Labuda. Żeglarz na oceanie nauki”
oraz wygłoszenie referatu przez Marię Krośnicką,
•
otwarcie wystaw okolicznościowych:
Wspomnienie o wybitnym historyku mediewiście ë bëlnym Kaszëbie profe-sorze Gerardzie
Labudzie autorstwa Edmunda Kamińskiego,
Portrety Gerarda Labudy – Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich Pro Bono w Luzinie,
Miejsce związane z życiem i pracą Gerarda Labudy - inspiracje malarskie
Koło Pasji Twórczych działające przy BPGW w Bolszewie,
•
plan obchodów Roku Gerarda Labudy w 2016. - Jarosław Wejer Wójt Gminy Luzino;
Tomasz Fopke - dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie,
•
wręczenie statuetki „Anioła Kultury”.
Wystawy czynne będą w siedzibie biblioteki przy ul. Reja 9 w Bolszewie
do 22 października 2015 r. w godz. 7:30-15:30
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