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BARWNY KOROWÓD, ATRAKCYJNE KONKURSY I TŁUMY LUDZI.

ZA NAMI DOŻYNKI GMINNE
W ostatnią niedzielę sierpnia,
tj. 28 sierpnia 2016 r. odbyło się jedno
z najciekawszych wydarzeń w Gminie Luzino.
Mowa o Dożynkach Gminnych.
O godzinie 13.30 w parafii pw. Świętego Wawrzyńca
w Luzinie odprawiona została msza święta dziękczynna
w podziękowaniu za zebrane plony. Na mszę świętą przybyli okoliczni mieszkańcy, rolnicy, liczni goście oraz delegacja z zaprzyjaźnionej gminy Stolzenau z burmistrzem
Gminy Stolzenau – Berndem Müllerem na czele oraz byłym burmistrzem – Ulrichem Rokahrem. Po mszy świętej
spod kościoła wyruszył barwny korowód dożynkowy, który jak co roku podziwiany był przez wielu mieszkańców
Luzina i okolic. W korowodzie nie zabrakło bryczek, zaprzęgów, maszyn rolniczych, koni oraz motocyklów.
Oficjalnego otwarcia dożynek dokonał Wójt Gminy Luzino
– Jarosław Wejer wraz z Przewodniczącym Rady Gminy
Luzino – Bartłomiejem Formelą. Starostami tegorocznych
dożynek byli Stanisława i Stanisław Marszałowie z Luzina.
Tradycyjnie, na znak rozpoczęcia zabawy wypuszczone
zostały gołębie. Sołectwa, jak co roku przygotowały okazałe wieńce dożynkowe, które budziły zachwyt mieszkańców.
Po części oficjalnej Wójt Gminy Luzino zaprosił strażaków
z terenu Gminy Luzino oraz strażaków z zaprzyjaźnionej
Gminy Stolzenau do startu w konkurencji pompowania
wody. O godz. 15.30 wystąpiła Orkiestra Dęta z Luzina,
która na co dzień działa przy Gminnym Ośrodku Kultury. Następnie odbył się długo wyczekiwany przez przybyłych, dostarczający wielu pozytywnych emocji - turniej
sołectw. Przedstawiciele poszczególnych wsi brali udział
w następujących konkurencjach: bieg na szczudłach, bieg
„ze szchaniama” (nosidłami do wody) czy wchodzenie na
słup. Zwycięską drużyną okazało się Luzino.
Po turnieju na scenie zaprezentował się dziecięcy zespół
rockowy – Czarodzieje z Kaszub. Ok. godziny 18.45 nastąpiło wręczenie nagród zwycięzcom konkursu „Piękna
Gmina”. W kategorii zagroda rolnicza zwyciężyła Pani Bogumiła Hinz z Wyszecina, w kategorii ogród tradycyjny
– Teresa i Krzysztof Miotk z Kębłowa, w kategorii ogród
stylowy – Barbara Bobkowska z Luzina, w kategorii zagospodarowanie przestrzeni publicznej – sołtys Ryszard
Groth. O godzinie 19.30 wystąpiła gwiazda wieczoru – zespół Power Play. Po występie na scenie zaprezentował się
zespół biesiadny Allegra z Luzina. O godz. 22.00 nastąpił
pokaz sztucznych ogni, po którym na scenie zagrał kolejny
zespół muzyki disco polo – Gesek.
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Wójt Gminy Luzino wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury
z p.o. kierownika placówki na czele – Krystyną Potrykus
składają serdeczne podziękowania tegorocznym sponsorom dożynek. Słowa wdzięczności należą się również
wszystkim służbom – OSP z Luzina, OSP z Milwina oraz
OSP z Zelewa, a także Policji, którzy dbali o bezpieczeństwo przybyłych. Na słowa uznania zasługują również
wszystkie osoby, które przyczyniły się do organizacji tego
wydarzenia.
Sponsorzy tegorocznych dożynek gminnych:
1. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM
S.A. ;
2. „Arka Bud ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Artur Teclaf był sponsorem pokazu sztucznych ogni;
3. Firma Usługowo Produkcyjna „Protel” Luzino –
Mirosław Kopacz;
4. MS „BRUKI” Luzino - Mirosław Sirocki;
5. Transport Ciężarowy Roboty Ziemne, Luzino Józef Formela;
6. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „Wodo - Instal”, Luzino - Władysław Richert;
7. Instalatorstwo Sanitarno – Gazowe i CO, Luzino Stanisław i Krzysztof Richert;
8. „Budrem - Rybak” spółk z o.o. Luzino, Roman Rybak;
9. Bracia Bertrand spółka jawna Luzino, - Bertrand
Henryk, Bertrand Jacek, Bertrand Krzysztof, Bertrand
Bronisław;
10. Elpol Firma Robót Elektrycznych, Luzino Hubert Szweda;
11. Firma Budowlana „WP Waga”, Luzino - Piotr Waga;
12. ORLEX BETON, Gościcino – Michał Gębarowski;
13. Prezes Banku Spółdzielczego w Krokowej – Zygmunt
Dudek;
14. „Wikęd” Rafał Kędziora, Grzegorz Wiśniewski Spółka
Jawna Luzino;
15. Usługi Stolarskie Tartak, Luzino - Zygmunt Kleba;
16. Tree Clone, Luzino - Maciej Lebiecki;
17. Usługi Komunalno – Transportowe, Budowa Pojazdów „Eko Logistyk”, Luzino - Dariusz Gruba ;
18. Piekarnia – Ciastkarnia „Kaszubska”, Luzino Kazimierz Meyer;
19. Hewelix Usługi Ogólnobudowlane, Barłomino Jarosław Hewelt;
20. KUNZ S.C Firma Handlowa Edmund i Waldemar
Kunz, Luzino;
21. Przetwórstwo Mięsa KONKOL sp.j. z Kębłowa –
Henryk Konkol, Dariusz Konkol i Sylwia Nawrocka.
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Ciąg dalszy fotorelacji na ostatniej stronie
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Z ŻYCIA SAMORZĄDU...
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INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI
PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI
WÓJTA GMINY LUZINO

za okres międzysesyjny od 23 czerwca 2016 r.
do 31 sierpnia 2016 r.
W okresie międzysesyjnym organizowałem pracę Rady. W
każdą środę pełniłem dyżury. Przyjmowałem mieszkańców Gminy Luzino. Współpracowałem z Wójtem w celu
realizacji zadań ustawowych.
Koordynowałem prace Rady Gminy z przewodniczącymi
Komisji. Zgodnie z planami pracy zostały ustalone terminy i tematy posiedzeń, tj. dnia:
a) 22 sierpnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji
Zdrowia i Opieki Społecznej,
b) 23 sierpnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
c) 24 sierpnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarczej i Samorządu,
d) 26 sierpnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w Szkole Podstawowej
w Luzinie,
e) 17 sierpnia 2016 r. i 29 sierpnia 2016 roku odbyły się
posiedzenia Komisji Rewizyjnej. W dniu 17 sierpnia 2016
roku przeprowadzono kontrolę w temacie wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2016 roku i inwestycji gminnych, których okres gwarancji kończy się w 2016 roku.
W dniu 29 sierpnia 2016 roku przeprowadzono kontrole w zakresie remontów szkół. Sprawozdanie z wyników
kontroli przedłoży przewodniczący Komisji, w terminie
późniejszym.
Dnia 13 lipca 2016 roku Komisja Konkursowa „Piękna
Gmina” dokonała lustracji ogrodów uczestników zgłoszonych do konkursu. Ustaliła zwycięzców konkursu w poszczególnych kategoriach: p. Bogumiła Hinz w kategorii
„zagroda rolnicza”, p.p. Teresa i Krzysztof Miotk w kategorii „ogród tradycyjny”, p. Barbara Bobkowska w kategorii
„ogród stylowy” i sołectwo Zelewo w kategorii „zagospodarowana przestrzeń publiczna.”
W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w pracach Zespołu d/s opracowania Strategii Rozwoju Gminy Luzino
na lata 2016 - 2025. Strategia Rozwoju została poddana
konsultacji mieszkańcom, następnie będzie przedłożona
Radzie Gminy do zatwierdzenia.
Reprezentowałem Radę Gminy w czasie trwania uroczystości związanej z upamiętnieniem 10 - ciu lat współpracy
między Gminą Luzino, a Gminą Stolzenau. Dnia 26 sierpnia 2016 r. w dowód przyjaźni w tzw. „Centrum Luzina”
został zasadzony dąb czerwony. W uroczystości z ramienia Rady uczestniczyli: Dorota Labudda, Dariusz Richert i
Stanisław Cejrowski.
Uczestniczyłem w tegorocznych dożynkach gminnych,
które odbyły się 28 sierpnia 2016 roku. Składam serdeczne
podziękowania Wójtowi Gminy, Sołtysom i innym osobom za przygotowanie tak wspaniałej uroczystości.

za okres międzysesyjny od 23 czerwca 2016 r.
do 31 sierpnia 2016 r.
1. W okresie wakacji szkolnych przeprowadzono remonty
szkół tj.:
• Szkoła Podstawowa w Luzinie: wykonano remont nawierzchni podłóg w 7 salach lekcyjnych,
• Szkoła Podstawowa w Kębłowie: wykonano remont nawierzchni podłóg w 1 sali lekcyjnej, wykonano malowanie
ścian i sufitów 3 sal lekcyjnych oraz malowanie ścian i sufitów całej części przedszkolnej, zakupiono meble szkolne
– 14 stołów i 28 krzeseł,
• Szkoła Podstawowa w Wyszecinie: wykonano wymianę
10 szt. drzwi do pomieszczeń dydaktycznych oraz malowanie ścian i sufitów 2 sal lekcyjnych,
• Gimnazjum w Luzinie: wykonano remont elewacji części
budynku nad głównym wejściem, wykonano dodatkowe
drzwi wyjściowe z pomieszczenia szatni wraz ze schodami
oraz malowanie ścian i sufitów 2 sal lekcyjnych,
• Szkoła Podstawowa w Sychowie: wykonano prace dotyczące uzupełnienia ubytków w elewacji budynku, zakupiono kostkę i obrzeża betonowe na wykonanie chodnika
między budynkami,
•Przedszkole w Luzinie: wykonano utwardzenie nawierzchni wjazdu z kostki betonowej, wykonano palisadę
na placu zabaw,
• Szkoła Podstawowa w Barłominie: wykonano remont
dachu w celu likwidacji zacieku wraz z wymianą
6 okien dachowych.
2. Przeprowadzono następujące remonty dróg:
• Luzino ul. Polna: utwardzono nawierzchnię drogi płytami betonowymi typu JOMB na odcinku od ul. Tartacznej
do lasu tj. odcinek o dł. 294 m i szer. 5 m wraz z wysokościową regulacją poboczy poprzez usypanie kruszywa
łamanego;
• Luzino: na ul. Młyńskiej i Strzebielińskiej wykonano płytowy próg zwalniający w miejscu istniejących przejść dla
pieszych;
• Kębłowo:
a.) na ul. Zakątnej wykonano utwardzony wjazd z ul.
Wiejskiej, z kostki betonowej wraz z odcinkiem chodnika
o dł. 35 m oraz przejściem dla pieszych.
b.) na ul. Andersa i ul. Leśnej wykonano utwardzony
wjazd z ul. Wiejskiej z kostki betonowej wraz z budową
chodnika o dł. 30 m.
3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w dniu 30 sierpnia poinformował nas, że wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji
Luzino” został zweryfikowany pozytywnie. Oznacza to, że
w ciągu 60 dni od otrzymania tej informacji podpiszemy
umowę na dofinansowanie tej inwestycji. Będzie to największa inwestycja w historii gminy, której koszt całkowity to ponad 60 mln zł, a dofinansowanie wyniesie ponad
30 mln zł.
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4. W dniu 28 sierpnia br. odbyły się dożynki gminne, które tradycyjnie przyciągnęły wielu mieszkańców gminy
Luzino i gości z całego powiatu. Za organizację dożynek
dziękuję sołtysom, którzy przygotowali przepiękne wieńce dożynkowe oraz okazały korowód dożynkowy. Składam również podziękowania Orkiestrze Dętej, strażakom
z OSP Luzino, Milwino, Zelewo i pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie za zaangażowanie i dobrą
organizację dożynek. Za odprawienie mszy dziękczynnej
w intencji rolników z naszej gminy dziękuję ks. Tomaszowi Dopke.

XXI SESJA RADY GMINY LUZINO
Dnia 31 sierpnia 2016 r. w świetlicy wiejskiej przy OSP
w Luzinie odbyła się XXI Sesja Rady Gminy Luzino.
Podczas sesji radni Gminy Luzino m.in. podjęli uchwały
w sprawie nadania nazw ulic w Robakowie oraz w Barłominie.

WYKAZ UCHWAŁ
podjętych podczas
XXI Sesji Rady Gminy Luzino
- UCHWAŁA NR XXI/207/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2016 - 2022
- UCHWAŁA NR XXI/208/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ZMIANY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK
- UCHWAŁA NR XXI/209/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Robakowo
- UCHWAŁA NR XXI/210/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Barłomino
- UCHWAŁA NR XXI/211/2016 RADY GMINY LUZINO
z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino) gm. Luzino
- UCHWAŁA NR XXI/212/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia przez
Gminę Luzino pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu związanej ze wspólnym przystąpieniem do
Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016 – 2019, celem wspólnej realizacji
zadania: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451G Kniewo
– DK nr 6 – Luzino – Łebno”.

WYKAZ PRZETARGÓW
za okres od 1 lipca 2016 r.
do 9 września 2016 r.

go. Do terminu składania ofert wpłynęły cztery oferty
z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie:
od 3.538.080,00 zł brutto do 6.288.183,32 zł brutto, oraz
z terminem rozpatrzenia reklamacji do 12 godzin. Obecnie trwa badanie ofert.
- UTWORZENIE I PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA
TERENIE GMINY LUZINO
W dniu 18.07.2016 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Do terminu składania ofert wpłynęła jedna ważna oferta
z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie:
274.536,00 zł brutto oraz z pracą PSZOK - ilość dni w tygodniu obsługi mieszkańców 6 dni. Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył Wykonawca:
EKO LOGISTIK Usługi Komunalno-Transportowe Dariusz Gruba, 84-242 Luzino, ul. Wilczka 14, z oferowaną
ceną 274.536,00 zł brutto i z oferowaną pracą PSZOK 6
dni.
- ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE PUBLICZNYCH
GMINY LUZINO
W dniu 18.07.2016 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
99.526,32 zł brutto do 163.969,92 zł brutto. Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył
Wykonawca: EKO LOGISTIK Usługi Komunalno-Transportowe Dariusz Gruba, 84-242 Luzino, ul. Wilczka 14, z
oferowaną ceną 99.526,32 zł brutto i z oferowanym czasem reakcji – odbiór odpadów z kontenerów na zgłoszenie
do 12 godzin, licząc od godziny zgłoszenia odbioru przez
pracownika Zamawiającego, drogą elektroniczną.

ZAPROPONUJ NAZWĘ DLA ŻŁOBKA

Wizualizacja żłobka w Luzinie

- ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUZINO
W dniu 18.07.2016 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczone-

Dnia 27 czerwca 2016 roku Gmina Luzino podpisała umowę z wykonawcą zadania ,,Budowa gminnego
żłobka modułowego w Luzinie w formule „zaprojektuj
i wybuduj,”, którym została firma KAMARO Sp. z o.o.
Sp. k. Zgodnie z zapisami umowy wybrany wykonawca przedstawił szkice koncepcyjne w formie wizualizacji
budynku żłobka, po wyborze jednej koncepcji przystąpił
do zaprojektowania placówki oraz uzyskania wszystkich
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wymaganych uzgodnień. Dnia 5 sierpnia 2016 roku został
złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Dnia
31 sierpnia 2016 roku nastąpiło przekazanie wykonawcy terenu i placu budowy. Żłobek będzie składał się z 4
oddziałów. W sumie placówka będzie mogła przyjąć 100
dzieci w wieku do 3 lat. Każdy oddział będzie składał się z
sali zabawowej i osobnej sypialni, łazienki oraz szatni. Dodatkowo w żłobku nie zabraknie części administracyjnej
obejmującej pokój pielęgniarki, pokój nauczycielski, pokój dyrektora, księgowej oraz intendentki. Osobną cześć
będzie stanowił pion kuchenny składający się z nowoczesnej kuchni, która zapewni pełne wyżywienie dla różnych
grup wiekowych uczęszczających do żłobka. W obiekcie
znajdować się będzie również wspólna sala wielofunkcyjna, wewnętrzny dziedziniec oraz ogród z placem zabaw
dostosowanym do użytku dzieci do lat 3. Prace budowlane
prawdopodobnie rozpoczną się na początku października,
a planowany termin zakończenia budowy żłobka to grudzień 2016 roku.
Urząd Gminy Luzino zwraca się z prośbą o przesyłanie propozycji nazwy dla żłobka. Proponowana nazwa
nie powinna przekraczać 3 wyrazów. Pomysły prosimy
przesyłać drogą elektroniczną na adres promocja@luzino.pl do 15 października 2016 r. W wiadomości prosimy o podanie danych kontaktowych.

Projektem zostaną objęte szkoły podstawowe w Gminie
Luzino, do których uczęszcza łącznie ok. 450 dzieci, tj.:
• budynek Szkoły Podstawowej im. płk. Stanisława Dąbka
w Sychowie;
• budynek Szkoły Podstawowej w Kębłowie – oddział
przedszkolny w Zelewie;
• budynek Szkoły Podstawowej w Sychowie – oddział
przedszkolny w Robakowie;
• budynek Szkoły Podstawowej w Wyszecinie.
Kompleksowe działania modernizacji energetycznej
w szkołach podstawowych obejmą:
• wykonanie docieplenia ścian, stropodachów;
• wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych;
• modernizację lub wymianę instalacji ogrzewania obiektów;
• modernizację lub wymianę istniejącego źródła ciepła
na kotły gazowe kondensacyjne w Szkole Podstawowej
w Robakowie, na pompy ciepła powietrze/woda w Szkołach w Wyszecinie oraz Zelewie oraz jako alternatywne
źródło ciepła kotły gazowe w Wyszecinie i Zelewie.
Przewidywany termin zakończenia oceny projektu planuje się nie później niż 31 grudnia 2016 roku, natomiast realizację na rok 2017.

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI
WODNO - ŚCIEKOWEJ
W dniu 30 sierpnia 2016 r. zakończyła się weryfikacja
wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę
Luzino do NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie
realizacji przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Luzino” w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Weryfikacja wyżej wymienionego
wniosku o dofinansowanie zakończyła się wynikiem
pozytywnym.
Pod koniec września planowane jest podpisanie umowy
o dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia. W wyniku realizacji projektu zostanie wybudowane 54,21 km
kanalizacji sanitarnej, przebudowane 17,38 km sieci wodociągowej oraz przebudowane zostaną 3 ujęcia wody:
w Sychowie, w Kębłowie oraz w Luzinie.

MODERNIZACJA ELEKTRYCZNA
BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ
Dnia 19 sierpnia 2016 roku Gmina Luzino złożyła
wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego
,,Modernizacja energetyczna budynków użyteczności
publicznej w Gminie Luzino’’ przewidzianego do realizacji w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT,
Poddziałanie 10.1.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020.
6

Nr 140 / wrzesień 2016 r.

LUZINO Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy

wraz z burmistrzem Gminy Stolzenau – Berndem Müllerem na czele oraz byłym burmistrzem – Ulrichem Rokahrem, wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer, przewodniczący

UTWARDZENIE PŁYTAMI JOMB ULICY
PRZEMYSŁOWEJ I TARTACZNEJ
Dnia 8 września 2016 roku Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego wniosek Gminy Luzino ,,Przebudowa
drogi prowadzącej do terenów przemysłowych poprzez
budowę chodników oraz utwardzenie płytami JOMB ulicy Tartacznej i Przemysłowej, co doprowadzi do wzrostu
zainteresowania inwestorów tymi terenami’’ znalazł się na
zatwierdzonej liście operacji z zakresu Budowy lub modernizacji dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie
energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zakończenie inwestycji planuje się na wrzesień 2017 roku.

INFORMACJA DOT. BUDOWY SALI
GIMNASTYCZNEJ PRZY SP W LUZINIE
Nadal czekamy na rozstrzygnięcie konkursu Ministerstwa
Sportu i Turystyki ,,Program rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej – edycja 2016’’, gdzie Gmina Luzino
złożyła wniosek o dofinansowanie budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w
Luzinie. Sala gimnastyczna ma mieć wymiary 18,0x36,0
m oraz salę korekcyjną, salę do tańca, 4 zespoły szatniowe,
1 zespół szatniowo-sanitarny dla nauczycieli, pomieszczenie magazynowe, gabinet kultury fizycznej, ogólnodostępne węzły sanitarne, pomieszczenia komunikacyjne
i rekreacyjne, pomieszczenia pomocnicze oraz łącznik
komunikacyjny wiodący do istniejącego budynku szkoły.
Planowany termin realizacji 2017-2018 rok.

DĄB CZERWONY
NA 10 LAT WSPÓLPRACY
Dnia 26 sierpnia 2016 r. odbyła się uroczystość związana z upamiętnieniem 10 lat współpracy Gminy Luzino
z niemiecką, partnerską Gminą Stolzenau. W piątkowe,
słoneczne popołudnie w tzw. „Centrum Luzina” na znak
przyjaźni Gminy Luzino z Gminą Stolzenau zasadzony
został dąb czerwony.
W jubileuszu udział wzięła delegacja z Gminy Stolzenau

Rady Gminy Luzino - Bartłomiej Formela, radni GmnyLuzino: Dorota Labudda, Małgorzata Licau, Stanisław
Cejrowski, Dariusz Richert, była skarbnik Gminy Luzino
– Mirosława Stolc, były przewodniczący Rady Gminy
Luzino – Waldemar Kunz, dyrektor Szkoły Podstawowej
w Luzinie – Dariusz Rompca, dyrektor Gimnazjum Publicznego w Luzinie – Kazimierz Bistroń, p.o. kierownika
Gminnego Ośrodka Kultury – Krystyna Potrykus, Koło
Gospodyń Wiejskich z Luzina, przedstawiciele Zarządu
OSP w Luzinie – Jan Schulz oraz Sławomir Miotk, a także
osoby zaprzyjaźnione z członkami niemieckiej delegacji.
21- osobowa delegacja z Niemiec spędziła w Gminie
Luzino kilka dni. Nasi partnerzy poznali przy okazji okoliczne atrakcje. W piątek, 28 sierpnia 2016 r. mieszkańcy
Stolzenau zwiedzili Muzeum Techniki Wojskowej „GRYF”
w Dąbrówce, zaś w sobotę wyruszyli do Gdańska, by zobaczyć m.in. Stare Miasto. W niedzielę, 28 sierpnia goście
brali udział w luzińskich Dożynkach Gminnych.
Z kart historii Gminy Luzino
27 września 2006 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w
Luzinie Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer wraz z ówczesnym burmistrzem Gminy Stolzenau Ulrichem Rokahrem
podpisał umowę partnerską dotyczącą współpracy kulturalno – sportowej Gminy Luzino z Gminą Stolzenau. W
ramach dziesięcioletniej współpracy z niemiecką gminą
partnerską odbyło się kilkanaście wymian młodzieży, chórów, zespołów tanecznych, strażaków oraz władz gminy.
Do celów wyjazdów zaliczyć można wymianę doświadczeń, odkrywanie podobieństw, akceptację odmienności a
także rozwijanie otwartości i tolerancji.

STYPENDIA WÓJTA ROZDANE
Na podstawie §9 Uchwały Nr XLV/510/2014 Rady Gminy
Luzino z dnia 15 października 2014 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy
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Luzino dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych,
gimnazjum zamieszkałych bądź uczących się na terenie Gminy Luzino i uczniów szkół ponadgimnazjalnych
dziennych zamieszkałych na terenie Gminy Luzino, uzyskujących wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, nauki
i sportu” zmienionej Uchwałą Nr XVII/186/2016 z dnia 11
maja 2016 roku w sprawie zmiany ,,Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Luzino dla uzdolnionych
uczniów szkół podstawowych, gimnazjum zamieszkałym
bądź uczących się na terenie Gminy Luzino i uczniów
szkół ponadgimnazjalnych dziennych zamieszkałych na
terenie Gminy Luzino, uzyskujących wybitne osiągnięcia
w dziedzinie kultury, nauki i sportu”, podaje się do publicznej wiadomości

i pracujący w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w
Wejherowie.
Osoby zainteresowane mogą umawiać się na spotkanie w
sposób bezpośredni w siedzibie Zespołu ds. Asysty Rodzinnej w Luzinie przy ulicy 10 Marca 11 w każdy poniedziałek w godz. od 7:30 do 15:30 lub telefonicznie pod nr
tel. 058 – 6782068, wew. 20.

II SPOTKANIE INTEGRACYJNE
RODZIN OBJĘTYCH
ASYSTENTURĄ RODZINNĄ

Listę osób (uczniów),
którym przyznano Stypendium Wójta Gminy Luzino
na rok szkolny 2016/2017 za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, nauki i sportu:
Piotr Wołodko, Magdalena Sielaff, Radosław Gryczewski,
Dawid Ptach, Marta Jaros, Jan Ossowski, Hanna Wiśniewska, Maciej Nadolski, Natalia Kwidzińska, Szymon Gruba,
Zuzanna Kalbarczyk, Filip Stark, Magda Płotka, Paulina
Stenka, Magda Kołacz.
Stypendium przysługuje w okresie od 01 września 2016
roku do 30 czerwca 2017 roku w wysokości 270 zł brutto miesięcznie i jest wypłacane do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca na wskazane przez wnioskodawcę
konto.

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
DLA PODOPIECZNYCH GOPS-u
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Luzinie informuje, iż w ramach struktury organizacyjnej Ośrodka osoby potrzebujące pomocy mogą korzystać
z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego.
Psycholog przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach
od 7.30 do 15.30 w siedzibie Zespołu ds. Asysty Rodzinnej
w Luzinie przy ulicy 10 Marca 11.
Z konsultacji psychologicznych mogą korzystać:
1) osoby dorosłe,
2) dzieci i młodzież w wieku szkolnym za zgodą i wiedzą
rodziców.
W ramach przedmiotowych usług psycholog:
1) prowadzi specjalistyczne poradnictwo psychologiczne,
2) udziela wsparcia osobom znajdującym się w sytuacjach
trudnych, kryzysowych,
3) udziela wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie,
4) prowadzi konsultacje rodzinne,
5) prowadzi zajęcia grupowe dla rodziców pragnących
rozwijać swoje umiejętności w zakresie opiekuńczo - wychowawczym i radzenia sobie w bieżących problemach.
Spotkania z psychologiem odbywają się w pomieszczeniu
biurowym zapewniającym dyskrecję i poufność rozmowy.
Usługi świadczy psycholog z 20-letnim doświadczeniem
zawodowym w pracy z dorosłymi, dziećmi w wieku
szkolnym a także młodzieżą. Aktualnie czynny zawodowo
8

W dniu 29 czerwca 2016 r. w świetlicy wiejskiej przy
OSP w Luzinie już po raz drugi odbyło się spotkanie
integracyjne dla rodzin objętych asystenturą rodzinną. Spotkanie zostało zorganizowane przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie
w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny
w Gminie Luzino na lata 2015-2017.
Celem głównym Programu jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji związanych z
opieką, wychowaniem i skuteczną ochroną dzieci, a także
profilaktyką środowiska lokalnego w zakresie promowania społecznie pożądanego modelu rodziny. W spotkaniu
wzięło udział 16 rodzin, w tym 17 osób dorosłych i 48
dzieci.
Spotkanie otworzyła Ewa Walczak - kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, która powitała na wstępie
rodziny, zapraszając wszystkich do wspólnego spędzenia czasu. Spotkaniu towarzyszyła miła atmosfera oraz
liczne atrakcje. Młodsze dzieci wzięły udział w animacji
zabawy, którą prowadziła firma „Summer Baby”z Wejherowa, natomiast młodzież odwiedziła Posterunek Policji
w Luzinie, gdzie krótką prelekcję na temat bezpieczeństwa oraz prezentację umundurowania policyjnego przeprowadził młodszy aspirant Marek Gruba. Następnie młodzież miała okazję wziąć udział w pokazie wozu i sprzętu
strażackiego Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie przeprowadzonego przez pełniącego służbę strażaka. Podczas
animacji zabawy dzieci młodsze wesoło śpiewały, bawiły
się z wykorzystaniem maty animacyjnej oraz kolorowego
tunelu, były odwiedziny gościa specjalnego „Minionka”,
a na koniec zabawy otrzymały balony formowane w różne kształty. Rodzice wzięli udział w spotkaniu z Barbarą
Tessar-Staszkiewicz psychologiem Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Luzinie. Tematem spotkania było
„Dziecko wyzwaniem dla rodziców”. W ramach prelekcji
przedstawiono potrzeby rozwojowe dzieci, rolę rodziców
w wychowywaniu oraz sposoby zachęcania dzieci do zachowań społecznie pożądanych. Prelekcja wzbudziła za-
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Państwo Bernadeta i Henryk Bujak

Państwo Marta i Piotr Jędrzejczak

JUBILEUSZE DŁUGOLETNIEGO
POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
W dniu 25 sierpnia 2016 r. odbyła się w Urzędzie Stanu
Cywilnego w Luzinie uroczystość związana z obchodami Jubileuszy Długoletniego Pożycia Małżeńskiego.
Państwo Kunegunda i Stanisław Kobiela obchodzili Jubileusz Brylantowych Godów (65-lecie), zaś Państwo:
- Bernadeta i Henryk Bujak
- Marta i Piotr Jędrzejczak
- Ryta i Mieczysław Jóźwiak
- Eugenia i Brunon Okrój
obchodzili Jubileusz Złotych Godów.
Jubilaci obchodzący 50-lecie Pożycia Małżeńskiego zostali
udekorowani przez Wójta Gminy Luzino Jarosława Wejer
Medalami Róży przyznanymi przez Prezydenta RP. Wszyscy Dostojni Jubilaci otrzymali kwiaty i pamiątkowy dyplom. W imieniu mieszkańców życzymy Jubilatom dużo
zdrowia, pomyślności i następnych Jubileuszy.

Państwo Ryta i Mieczysław Jóźwiak

Państwo Eugenia i Brunon Okrój

Państwo Kunegunda i Stanisław Kobiela
Nr 140 / wrzesień 2016
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KULTURA

ZAMKNIĘCIE DROGI W DĄBRÓWCE
DO 30 LISTOPADA
Szanowni Mieszkańcy,
informujemy, iż dnia 09.09.2016 r. Urząd Gminy Luzino
otrzymał informację od Zarządu Drogowego dla Powiatu
Wejherowskiego i Puckiego o czasowym zamknięciu odcinka drogowego w Dąbrówce.
W terminie od 15 września 2016 r. do 30 listopada 2016
r. będzie prowadzona rozbiórka oraz budowa mostu
w ciągu drogi powiatowej Nr 1336G przez rzekę Gościcinę w Dąbrówce Młyn. W związku z powyższym nastąpi całkowite zamknięcie drogi.
Trasa objazdu w kierunku Wejherowa przez miejscowości:
Robakowo, Luzino i Kębłowo. Za utrudnienia przepraszamy.

ZAPRASZAMY NA ODSŁONIĘCIE
POMNIKA PROFESORA
GERARDA LABDY
Szanowni Mieszkańcy,
serdecznie zapraszamy na
uroczystość odsłonięcia
pomnika profesora
Gerarda Labudy,
która odbędzie się

2 października 2016 r.
w „Centrum Luzina”.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
GMINY LUZINO
Informujemy, iż od 1 stycznia 2017 roku w naszej gminie wprowadzona zostaje selektywna zbiórka POPIOŁU.
W związku z tym, od 1 stycznia 2017 roku:
• popiół należy gromadzić w workach (w kolorze szarym),
które zostaną dostarczone przez firmę odbierającą odpady. Każdy z właścicieli nieruchomości może również zaopatrzyć się w pojemnik/i do gromadzenia popiołu, które
należy nabyć we własnym zakresie, w zależności od indywidualnych potrzeb.
• Popiół z palenisk domowych należy gromadzić na nieruchomości w sposób selektywny, tzn. popiół nie może
być mieszany z innymi odpadami. Umieszczenie popiołu
w pojemniku z odpadami zmieszanymi będzie skutkowało nieodebraniem odpadów przez firmę wywozową, a
także koniecznością zmiany deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie
Gminy Luzino i ponoszenia wyższych opłat według stawek dla odpadów niesegregowanych.
• Popiół odbierany będzie przez cały rok kalendarzowy,
z częstotliwością raz na dwa tygodnie, zgodnie z harmonogramem.
• Nie ma limitów co do ilości oddawanego popiołu, co
oznacza, że tyle ile przez dany miesiąc powstanie popiołu
na nieruchomości tyle należy oddać.
• Popiół z nieruchomości zamieszkałych będzie odbierany w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami, bez względu na oddawaną ilość, nie ma dodatkowych opłat z tego tytułu.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z Referatem Gospodarki Komunalnej Urzędu
Gminy Luzino pod nr tel. 58 678 20 68, wew. 78.

10

Program uroczystości:
14.00 – Złożenie wiązanek
kwiatów na grobie profesora
Gerarda Labudy (cmentarz
parafialny w Luzinie);
14.30 – Msza święta koncelebrowana w kościele pw. św.
Wawrzyńca; przemarsz
uczestników uroczystości pod pomnik do nowego „Centrum Luzina’;
16.00 – Odsłonięcie pomnika profesora Gerarda Labudy.

ZA NAMI „JEDEN DZIEŃ
W ŚREDNOWIECZU”

Dnia 15 sierpnia 2016 roku mieszkańcy Luzina przenieśli się do epoki średniowiecza. Mowa o koncercie
letnim, który tradycyjnie odbył się w Arboretum przy
Nadleśnictwie Strzebielino z siedzibą w Luzinie. Na scenie zaprezentował się zespół Góra Trolla, który specjalizuje się w muzyce dawnej.
Podczas koncertu nie zabrakło poczęstunku, a także odbył
się konkurs na najciekawszy strój średniowieczny. Nagrody zostały przyznane w dwóch kategoriach:
– strój średniowieczny wykonany własnoręcznie: dorośli
Halina Richert, dzieci - Jakub Traskowski;
– strój średniowieczny wypożyczony: dorośli - Małgo-
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rzata Król, dzieci - Zosia Król.Dodatkowo przyznano wyróżnienie dla Marii Wittstock. Spotkaniu ze średniowieczną muzyką towarzyszyła również wystawa malarstwa pn.
„Apetyt na sztukę- Luzino i okolice w malarstwie”, którą
przygotowali członkowie stowarzyszenia „Pro Bono”.

czarnoksiężnika. Gminna Biblioteka Publiczna w Luzinie
serdecznie dziękuje Katarzynie Kankowskiej-Filipiak, instruktorce tańca Urbhanize® , która dodatkowo roztańczyła uczestników bajkowego spotkania.

WARSZTATY KOMIKSOWE
W BIBLIOTECE
Jak ciekawie i w przystępny sposób opowiedzieć najmłodszym o profesorze Gerardzie Labudzie? W bibliotece narodził się niezwykły pomysł wydania komiksu o życiu
i dorobku naukowym prof. G. Labudy. Już dzisiaj zapraszamy uzdolnioną młodzież z gminy Luzino do współpracy i zapisywania się na warsztaty komiksowe. Zajęcia poprowadzi twórca komiksów, animacji i animatiku Tomasz
Mering. Podczas kilku spotkań uczestnicy dowiedzą się
m.in. kim był profesor Gerard Labuda, co to jest storyboard, jaka jest specyfika języka komiksu. Efektem kilkunastu godzin pracy będzie gotowy do druku materiał. Każdy
uczestnik warsztatów będzie autorem jednej historii, która
złoży się na całą opowieść o życiu profesora. Więcej szczegółów pojawi się wkrótce na stronie Internetowej biblioteki (www.biblioteka-luzino.pl).
Przypominamy, że na warsztaty obowiązują zapisy, pod
nr tel. (58) 678-20-86 lub osobiście w bibliotece. Liczba
miejsc ograniczona. Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia jest dyrektor GBP w Luzinie - Maria Krośnicka.

PODSUMOWANIE WAKACYJNYCH
ZAJĘĆ W GOK-u
Dzięki hurtowni artykułów papierniczych P.H.U. ,,ALGA”
Jan Kupc, która przekazała Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Luzinie masę do modelowania wykonaną z gliny,
tegoroczne letnie zajęcia miały charakter warsztatów rzeźbiarsko - plastycznych. Glina samoutwardzalna jest mate-

POŻEGNANIE LATA- Z KSIĄŻKĄ NA
KRAŃCE ŚWIATA

Ciężko jest żegnać się z wakacjami, dlatego, aby pożegnanie było nieco łatwiejsze w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Luzinie postanowiono nadać mu nieco koloru i magii.
W sobotę, dnia 27 sierpnia 2016 r. w „Centrum Luzina” na zielonej trawce spotkali się amatorzy magicznych opowieści. Dorośli i dzieci wspólnymi siłami tworzyli opowiadanie o uczniu czarnoksiężnika i jego niezwykłych przygodach. Należy przyznać, że dzieciaki mają fantastyczne
pomysły i niezwykłą wyobraźnię. Nasz bohater nauczył
się wielu zaklęć, poślubił piękną królewnę i pokonał złego

riałem niezwykle plastycznym, a dzięki temu wdzięcznym
dla rąk każdego artysty, który poprzez wyrabianie, wałkowanie i wyciskanie jej rozwija swoją sprawność manualną.
W czasie zajęć dzieci wykonały również olbrzymie słoneczniki z papieru - dekorację tegorocznej sceny dożynkowej w Luzinie. Warsztaty zakończyły się jednodniowym
udziałem w Ogólnopolskim Plenerze Malarskim w Barłominie, gdzie uczestnicy mieli możliwość zetknąć się
z profesjonalnym warsztatem i zobaczyć jakimi środkami wyrazu plastycznego posługują się malarze oraz w jaki
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w życie szkolnej społeczności. Dyrektor Dariusz Rompca
otwierając nowy rok szkolny życzył wszystkim, by oprócz
pracy i wysiłków przyniósł on również wszystkim dużo radości, był czasem spędzonym pożytecznie i owocnie.

sposób interpretują rzeczywistość. Prace dzieci z wyjazdu
przedstawione zostały na wystawie poplenerowej w Arboretum w ramach Rodzinnego Koncertu Letniego - ,,Jeden
dzień w średniowieczu”.

O godzinie 9.30 w Szkole Podstawowej im. Księdza Jana
Twardowskiego w Barłominie nastąpiła inauguracja roku
szkolnego 2016/2017 . Oficjalną część rozpoczęto od wprowadzenia pocztu sztandarowego i wspólnego odśpiewania
hymnu narodowego. Następnie przywitano wszystkich
zgromadzonych i głos zabrała dyrektor Halina Szlaga, która powitała wszystkich nauczycieli, pracowników, uczniów
i rodziców. Przedstawiła nauczycieli i wychowawców, a
także przekazała informacje na temat organizacji pracy
szkoły, który w tym roku przebiegać będzie w duchu braterstwa i przyjaźni. Następnie uczniowie udali się do sal
lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami.

EDUKACJA
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
2016/2017 W GMINIE LUZINO
Dnia 1 września 2016 r. w sześciu placówkach oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Luzino odbyło
się Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2016/2017.
W Szkole Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego
w Luzinie nowy rok powitało 844 dzieci oraz 69 nauczycieli. Podczas uroczystego otwarcia przypomniano o
rocznicach wybuchu II wojny światowej oraz o wydarzeniach sierpniowych z roku 1980. Chwilą ciszy uczczono
pamięć poległych. Dzięki wakacyjnym pracom w nowym
roku szkolnym uczniowie mogą korzystać z nowych stojaków na rowery, które zamontowano wzdłuż bieżni oraz
szafek na ubrania i przybory szkolne. Szafki są wyposażone w zamki na szyfr. W 7 pomieszczeniach klasowych
znajdujących się w starej części szkoły udało się wymienić
podłogi, dzięki czemu stały się one piękniejsze, a praca
w nich przyjemniejsza.
W związku z końcem kadencji pożegnano Przewodniczącą Rady Rodziców - Aleksandrę Meyer, która kierowała
Radą Rodziców od 2010 roku, intensywnie angażując się
12

Szkoła Podstawowa w Sychowie uroczystość rozpoczęła
mszą świętą w kościele parafialnym pw. św. Józefa Oblubieńca NMP. W szkole uroczystość rozpoczęła się od
odśpiewania hymnu państwowego oraz przemówienia
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dyrektor Władysławy Joskowskiej. Minutą ciszy uczciliśmy poległych podczas II wojny światowej oraz złożyliśmy
kwiaty pod obeliskiem płk. Stanisława Dąbka. Dyrektor
zachęcała uczniów do szkolnej aktywności i osiągania jak
najlepszych wyników w nauce. Po apelu uczniowie udali
się z wychowawcami do klas, aby uzyskać niezbędne informacje.
W Szkole Podstawowej w Wyszecinie na uroczystym apelu spotkali się: Dyrektor Szkoły – Barbara Hojan, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie oraz licznie przybyli
rodzice uczniów. Dyrektor serdecznie powitała wszystkich
gości, życząc zapału do pracy, wytrwałości i sukcesów.
Uczniowie pod kierownictwem Anny Kurs przedstawili krótki program artystyczny na powitanie nowego roku
szkolnego, następnie wszyscy udali się na spotkania z wychowawcami, aby po tak długiej nieobecności porozmawiać i wymienić się wspomnieniami z wakacji.

W Szkole Podstawowej w Kębłowie inauguracja rozpoczęła się tradycyjnie od wniesienia pocztu sztandarowego
i od odśpiewania hymnu państwowego, następnie głos
zabrała dyrektor Teresa Koszałka, która serdeczne powitała wszystkich zebranych: rodziców, nauczycieli, gości,
a przede wszystkim uczniów, życząc im jak najlepszych
ocen w nowym roku szkolnym, radości z nauki i odkrywa-

nia swoich pasji i talentów. Następnie uczniowie wraz z wychowawcami udali się do wyznaczonych sal. Rozpoczęcie
roku szkolnego 2016/2017 uświetniła msza św. o godzinie
9:30, odprawiona przez proboszcza parafii – ks. Krzysztofa Lorka, w kościele pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej
w Kębłowie. O godzinie 10:30, swój pierwszy dzień szkoły
rozpoczęli uczniowie klas pierwszych rozpoczynający po
raz pierwszy naukę w szkole, a także najmłodsi z oddzia-

łów przedszkolnych: 3, 4, 5-latki, którzy z obawą i niepewnością, a niektórzy z ciekawością obserwowali całe to
wydarzenie.
Rok szkolny 2016/2017 w Gimnazjum Publicznym im.
Pisarzy Kaszubsko -Pomorskich w Luzinie rozpoczął się
mszą świętą, którą celebrował ks. Grzegorz Daroszewski. W kazaniu wspomniał o Światowych Dniach Młodzieży, które odbyły się w minione wakacje w Krakowie.
Nawiązał do przesłania papieża Franciszka na temat miłosierdzia wobec drugiego człowieka, a co za tym idzie
o dostrzeganiu problemów i niesieniu pomocy we wspólnocie, w jakiej się żyje. „Uczniowie starszych klas winni
pomagać swoim kolegom z klas młodszych”. 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 pokój. To, że możemy żyć w wolnym
kraju, bez wojny, należy docenić i pielęgnować. Obie wojny: zarówno pierwsza jak i druga wojna światowa miały
destrukcyjny wpływ na rozwój człowieka. Dyrektor również podkreślił, że: „Wojna zawsze pochłania wiele istnień
ludzkich i żebyśmy nigdy jej nie doświadczyli”. Ta myśl
jest zbieżna z tym, co na temat chaosu wojennego napisał
Jan Piepka – tegoroczny patron szkoły (ur. 8 lutego 1926
r. – zm. 8 marca 2001r.); „Podczas wojny człowiek zapomina o swoim człowieczeństwie. Wojna to samotność –
znowu sam jeden przeciwko całemu wściekłemu światu,
a wszędzie częściej karcony i nawet wykpiwany w tym
zmëszlonym łgarstwie, jak – też bywało – nazwano to, co
mnie pociągało, czyli pisanie”. Po apelu uczniowie udali
się do sal. Pierwszoklasistów nauczyciele – wychowawcy
oprowadzili po gimnazjum, pokazując poszczególne sale
lekcyjne, a także przybliżając im historię naszej 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.

JAN PIEPKA - TEGOROCZNY
PATRON GIMNAZJUM
W roku szkolnym 2016/2017 patronem Gimnazjum Publicznego im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich jest Jan
Piepka – poeta, dramatopisarz i prozaik kaszubski. Piepka,
znany także pod pseudonimem Jan Staszków, urodził się 8
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lutego 1926 r. w Łebnie, zmarł 8 marca 2001 r. w Kościerzynie. Dzieciństwo spędził w Leśniewie i Starzynie. Podczas
II wojny światowej został powołany do batalionów pracy
Wehrmachtu. Był wówczas w Niemczech, Belgii, Francji,
Włoszech i Danii. Po zakończeniu wojny wrócił do Starzyna, ukończył dwuletni kurs przygotowawczy dla nauczycieli przy Liceum Pedagogicznym w Wejherowie, po
czym przez jakiś czas pracował jako nauczyciel w Starzynie i Gnieżdżewie. Jako poeta zadebiutował w roku 1952 w
„Rejsach” – dodatku do „Dziennika Bałtyckiego”. Oprócz
wierszy pisał również powieści, felietony oraz sztuki sceniczne. Debiutem książkowym było wydanie wspólnie z
Leonem Ropplem w 1955 r. tomu poezji i prozy pt. Naszé
stronë. Spośród innych dzieł Jana Piepki warto wymienić
także takie jak: Stojedna chwilka (1961), komedia Choróbsko (1968) oraz
wierszyki dla dzieci (np. Moja kotka
- mój kot). Był autorem kilkunastu
napisanych w języku polskim powieści, gdzie próbował
przybliżyć świat
kaszubski z całą
jego specyfiką i
odmiennością czytelnikom z kręgu
kultury polskiej.
Do
najbardziej
znanych
utworów prozatorskich
Jana Piepki należą:
zbiór opowiadań
pt. Purtkowe stegny (1956), oraz
powieści: Hanesk (1957), Szumiące wrzosy (1967), Wieża z
domem (1974), Cień słońca (1984). Za swój dorobek bywał
niejednokrotnie nagradzany, m.in. w 1968 r., jako jeden z
pierwszych otrzymał, przyznawany przez Klub Studencki
Pomorania, Medal Stolema. Był działaczem Związku Literatów Polskich oraz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Po kilkudziesięcioletnim zamieszkiwaniu w Sopocie,
ostatnie lata swojego życia spędził w Nowej Karczmie koło
Kościerzyny oraz w samej Kościerzynie. Na krótko przed
śmiercią poeta zdążył wydać tomik wierszy pt. Krzyk ptaków.
W związku z obraniem Jana Piepki na tegorocznego Patrona Gimnazjum w Luzinie, przewiduje się prelekcję z
udziałem prof. Daniela Kalinowskiego, literaturoznawcy
na Akademii Pomorskiej w Słupsku. Święto Szkoły odbędzie się w Łebnie, miejscowości urodzin i pochówku
pisarza. Na wykład Kalinowskiego zostaną zaproszeni
mieszkańcy Gminy Luzino i społeczność szkolna. W poszerzeniu wiedzy o Janku Staszkòwim ma również pomóc
Biblioteka w Szemudzie, która zgodnie z wolą pisarza jest
spadkobiercą Jego spuścizny literackiej, a także Biblioteka
w Łebnie, prowadząca Izbę Pamięci Jana Piepki.
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Z ŻYCIA OSP...
NOWE WŁADZE OSP

Co 5 lat odbywają się wybory władz Ochotniczych Straży Pożarnych oraz władz związkowych. W tegorocznych,
które odbyły się w I połowie roku, Walne Zebrania dokonały niewielkich zmian w stosunku do składów z poprzedniej kadencji. W OSP Luzino w skład Zarządu weszli:
prezes – Jan Schulz, wiceprezes (naczelnik) – Sławomir
Miotk, wicenaczelnicy – Janusz Drabik i Marek Miotk,
sekretarz – Alicja Hinz, skarbnik – Marian Paszki, gospodarz – Grzegorz Miotk, kronikarz – Sabina Schulz oraz
członkowie – Jan Dettlaff i Rafał Lieder. W skład Komisji Rewizyjnej powołano przewodniczącego – Zygmunta
Brzezińskiego, sekretarza – Stanisława Cejrowskiego oraz
członka – Tadeusza Teclafa.
Wybory w OSP Milwino wyłoniły Zarząd OSP w składzie:
prezes – Rajmund Gaffke, wiceprezes-naczelnik – Kamil
Koszykowski, sekretarz – Magda Tempska, skarbnik – Edmund Sikora, gospodarz – Marcin Burchacz i członek –
Mariusz Brzeski. Do Komisji Rewizyjnej weszli Wojciech
Janca, jako przewodniczący, Alicja Potrykus – sekretarz i
Przemysław Repeta – członek.
Władze Zarządu OSP Zelewo ukonstytuowały się w składzie: prezes – Ryszard Groth, wiceprezes (naczelnik)
– Grzegorz Szulc, wiceprezes – Dariusz Groth, z-ca naczelnika – Jarosław Bujak, sekretarz – Witold Dąbrowski, skarbnik – Janusz Karczewski, gospodarz – Radosław
Król, kronikarz – Zenon Wróblewski i członek – Adam
Bujak. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: przewodniczący – Dariusz Westfal, sekretarz – Bronisław Skoczke i członek – Bartłomiej Formela.
Ochotnicze Straże Pożarne są członkami Związku OSP,
dlatego też na walnych zebraniach dokonano wyboru
przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego oraz 22
delegatów na Zjazd Gminny, który odbył się 23 kwietnia
w Milwinie. Podczas Zjazdu ukonstytuował się Zarząd
Gminny w składzie: Prezes – Sławomir Miotk, Wiceprezes
– Jan Schulz, Komendant Gminny – Jan Dettlaff, Sekreterz
- Alicja Hinz, Skarbnik – Kamil Koszykowski oraz członkowie: Rajmund Gaffke, Ryszard Groth i Grzegorz Szulc.
Korzystając z możliwości dokooptowania do składu zarzą-
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du osoby reprezentującej instytucję współpracującą z OSP,
do składu Zarządu wszedł również Mariusz Kaliszewski
– Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzebielino z s. w Luzinie.
W strukturach powiatowych gminę Luzino będzie reprezentował Prezes Sławomir Miotk.

INTEGRACJA WYJAZDOWA
MDP

Jednym z zadań statutowych Ochotniczych Straży Pożarnych jest prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej
oraz zachęcanie młodzieży do wstąpienia w szeregi OSP.
Mając powyższe na uwadze Zarząd Oddziału Gminnego
Związku OSP RP w Luzinie od kilkunastu lat corocznie
organizuje obozy lub wycieczki dla młodych adeptów
straży z OSP Luzino, Milwino i Zelewo. Tegoroczna wycieczka, która odbyła się 2 lipca, umożliwiła 38 osobom
pogłębienie wiedzy o Kaszubach. Młodzież miała okazję
zapoznać się z historią powstania Kartuz oraz zobaczyć

XIV-wieczną Kolegiatę Najświętszej Marii Panny z charakterystycznym w kształcie trumny dachem, który do
dzisiaj jest architektonicznym symbolem miasta. W niewielkiej wsi Płotowo zwiedzono Muzeum Szkoły Polskiej,
która przechowuje m.in. pamiątki z okresu szkolnictwa z
lat 20-tych XX wieku i gdzie można było się zapoznać z
działalnością Związku Polaków w Niemczech oraz historią miejscowych działaczy, starających się o przyłączenie
Pogranicza i Kaszub do Polski. „Wioska Gotów” w Piasznie przybliżyła młodzieży życie ludności kultury wielbarskiej czasów pierwszych wieków naszej ery. Atrakcją dnia,
oprócz zwiedzania Zamku Krzyżackiego w Bytowie, było
„zoo egzotyczne” w Tuchlinie, gromadzące kilkadziesiąt
gatunków zwierząt z różnych stron świata.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO
ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY
POŻARNYCH W GMINIE LUZINO
ZA LATA 2011-2015 - WYCIĄG
I. Dane organizacyjne:
Na terenie gminy Luzino działają 3 Ochotnicze Straże Pożarne: w Luzinie, Milwinie
i Zelewie. OSP Luzino skupia 43 członków zwyczajnych
oraz 20 wspierających. OSP Milwino - 20 członków zwyczajnych oraz 2 honorowych. OSP Zelewo – 24 członków
zwyczajnych, 1 honorowego i 8 wspierających. Przy każdej
z OSP, działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.
W Luzinie – są to dwie sekcje, liczące 10 dziewcząt i
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III. Praca na rzecz poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej:

8 chłopców, w Milwinie – MDP Chłopców (10 osób),
a w Zelewie MDP Dziewcząt - 8 osób. Na Zjeździe Oddziału Gminnego Związku OSP RP, który odbył się 24
czerwca 2011 r. w Luzinie, wybrano nowy 9. osobowy
Zarząd w składzie: Sławomir Miotk – Prezes, Jan Schulz
– Wiceprezes, Jan Dettlaff – Komendant Gminny, Alicja
Hinz – Sekretarz, Zastępca Wójta Gminy Luzino Marzena
Meyer – Skarbnik, Rajmund Gaffke, Rafał Repeta, Ryszard
Groth i Grzegorz Szulc. Tym samym w skład Zarządu
weszli Prezesi i Naczelnicy wszystkich 3 jednostek działających na terenie gminy Luzino, ponadto dodatkowo 2
przedstawicieli OSP Luzino, jako największej jednostki
oraz 1 przedstawiciel władz samorządowych.
(…)
II. Działalność wewnątrzorganizacyjna:
Zarząd w toku kadencji odbył 26 posiedzeń, z czego:
w roku 2011 – 3, w 2012 – 4, w 2013 i 2014 – po 6, w 2015
– 5 i w 2016 r. – 2 posiedzenia. Ponadto członkowie prezydium zarządu uczestniczyli w zebraniach sprawozdawczych OSP poszczególnych jednostek oraz obchodach
Dnia Strażaka. Tematyka posiedzeń obejmowała: organizację zebrań, zawodów, obozów dla MDP, Turnieju

Wiedzy Pożarniczej, obchodów uroczystości, udziału poszczególnych OSP w różnego rodzaju przedsięwzięciach,
opiniowanie wniosków o odznaczenia i dotacje, przekazywanie informacji na temat zmian w regulacjach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określanie
potrzeb OSP i formułowanie wniosków do budżetu gminy.
Z pośród ważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce
w upływającej kadencji należy wymienić obchody w 2014
r. 70.lecia OSP Milwino połączone z wręczeniem sztandaru oraz uroczystość przekazania nowego samochodu gaśniczego MAN dla OSP Luzino w 2013 roku.
16

1) Wyjazdy do akcji ratowniczych
W roku 2011 OSP Luzino wyjeżdżała do akcji 93 razy, z
czego 32 do pożarów. Pozostałe akcje obejmowały wyjazdy
do miejscowych zdarzeń. Czterokrotnie uczestniczono w
akcjach poza terenem gminy, tj. przy pożarze w Choczewie i Bożympolu Małym oraz przy wypadkach drogowych
w Strzebielinie i Częstkowie. OSP Zelewo wyjeżdżała 15
razy do akcji, z czego dwukrotnie do pożarów. Poza terenem gminy Luzino, jednostka brała dwukrotnie udział w
usuwaniu powalonych drzew w Zamostnem. OSP Milwino
wyjeżdżała do akcji 14 razy do miejscowych zagrożeń oraz
3 razy do pożaru. W roku 2011 największą skomasowaną
ilość wyjazdów, dotyczących usuwania skutków lokalnych
podtopień i powalonych drzew odnotowano w miesiącu
lutym. W okresie od 4 do 10 lutego strażacy gminy Luzino
przepracowali przy akcjach ratowniczych 850 godzin, z
czego OSP Luzino – 321 godzin, Milwino – 266,5 godziny, Zelewo - 262,5 godziny. Jednorazowe wyjazdy w tym
czasie trwały nawet do kilkunastu godzin. Komendant
Gminny Jan Dettlaff prowadził w tym czasie aprowizację
dla ochotników, a Wójt Gminy Luzino, w związku z trudną
sytuacją podjął decyzję o natychmiastowym doposażeniu
jednostek w dodatkowe kombinezony gumowe, sztormiaki, węże pożarnicze oraz pompę szlamową.
W roku 2012 spadła ilość zdarzeń do 80. Strażacy wyjeżdżali 35 razy do pożarów, 22 razy do wypadków drogowych, 6 razy do powalonych drzew; 2 razy przygotowywali
teren do lądowania pogotowia lotniczego i jako ciekawostka - 1 raz do ratowania łabędzia. OSP Luzino wyjeżdżało
73 razy, Milwino – 4, a Zelewo 3 razy. Poza gminą akcje
były prowadzone w Bożympolu, Rosochach, Gowinie,
dwukrotnie w Strzebielinie, a także w Rumi, gdzie OSP
Luzino brała udział w ćwiczeniach na hotelu Faltom.
W 2013 roku wyjeżdżano do akcji 71 razy, w tym 5 razy
poza gminę Luzino (do Niepoczołowic, Rosoch, Wielistowa i dwukrotnie do Strzebielina). Najwięcej zgłoszeń
dotyczyło wypadków drogowych (35%) i pożarów (30%).
OSP Luzino brało udział w 61 zdarzeniach, Milwino – 6,
a Zelewo – 4.

W 2014 r. OSP wyjeżdżały do akcji 96 razy, z czego: 33
razy do pożarów. Pozostałe wyjazdy dotyczyły miejscowych zagrożeń, z czego można wyróżnić: 18 wyjazdów
do wypadków, 9 razy do usuwania plam oleju. Pozostałe
miejscowe zagrożenia dotyczyły m.in. usuwania skutków
kolizji drogowych, usuwania konarów drzew z jezdni,
pompowania wody, przygotowywania lądowiska dla Lot-

Nr 140 / wrzesień 2016 r.

LUZINO Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy

niczego Pogotowia Ratunkowego, oświetlenia lasu na potrzeby Policji. Najdłużej trwającą akcją było poszukiwanie
osoby zaginionej – mieszkanki Barłomina, która zaginęła
1 września. Na poszukiwaniach 13 druhów OSP Luzino
spędziło łącznie w dniach 1 i 2 września 16 i pół godziny, a 3 druhów z OSP Milwino 8,5 godziny. Trzeba dodać, że OSP Luzino, jako włączona do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego wyjeżdża do akcji również poza
teren gminy. W roku 2014 było to 9 razy i wszystkie wyjazdy dotyczyły pożarów – 2 razy do Strzebielina, 2 razy
do Bożegopola Wielkiego i po jednym wyjeździe do Góry,
Gościcina, Łówcza Górnego, Chmieleńca i Wejherowa.
Z pośród wymienionych 96 akcji OSP Milwino i Zelewo
wyjeżdżały po 4 razy.
W 2015 r. OSP wyjeżdżały do zdarzeń 120 razy, z czego:
31 razy do pożarów. Pozostałe wyjazdy dotyczyły miejscowych zagrożeń, z czego można wyróżnić: 23 wyjazdy
do wypadków, 24 razy do usuwania skutków kolizji lub
zanieczyszczenia jezdni (głównie poprzez plamy oleju).
Pozostałe miejscowe zagrożenia dotyczyły m.in. usuwania
wiatrołomów - 18, czy udzielenia pomocy innym służbom
(policji, Lotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu) – 14 razy.
OSP Luzino wyjeżdżało 108 razy, Milwino – 4, a Zelewo
– 8.
Najdłużej trwającą akcją stanowił 7 godzinny wyjazd do
80 ha pożaru zboża na pniu w Mierzynie – 17.08.2015 r.
, gdzie uczestniczyło 14 druhów z OSP Luzino. Oprócz
tego wyjazdu OSP Luzino wyjeżdżała do akcji poza teren
gminy Luzino jeszcze 7 razy, tj. do: Częstkowa, Strzebielina, Rumi, Łebna, Zamostnego i dwa razy do Gościcina.
2) Stan techniczny sprzętu przeciwpożarowego
Na stanie OSP Luzino są 3 pojazdy pożarnicze: FORD

Transit SLRT do ratownictwa drogowego, Mercedes Benz
i MAN TGM 18 4x4 BB, który w roku 2012 zastąpił wysłużoną, ponad 40.letnią Tatrę. Ponadto, jednostka posiada motopompę Tohatsu, motopompę Polonia, pompy
szlamowe WT-30 i WT-40, 2 motopompy NIAGARA, 3
agregaty prądotwórcze, 4 piły oraz sprzęt do ratownictwa
drogowego typu Holmatro. W roku 2013 Luzino otrzymało również dzięki uprzejmości Komendy Powiatowej PSP
w Wejherowie, samochód lekki operacyjny – Daewoo Lanos, dla którego w 2014 r. Gmina Luzino wygospodarowała miejsce garażowe w budynku byłej hydroforni przy ul.
Szkolnej w Luzinie.
OSP Milwino posiada GBM Stara 244, motopompę TOHATSU, motopompę Niagarę, piłę do drewna i agregat
prądotwórczy, zaś na wyposażeniu OSP Zelewo jest samo-

chód GBA Mercedes, motopompa POLONIA, motopompa Niagara, pompa szlamowa, piła do drewna oraz agregat
prądotwórczy.
Stan techniczny sprzętu i pojazdów OSP Luzino jest dobry, natomiast trzeba zwrócić uwagę na fakt, że według
danych z Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie, OSP
Zelewo posiada najstarszy samochód pożarniczych w powiecie (39 lat), nie wiele dalej plasuje się samochód pożarniczy jednostki w Milwinie, który ma 31 lat. Od kilku
lat Zarząd Oddziału Gminnego składa corocznie wnioski
do budżetu obejmujące konieczność zakupu samochodu
dla OSP Zelewo. Niestety ze względu na inne wydatki nie
udało się tego zrealizować.
3) Działalność szkoleniowa
Członkowie OSP w mijającej kadencji znacznie podnieśli
stopień wyszkolenia. Obecnie, nie ma przypadków, by do
akcji ratowniczych wyjeżdżały osoby, które nie posiadają
szkolenia podstawowego bądź aktualnych badań lekarskich. Oprócz szkoleń podstawowych druhowie podnoszą
swoje kwalifikacje na kursach dowódców, ratownictwa
technicznego oraz medycznych.
I tak, w roku 2011 przeszkolono 1 druha na kursie dowódców, 2 z ratownictwa technicznego, 11 przeszło szkolenie
podstawowe, dające uprawnienia do wyjazdu akcji ratowniczych i 7 podniosło kwalifikacje na kursie pierwszej pomocy. W roku 2012 zmieniły się podstawy programowe
szkoleń. Wszyscy druhowie, którzy ukończyli szkolenia
podstawowe przed rokiem 2006 mieli zostać skierowani na szkolenie podstawowe uzupełniające. W roku 2012
szkolenie to przeszło 4 druhów z OSP Zelewo i 5 z Luzina.
Szkolenie z kwalifikowanej I pomocy ukończyło 6 osób,
zaś recertyfikację tego kursu – 3 druhów z Luzina i 2 z
Milwina.
W 2013 r. doskonalono głównie wyszkolenie podstawowe
uzupełniające – ukończyło je 13 osób. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy ukończyło 8 osób. Przeszkolono
również 5 z Luzina, 5 z Zelewa i 3 z Milwina - nowych
strażaków – na kursie podstawowym. W roku 2014 - 2
druhów ukończyło kurs dowódców, sześciu - szkolenie z
ratownictwa technicznego, ośmiu – kurs kwalifikowanej
pierwszej pomocy, a 3 członków OSP ukończyło szkolenie
podstawowe. W 2015 r. - 2 druhów ukończyło kurs dowódców (reprezentanci OSP Milwino i Zelewo), pięciu szkolenie z ratownictwa technicznego (tj. 2 z OSP Luzino,
2 z OSP Zelewo i 1 z OSP Milwino), 2 członków OSP Milwino i 4 z OSP Luzino ukończyło szkolenie podstawowe.
Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy ukończyło 5 osób
z Luzina i 1 z Milwina, natomiast recertyfikacją tego kursu
objęto 4 druhów z Luzina, 1 z Zelewa i 2 z Milwina. Podsumowując minione 5 lat, odbyto następującą ilość szkoleń:
33 podstawowych, 22 podstawowych uzupełniających, 13
ratownictwa technicznego, 5 dowódców, 35 kwalifikowanej I pomocy medycznej i 12 recertyfikacji szkolenia medycznego.
OSP doskonalą swoje umiejętności także poprzez udział w
zawodach sportowo-pożarniczych. W organizowanych co
dwa lata powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych
dla seniorów, w roku 2011 uczestniczyły 3 drużyny z Gminy Luzino: męskie – z OSP Luzino i Zelewo oraz kobieca z
OSP Luzina, która uplasowała się na wysokim III miejscu.
OSP Luzino należy do nielicznych jednostek w wojewódz-
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twie pomorskim, która od lat ćwiczy przygotowanie do
zawodów sportowo-pożarniczych nie tylko według tradycyjnego regulaminu, ale międzynarodowego regulaminu
CTiF, który jest rozpowszechniony w innych województwach Polski. Z tego tytułu reprezentowała województwo
pomorskie w zawodach krajowych w latach 2000, 2004 i
2012. W tym ostatnim roku (2012) Luzino reprezentowała województwo na krajowych Zawodach w Białej Podlaskiej.
W 2013 r. sukcesem zakończyło się uczestnictwo seniorów
OSP Luzino w II kujawsko-pomorskich zawodach sportowo-pożarniczych wg regulaminu CTiF, które odbyły się w
październiku w Straszewie (koło Torunia), gdzie Luzino
zajęło II miejsce. Ponadto, w 2013 roku Zarząd Oddziału
Wojewódzkiego Związku OSP RP w Gdańsku postanowił przekazać do Luzina tor przeszkód, jednocześnie zobowiązując OSP do promocji zawodów w naszym województwie.
Na zaproszenie OSP Straszewo luzińska straż wzięła w
roku 2014 udział w III kujawsko-pomorskich zawodach
sportowo-pożarniczych, a także w organizowanych Wojewódzkich Zawodach Sikawek Konnych i Przenośnych,
podczas których zaprezentowano sikawkę konną „Gustaw”
z roku 1913. W dowód uznania dla OSP Luzino, Zarząd
Powiatowy Związku OSP RP w Wejherowie rekomendował jednostkę do udziału w plebiscycie na najlepszą straż
pożarną ogłoszoną przez „Dziennik Bałtycki”. Wynikiem
konkursu było zdobycie przez Prezesa Zarządu Oddziału
Gminnego i Naczelnika OSP Luzino tytułu „Najlepszego
Strażaka Województwa”.
W tym samym roku 100-letnią bryczkę prezentowano tak-

że na II Zlocie Województwa Pomorskiego Sikawek Konnych w Szymbarku. Zajęciem II miejsca dla OSP Luzino
zakończył się udział w Zawodach Współzawodnictwa
Gmin w Strzepczu.
W roku 2015 OSP Luzino trzykrotnie wyjeżdżała do zaprzyjaźnionej OSP w Straszewie, gdzie w marcu brała
udział w II halowych zawodach sportowo-pożarniczych
wg regulaminu CTiF „Budowa linii ssawnej na czas”, w lipcu uczestniczyła w VII Zawodach Sportowo-Pożarniczych
Sikawek Konnych i Przenośnych (zajęto 8 miejsce na 16
drużyn) oraz w październiku – w IV Kujawsko-Pomorskich Zawodach Sportowo-Pożarniczych wg regulaminu
CTiF, gdzie zajęła IV miejsce. Ponad 100-letnią luzińską
sikawkę konną prezentowano, podobnie jak w roku 2014,
także na sierpniowym III Zlocie Województwa Pomorskiego Sikawek Konnych w Szymbarku.
4) Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
18

W trosce o zainteresowanie młodzieży działalnością OSP,
jako potencjalnych przyszłych strażaków, Zarząd Oddziału Gminnego zrealizował w minionej kadencji szereg
przedsięwzięć.
Corocznie przeprowadza się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, w których uczestniczy około 20 osób. Są
to uczniowie ze szkół gminy oraz członkowie MDP. Laureaci tegoż turnieju często zdobywają czołowe miejsca w eliminacjach powiatowych oraz biorą udział w eliminacjach
wojewódzkich. Głównymi sponsorami nagród w konkursie są lokalni przedsiębiorcy, Nadleśnictwo Strzebielino
oraz Gmina Luzino. Trzeba dodać, że w marcu 2014 r.
eliminacje powiatowe Turnieju zorganizowano na terenie
gminy – w remizie OSP Luzino.
Dla członków MDP wszystkich 3 jednostek w okresie letnim organizuje się obozy lub wycieczki, zaś jesienią zawody gminne o „Puchar Wójta Gminy Luzino”. Z ramienia
Zarządu prace koordynuje Komendant Gminny Jan Dettlaff.
W roku 2011 zorganizowano dla 37 członków młodzieżowych drużyn jednodniową wycieczkę, obejmującą zwiedzanie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Wejherowie, muzeum Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze i
Zamku Krzyżackiego w Malborku. Ponadto, zorganizowano w Zelewie III Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze o „Puchar Wójta Gminy Luzino”. Zwycięzcami zostały
OSP Zelewo (Drużyna Dziewcząt) i OSP Luzino (Drużyna
Chłopców). Wielkim sukcesem zakończył się udział drużyn młodzieżowych naszej gminy w Powiatowym Turnieju Halowej Piłki Nożnej w Szemudzie, gdzie OSP Luzino
zajęło I miejsce, a OSP Milwino – II.
W dniach 27-31 sierpnia 2012 r. zorganizowano obóz dla
29 członków MDP w Słajszewie. Podczas obozu młodzież
doskonaliła umiejętności sportowo-pożarnicze. Młodzi
adepci straży uczestniczyli także w wycieczce do Muzeum Słowińców w Klukach, Parku Dinozaurów w Łebie oraz Oceanarium w Sarbsku. W zawodach gminnych
MDP, które odbyły się 29 września zwyciężyły 2 drużyny
z Luzina, MDP Luzino zajęło także II miejsce w powiatowych zawodach w piłkę nożną.
Od 1 do 5 lipca 2013 r., dzięki pomocy Komendanta
Gminnego Jana Dettlaffa, zorganizowano na jego posesji
w Starbieninie obóz sportowo-pożarniczy dla 25 członków
MDP. Młodzież zwiedziła także remizę OSP w Jastrzębiej
Górze oraz Dom Rybaka i Ocean Park we Władysławowie.
Jesienią młodzież mogła sprawdzić swoją kondycję fizyczną podczas organizowanych już po raz piąty gminnych zawodów sportowo-pożarniczych „O Puchar Wójta Gminy
Luzino”, podczas których zwyciężyła drużyna dziewcząt z
Zelewa i chłopców z Luzina.
W roku 2014 r. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP
Luzino zajęła V miejsce na zawodach powiatowych w Redzie i I miejsce w Powiatowym Turnieju Piłki Halowej w
Szemudzie. Dla dwudziestu uczestników Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Luzinie zorganizował
na przełomie czerwca i lipca 5. dniowy obóz sportowo-pożarniczy w Starbieninie. Podczas obozu dzieci wzięły
udział w wycieczce na Hel, gdzie po rejsie statkiem wokół cypla mierzei, zwiedzono Fokarium, Muzeum Rybołówstwa oraz Muzeum Obrony Wybrzeża z jego główną
atrakcją – stanowiskiem ogniowym B2 baterii Schlezwig-Holstein.
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W ubiegłym roku Zarząd Oddziału Gminnego odstąpił od
organizacji obozu sportowo-pożarniczego. Zorganizowano natomiast 1 sierpnia całodniową wycieczkę edukacyjną
do skansenu we Wdzydzach Kiszewskich, muzeum kolejnictwa w Kościerzynie oraz Parku Miniatur i Gigantów w
Stryszej Budzie, w której wzięło łącznie udział 30 członków MDP ze wszystkich 3 jednostek.
IV. Inne przedsięwzięcia OSP:
Ochotnicze Straże Pożarne gminy Luzino corocznie
uczestniczą w zabezpieczaniu imprez masowych, takie jak:
sobótki, dożynki, koncerty, biegi „Kaszubska 15” oraz w
uroczystościach kościelnych. Dla dzieci i młodzieży organizowane są pokazy i pogadanki. Seniorzy, podobnie jak
młodzież, uczestniczą w powiatowych halowych zawodach w piłkę nożną oraz grze w „Baśkę”, gdzie w tej ostatniej przoduje reprezentacja OSP Milwino. W sierpniu
2012 r. reprezentanci OSP Luzino mieli możliwość wyjazdu na Stadion Narodowy w Warszawie, gdzie odbywały
się uroczystości 20-lecia PSP połączone z XIII Zjazdem
Krajowym Związku OSP RP, a w kwietniu 2015 r. – wzięli
udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasną
Górę.
V. Działalność finansowa:
Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpożarowej koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej
ochotniczych straży pożarnych ponosi gmina.
W roku 2011 w budżecie gminy Luzino zaplanowano w
dziale 754 wydatki w wysokości 512 718,46 zł, ostatecznie
wydatkowano na OSP 192.513,79 zł. Różnica wynikła z
faktu, że
w planach ujęto zakup nowych samochodów strażackich,
czego nie udało się zrealizować.
W wydatkach tych, same ekwiwalenty za akcje ratownicze
wyniosły 59.933,21 zł, na zakup sprzętu i umundurowania wydano 64 189,34 zł. Wydatki związane z gospodarką
komunalną, a więc dotyczącą remontów strażnic wyniosły
61.773,44 zł (wykonano z kostki brukowej nawierzchnię
przed remizą OSP Zelewo oraz wyremontowano tamtejszą
instalację elektryczną).
W roku 2012 największe potrzeby OSP pochłonęły wydatki majątkowe na zakup nowego samochodu MAN dla OSP
Luzino. Z budżetu gminy wydatkowano na ten cel kwotę
431.582 zł. Zakup współfinansowali: Oddział Wojewódzki
Związku OSP RP w Gdańsku kwotą 150 tys. zł, Komenda
Główna PSP – 49.465 zł, Starostwo Powiatowe w Wejherowie – 30.000 zł, Urząd Marszałkowski Województwa

Pomorskiego – 20.833 zł oraz sołectwo Luzino – 5.000 zł.
Pozostałe finansowanie działalności OSP w roku 2012
wyniosło 167.467,63 zł., z czego na wypłaty ekwiwalentów
wydano 42.014,62 zł, a nas zakup sprzętu i umundurowania: 104 239,51 zł. Ponadto, poza działem bezpieczeństwo
publiczne, gmina wydatkowała środki na remont pomieszczeń w OSP Luzino 7.568,74 zł, a na modernizację
instalacji elektrycznej i utwardzenie parkingu przy OSP
Milwino – 11.341,17 zł.
W roku 2013 na działalność bieżącą budżet gminy Luzino
poświęcił 220 485,71, z czego 41 378,25 zł pochłonęły
ekwiwalenty, a zakup sprzętu wyniósł 146 010,69 zł.
Zgodnie ze zestawieniem sporządzonym przez księgowość
Urzędu Gminy Luzino, w roku 2014 zaplanowano w budżecie gminy w rozdziale z zakresu ochrony przeciwpożarowej 212.404 zł, z czego wydatkowano 197.155,16 zł.
Same ekwiwalenty za udział w akcjach wyniosły 43.623,60
zł, badania lekarskie – 4.461 zł, szkolenia – 6.860 zł. W
rozdziale gospodarki komunalnej wydatki na remonty
strażnic wyniosły 52.222,49 zł.
W roku 2015 zaplanowano w budżecie gminy w rozdziale
z zakresu ochrony przeciwpożarowej 223 956,00 zł, z czego wydatkowano 191.200,10 zł. Największą kwotę wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach i
szkoleniach, tj: 48.988,72 zł, zakup materiałów wyposażeniowych wyniósł 44.606,05 zł. Zakup tzw. usług pozostałych (np. monitoring, remonty pojazdów, przeglądy sprzętu) wyniósł 27.612,24 zł, ubezpieczenia jednostek i sprzętu
– 13.279,62 zł, badania lekarskie – 3.433,00 zł, szkolenia
– 6.370,00 zł.
Prawie corocznie otrzymywano również dotację z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na działanie OSP
Luzino. Za lata 2011-2015 kwoty te wynosiły: w 2011 r.
- 12.000 zł, w 2012 - 49.465 zł, w 2013 r. - 3.450, w 2015
– 8.836 zł. Poszczególne OSP korzystały również z dotacji na zakup sprzętu i umundurowania od Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Gdańsku. Zarząd Oddziału
Gminnego Związku OSP RP w Luzinie serdecznie dziękuje wszystkim za dotacje i darowizny, a szczególnie Radzie
Gminy Luzino oraz Wójtowi Gminy za wsparcie działalności jednostek OSP.

SPORT
MIESZKANKA KĘBŁOWA BRĄZOWĄ
MEDALISTKĄ MISTRZOSTW ŚWIATA
W KICKBOXINGU
Znakomicie w tegorocznych Mistrzostwach Świata
w kickboxingu w Dublinie spisała się Zuzanna Kalbarczyk z KTS-K GOSRiT Luzino.
Zuzanna Kalbarczyk po raz drugi, a Filip Stark po raz
pierwszy, reprezentowała Polskę podczas najważniejszej
imprezy kickboxingu na świecie dla kadetów. Zawodnicy
KTS-K GOSRiT Luzino i Wejherowskiego Stowarzyszenia
Sportowego walczyli o medale podczas Mistrzostw Świata
Kadetów i Juniorów WAKO w kickboxingu w Dublinie.
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- Aby zostać reprezentantami kraju, nasi zawodnicy
musieli wygrać Mistrzostwa Polski oraz zaprezentować się jak należy podczas turniejów kontrolnych
- mówi Rafał Karcz, prezes WSS oraz instruktor
kickboxingu. Z pewnością
nie bez znaczenia były ich
świetne występy na Słowacji i na Węgrzech. Razem, aby przedrzeć się do ścisłej reprezentacji, musieli wygrać po kilkanaście walk w sezonie. Powołania to dla nich, ale także dla mnie, nagroda za ciężką
pracę na sali i wielkie poświęcenie. - dodaje Rafał Karcz.

„SPORT FOR ALL” - WYMIANA MŁODZIEŻY Z POLSKI, RUMUNiI I BELGII

W ramach unijnego programu Erasmus+ w dniach 1320.07.2016 r. w Luzinie na wymianie młodzieży w projekcie „Sport for All” spotkały się trzy grupy młodzieżowe z trzech różnych państw europejskich, aby wspólnie
promować zdrowy tryb życia. Organizatorem i koordynatorem wymiany była Fundacja Instytut Współpracy
Regionalnej wraz z Gminnym Ośrodkiem Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie. Grupa młodzieży z Luzina
wraz z opiekunem p. Izabelą Wolską-Zimny gościła grupę młodzieży z Rumunii oraz Belgii. Uczestnicy aktywnie spędzili razem siedem dni wykorzystując ten czas na
rozwijanie swojej wiedzy na temat sportu, odpowiedniego
odżywiania w sporcie, wykorzystania sportu w walce ze
stresem oraz walce ze stresem w sporcie. Ponadto młodzi
ludzie odkryli społeczną rolę sportu, dyskutowali na temat likwidowania barier w sporcie oraz zapoznali się ze
źródłami finansowania w sporcie. Poprzez pracę w mieszanych grupach młodzież kształtowała umiejętności
współdziałania w zespole, umiejętności interpersonalne,
pobudziła kreatywność oraz otworzyła się na innych ludzi
i ich kulturę. Innymi metodami pracy na wymianie były
warsztaty, panele dyskusyjne, burze mózgów, prezentacje,
projekcje filmów. W trakcie wymiany uczestnicy uprawiali różne dyscypliny sportowe wewnątrz jak i na zewnątrz
Hali Sportowej GOSRiT. Zorganizowana została również wizyta na dużych obiektach sportowych na terenie
Trójmiasta: stadionie Energa w Gdańsku, stadionie Ergo
Arena na granicy Gdańska i Sopotu, stadionie miejskim
w Gdyni oraz na stadionie narodowym rugby w Gdyni.
Z wizyty uczestnicy stworzyli filmik, który został przedstawiony na spotkaniu z lokalną społecznością ostatniego
dnia wymiany. Dzięki udziałowi w projekcie młodzi ludzie
zwiększyli swoje zainteresowanie sportem, pogłębili swoją
20

wiedzę na temat różnych aspektów związanych ze sportem
oraz zrozumieli dobroczynny wpływ aktywności fizycznej
na zdrowie. Co więcej, a może nawet co najważniejsze rezultatem wymiany są nowe międzynarodowe przyjaźnie.
Więcej informacji o projekcie oraz galerię zdjęć można zobaczyć na stronie internetowej Fundacji: www.iwr.org.pl .

AKTYWNE WAKACJE ZAWODNIKÓW
GOSRiT LUZINO
Podczas tegorocznych wakacji w obozach sportowych
uczestniczyło ponad 230 młodych piłkarzy. Na początku
sierpnia swoje treningi już pod okiem trenera Tomasz
Joryna rozpoczęli najmłodsi adepci futbolu
rocznik 2009/10, którzy
lato spędzili na własnych
obiektach. W tym samym czasie zajęcia rozpoczęli również zawodnicy z rocznika 2008
(trener Tomasz Kotwica), z rocznika 2007 (trener Mateusz Cytryniak)
oraz z rocznika 2006 (
trener Piotr Jasielski).
Wszystkie te zespoły
uczestniczyły w dniach
10.08-15.08 w zgrupowaniu w Nowej Wsi
Przy widzkiej.B ardzo
aktywnie lato spędzili
również młodzi piłkarze
GOSRiT 2005/06. Podopieczni trenera Karola
Piątka, któremu pomaga od sierpnia inny znany były ligowy piłkarz - Paweł Buzała, intensywnie przygotowywali
się do nowego sezonu już od połowy lipca, gdzie oprócz
treningów rozgrywali liczne sparingi, w których już zdołali pokonać m. in. wejherowskiego Gryfa, przebywających
w Luzinie na obozie zawodników MKS 2000 Tuszyn (woj.
łódzkie) oraz Lechię Gdańsk. Zmiany nastąpiły również
w GOSRiT/Kleba 2004. Pierwszą drużynę od tego sezonu prowadzić będzie
Grzegorz Semak. Zespół
rozegrał już 3 sparingi, najpierw przegrał z
Cartusią Kartuzy, później wygrał z wejherowskim Gryfem i drużyna
GOSRiT 2005. Druga
drużyna tego rocznika,
prowadzona przez Pawła
Hinza przez całe wakacje
uczestniczyła aktywnie
w Wakacyjnej Lidze Orlik i razem z GOSRiT/
Kleba Luzino wyjechała na obóz sportowy do
Darłowa (22-28.08.2016)
Kolejne zmiany dotknęły przed nowym sezonem Juniora
C i B. Rocznik 2002 połączył się z 2003 i pod okiem trenera Pawła Radeckiego przygotowywał się na własnych
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obiektach do nowego sezonu, uczestnicząc m.in. w dniach
15-20.08.2016 r. w obozie dochodzeniowym. Nowego trenera mają również zawodnicy Juniora Młodszego ( rocznik 2000/01), którzy od nowego sezonu występować będą
w 1 Wojewódzkiej Lidze Junior B. Trenerem tej drużyny
jest Rafał Kaczmarczyk, który na początku sierpnia jeszcze
z zespołem GOSRiT el professional 2001/02 znakomicie
zaprezentował się na finale krajowym Turnieju Piłkarska
Kadra Czeka LZS, gdzie zespół GOSRiT zajął 3 miejsce w
Polsce. Wartością dodaną tego wyjazdu było powołanie na
konsultacje Reprezentacji Polski U-16 Kacpra Barteckiego. Najstarsi juniorzy, przygotowujący się do 1 Wojewódzkiej Ligi Junior A również trenują na własnych obiektach
rozgrywając kilka sparingów m in. z Gwardią Koszalin,
Lwem Lębork, Stolemem Gniewino i Pogonią Lębork. Zespół prowadzony przez Krzysztofa Buczaka został również
zgłoszony do rozgrywek Pucharu Polski, gdzie w 1 rundzie
podejmować będzie Klif Chłapowo. Po spadku dziewczyn
do III ligi zapowiadają się w drużynie spore zmiany. Na
kontynuowanie kariery w Biało-Zielone Gdańsk zdecydowały się Julia Damps i Karolina Płotek, do Polonii Środa Wielkopolska planuje tez odejść Maria Lińska a na testy do Ekstraklasowej Olimpii Szczecin wyjechały Ewelina
Pielowska i Magda Lińska. Rozgrywki ligowe, dziewczyny
rozpoczęły w ostatni weekend sierpnia ze swoimi przyjaciółmi KTS-K Lew Lębork. W okresie wakacji dziewczyny
rocznik 2001 i młodsze pod okiem trenerów Sylwestra
Piątka i Rafała Freitaga na początku sierpnia uczestniczyły
w obozie dochodzeniowym. Kolejne zmiany dotyczą drużyn seniorskich. GOSRiT Wikęd Luzino po spadku do V
ligi nie prowadzi już Wojciech Pięta, którego miejsce na
ławce trenerskiej zajął, związany z Luzinem od kilku lat
Grzegorz Lisewski. Zespół upuściło kilku zawodników:
Paweł Sobczyński i Maciej Szymański wybrali IV ligowy
Stolem Gniewino, Jakub Tobiaski został wypożyczony do
III ligowej Pogoni Lębork a na zakończenie kariery zdecydował się Karol Piątek. Pozostali zawodnicy zdecydowali
się kontynuować karierę w naszym klubie, ponadto do zespołu włączeni zostali wychowankowie GOSRiT(Kalkowski, Malejki, Rzakowski oraz bracia Kożyczkowscy) oraz
do składu powrócił doświadczony Maciej Pliński. Kadra
drużyny na „papierze” wygląda dobrze co jest na pewno
zasługą grającego kierownika drużyny, Michała Dąbrowskiego. Trenera zmieniły również rezerwy GOSRiT, w
miejsce Grzegorza Lisewskiego zespół prowadzić będzie,
godząc występy w V lidze, Maciej Pliński, dla którego będzie to pierwsza praca na ławce trenerskiej. W sumie w
sezonie 2016/17 w rozgrywkach ligowych i turniejowych
uczestniczyć będzie 12 zespołów KTS-K GOSRiT Luzino.

grywek wojewódzkich. Dobra postawa w turnieju zaowocowała powołaniem Kacpra Barteckiego na konsultację
Reprezentacji Polski U-16. Wspomnieć należy również,
że ambasadorem tegorocznej edycji PKC był trener Rafał
Kaczmarczyk.

KACPER BARTECKI Z GOSRiT LUZINO
POWOŁANY NA KONSULTACJĘ REPREZENTACJI POLSKI U-16
Znakomita postawa GOSRiT el professional Luzino na
finale krajowym Turnieju Piłkarska Kadra Czeka, który
odbył się w ubiegłym tygodniu w Słubicach zaowocowała
powołaniem Kacpra Barteckiego na konsultację Reprezentacji Polski U-16. Trener Bartłomiej Zalewski był obecny
podczas meczy finałowych turnieju, gdzie popularny „Jeleń” pokazał się z bardzo dobrej strony. Warto dodać, że
Kacper jest zawodnikiem klubu GOSRiT Luzino od 2012
roku i od początku swojej kariery trenerem jego był Paweł Radecki. Na finale PKCz drużynę prowadził już trener
Rafał Kaczmarczyk, który jak poprowadził zespół do sukcesu, jakim jest zajęcie przez GOSRiT 3 miejsca w Polsce .

PONAD 170 ZAWODNIKÓW
UCZESTNICZYŁO W WAKACYJNEJ
LIDZE W KĘBŁOWIE

AKTYWNE WAKACJE ZAWODNIKÓW
GOSRiT LUZINO
Wielkim sukcesem zakończył się udział GOSRiT el professional Luzino w finale krajowym turnieju Piłkarska
Kadra Czeka LZS, który odbył się w dniach 8-13 sierpnia
w Słubicach. Drużyna rocznik 2001/02 prowadzona przez
trenerów Rafała Kaczmarczyka i Pawła Radeckiego zajęła
podczas turnieju trzecie miejsce, co jest najlepszym wynikiem klubu w historii występów w tym turnieju. Warto
dodać, że udział w finale mają zapewniony zwycięzcy roz-

Wakacje dobiegły końca, a wraz z nimi zakończyła się również Wakacyjna Liga w Kębłowie. We wtorek 30 sierpnia
br. odbyło się uroczyste zakończenie ligi po którym odbył
się jeszcze ostatni Wakacyjny Turniej „Dzikich Drużyn”.
W rozgrywkach prowadzonych przez animatora Pawła
Hinz z GOSRiT Luzino udział wzięło 20 drużyn z całej
gminy i nie tylko, w których wystąpiło blisko 170 zawodników w wieku od 6 do 18 lat!
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Do rozstrzygnięcia zmagań, jak się okazało wystarczyło 15
dni, a młodzi piłkarze spędzili na boisku ponad 2250 minut. Strzelili w tym czasie 484 bramek.
Młodzież stanęła na wysokości zadania rywalizując zgodnie z zasadami fair play, dbając o porządek i sędziując zawody. Organizatorzy dziękują trenerom, którzy pojawili
się na turniejach: R. Kaczmarczykowi, P. Jasielskiemu, R.
Freitag, P. Radeckiemu oraz G. Semak. Kilka razy swoją
obecnością zaszczycił nas również prezes KTS-K GOSRiT
Luzino - Piotr Klecha. W oprawie fotograficznej pomagała
Karolina Hinz, a przepiękne nagrody z piernika wykonała Kinga Blokus. Nagrody dla uczestników ligi ufundował
GOSRiT Luzino oraz Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego.

ZWYCIĘSTWO MAGDY
I KATARZYNY PŁOTKA
W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
W sobotę, 3 września 2016 r. w Żukowie rozegrano I
Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Juniorek i Juniorów
w Tenisie Stołowym. Ponad pięćdziesięciu zawodników
i zawodniczek walczyło o kwalifikację do I GRAND PRIX
POLSKI, które zostanie rozegrane w dn. 14-16.10.2016
w Jarosławiu (woj. podkarpackie).
Rewelacyjnie spisały się obie zawodniczki KTS-K GOSRiT LUZINO. Magda Płotka zajęła I miejsce, a Katarzyna
Płotka uplasowała się na najniższym stopniu podium.

W LUZINIE RUSZYŁA
AKADEMIA PIŁKARSKA
KAROLA PIĄTKA
Zapraszamy wszystkich chętnych młodych adeptów piłki nożnej do nowo powstałej Akademii Piłkarskiej Karol
Piątka. Akademia ruszyła 20 września br. dla rocznika
2010 i młodszych. Zapisy pod numerem telefonu: 501425-426. Treningi odbywać będą się na nowopowstałym
obiekcie za marketem Polo. Akademia gwarantuje świetną
zabawę i naukę gry w piłkę nożną przy świetnej obsadzie
trenerskiej. Trenerzy akademii to znani ligowi piłkarze:
Karol Piątek oraz Paweł Buzała. Akademia oferuje również treningi indywidualne (dla każdego rocznika) pod
okiem doświadczonych trenerów.
22
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PRZED NAMI
VIII EDYCJA KASZUB CUP
Wielkimi krokami zbliża się już 8. edycja Ogólnopolskich
Turniejów Kaszub Cup w Luzinie, w których uczestniczyło dotychczas ponad 20 000 adeptów piłki nożnej, 140
klubów z terenu całej Polski oraz z Rosji i Białorusi. Jak
zawsze również w tym roku zorganizowany zostanie cykl
11 zawodów, podczas, których na ich uczestników czekać
będą liczne nagrody oraz moc sportowych emocji.
Serdecznie zapraszamy do udziału w tym największym ,
nie tylko na Kaszubach, cyklu zawodów dla młodych piłkarzy , poniżej lista imprez wraz z kontaktem do organizatora:
Rocznik 2009 - termin: 12.11.2016 r. - organizator: Tomasz
Joryn tel.: 534 920 902, mail: t.joryn@gosrit.luzino.pl
Rocznik 2008 - termin: 14.01.2017 r. - organizator: Tomasz
Kotwica tel.: 530 041 607, mail: t.kotwica@gosrit.luzino.pl
Rocznik 2007 - termin; 19-20.11.2016 r. - organizator: Mateusz Cytryniak tel.: 500 469 697, mail: m.cytryniak@gosrit.luzino.pl
Rocznik 2006 - termin: 7-8.01.2017 r. - organizator: Piotr
Jasielski tel.: 794 700 154, mail.: p.jasielski@gosrit.luzino.
pl
Rocznik 2005 - termin 3-4.12.2016 r. - organizator: Karol
Piątek tel.: 501 425 426 i Paweł Buzała 502 149 817, mail.:
p.buzala@gosrit.luzino.pl
Rocznik 2004 - termin: 4-5.02.2017 r. - organizator Grzegorz Semak, tel.: 605 764 000, mail: g.semak@gosrit.luzino.pl
Rocznik 2002/03 - termin: 26-27.11.2016 r. - organizator
Paweł Radecki, tel.: 501 104 483, mail.: p.radecki@gosrit.
luzino.pl
Junior B - termin: 10-11.12.2016 r. - organizator Rafał
Kaczmarczyk, tel.: 888 789 867, mail: r.kaczmarczyk@gosrit.luzino.pl
Junior A - termin: 29.01.2017 r. organizator: Krzysztof Buczak, tel.: 514 676 354, mail: k.buczak@gosrit.luzino.pl
Seniorzy - termin: 17.12.2016 r. - organizator: Piotr Klecha, tel.: 503 537 930, mail: p_klecha_gosrit@luzino.pl
Dziewczyny - termin 18.02.2017 r.- organizator: Sylwester
Piątek, tel.: 513 151 137, Rafał Freitag, tel.: 530 000 777,
mail.: r.freitag@gosrit.luzino.pl.
Warto wspomnieć, że do wręczenia nagród dla młodych
piłkarzy zapraszane są gwiazdy nie tylko pomorskiej piłki. Gościli u nas m in. Karol Piątek, Paweł Buzała, Rafał
Kaczmarczyk, Jacek Manuszewski, Łukasz Surma czy
Maciej Kalkowski z Lechii Gdańsk, Bartosz Ława, Rafał
Siemaszko, Marcus Da Silva z Arki Gdynia czy znani ligowi trenerzy Czesław Michniewicz, Tomasz Borkowski,
Marcin Kaczmarek. Imprezy te objęte były również patronatem honorowym przez: Mieczysława Struk- Marszałka
Województwa Pomorskiego, Wojewodę Pomorskiego, Kazimierza Plocke- Posła RP, Radosława Michalskiego- prezesa OZPN, Piotra Klecha – przewodniczącego Pom. LZS,
Waldemar Moska – rektor AWF, Wójta Gminy Luzino- Jarosława Wejera oraz PZPN.

ZAPRASZAMY
NA ZAJĘCIA KICKBOXINGU
KTS-K GOSRiT Luzino oraz Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe zapraszają na treningi kickboxingu dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat w Hali Widowiskowo – Sportowej w Luzinie wzorem ubiegłego sezonu bez zmian – tj. we
wtorki oraz w czwartki.
W Luzinie treningi wystartowały 6 września, sala nr 26
GOSRiT Luzino, ul. Mickiewicza 22 w podanych dniach
i godzinach:
- wtorki i czwartki, godz. 16:45 – 17:30 – grupa 5-12 lat –
początkująca i średnio zaawansowana
- wtorki i czwartki, godz. 17:30 – 18:30 – grupa zawodnicza.
W obu sekcjach trenować będzie nie więcej niż 12 osób
(razem maksymalnie 24 osoby w obu grupach), dlatego
ilość miejsc jest ograniczona – liczy się kolejność zgłoszeń.
Ponadto grupę zawodniczą informujemy, że KONIECZNE jest posiadanie kompletnego sprzętu ochronnego do
zajęć (kask, ochr. stóp, piszczeli, szczęka, ochr. krocza,
rękawice) oraz stroju: spodnie do kickboxingu, koszulka.
Zamówienia na sprzęt można dokonać za pośrednictwem
trenera – informacja na zajęciach.
Informacje dot. zapisów pod nr tel. 695 650 914 lub email:
rafal.karcz@sportwejherowo.pl.
Organizatorzy zaznaczają, że nie odpowiadają na smsy z
zapytaniem dot. treningów.
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