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ZA NAMI SOBÓTKI GMINNE 2017
Dnia 23 czerwca 2017 roku na placu gminnym przy ul.
Olimpijskiej odbyły się Sobótki Gminne. Festyn rozpoczął się o godz. 19.00. Na Sobótki przybyli nie tylko
mieszkańcy gminy, ale również i goście.
Pierwszą atrakcją był występ Kabaretu Pùrtcë z Pucka.
Następnie, zgodnie z tradycją o godzinie 20.00 rozpalono
ognisko sobótkowe przez włodarza Gminy Luzino – Jarosława Wejera. Kolejnym punktem programu był koncert
zespołu SPIKE i NON STOP. Uczestnicy festynu sobótkowego szukali legendarnego kwiatu paproci, który zakwita
raz w roku, a znalazcy ma zapewnić bogactwo i dostatek.
Kwiat paproci odszukała mieszkanka Luzina, której nagrodę wręczył wójt gminy Luzino. Nagrodę ufundowała
Firma Handlowa „Kunz” s.c. Edmund i Waldemar Kunz,
za którą organizatorzy dziękują sponsorowi.
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Z ŻYCIA SAMORZĄDU
INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI
PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY
w okresie międzysesyjnym
od 1 kwietnia 2017 r. do 28 czerwca 2017 r.
Realizowałem zadania przewodniczącego Rady Gminy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i Statutem
Gminy Luzino. W każdą środę pełniłem dyżur. Przyjmowałem mieszkańców gminy i podejmowałem czynności
administracyjne mające na celu rozwiązanie ich problemów. W okresie międzysesyjnym organizowałem pracę
Rady. Ustaliłem z przewodniczącymi Komisji Rady Gminy terminy i tematykę posiedzeń. W dniach 13, 19 i 20
kwietnia 2017 r. odbyły się posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna rozpatrywała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok. Po rozpatrzeniu sprawozdania przygotowała opinię i wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2016 rok. W dniach
08 kwietnia i 9 maja 2017 odbyły się posiedzenia Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. W dniu 8 kwietnia Komisja odbyła wyjazdowe posiedzenie na IX Targi ogrodniczo-pszczelarskie do Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Lubaniu. W dniu 08 maja 2017 r. odbyło się
posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, zaś 10 maja
2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarczej i Samorządu, a 12 maja 2017 r. posiedzenie Komisji Zdrowia
i Opieki Społecznej. Miałem zaszczyt uczestniczyć w uroczystości związanej z uhonorowaniem druha Jana Schulz,
Medalem Honorowym Bolesława Chomicza. Medal został
nadany przez Prezydium Zarządu Głównego Związku
Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej w
Warszawie. Uroczystość odbyła się 11 kwietnia 2017 roku
w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie. W dniu
1 maja uczestniczyliśmy w uroczystości pogrzebowej śp.
Jana Schulz. Pożegnaliśmy naszego kolegę, który pełnił
funkcję radnego od 1990 roku do 2006 roku, przez cztery
kadencje. Dnia 22 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 odbył
się XIV Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Województwa
Pomorskiego w Hali Widowiskowo Sportowej im. Macieja Płażyńskiego w Luzinie, Radę Gminy reprezentowali radni (Edmund Słowi, Stanisław Cejrowski). Radny
Stanisław Cejrowski reprezentował Radę Gminy podczas
eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. Eliminacje odbyły
się 25 kwietnia 2017 r. na placu Szkoły Podstawowej im.
Lecha Bądkowskiego w Luzinie. W obchodach rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Radę Gminy reprezentowali radni, którzy złożyli wiązankę kwiatów przy Pomniku Powstańców i Wojaków w Luzinie. Dnia 6 maja
2017 r. radni reprezentowali Radę Gminy w obchodach
Międzynarodowego Dnia Strażaka patrona św. Floriana.
Święto to jest przede wszystkim okazją do uczczenia trudu i poświęcenia ludzi, którzy żyją według zasady „Bogu
na chwałę, ludziom na ratunek”. Zgodnie z art. 19 ust.2
ustawy o samorządzie gminnym i Statutem Gminy Luzino
wykonywałem zadania przewodniczącego Rady. W każdą
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środę pełniłem dyżur. Przyjmowałem mieszkańców gminy i podejmowałem czynności administracyjne celem rozwiązania ich problemów i wniosków. Organizowałem pracę Rady. Z przewodniczącymi Komisji ustaliłem terminy
i tematykę posiedzeń.
W dniu:
- 05 czerwca 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Komisja na swym posiedzeniu przeprowadziła
kontrolę w zakresie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej Luzino za 2016 rok.
- 12 czerwca 2017 r. odbyła się narada z radnymi celem
zapoznania się i omówienia projektu uchwały dotyczącego
przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kębłowo (wsie
Kębłowo i Kochanowo), gmina Luzino, w zakresie działek:
nr nr: 510/1, 510/2, 510/3 i cz. dz. 510/4.
- 19 czerwca 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, a
- 20 czerwca 2017 r. posiedzenie Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska,
- 21 czerwca 2017 r. posiedzenie Komisji Gospodarczej
i Samorządu oraz
- 22 czerwca 2017 r. posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki
Społecznej.
W dniu 02 czerwca 2017 r. uczestniczyłem w Forum
Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Pomorza. Tematem posiedzenia było: „Aktualne problemy decentralizacji”, „Interes prawny radnego” i „Dobre praktyki Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Pomorza”.
Wykładowcy Forum to: prof. Jerzy Stępień i dr prawa Ewa
Bosy. Reprezentowałem Radę Gminy w uroczystościach
związanych z obchodami 70. lecia istnienia przedszkola
w Luzinie. Uroczystości odbyły się 9 czerwca 2017 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Luzino
/-/ Bartłomiej Formela

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI
WÓJTA GMINY LUZINO
w okresie międzysesyjnym
od 18 maja 2017 r. do 28 czerwca 2017 r.
1) W dniu 19 maja uczestniczyłem w spotkaniu wiceministrów Jerzego Szmita i Kazimierza Smolińskiego, którzy
poinformowali o rozpoczęciu przetargu na budowę Trasy
Kaszubskiej na odcinku Obwodnica Trójmiejska – Bożepole; m.in. z węzłem w Luzinie. Planowany termin zakończenia inwestycji to 2021 r.
2) 9 czerwca nasze przedszkole obchodziło jubileusz
70-lecia istnienia na terenie Luzina. Budynek przedszkola
na tę uroczystość został odmalowany, co podniosło walory
estetyczne tego obiektu.
3) 11 czerwca na Hali Widowiskowo-Sportowej odbyła się
IX Kaszubska Paraolimpiada organizowana przez Stowarzyszenie „Skrzydło Anioła”. Gmina Luzino, jak co roku,
wsparła finansowo to ważne wydarzenie.
4)
20 czerwca w Gniewie odebrałem nagrodę „Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionów 2017”, za wybudowanie wzorcowego żłobka „Tuptusie”. Współorganizatorami konkursu jest Związek Gmin Pomorskich oraz
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Starostowie Województwa Pomorskiego. Również firma
„Przetwórstwo Mięsa KONKOL sp. z o.o. w Kębłowie”
otrzymała nagrodę „HIT Regionów 2017” w kategorii
„produkcja”.
5) W czerwcu otrzymaliśmy (akt notarialny) od Starostwa
Powiatowego działkę nr 210/1 o pow. 672m2. W maju
otrzymaliśmy działkę nr 213 o pow. 600 m2 od Agencji
Nieruchomości Rolnych. Obie działki położone są w Sychowie a otrzymane działki zostaną przeznaczone na poszerzenie ul. kard. Wyszyńskiego. Poprawi to wjazd z drogi powiatowej na ulicę Szkolną.
6) Przeprowadziliśmy remont ul. Lipowej oraz ul. Długiej
w Luzinie.
7) Obecnie na ukończeniu są prace przy budowie ulicy ks.
Machalewskiego w Luzinie.
8) Modernizacja energetyczna budynków użyteczności
publicznej ramach ZIT w gminie Luzino – rozstrzygnięto
przetarg i rozpoczęto prace budowlane.
- obiekt szkoły w Zelewie – termin zakończenia
31.07.2017 r.
- obiekt szkoły w Robakowie – termin zakończenia
31.08.2017 r.
- obiekt szkoły w Sychowie – termin zakończenia:
30.09.2017 r.
- obiekt szkoły w Wyszecinie – termin zakończenia
13.10.2017 r.
Całkowity koszt projektu wynosi 2.731.113 zł. Dofinansowanie ze środków UE – 1.610.000,00 zł.
Wójt Gminy Luzino
/-/ Jarosław Wejer

WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH
PODCZAS XXV, XXVI, XXVII
ORAZ XXVIII SESJI RADY GMINY
Uchwały podjęte podczas XXIX Sesji Rady Gminy
Luzino z dnia 17 maja 2017 r.:
- Nr XXIX/304/2017 Rady Gminy Luzino w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy
Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i
stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na
2016 rok,
- Nr XXIX/305/2017 Rady Gminy Luzino w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej im. Leona
Roppla w Luzinie,
- Nr XXIX/306/2017 Rady Gminy Luzino w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury
- Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie,
- Nr XXIX/307/2017 Rady Gminy Luzino w sprawie rozpatrywania i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za
2016 rok i informacją o stanie mienia jednostki oraz w
sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Luzino
za 2016 rok,
- Nr XXIX/308/2017 Rady Gminy Luzino w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/256/2016 Rady Gminy Luzino z dnia
30 listopada 2016 r. (dot. dotacji celowej dla Powiatu Wejherowskiego),

- Nr XXIX/309/2017 Rady Gminy Luzino w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Wejherowskiego,
- Nr XXIX/310/2017 Rady Gminy Luzino w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2032,
- Nr XXIX/311/2017 Rady Gminy Luzino z dnia w sprawie
zmiany budżetu gminy na 2017 rok,
- Nr XXIX/312/2017 Rady Gminy Luzino w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- Nr XXIX/313/2017 Rady Gminy Luzino w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego,
- Nr XXIX/314/2017 Rady Gminy Luzino w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Luzino,
- Nr XXIX/315/2017 Rady Gminy Luzino w sprawie uchylenia uchwały nr XII/116/2011 Rady Gminy Luzino z
dnia 17 października 2011 oraz uchwały nr XIV/149/2011
Rady Gminy Luzino z dnia 27 grudnia 2011 r. (dot. planu
nadzoru nad żłobkiem),
- Uchwała Nr XXIX/316/2017 Rady Gminy Luzino w
sprawie zaliczenia dróg w Luzinie do dróg publicznych o
kategorii dróg gminnych,
- Nr XXIX/317/2017 Rady Gminy Luzino w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości (dot. dz. 364/60 w Kębłowie),
- Nr XXIX/318/2017 Rady Gminy Luzino w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Luzino (dot. ulicy Białej),
- Nr XXIX/319/2017 Rady Gminy Luzino w sprawie zmiany uchwały nr XVII/155/2008 Rady Gminy Luzino z dnia
23 kwietnia 2008 roku w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom w Luzinie (ul. Lawendowa),
- Nr XXIX/320/2017 Rady Gminy Luzino w sprawie
uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino)
gm. Luzino (w zakresie działek nr 33/6 i 31/70),
- Nr XXIX/321/2017 Rady Gminy Luzino w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kębłowo (wsie
Kębłowo i Kochanowo) gmina Luzino,
- Nr XXIX/322/2017 Rady Gminy Luzino w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Robakowo w gminie Luzino,
- Nr XXIX/323/2017 Rady Gminy Luzino w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działki
nr 41/28, 41/29, 41/30, 41/31, 41/32, 32/4, 34/19, 34/20,
34/21, 34/22-24/28, 36/50), w gminie Luzino,
- Nr XXIX/324/2017 Rady Gminy Luzino w sprawie nabycia nieruchomości (dz. 11/4 w Barłominie),
- Nr XXIX/325/2017 Rady Gminy Luzino w sprawie nabycia nieruchomości w Luzinie (dz. 740/6 w Luzinie),
- Nr XXIX/326/2017 Rady Gminy Luzino z w sprawie
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny
Luzino) gm. Luzino.
Uchwały podjęte podczas XXX sesji Rady Gminy Luzino
z dnia 28 czerwca 2017 r.
- Nr XXX/327/2017 r. Rady Gminy Luzino w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego,
- Nr XXX/328/2017 r. Rady Gminy Luzino w sprawie
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zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 –
2032,
- Nr XXX/329/2017 r. Rady Gminy Luzino w sprawie
zmiany budżetu gminy na 2017 rok,
- Nr XXX/330/2017 r. Rady Gminy Luzino w sprawie powołania Komisji Doraźnej ds. nowelizacji przepisów prawa miejscowego,
- Nr XXX/331/2017 r. Rady Gminy Luzino w sprawie
nadania nazwy ulicy w miejscowości Kębłowo,
- Nr XXX/332/2017 r. Rady Gminy Luzino w sprawie nabycia nieruchomości w Robakowie (dz. nr 34/44 o pow.
49m. kwadratowych),
- Nr XXX/333/2017 r. Rady Gminy Luzino w sprawie nabycia nieodpłatnego nabycia nieruchomości w Robakowie
(dz. 47/12 o pow.1215 m. kwadratowych),
- Nr XXX/334/2017 r. Rady Gminy Luzino w sprawie nabycia nieruchomości w Luzinie (dz. 1247/4 o pow. 2044m
kwadratowych i nr 1247/5 o pow. 96 m. kwadratowych–
cel publiczny),
Nr XXX/335/2017 r. Rady Gminy Luzino w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Luzino”,
- Nr XXX/336/2017 r. Rady Gminy Luzino w sprawie
nadania nazwy ulicy w miejscowości Luzino,
- Nr XXX/337/2017 r. Rady Gminy Luzino w sprawie
zmiany uchwały nr XX/205/2016 Rady Gminy Luzino z
dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami
gminy.
- Nr XXX/338/2017 Rady Gminy Luzino w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Luzinie, stanowiącej własność Gminy Luzino na
rzecz użytkownika wieczystego.

W dniu 20.04.2017 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do
terminu składania ofert wpłynęły trzy oferty, z oferowaną
ceną za wykonanie zamówienia w kwocie od 259.308,75 zł
brutto do 326.565,00 zł brutto, udzielonym okresem gwarancji od 36 m-cy do 60 m-cy i oferowanym skróconym
terminem realizacji zamówienia od 20 dni do 40 dni. Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą
złożył Wykonawca: ZAKŁAD BUDOWNICTWA KLASYCZNEGO I SPORTOWEGO „CHOJNACCY”, Bartosz
Chojnacki, Witoszów Górny 15, 58-100 Świdnica, z oferowaną ceną 259.308,75 zł brutto, 60 miesięcznym okresem
gwarancji, i oferowanym skróconym terminem realizacji
zamówienia o 31 dni.
SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: PRZEBUDOWA PIŁKARSKICH BOISK
TRAWIASTYCH NA OBIEKTACH GOSRiT LUZINO
W dniu 21.04.2017 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do
terminu składania ofert, wpłynęły dwie niepodlegające
odrzuceniu oferty, z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie: od 4.000,00 zł brutto do 7.380,00 zł brutto. Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę,
którą złożył Wykonawca: Nadzory Budowlane inż. Eugeniusz Gryczewski, 84-239 Bolszewo, ul. Szkolna 34, z oferowaną ceną 4.000,00 zł brutto.
MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE LUZINO

WYKAZ PRZETARGÓW
RÓWNANIE I PROFILOWANIE DRÓG
GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY LUZINO
W dniu 23.03.2017 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do
terminu składania ofert wpłynęły cztery oferty, z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie od 536.895,00
zł brutto do 950.175,00 zł brutto. Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył Wykonawca:
P.U.T. „ARWIT” Arkadiusz Wicki, ul. Gen. Sikorskiego 3,
84-242 Luzino, z oferowaną ceną 536.895,00 zł brutto.
SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJA ZADANIA: RÓWNANIE I PROFILOWANIE DRÓG
GRUNTOWYCH NA TERENIE
GMINY LUZINO
W dniu 24.03.2017 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do
terminu składania ofert wpłynęły cztery oferty, z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie od 2.000,00
zł brutto do 9.680,00 zł brutto. Zamawiający do realizacji
zamówienia przyjął ofertę, którą złożył Wykonawca: Obsługa Inwestycji Iwona Zblewska Rzepnica, ul. Św. Wojciecha 11, 77-100 Bytów, z oferowaną ceną 4.797,00 zł brutto.
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W dniu 25.04.2017 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do
terminu składania ofert, wpłynęły oferty jak niżej:
Część nr 1 – Modernizacja energetyczna budynku Szkoły
Podstawowej w Robakowie SOLTAR s.c. Krzysztof i Piotr
Bianga, 84-200 Wejherowo, ul. Geodetów 8, cena – 297
000,00 zł brutto, okres gwarancji – 60 miesięcy,
Część nr 2 – Modernizacja energetyczna budynku Szkoły
Podstawowej w Sychowie SOLTAR s.c. Krzysztof i Piotr
Bianga, 84-200 Wejherowo, ul. Geodetów 8, cena – 800
000,00 zł brutto, okres gwarancji – 60 miesięcy,
Część nr 3 – Modernizacja energetyczna budynku Szkoły
Podstawowej w Wyszecinie SOLTAR s.c. Krzysztof i Piotr
Bianga, 84-200 Wejherowo, ul. Geodetów 8, cena – 521
000,00 zł brutto, okres gwarancji – 60 miesięcy,
Część nr 4 – Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Zelewie SOLTAR s.c. Krzysztof i Piotr
Bianga, 84-200 Wejherowo, ul. Geodetów 8, cena – 359
000,00 zł brutto, okres gwarancji – 60 miesięcy.
Zamawiający do realizacji zamówienia, przyjął ofertę, którą złożył Wykonawca: SOLTAR s. c. Krzysztof i Piotr Bianga, ul. Geodetów 8, 84-200 Wejherowo, z oferowaną ceną,
odpowiednio dla: Części nr 1 297.000,00 zł brutto oraz 60
miesięcznym okresem gwarancji. Części nr 2 800.000,00
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zł brutto oraz 60 miesięcznym okresem gwarancji.
Części nr 3 521.000,00 zł brutto oraz 60 miesięcznym
okresem gwarancji.
Części nr 4 359.000,00 zł brutto oraz 60 miesięcznym
okresem gwarancji.
SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: MODERNIZACJA ENERGETYCZNA
BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
W GMINIE LUZINO
W dniu 27.04.2017 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do
terminu składania ofert, wpłynęły dwie oferty z oferowaną
ceną za wykonanie zamówienia w kwocie od 29.464,65 zł
brutto do 32.000,00 zł brutto. Zamawiający do realizacji
zamówienia przyjął ofertę, którą złożył Wykonawca: Development Design Sp. z o. o., ul. Kopernika 25/2, 76-200
Słupsk, z oferowaną ceną 29.464,65 zł brutto.
BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ OBIEKTÓW ZAOPATRZENIA W WODĘ W RAMACH
PROJEKTU „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI
WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI
LUZINO”
Dnia 09.06.2017 r. przekazano ogłoszenie o zamówieniu
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Składanie ofert do
25.07.2017r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert 25.07.2017 r. o
godz. 11:00.

MODERNIZACJA ENERGETYCZNA
BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ W GMINIE LUZINO

Urząd Gminy w Luzinie informuje, że przystąpił do realizacji inwestycji pt. ,,Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Luzino’’, dla której
Gmina Luzino otrzymała dofinansowanie 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. Modernizacją
energetyczną zostaną objęte następujące obiekty użyteczności publicznej:
- Szkoła Podstawowa im. płk. Stanisława Dąbka w Sychowie – budynek szkoły w Sychowie oraz oddział przedszkolny w Robakowie,
- Szkoła Podstawowa w Wyszecinie,
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kębłowie – budynek oddziału przedszkolnego w Zelewie.
W ramach realizacji inwestycji zostanie m.in.:
1) w budynku oddziału przedszkolnego w Robakowie:
- wymieniona stolarka okienna,
- wykonana instalacja gazowa i instalacja c.o. oraz insta-

lacja elektryczna dla potrzeb zasilania kotłów gazowych,
- wykonane docieplenie dachu,
2) w budynku szkoły w Sychowie:
- wykonane docieplenie dachu,
- wykonane docieplenie ścian fundamentowych,
- wykonane docieplenie ścian zewnętrznych parteru,
- wykonane docieplenie ścian zewnętrznych piwnicy,
- wykonane docieplenie stropodachu,
- wymieniona stolarka okienna,
- wykonana instalacja c.o.,
- wykonana instalacja zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji
c.w.u. i instalacja solarna,
- poprawiona skuteczności wentylacji grawitacyjnej,
3)w budynku Szkoły Podstawowej w Wyszecinie:
- wykonane docieplenie ścian zewnętrznych,
- wykonane docieplenie dachu nad salką gimnastyczną,
- wykonane docieplenie stropodachu,
- wymieniona stolarka okienna,
- wykonana instalacja c.o.,
- wykonana instalacja zimnej wody, c.w.u., cyrkulacji
c.w.u.,
- wykonane źródło ciepła (kotłownia gazowa, pompa ciepła),
4)w budynku oddziału przedszkolnego w Zelewie:
- wykonana instalacja gazowa, pompy ciepła i instalacji
c.o.,
- wykonane docieplenie ścian zewnętrznych,
- wykonane docieplenie dachu,
- wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.
W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia została wybrana firma: SOLTAR S.C. Krzysztof i Piotr Bianga, ul. Geodetów 8, 84-200 Wejherowo. Planowany termin
zakończenia prac budowlanych, to połowa października
2017 roku.

HIT REGIONÓW 2017 ZA BUDOWĘ
WZORCOWEGO ŻŁOBKA

Gmina Luzino została laureatem Konkursu Gospodarczo
– Samorządowego „HIT Regionów 2017”. Dnia 20 czerwca 2017 r. w zamku w Gniewie odbyło się uroczyste wręczenie nagród. Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer odebrał Akt Nadania Tytułu „Rubinowy Hit 2017” za budowę
wzorcowego żłobka. Organizatorami konkursu był Instytut Certyfikacji i Jakości Gospodarczo-Samorządowy HIT
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Regionów oraz Związek Gminy Pomorskich przy współpracy Starostów Województwa Pomorskiego i Konwentu
Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI
WODNO – ŚCIEKOWEJ

Gmina Luzino informuje, iż w dniu 13 czerwca 2017 r.
został ogłoszony przetarg nieograniczony na roboty budowlane, dotyczący budowy i modernizacji sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz obiektów zaopatrzenia
w wodę w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki
wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”. Termin
składania ofert na wyżej wymienione zamówienie publiczne upływa w dniu 25 lipca 2017 r.
Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany
jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian
klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino.
Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł.
Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość
dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.

UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM W KĘBŁOWIE OD 13 CZERWCA
DO 31 SIERPNIA 2017 R.
Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
z siedzibą w Wejherowie informuje, że od 13 czerwca br.
występują utrudnienia w ruchu drogowym na odcinku od
skrzyżowania drogi powiatowej nr 1451G (ul. Chłopska)
z ul. Przyleśną do skrzyżowania z drogą krajową nr 6 (ul.
Lęborska) w Kębłowie w związku z rozpoczęciem robót
budowlanych dot. zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1451G na odcinku Kębłowo - droga krajowa nr
6 o długości 1,7 km." Przewidywany termin zakończenia
prac: czwartek, 31 sierpnia 2017 r.
Trasę objazdu można znaleźć na stronie wwww.luzino.eu
w zakładce "Aktualności".

POWSTANIE I POŁOWA
TRASY KASZUBSKIEJ
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z założeniami, to w 2021
roku będziemy mogli pojechać pierwszymi dwoma odcinkami Trasy Kaszubskiej. Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 19 maja 2017 r. w wejherowskim
starostwie wiceminister infrastruktury i budownictwa
Jerzy Szmit powiadomił o decyzji ogłoszenia przetargu
na budowę pierwszych 42 km od Gdyni do Bożegopola
6

Wielkiego. Akcję poparcia dla budowy Trasy Kaszubskiej
aprobowali lokalni włodarze, w tym wójt Gminy Luzino –
Jarosław Wejer. Pra
wdopodobnie,
prace budowalne rozpoczną się na początku 2019 r.

PRZEDŁUŻENIE TERMINU OCENY
PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH
WYKORZYSTANIA OZE
Informujemy, że w związku z dużą liczbą wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr
RPPM.10.03.01-IZ.00-22-001/16 dla Poddziałania 10.3.1.
Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne, terminy
dotyczące oceny projektów oraz rozstrzygnięcia konkursu wskazane w regulaminie konkursu uległy wydłużeniu.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w IV kwartale 2017
roku.

STYPENDIUM WÓJTA GMINY LUZINO
Stypendium Wójta Gminy Luzino mogą otrzymać uczniowie uzyskujący wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, nauki i sportu będący uczniami szkół podstawowych,
gimnazjum, zamieszkałymi bądź uczącymi się na terenie
Gminy Luzino oraz szkół ponadgimnazjalnych dziennych, zamieszkałymi na terenie Gminy Luzino. Zasady i tryb przyznawania stypendium zostały określone w
Uchwale Nr XVL/510/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 15
października 2014 r., zwanej dalej „regulaminem”, a zmienionej Uchwałą Nr XVIII/186/2016 z dnia 11 maja 2016 r.
Wnioski w sprawie przyznania stypendium na rok szkolny
2017/2018 należy złożyć w terminie do dnia 31 lipca 2017
roku w Kancelarii Urzędu Gminy Luzino (w budynku przy
ul. Of. Stutthofu 11). Do wniosku o przyznanie stypendium
należy załączyć: potwierdzone kserokopie dokumentów
potwierdzających osiągnięcia ucznia w danej dziedzinie
tj. w zakresie kultury, nauki i sportu, opinię wychowawcy
klasy bądź opiekuna odpowiedzialnego za przygotowanie
do konkursu w dziedzinie kultury i nauki czy też sportu,
potwierdzone kserokopie ocen klasyfikacji końcoworocznej, poprzedzającej okres ubiegania się o stypendium bądź
potwierdzoną kserokopię oceny z przedmiotu, którego
dotyczył konkurs przedmiotowy, artystyczny wraz z oceną z zachowania lub w przypadku osiągnięć sportowych
oceny z wychowania fizycznego wraz z oceną z zachowania (potwierdzenia kserokopii dokumentów, dokonuje
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osoba, składająca wniosek o przyznanie stypendium, w
obecności pracownika samorządowego). Stypendium jest
przyznawane na wniosek: dyrektora szkoły, opiekunów
prawnych ucznia, w przypadku uczniów niepełnoletnich,
samych zainteresowanych, w przypadku uczniów i sportowców pełnoletnich, organizacji działających w zakresie
kultury, nauki i sportu. Regulamin oraz druk formularza
jest dostępny na stronie internetowej Urzędu www.luzino.
eu w zakładce „Aktualności”.

RODZINA TO JEST SIŁA!

W dniu 14 czerwca 2017 r. na placu przy Hali Widowiskowo – Sportowej w Luzinie już po raz trzeci odbyło się
spotkanie integracyjne dla rodzin objętych asystenturą rodzinną. Festyn rodzinny odbył się pod patronatem Wójta
Gminy Luzino, Jarosława Wejera, a zorganizowany został
przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Luzino na lata 2015-2017. Celem
głównym przedmiotowego Programu jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, a także profilaktyką środowiska
lokalnego w zakresie promowania społecznie pożądanego
modelu rodziny. W spotkaniu wzięło udział 18 rodzin, w
tym 20 osób dorosłych i 60 dzieci. Spotkaniu towarzyszyła
miła atmosfera oraz liczne atrakcje, które zapewniła firma

„Funky Monkey” z Bolszewa. Na dzieci czekały między innymi opieka 5 animatorów, dmuchane zamki, malowanie
twarzy, bańki mydlane XXL, „goście specjalni” – Minionek, Myszka Miki, Troll Poppy, darmowy popcorn. Zorganizowane zostały wspólne zabawy dzieci i rodziców m.in.
przeciąganie liny, skoki w workach, co wprowadziło niewątpliwie atmosferę wesołości. Dzięki uprzejmości Gmin-

nego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie,
trener tamtejszego klubu, pan Rafał Freitag rozegrał wraz
z dziećmi mecz piłki nożnej. Niespodziewanymi gośćmi
festynu zostali policjanci Posterunku Policji w Luzinie,
którzy rozdali dzieciom prezenty w postaci odblaskowych
breloczków, zademonstrowali radiowóz policyjny oraz
pozowali do wspólnych zdjęć z dziećmi. Na uczestników
festynu rodzinnego czekał również poczęstunek przygotowany przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Luzinie m.in. ciasto, kanapki, owoce, koktajl
truskawkowy, kawa oraz napoje. Na zakończenie spotkania Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer wręczył wszystkim
dzieciom prezenty oraz wykonano wspólne pamiątkowe
zdjęcie wszystkich uczestników festynu.

KULTURA
PODSUMOWANIE PROJEKTU
„CZYTANIE NA DRUGIE ŚNIADANIE”

"Czytanie na drugie śniadanie" to projekt, który zwyciężył w 9. edycji konkursu grantowego "Na dobry Początek!" Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego. Biblioteka w
Luzinie znalazła się wśród 60 nagrodzonych instytucji w
Polsce i dwóch w województwie pomorskim. Projekt objął
około 200 przedszkolaków z terenu Gminy Luzino. Raz w
miesiącu - w okresie od stycznia do czerwca 2017 r. bibliotekarze odwiedzali przedszkola w Barłominie, Kębłowie,
Luzinie i Sychowie. Maluchy uczestniczyły w warsztatach
literackich, teatralnych, plastycznych oraz zajęciach z animacji rysunkowej prowadzonych przez Tomasza Meringa.
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Na ostatnich zajęciach każdy Superczytelnik i Superczytelniczka otrzymali dyplomy oraz przypinki z logo pro-

jektu. Równolegle z warsztatami dla najmłodszych trwała
internetowa rodzinna gra literacka „zaCZYTAni”. Podczas
prawie 150 dni uczestnicy gry rozwiązywali różnorodne zadania, zagadki i misje specjalne. W zabawie udział
wzięło 14 rodzin. Wszystkie rodziny otrzymają drobne
gadżety, a najlepsze drużyny nagrody rzeczowe. Uroczyste
podsumowanie i rozdanie nagród odbędzie się w czytelni
Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie 13 lipca o godz.
17.30. Pracownicy biblioteki serdecznie dziękują wszystkim osobom, które wsparły projekt, Tomaszowi Meringowi, sponsorom- Fundacji BGK, władzom gminy Luzino,
Wejherowskiemu Centrum Kultury, Zdzisławowi Lewińskiemu oraz dyrektorom przedszkoli, w których odbył się
projekt.

„Gościniec u Gieni”. Jury w składzie: Iwona Swiętosławska,
Zofia Botulińska i Piotr Sułek, nagrodziło, w kategorii na

najpiękniejszą palmę wielkanocną: I miejsce – Stowarzyszenie Gospodarzy, Gospodyń i Sympatyków wsi Robakowo, II miejsce – KGW Kochanowo, III miejsce – Stowarzyszenie Gospodarzy i Gospodyń wsi Kębłowo. W kategorii
na najpiękniejszą pisankę wielkanocną I miejsce zajęło

WIELKANOC NA KASZUBACH
W dniu 9 kwietnia 2017 r. odbył się po raz szósty Luziński
Przegląd „Wielkanoc na Kaszubach” organizowany przez
Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie i Powiatowy Ośrodek Doradztwa Rolniczego, oddział w Wejherowie we
współpracy z Gminnym Ośrodkiem Sportu, Rekreacji i
Turystyki w Luzinie oraz Kołami Gospodyń Wiejskich z
terenu powiatu wejherowskiego. W przeglądzie wielkanocnym brały udział koła gospodyń wiejskich z Luzina,
Lisewa, Kierzkowa, Choczewa, Będargowa, Koleczkowa,
Stowarzyszenie Gospodarzy, Gospodyń i Sympatyków
wsi Robakowo, Stowarzyszenie Gospodarzy i Gospodyń
wsi Kębłowo, Stowarzyszenie Gospodarzy i Gospodyń
wsi Kochanowo, a także Gospodarstwo Agroturystyczne
8

Stowarzyszenie Gospodarzy i Gospodyń wsi Kochanowo,
II miejsce – KGW Lisewo, III miejsce – Stowarzyszenie
Gospodarzy, Gospodyń i Sympatyków wsi Robakowo. W
kategorii na koszyk ze święconką I miejsce zajęło KGW
Luzino, II miejsce – Stowarzyszenie Gospodarzy i Gospodyń wsi Kębłowo, III miejsce – KGW Będargowo. W kategorii na najpiękniejszy stół wielkanocny: I miejsce zajęło
KGW Luzino, II miejsce – Stowarzyszenie Gospodarzy,
Gospodyń i Sympatyków wsi Robakowo, III miejsce –
Stowarzyszenie Gospodarzy i Gospodyń wsi Kochanowo.
Dodatkowa atrakcją imprezy był kiermasz rękodzielnic-
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twa i produktów zdobiących stoły wielkanocne. Na zakończenie przeglądu odbyła się degustacja potraw wielkanocnych, przygotowanych przez poszczególne koła gospodyń
wiejskich.

XIV TURNIEJ KGW WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO - LUZINO 2017
Luzino było gospodarzem tegorocznego XIV Turnieju Kół
Gospodyń Wiejskich Województwa Pomorskiego. Impreza odbyła się w hali Gminnego Ośrodka Sportu Rekreacji i Turystyki uroczystym wprowadzeniem uczestników
przez Gminną Orkiestrę Dętą z Luzina. O mistrzowski tytuł rywalizowały ze sobą gospodynie z 14 Kół Gospodyń
Wiejskich z terenu województwa pomorskiego. Wśród
nich były KGW Gołczewo (powiat bytowski), KGW Czarne (powiat człuchowski), KGW Żelisławski (powiat gdański), KGW Kamienica Szlachecka (powiat kartuski), KGW
Górki (powiat kościerski), KGW Tychnowy (powiat kwidzyński), KGW Cewice (powiat lęborski), KGW Lasowice
Wielkie (powiat malborski), KGW Jazowa (powiat nowodworski), KGW Władysławowo (powiat pucki), KGW Łebień (powiat słupski), KGW Rokocin (powiat starogardzki), KGW Brzuśce (powiat tczewski) oraz KGW Bolszewo (powiat wejherowski). Gospodynie rywalizowały w
pięciu konkurencjach: produkt, tablica, moda, piosenka
kabaretowa oraz taniec. Konkurencję ,,Ciasto z owocami''
– wygrało KGW Cewice, w kategorii „Tablica” zwyciężyło KGW Górki, w kategorii „Moda” zwyciężyło - KGW
Czarne, piosenką kabaretową z inscenizacją pt. ,,Jak nie
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my to kto'' – „Piosenkę kabaretową” najlepiej zaśpiewało KGW Łebień, natomiast w „Tańcu” niepokonane było
KGW Żelisławki. Puchar GRAND PRIX Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela wywalczyło KGW
Rokocin z powiatu starogardzkiego.

ku zostały złożone wiązanki kwiatów przez Wójta Gminy
Luzino oraz przedstawicieli kombatantów, Rady Gminy,
Lasów Państwowych, Radnych Powiatu Wejherowskiego,
Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie i 70. Luzińskiej
Wodnej Drużyny Harcerskiej. Oprawę muzyczną wykonała Gminna Orkiestra Dęta z Luzina pod batutą Wojciecha Brzozowskiego. Wartę honorową pełnili harcerze
70. Luzińskiej Wodnej Drużyny Harcerskiej. Uroczystość
patriotyczną uświetniły poczty sztandarowe Gimnazjum
Publicznego z Luzina, Szkół Podstawowych z Luzina,
Sychowa i Barłomina, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz
harcerzy. Całość uroczystości przy pomniku poprowadził
kmdr ppor. Marek Pierzchała.

3-MAJOWY RAJD ROWEROWY

UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE
– 3 MAJA 2017 ROKU
Uroczystości 3 Maja 2017 roku rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Wawrzyńca w
Luzinie, którą odprawił ks. Prałat Zygfryd Leżański. Po
Mszy władze gminy i mieszkańcy udali się pod Pomnik
Powstańców i Wojaków przy ul. Kościelnej. Przy pomniW dniu 3 maja 2017 roku o godz. 14.00 rozpoczął się kolejny rajd rowerowy organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie. Uczestnicy rajdu pokonali odległość 15 km przez teren gminy Luzino.
W rajdzie rowerowym udział wzięło 55 osób. Po wyczerpującym rajdzie, w Dampcówce, położonej przy leśniczówce leśnictwa Barłomino, na uczestników czekało rozpalone ognisko i poczęstunek. Gminny Ośrodek Kultury
w Luzinie składa serdecznie podziękowanie za pomoc w
organizacji rajdu dla Mariusza Kaliszewskiego - Nadleśniczemu Nadleśnictwa Strzebielino z siedzibą w Luzinie
i Pawłowi Kielan – leśniczemu Leśnictwa Osieki oraz firmie Przetwórstwo Mięsne „Konkol” za ufundowanie kiełbasek.
10
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ELIMINACJE GMINNE
KONKURSU „RODNÔ MÒWA”

Dnia 5 kwietnia 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury
w Luzinie odbyły się eliminacje gminne XLVI Konkursu
Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej "Rodnô Mòwa".
W tegorocznym przeglądzie brało udział 30 uczestników
z terenu gminy Luzino, którzy zaprezentowali utwory literackie w języku kaszubskim. W skład tegorocznej komisji
weszli: Maria Krośnicka, Alicja Hinz oraz Marek Zelewski.
Jury po bardzo burzliwej dyskusji nagrodziło następujące
osoby: w kategorii przedszkolnej: I miejsce – Anna Jeka, II
miejsce - Kordian Dampc, III miejsce – Zuzanna Milbrod,
wyróżnienia otrzymali: Anna Frankowska, Agata Klein,
Zuzanna Głodowska, Lena Littwin, Juliusz Ruszkowski. W
kategorii klas I-III szkoły podstawowej: I miejsce – Jakub
Krefta , II miejsce – Anna Stenka, III miejsce – Antonina
Lewnau. W kategorii klas IV – VI szkoły podstawowej: I
miejsce – Anna Nowicka, II miejsce – Otylia Dampc, III
miejsce – Tomasz Skiba, wyróżnienia otrzymały: Rozalia
Miotki, Rozalia Bistram. W kategorii gimnazjum: I miejsce - Karolina Tobias, II miejsce – Aleksandra Nowicka,
wyróżnienie otrzymał: Jakub Hinc. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

atrakcji takich jak: balonikowe zoo, malowanie twarzy,
popcorn, wata cukrowa oraz gry i zabawy z „Elzą i Minionkiem”. Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer osobiście
częstował dzieci słodyczami. O godzinie 14.00 rozpoczął
się XVIII Powiatowy Konkurs „Talenty Wokalne”. Poziom,
który zaprezentowali uczestnicy przeglądu był wysoki.
Jury obradowało w składzie: Piotr Jędrzejczak, Joanna
Kozak oraz Jacek Woźniak Po przesłuchaniu 18 uczestników, jury po burzliwych obradach przyznało następujące
nagrody: w kategorii 5-6 lat: I miejsce – Agata Zalewska, II
miejsce – Magdalena Hilla, III miejsce – Artur Januszewski oraz wyróżnienie dla Julii Radeckiej, w kategorii 7- 9

lat: I miejsce – Zuzanna Potrykus, II miejsce – Antonina
Hirsz, w kategorii 10-13 lat: I miejsce i GRAND PRIX –
Weronika Bonk, II miejsce Julia Czerwionka, III miejsce

TALENTY WOKALNE 2017

W dniu 4 czerwca 2017 r. na parkingu za Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Luzinie świętowaliśmy dzień dziecka, podczas którego uczestnicy korzystali z darmowych
Nr 143 /lipiec 2017

– Karolina Białk oraz
wyróżnienie dla Oliwii
Jagusiak, w kategorii
14-18 lat: wyróżnienie
dla Agaty Kankowskiej.
Po konkursie wokalnym
mieszkańcy gminy mogli
obejrzeć Międzynarodowe Zawody o Puchar
Strongman. W zawodach brało udział ośmiu
zawodników w parach:
Hirsz – Lademann, Rychłowski – Kacnerski,
Wejer – Bolczak, Reksha – Nowikow. Puchar
wygrała para ukraińska
Reksha – Nowikow.
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EDUKACJA
70-LECIE GMINNEGO PRZEDSZKOLA
PUBLICZNEGO

Dnia 9 czerwca 2017 r. Gminne Przedszkole Publiczne
w Luzinie obchodziło 70-lecie istnienia. Na uroczystość
przybyli m.in. absolwenci placówki, byli dyrektorzy i pracownicy przedszkola, władze Gminy Luzino, radni Gminy Luzino, radni Powiatu Wejherowskiego, rodzice dzieci
uczęszczających obecnie do przedszkola oraz pozostali,
zaproszeni goście. Nie lada wyzwaniem był dla przedszkolaków występ przed liczną publicznością na scenie z prawdziwego zdarzenia. Przy sprzyjającej pogodzie uczestnicy
rocznicy mile wspominali dawne lata…
Na przestrzeni lat przedszkole zmieniało się pod wpływem różnych koncepcji pedagogicznych. Od placówek o
charakterze opiekuńczym do wychowawczo-dydaktycznym. W luzińskim przedszkolu nastąpiły również zmiany
– adaptowano na przedszkole pomieszczenia w budynku przy ulicy Wilczka 4, funkcjonujące w tym miejscu
do dzisiaj już 25 lat. Organem prowadzącym jest Gmina
Luzino. W przedszkolu funkcjonują dwa oddziały dzieci:
3-4 letnich (Krasnale) i drugi 5-6 letnich (Jeżyki). Liczba
dzieci uczęszczających do naszego przedszkola jest stała i ma wzrostową tendencję. Aktualnie do przedszkola
uczęszcza 50 dzieci. Atutem jest lokalizacja blisko dworca, duży i zielony ogród przedszkolny z obficie owocującymi jabłoniami, śliwami i orzechami, życzliwa i radosna
atmosfera sprzyjająca zabawie i pracy. Wykwalifikowany
personel, współodpowiedzialny za przedszkole i to, co się
w nim dzieje, dbałość o wszechstronny rozwój dziecka,
dobra kuchnia, atrakcyjne zajęcia, uroczystości na wysokim poziomie artystycznym. Od 2008 r. następują duże
zmiany w wyposażeniu przedszkola, wyposażono kuchnię
w nowy sprzęt AGD, naczynia, sprzęt kuchenny. W przedszkolu wymieniono podłogi, instalację elektryczną, zmieniono ogrzewanie z węglowego na gazowe, wymieniono
stolarkę drzwiową, odnowiono ściany i sufity. Kolorowe,
bajkowe motywy na ścianach zwracają uwagę dzieci. Wnętrze przedszkola jest czyste, ciepłe, kolorowe i przyjazne
dzieciom. Tradycją stała się organizowana co roku, zainicjowana przez dyrektora przedszkola Barbarę Nikonowicz
we współpracy z GOSRiT Luzino, Międzyprzedszkolna
Sportowa Spartakiada Przedszkolaków organizowana na
12

hali widowiskowo-sportowej. Wychowankowie realizują
się również poprzez udział w różnorodnych konkursach o
zasięgu gminnym, powiatowym i ogólnopolskim. Przedszkolaki zdobywają nagrody w konkursach plastycznych,
wokalnych i recytatorskich. Przedszkole bierze udział w
akcjach charytatywnych takich jak „szlachetna paczka”,
zbiera nakrętki, co roku pamięta o bezdomnych zwierzętach ze schroniska w Dąbrówce. W przedszkolu prowadzone są zajęcia otwarte dla rodziców, w trakcie których
rodzice mają możliwość obserwacji swoich dzieci w relacjach z kolegami i koleżankami w czasie zajęć. Przedszkole
jest dobrze wyposażone w sprzęt audiowizualny, posiada
telewizory, radia, odtwarzacze CD, nauczycielki mają do
swojej dyspozycji laptopy, drukarki, aparaty fotograficzne,
zestaw nagłaśniający. Dzieci korzystają z atrakcyjnych zabawek i sprzętu sportowego. Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami. Prowadzona jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna w zakresie terapii logopedycznej, w
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POŻEGNANIE KLAS SZÓSTYCH
W SP LUZINO
Wieloletnią tradycją Szkoły Podstawowej w Luzinie jest
pożegnalny bal szóstych klas, który odbył się 20 czerwca
2017 roku. Organizatorami balu byli uczniowie klas szóstych oraz ich rodzice. Na uroczystość przybyli zaproszeni
goście, a wśród nich dyrekcja i wychowawcy klas. Podczas
tego popołudnia, uroczyście ubrani uczniowie, w otoczeniu pięknie udekorowanej sali spotykali się, aby świętować
zakończenie nauki w szkole. Zabawa była przednia, a poczęstunek przygotowany przez rodziców pokrzepiający i
słodki. Wszyscy na pewno będą mieli piękne wspomnienia. Uroczystość była udana, także dzięki zaangażowaniu
rodziców, którym organizatorzy serdecznie dziękują.

DZIEŃ DZIECKA W LUZIŃSKIEJ
PODSTAWÓWCE

której uczestniczą także rodzice dzieci. Absolwent przedszkola jest samodzielny, aktywnie podejmuje działania,
zna i respektuje normy społeczne, jest otwarty na potrzeby
innych ludzi, potrafi współdziałać w zespole, jest wrażliwy na piękno, zna i akceptuje zasady zdrowego stylu życia,
posiada wiedzę o środowisku przyrodniczym, ma poczucie przynależności do małej i dużej Ojczyzny.
O historii luzińskiego przedszkola na stronie 27.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
W PRZEDSZKOLU

1 czerwca to święto wszystkich dzieci. W tym szczególnym
dniu nauczyciele oraz Rada Rodziców zorganizowali dla
wszystkich uczniów niezapomniany, wesoły dzień. Zasadnicza część imprezy zarezerwowana została na sportową
rywalizację. Nauczyciele przygotowali stanowiska o charakterze rekreacyjno – sportowym. Uczestnicząc w nich
można było wykazać się zarówno szybkością, zwinnością,
siłą jak i celnością rzutu. Dużą popularnością cieszyły się
zagadki i łamigłówki matematyczno-przyrodnicze oraz językowe. Każdy z uczestników za swój udział w konkurencji otrzymał nagrodę ufundowaną przez Radę Rodziców.
Atrakcyjnym dodatkiem do imprezy była wata cukrowa i
popcorn. Po zakończeniu sportowej rywalizacji uczniowie
podziwiali występy swoich koleżanek i kolegów biorących
udział w konkursie pt. „Mam Talent”. Każdy z uczestników
konkursu miał na szkolnej scenie swoje „5 minut” sławy.
Mimo towarzyszącej tremy wszyscy spisali się świetnie,
wykazując przed publicznością nieprzeciętne talenty. Dla
najmłodszych atrakcją były dmuchany zamek oraz gąsienica z torem przeszkód, zjeżdżalnia i malowanie twarzy.
Świąteczną atmosferę uatrakcyjniły słodkości i życzenia
przesłane dla wszystkich dzieci od Wójta Gminy Jarosława
Wejera.

SUKCESY NA KONKURSIE
JANA TREPCZYKA

Dnia 23 czerwca 2017 r. w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Luzinie odbyło się zakończenie roku. Uroczystość
była połączona z obchodami Dnia Ojca. Przedszkolaki zaprezentowały swoje talenty przed zgromadzonymi na sali
rodzicami. Podczas akademii dyrekcja wraz z wychowawcami pożegnała siedmioro dzieci, które we wrześniu br.
rozpoczną szkolną edukację.

Dnia 8 czerwca 2017 r. w Ochotniczej Straży Pożarnej w
Miszewie odbył się organizowany przez Szkołę Podstawową im. Jana Trepczyka w Miszewie X Wojewódzki Konkurs Pieśni Jana Trepczyka. Szkołę Podstawową w Luzinie
reprezentowała uczennica kl. Va - Oliwia Jagusiak. W jej
wykonaniu usłyszeć można było utwory „Wcyg òd nowa”
i „Gęsorka”. Oliwia zdobyła II miejsce w kategorii kl IV –
VI. Po ogłoszeniu wyników jury Oliwia udzieliła wywiadu
dla Radia Gdańsk. Dziewczynka podczas rozmowy przyznała, że język kaszubski jest trudnym językiem i nauka
tekstu wymaga wiele pracy. Zapytana „Co daje jej śpiew?”
odpowiedziała, że „przyjemność i satysfakcję.”
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śród nich wybrała te, które wydawały się najbardziej wartościowe, następnie przedstawiła je w postaci pisemnych
odpowiedzi. Dodatkowo wzbogaciła je autorskimi rysunkami. Krajowy finał, w którym wzięła udział uczennica z
Luzina odbył się 17 czerwca 2017 r. w Gdyni.

SPOTKANIE ZE STRAŻAKAMI
W SP W LUZINIE
„Masz dużo czasu? Jesteś gotowy do poświęceń? Masz
zapał ?Zgłoś się do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej!”pod takim hasłem odbyły się zajęcia dla uczniów klas piątych w dn. 13-14 czerwca 2017 r. Chłopcy i dziewczęta
mieli okazję zapoznać się ze specyfiką pracy strażaków.
Obejrzeli film poglądowy, dowiedzieli się o wielu nietypowych sytuacjach, w których pomagali Panie i Panowie w
mundurach, np.: poszukiwanie zaginionych osób, pomoc
powodzianom czy ratowanie życia. Zobaczyli, że praca
strażaka to nie tylko gaszenie pożarów. To życie w służbie
pomocy innym, aktywność w społeczności, udział w zawodach strażackich i wiedzy pożarniczej oraz funkcjonowanie w życzliwej społeczności na wyjazdach, ogniskach
oraz wycieczkach integracyjnych. Uczniowie otrzymali
zaproszenie do współpracy i wstąpienia w szeregi Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Luzinie.

PRZEGLĄD TALENTÓW WOKALNYCH

POKAZ RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO W SP W LUZINIE
Dnia 08 czerwca w Szkole im. Lecha Bądkowskiego w
Luzinie odbył się pokaz z zakresu ratownictwa medycznego, w którym wzięły udział klasy trzecie. Ratownicy
zaprezentowali sposoby pomocy poszkodowanym w wypadkach np.: w przypadku złamań kończyn, urazu kręgosłupa. Zapoznali dzieci ze specjalistycznym sprzętem.
Przypomnieli numer alarmowy 112 oraz przedstawili zasady prawidłowego zachowania się podczas zasłabnięcia,
czy utraty świadomości. W trakcie ćwiczeń praktycznych
uczniowie mieli okazję nauczyć się przywracania oddechu
metodą tzw. ,,usta, usta” na fantomach oraz ułożenia człowieka w pozycji bezpiecznej bocznej.

WYSPA ZAGADEK

14 czerwca 2017 r. w Państwowej Szkole Muzycznej im.
Fryderyka Chopina w Wejherowie odbył się Powiatowy
Przegląd Talentów Wokalnych. W kategorii solista klas
I-VI szkoły podstawowe udział wzięło 17 uczestników. Luzińską podstawówkę reprezentowało 3 uczniów – Antosia
Hirsz z kl. II f, Antek Wittstock z kl. IIIe i Oliwia Jagusiak

W tym roku już po raz 17. ruszyła edycja Ogólnopolskiego
Konkursu Twórczego Używania Umysłu. Jego pomysłodawcą jest Marian Chwastniewski, natomiast opiekę naukową sprawuje profesor UG dr hab. Teresa Bauman. Do
finału tym razem przeszła uczennica Szkoły Podstawowej
w Luzinie - Amelia Nowakowska z klasy VIc. Konkurs ma
na celu zainspirowanie i zachęcenie uczniów do twórczego myślenia. Składa się on z dwóch etapów. W pierwszym
etapie pod opieką szkolnego opiekuna konkursu – Jolanty
Bańko, Amelia pracowała nad odpowiedziami na problemowe pytania. Zbierała i zapisywała różne pomysły, spo14
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z kl. Va. Każdy uczestnik przeglądu zaprezentował jeden
utwór z towarzyszeniem podkładu muzycznego. Wykonania były na bardzo wysokim poziomie. Antek Wittstock
śpiewając piosenkę pod tytułem „Etiuda” zdobył wyróżnienie, a Oliwia wykonując „Piękny dzień” zdobyła III
miejsce.

łą, którą wyróżniono w ten sposób. Uczniowie otrzymali
dyplom oraz piękny, historyczny album. Jury wyróżniło
również uczniów luzińskiej szkoły w kategoriach indywidualnych: Milena Kas uzyskała III miejsce, a Maja Skiba
– wyróżnienie.

„NIE” DLA ZWOLNIEŃ
Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
W dniu 12 czerwca br. zwycięzca Mistrzostw Świata
Amatorów w 2017 roku - Strongman Mateusz Ostaszewski spotkał się w Szkole Podstawowej w Luzinie z uczniami klas IV-VI, aby zachęcić ich do uczęszczania na lekcje
wychowania fizycznego. Sportowiec, a zarazem podoficer policji opowiadał o swojej karierze, pierwszych zwycięstwach i planach na przyszłość. Dzieci miały okazję
nie tylko zobaczyć i wysłuchać jego opowieści, lecz również zadać mu pytania. Pan Mateusz był bardzo otwarty
i szybko nawiązał kontakt z uczniami, dzięki czemu zyskał ich uwagę. Przekonywał dzieci, że nawet jeżeli nie
mają wysportowanej sylwetki, ani dużej ilości pucharów
mogą osiągnąć sukces w sporcie, gdyż potrzeba im tylko
samozaparcia i dyscypliny. Tego typu spotkania mają na
celu pokazanie uczniom, że na prawdę warto brać udział
w zajęciach sportowych. Warto też wspomnieć, że właśnie
ten obszar życia społecznego rozwija nasze umiejętności
związane z pracą w grupie.

LUZIŃSKA PODSTAWÓWKA
WYRÓŻNIONA

DZIEŃ DZIECKA W BARŁOMINIE
Ten dzień w szkole należy zaliczyć do bardzo udanych.
Dowodem tego były uśmiechnięte twarze dorosłych i
dzieci. Dzięki zaangażowaniu wielu osób zorganizowano
dzieciom wiele atrakcji. Dodatkowo, szkolne drużyny rozegrały mecze piłki nożnej o Puchar Sołtysa wsi. Uczniowie klasy VI także spisali się na medal. Dzieci z całego serca dziękują nauczycielom, rodzicom, sołtysowi wsi oraz
animatorkom.

Dnia 29 maja 2017r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku rozpoczęła się uroczystość rozdania
nagród laureatom konkursu na prezentację multimedialną
pt. „Rzeka Wisła – bogactwo Polski”. Konkurs ten odbył
się w ramach obchodów Roku Rzeki Wisły, a jego organizatorami były dwie biblioteki: Pedagogiczna Biblioteka
Wojewódzka w Gdańsku oraz Pedagogiczna Biblioteka
Wojewódzka w Słupsku. Głównymi celami konkursu było
zachęcenie uczniów do włączenia się w obchody, przybliżenie naszego naturalnego oraz historyczno-kulturowego
dziedzictwa oraz zachęcenie do twórczego wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Do konkursu stanęli uczniowie z klas IV-VI szkół
podstawowych oraz gimnazjów. Łącznie w konkursowych
zmaganiach wzięła udział młodzież z 20 szkół województwa pomorskiego, która nadesłała 45 prac konkursowych.
Pod uwagę brano, oprócz treści merytorycznej, poprawność językową, gramatykę i ortografię. Jak czytamy na
stronie organizatora: "Konkurs wzbudził spore zainteresowanie”, więc i konkurencja była duża, tym większe uznanie należy się Szkole Podstawowej w Luzinie, z której wywodziła się najliczniejsza grupa dobrze przygotowanych
uczestników, dlatego też szkoła ta otrzymała wyróżnienie
specjalne. Podczas uroczystości wielokrotnie podkreślano wysoki poziom prac uczniów z Luzina oraz to, że cała
grupa przeszła wstępne eliminacje. Grupa, która się tak
wspaniale zaprezentowała, to uczniowie klasy VI e, którzy
pilnie przygotowywali się pod okiem nauczyciela - Joanny
Sikora. Szkoła Podstawowa w Luzinie była jedyną szkoNr 143 /lipiec 2017
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SPOTKANIE Z PRACOWNIKAMI SKM

AKCJA „1000 DRZEW NA MINUTĘ”

Grupę przedszkolaków i uczniów barłomińskiej podstawówki odwiedzili pracownicy Szybkiej Kolei Miejskiej.
Panowie w mundurach ciekawie opowiedzieli o swojej
pracy, przedstawili charakterystyczne symbole. Dzieci
mogły przymierzyć czapkę konduktora. Uczniom spotkanie bardzo się podobało, chłopcy pytali jaką szkołę należy ukończyć, aby zostać konduktorem. Dzieci wzbogaciły
swoją wiedzę na temat pracy kolejarza.

Dnia 21 kwietnia br. grupa uczniów Szkoły Podstawowej
w Barłominie oraz Szkoły Podstawowej w Luzinie wspólnie z pracownikami Nadleśnictwa Strzebielino z siedzibą
w Luzinie sadziła drzewa w ramach ogólnopolskiej Akcji
"1000 drzew na minutę". Wszystkie dzieci mogły liczyć na
pomoc leśniczych, którzy czuwali nad sprawną organizacją przedsięwzięcia. Dla dzieci była to doskonała szansa na
poznanie pracy leśników oraz przekonanie się, jak powstaje las, który znajduje się często w sąsiedztwie ich domów.

DZIEŃ MATKI W SP W BARŁOMINIE

ZAKOŃCZENIE ROKU
W SP W BARŁOMINIE

Przedszkolaki z niecierpliwością czekały na Dzień Matki.
Przygotowały dla nich program artystyczny, upominki
oraz laurki. Nie obyło się bez wzruszeń. Niektóre mamy
po raz pierwszy widziały swoje dzieci „na scenie”. Ten
dzień z pewnością zostanie na długo w pamięci dzieci i
ich mam.

XVIII POWIATOWY KONKURS
PLASTYCZNO-EKOLOGICZNY
14 maja w Szkole Podstawowej w Barłominie odbyło się
uroczyste wręczenie nagród za prace plastyczne w XVIII
Powiatowym Konkursie Ekologiczno -Plastycznym pt:
"Wielkie dzieła małej ręki przyrody barwy, światła i dźwięki". Dzieci z przedszkola i zerówki przedstawiły część artystyczną pt." Barwy przyrody". Następnie, laureatom
wręczono dyplomy i nagrody. Wszystkim nagrodzonym
gratulujemy i zapraszamy za rok.
16

W tym roku zakończenie roku szkolnego połączono
ze Świętem Patrona Szkoły. W tym mijającym już roku
zwrócono uwagę na jeden z czterech skarbów, które kryje
nasze serce – tym skarbem jest „dobroć”. Jak zwykle w
takim przypadku zajrzano do „szafy Księdza Jana” i tam
poszukano odpowiedzi na kilka postawionych sobie pytań. Gdzie jest dobro? Jakie jest dobro i czym różni się od
zła? Jak wykorzystać ten skarb, którego posiadaczem jest
każdy z nas? W części artystycznej na te pytania słowami
naszego patrona odpowiedziały dzieci. Na zakończenie
uczniom zostały wręczone świadectwa ukończenia kolejnej klasy oraz nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce.
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WIZYTA UCZNIÓW SP W WYSZECINIE
W BIBLIOTECE
„STACJA KULTURA” W RUMI
Dnia 24 maja 2017 roku uczniowie klas IV-VI Szkoły
Podstawowej w Wyszecinie udali się z wizytą do Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Rumi pod nazwą „Stacja Kultura”.
Biblioteka powstała w zaadaptowanych dworcowych pomieszczeniach i jak nazwa wskazuje wyglądem przypomina stary dworzec. Uczniowie mieli okazję zwiedzić pomieszczenia biblioteki i zapoznać się m.in. z harmonogramem jej działań w formie kolejowego rozkładu jazdy, wiszącym napisem z nazwą biblioteki, któremu towarzyszy
duży dworcowy zegar, posiedzieć na kanapach żywcem
wyjętych z wagonów pociągu, wziąć do ręki bardzo stare
książki. Okazało się, że oprócz wypożyczalni i czytelni w
bibliotece znajduje się również pracownia plastyczna, fotograficzna i sale konferencyjne. Należy dodać, że „Stacja
Kultura” wygrała prestiżowy międzynarodowy konkurs i
została uznana za najpiękniejszą bibliotekę na świecie.

Nibylandii uczniowie mogli pomalować sobie buźki oraz
upiec własnoręcznie wykonane ciasteczka.

IV GMINNY TURNIEJ WIEDZY
O ZDROWIU W SP W WYSZECINIE
Dnia 12.05.2017 r. w Szkole Podstawowej w Wyszecinie
odbył się IV Gminny Turniej Wiedzy o Zdrowiu pt. „Gdy
depresja Cię dopadnie jak z nią walczyć, któż odgadnie?”.
W turnieju wzięli udział uczniowie ze szkoły Podstawowej w Kębłowie, Sychowie, Luzinie i Wyszecinie. Dzieci
zmierzyły się z szeregiem zadań, w skład których wchodziły: test wiedzy, ćwiczenia relaksacyjne, jedzenie cytryny z
uśmiechem na twarzy, układanie rozsypanek wyrazowych,
rozwiązywanie krzyżówek, omawianie przywiezionych ze
sobą plakatów. Został również rozstrzygnięty konkurs
plastyczny pt. „Jak żyć, by szczęśliwym być?”. W kategorii
klas 0-I - I miejsce zajęła Nikola Kaczmarek ze SP Kębłowo, II miejsce zajęła Nikola Hirsz ze SP Wyszecino, III
miejsce zaś zajęła Amelia Okrój ze SP Kębłowo. W kategorii klas II-III - I miejsce zajęła Małgorzata Langa ze SP
Kębłowo, II miejsce: Szymon Navasardyan ze SP Kębłowo,
III miejsce zajął Adam Stenka SP Sychowo. W kategorii
klas IV-VI - I miejsce: Kinga Czech SP Luzino, II miejsce: Michalina Zychowicz, III miejsce: Julia Sicińska ze SP
Luzino.

ZAKOŃCZENIE ROKU
W SP W SYCHOWIE

WYCIECZKA UCZNIÓW
SP W WYSZECINIE DO GRĄBKOWA

23 maja 2017 r. przedszkolaki i uczniowie klas I-III udali się do magicznego miejsca (Grąbkowo), gdzie razem z
Piotrusiem Panem, Dzwoneczkiem oraz kapitanem Hookiem przeżyli wiele niesamowitych przygód. Niestraszne
im było przejście po linowych przeszkodach i strzelanie z
łuku. Wspaniałą przygodą okazało się również pływanie w
mini łódeczkach, a także wyścigi tratw. Podczas pobytu w

Dnia 23 czerwca 2017 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017. Uroczystość poprzedziła msza święta. Po mszy uczniowie przeszli na salę gimnastyczną. W uroczystości brali udział uczniowie klas I
– VI, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły. Dyrektor
Władysława Joskowska podziękowała uczniom i nauczycielom za pracę i naukę, jednocześnie życzyła wszystkim
zebranym wspaniałych i bezpiecznych wakacji. Rodzice
również podziękowali pani dyrektor, nauczycielom i pracownikom szkoły za całoroczną współpracę.
Na początku uroczystości wyróżniono uczniów klas I –
III, po nich nagrodzono uczniów klas IV – VI. Uczniowie,
którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce oraz uczniowie
ze wzorową frekwencją otrzymali pamiątkowe dyplomy
oraz nagrody książkowe. Wyróżnionych uczniów nagradzała dyrektor Władysława Joskowska oraz wychowawcy
klas. Dyrektor wręczyła rodzicom najlepszych uczniów
klas szóstych podziękowania za wkład pracy w edukację
dziecka.Następnie uczniowie klas szóstych podziękowali
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wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za wkład
pracy w ich edukację.Po ceremonii zakończenia roku
szkolnego uczniowie udali się do swoich sal na ostatnie
przedwakacyjne spotkanie. Na forum klasy otrzymali z
rąk wychowawców świadectwa.

WYCIECZKA UCZNIÓW
SP W KĘBŁOWIE DO GNIEWU
Dnia 9 maja 2017r. odbyła się szkolna wycieczka klas
trzecich uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Kębłowie do Gniewu, którym towarzyszyło sześcioro
uczniów klas piątych. Najpierw dzieci zwiedziły średniowieczny kompleks zamkowy wybudowany przez Zakon
Krzyżacki. Następnie dzieci wzięły udział w żywej lekcji
historii „Husaria chlubą oręża”, na której poznali wspaniałe dzieje rycerstwa i wojska polskiego. Potem dzieci wzięły
udział w warsztatach rzemiosł dawnych. Uczestnicy wycieczki dowiedzieli się jak powstała i działała pierwsza
maszyna drukarska, w jaki sposób tkano materiał i jak
wybijano monety. Dziewczynki uczyły się strzelać z łuku,
a chłopcy z kuszy. Dzieciom towarzyszyły wychowawczynie: Ewa Nowak, Żaneta Tobias i Agnieszka Pikuła.

WIELKIE ŚWIĘTO SP W KĘBŁOWIE
15 maja 2017r. był dla Społeczności Szkoły w Kębłowie
wyjątkowym, gdyż obchodzono w tym dniu Święto Szkoły. Jak co roku, mottem uroczystości były słowa patrona
– Jana Pawła II. W tym roku inspiracją były sportowe zainteresowania Karola Wojtyły i w obchodach święta nawią18

zano do wypowiedzi Papieża z 2000 r.: „Sport ujawnia nie
tylko bogate możliwości fizyczne człowieka, ale także jego
zdolności intelektualne i duchowe”. Świętowanie rozpoczęto od Mszy Świętej w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej
w Kębłowie, którą celebrowali księża: ks. Zygfryd Leżański
(proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca w Luzinie), ks. Jerzy
Osowicki (proboszcz parafii w Górze), oraz ks. Krzysztof
Lorek – proboszcz parafii. Kolejnym punktem obchodów
święta był uroczysty apel, który rozpoczęła dyrektor Teresa Koszałka. Po przywitaniu wszystkich gości dyrektor
przypomniała, jak blisko papież Jan Paweł II był związa-

ny ze sportem, jakie dyscypliny sportowe uprawiał oraz
jak wiernie kibicował polskim drużynom w sportowych
zmaganiach na arenie europejskiej i światowej w tym ukochanej drużynie Cracovii Kraków. Następnie uczniowie,
nawiązując do wspomnianych wcześniej słów Papieża, zaprezentowali inscenizację, w której promowali zdrowy styl
życia. W przedstawieniu w sposób humorystyczny i dowcipny przypomnieli, jak należy na co dzień dbać o zdrowie
oraz sprawność fizyczną. Widownia nagrodziła gromkimi
brawami młodych artystów, doceniając ich kunszt aktorski, wokalny i taneczny. Po oficjalnej części przyszedł czas
na wspólną zabawę. Podobnie jak rok wcześniej, do wykonywania zadań i rozwiązywania łamigłówek, przygotowanych przez wszystkich nauczycieli, zaprosiliśmy uczniów
razem z rodzicami oraz rodzeństwem. W tym roku, zgodnie z hasłem ogólnym, zadania związane były ze zdrowym
trybem życia i prawidłowym odżywianiem. Uczniowie
między innymi rozwiązywali zadania związane z: kontrolą
BMI, piramidą pokarmową oraz witaminami. Natomiast,
aby sprawdzić swoją sprawność fizyczną, dzieci miały do
pokonania tor przeszkód. W trakcie wykonywania zadań
uczniowie mogli częstować się zdrowymi przekąskami
warzywno-owocowymi, słodkościami oraz sokami. Spo-
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łeczność Szkoły Podstawowej w Kębłowie dziękuje za
obecność wszystkim zebranym, a szczególne podziękowania kieruje do: Wójta Jarosława Wejera, Wojciecha Rybakowskiego – członka zarządu powiatu wejherowskiego,
Kazimierza Bistronia – członka zarządu powiatu wejherowskiego oraz dyrektora gimnazjum w Luzinie, ks. Dziekana Zygfryda Leżańskiego, ks. Jerzego Osowickiego, ks.
Krzysztofa Lorka, Dariusza Rompcy – dyrektora Szkoły
Podstawowej w Luzinie, Władysławy Joskowskiej – dyrektor Szkoły Podstawowej w Sychowie, Barbary Nikonowicz
– dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie,
Piotra Klechy – dyrektora GOSRiT w Luzinie, wszystkim
emerytowanym pracownikom szkoły oraz rodzicom, na
czele z Beatą Dampc – przewodniczącą Rady Rodziców i
uczniom, bez których ten dzień byłby pozbawiony sensu.

WYNIKI GMINNEGO KONKURSU
JĘZYKA ANGIELSKIEGO
„ENGLISH IS FUN”

Dnia 31.05.2017 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Kębłowie odbył się Gminny Konkurs Języka Angielskiego „ENGLISH IS FUN”. Celem konkursu było m.in. doskonalenie znajomości języka angielskiego oraz poszerzenie wiedzy o kulturze, geografii oraz życiu codziennym w
Wielkiej Brytanii. W konkursie udział wzięło 27 uczniów
klas IV-VI z 5 szkół Gminy Luzino (SP Barłomino, SP Kębłowo, SP Luzino, SP Sychowo, SP Wyszecino). Konkurs
poprzedzony był szkolnymi eliminacjami w poszczególnych placówkach. Laureatami konkursu zostali: w kategorii klas IV - I m-ce zajął Paweł Miotk ze SP w Luzinie,

II m-ce zajęła Michalina Zychowicz ze SP w Kębłowie,
III m-ce zajęła Martyna Kempczyńska ze SP w Kębłowie.
W kategorii klas V I m-ce zajęła Oliwia Berlak ze SP w
Luzinie, II m-ce zajął Filip Krakowiak ze SP w Kębłowie,
III m-ce zajęła Wiktoria Kostuch ze SP w Sychowie. W
kategorii klas VI I m-ce zajęła Martyna Myszk ze SP w
Kębłowie, II m-ce zajęła Milena Kas ze SP w Luzinie, natomiast III m-ce zajęła Antonina Kas ze SP w Luzinie. Nagrody główne i dyplomy otrzymali uczniowie, którzy zajęli I-III miejsce w poszczególnych kategoriach. Pozostali
uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali dyplomy
okolicznościowe oraz drobną nagrodę rzeczową. Sponsorami nagród byli: Wójt Gminy Luzino oraz Wydawnictwo
Oxford University Press. Konkurs przygotowały panie Joanna Tederko, Alicja Wilczewska oraz Gracjana Potrykus.

ŚWIĘTO SZKOŁY W LUZIŃSKIM
GIMNAZJUM POD PATRONATEM
JANA PIEPKI I GERARDA LABUDY

Dnia 6 czerwca 2017 roku Gimnazjum im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie obchodziło Święto Szkoły.
Uroczystość odbyła się w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Tegoroczne
święto miało wymiar dualny: z jednej strony przybliżyło
biografię Jana Piepki, a z drugiej zwróciło uwagę uczestników na postać Gerarda Labudy, jako przyszłego kandydata
na patrona Szkoły Podstawowej nr 2.
– Od początku wyznajemy zasadę, iż szkoła bez imienia jest
jak człowiek bez nazwiska. Chcemy, aby szkoła od swoich
pierwszych dni funkcjonowania skupiała uczniów, pracowników wokół jakiejś idei, zasad, wzorców i patrona. Po
przeprowadzeniu szeregu rozmów, konsultacji, taką osobą
dla nas – wzorcem, będzie wybitny historyk, naukowiec,
mediawista, luzinianin, prof. Gerard Labuda – powiedział
dyrektor gimnazjum Kazimierz Bistroń.
Stąd pomysł, aby zorganizować Święto właśnie w Muzeum, ponieważ tam znajdują się nie tylko unikatowe
księgozbiory z domowej biblioteki profesora Labudy, ale
również eksponaty z jego prywatnej kolekcji. Dyrektor
gimnazjum również dokonał krótkiego podsumowania
piętnastolecia obchodów Świąt Szkoły, wymieniając poszczególnych patronów z bogatego wachlarza pisarzy kaszubsko-pomorskich:
– Staraliśmy się krzewić myśl twórczą Pisarzy, przybliżyć ją
kolejnym pokoleniom. Było to 15 lat pracy nad regionalizmem, 14 odbytych Sejmików Kaszubskich, szereg konkur-
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ca – dyrektor SP w Luzinie, Władysława Joskowska – dyrektor SP w Sychowie, Teresa Koszałka – Dyrektor SP w
Kębłowie,Aleksandra Perz – przewodniczący Rady Gminy
Szemud, Iwona Piastowska – dyrektor Biblioteki w Szemudzie, Zbigniew Klotzke, Brunon Szpica, Alfons Miłosz,
Zygmunt Żmuda-Trzebiatowski, Aleksandra Meyer i Roman Drzeżdżon. Goście byli pod wrażeniem gry aktorskiej
gimnazjalnej grupy teatralnej. Dziękowali dyrektorowi za
zaproszenie, a także winszowali pomysłowości w organizowaniu „wyjazdowych” Świąt Szkoły, które intensywnie
oddziałują na wyobraźnię człowieka.

sów o tematyce literackiej, kaszubskiej i polskiej, a przede
wszystkim dbanie o Małą Ojczyznę – tak bliską Profesorowi. Podczas uroczystości społeczność uczniowska odznaczyła Orderami Przyjaciół Szkoły p. Józefa Formelę (odznaczenie odebrał syn – Bartłomiej Formela), p. Dariusza
Richerta, p. Jacka Wickiego za charytatywną pracę i pomoc na rzecz szkoły. Nagrody w postaci unikatowych rycin miasta Wejherowa otrzymały również nauczycielki: p.
Zofia Meyer za medal „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego” oraz p. Krystyna Lewna za opowiadanie Dama Pyk
nagrodzonego w XXXI Ogólnopolskim Konkursie im M.
Stryjewskiego w Lęborku. Wyróżniono również naszych
uczniów za sukcesy w roku 2016/2017. Ogłoszone zostały
również wyniki tegorocznego Wojewódzkiego Gimnazjalnego Konkursu Poetycko-Prozatorskiego „Miłość, przyjaźń, dobro”. Nadesłane prace zaskoczyły jurorów dojrzałością warsztatu pisarskiego, przejawiającą się w postrzeganiu otaczającego świata, z całym pięknem i marazmem
jednocześnie. Poruszane tematy często były tematami
ponadczasowymi, oscylowały na osi filozoficzno - egzystencjonalnej problematyki; pokazując nihilistyczną wizję
świata, a na „spacerze po murze” kończąc. Stąd nasuwa się
wniosek, że młodzi ludzie widzą dużo i rozróżniają dobro
od zła, prawdę od fałszu... Dlatego też komisja oceniająca
w składzie: Mieczysław Bistroń, Krystyna Lewna, Monika Stanek, Natalia Kupska, Grażyna Kulas oraz Weronika
Pobłocka dokonała oceny nadesłanych 33 prac poetyckich
i 23 utworów prozatorskich. W kategorii proza: I miejsce
przyznano Katarzynie Kania z Kamienia za opowiadanie
„Jedno słowo”, II miejsce otrzymała Ewelina Cyman z Gimnazjum w Luzinie za opowiadanie „Zawsze przy mnie”, III
miejsce przyznano Julii Pioch z Gimnazjum w Lęborku za
opowiadanie „Tyś jest moją przygodą”. W kategorii poezja
I miejsce otrzymała Alicja Różycka z Kobylnicy za wiersz
„List”, II miejsce przyznano Marcie Kostrzewskiej z Konarzyn za wiersz „Rzeka miłości”, III miejsce zajęły Anna
Myszke z Bolszewa za wiersz „Piaśnickim bohaterom”, a
także Michał Koziarek z Kępic za wiersz pt. "Triumf dobra". Klamrą scalającą, jakże bogate w wydarzenia Święto
Szkoły, było przedstawienie teatralne oparte na komedii
Choróbsko Jana Piepki w wykonaniu młodzieży gimnazjalnej, którą przygotowywali: p. M. Bistroń, K. Lewna,
Z. Meyer – chór szkolny. Warto również podkreślić, że tę
uroczystość przeżywali z nami zaproszeni goście: Gabriela
Lisius – starosta wejherowski, radna powiatowa Genowefy
Słowi, radna Gminy Luzino Dorota Labudda, Bartłomiej
Formela – przewodniczący Rady Gminy Luzino, Stanisław Engelbrecht – radny Gminy Luzino, Dariusz Romp20

WOJEWÓDZKI KONKURS FILMOWY –
III MIEJSCE DLA LUZIŃSKIEGO
GIMNAZJUM
Uczniowie klasy I b zdobyli III miejsce w Wojewódzkim
Konkursie Filmowym zorganizowanym przez Gimnazjum
nr 1 w Gdyni. Film powstał w języku angielskim, a jego
scenariusz stworzony został przez uczennice klasy I b,
Alicję Szmuda i Wiktorię Felsztiger. Główne role zagrali Julia Wasilczyk i Maksymilian Meyer. Tworzenie filmu
okazało się bardzo pracochłonnym zajęciem. Cała ekipa
spędziła wiele godzin na planie filmowym i przekonała się
na własnej skórze, jak żmudna i męcząca jest praca aktora. Jednak efekt końcowy i zdobyte trofeum wynagrodziło
poniesiony trud. Sukces możliwy był tylko dzięki dużemu
zaangażowaniu i dyscyplinie całego dwunastoosobowego
zespołu, w którego skład wchodzili: Adriana Bobkowska,
Natalia Bojka, Wiktoria Felsztiger, Kacper Gruba, Anna
Grzegrzółka, Faustyna Konkol, Maksymilian Meyer, Mo-
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nika Rajko, Magdalena Richert, Alicja Szmuda, Agata
Szlagowska i Julia Wasilczyk.

GIMNAZJALIŚCI DUŻO WIEDZĄ
O HYMNIE NARODOWYM
Dnia 2 marca 2017 r. w siedzibie Gdańskiego Gimnazjum „Lingiwsta” im. Hymnu Narodowego odbył się
Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Hymnie Narodowym.
Luzińskie gimnazjum reprezentowali: Szymon Skiba oraz
Klaudia Holender. Łącznie w drugim etapie brało udział
28 uczniów z 13 szkół. Uczestnicy musieli wykazać się
znajomością tekstu hymnu, jego interpretacją oraz wiedzą
historyczną o autorze - Józefie Wybickim, a także o epoce,
w której żył. Uczniowie byli wyśmienicie przygotowani,
opanowali dzieje Legionów Polskich we Włoszech i życiorys Wybickiego, co zapewniło Szymonowi z kl. 2d, drugie
miejsce.

IX REGIONALNY FESTIWAL POEZJI
I PIOSENKI ANGIELSKIEJ
„MORE THAN WORDS 2017”
Festiwal Poezji i Piosenki Angielskiej MORE THAN
WORDS jest organizowany dla młodzieży w wieku od 10
do 16 lat, która nie tylko odtwarza utwory znane z mediów, ale też komponuje własne utwory i prezentuje je przy
własnym akompaniamencie. U jednych niedociągnięcia w
wymowie kompensowane są jakością muzyczną, u innych
zaś braki muzyczne nadrabia dobra, wyraźna wymowa
lub pełna pasji interpretacja, dlatego konkurs ten cieszy
się dużym zainteresowaniem. Serdeczne gratulacje dla

uczniów Gimnazjum za udział w IX Regionalnym Festiwalu Poezji i Piosenki Angielskiej MORE THAN WORDS
2017. Szczególne wyrazy uznania dla Faustyny Konkol,
Alicji Szmuda i Eweliny Socha z klasy Ib za zajęcie III
miejsca w kategorii Zespoły Wokalne z utworami James
Arthur- „Impossible” i Adele- „Rolling in the deep” oraz
dla Simony Lniskiej z Ih za otrzymanie wyróżnienia w kategorii Soliści z utworami Ellie Goulging- „Love me like
you do” i Alan Walker- „Faded”. Naszą szkołę reprezentowali też: Maksymilian Meyer (Ib), Adriana Bobkowska
(Ib) i Wiktoria Dawidowska (IIa).

SUKCESY W MATEMATYCE

Dnia 16 marca odbył się w luzińskim gimnazjum Międzynarodowy Konkurs KANGUR MATEMATYCZNY
2017 . Pytania do tego konkursu wybierane są przez reprezentantów kilkudziesięciu krajów Europy, Ameryki i Azji.
Sprawdzają umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy
matematycznej oraz logicznego myślenia. Przez 75 minut uczniowie zmagali się z 30 zadaniami o różnym stopniu trudności. Czworo uczniów z luzińskiego gimnazjum
otrzymało wyróżnienie: Natalia Szturgulewska z kl. I c,
Karol Lademan z kl. I e, Jakub Rożek z kl. II c oraz Kamila
Treder z kl. III c.

KOLEJNY MATEMATYCZNY SUKCES
W SŁUPSKU
24 kwietnia br. czworo gmnazjalistów wzięło udział w
Ogólnopolskim Konkursie Liga Matematyczna im. Zdzisława Matuskiego organizowanego przez Instytut Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz przez I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w
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Słupsku. Szymon Skiba kl. II d został laureatem Konkursu
zdobywając VII miejsce, natomiast Kamila Treder z kl. IIIc
i Jakub Rożek z IIc oraz Anna Szulc z kl. IIa zostali finalistami w/w Konkursie. Liga Matematyczna to Konkurs
trójetapowy; eliminacje szkolne trwały od października
do grudnia i polegały na rozwiązywaniu trzech serii po
5 zadań matematycznych, które oceniała kadra Instytutu
Matematyki AP w Słupsku. II etap, to półfinał, gdzie należało rozwiązać 5 zadań, a III etap, to finał, również składał się z 5 zadań. Zważywszy na rangę Konkursu, zadania
były na wysokim poziomie, co bardzo dobrze świadczy o
wiedzy laureata i finalistów. Z matematyką wiążą swoją
przyszłość, jest ona dla nich nie tylko pasją, ale uczy ich
logicznego myślenia, rozwiązywania życiowych trudności,
bo matematyka, to przewidywanie wyników.

PODSUMOWANIE PROJEKTU
„TRZYMAJ FORMĘ”
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

W minionym roku szkolnym luzińskie gimnazjum brało
udział w projekcie „Trzymaj formę”. Celem programu była
edukacja młodzieży w zakresie kształtowania ich nawyków prozdrowotnych oraz promocja aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. W ramach niniejszej akcji w gimnazjum zrealizowano wiele projektów. Na lekcjach biologii obecne były dietetyczki z centrum Natur House, które
przedstawiły prezentację multimedialną na temat zdrowego odżywiania. Podczas zajęć języka polskiego uczniowie
pisali wiersze o tematyce prozdrowotnej, a najlepsze z nich
zostały opublikowane na stronach naszej internetowej gazetki. W ramach projektu uczniowie na lekcjach wf i na
zajęciach pozalekcyjnych – SKS propagowali ruch jako
22

sposób na dobrą formę i zdrowie. Na lekcjach fizyki gimnazjaliści nauczyli się wykorzystywać informacje zawarte
na etykietach produktów spożywczych. Oprócz wymienionych wyżej pomysłów na realizację projektu uczniowie tworzyli również plakaty, plany zdrowego żywienia
w językach angielskim i niemieckim oraz zorganizowali
Dzień Dziecka na Ścieżce Zdrowia. Przez cały rok szkolny
uczniowie zdobywali wiedzę i umiejętności, które mają im
pomóc w utrzymaniu dobrej formy przez całe życie.

FESTIWAL POETYCKI
IM. KS. PROF. J. PASIERBA W PELPLINIE

W dniach 30 - 31 maja 2017r. w Pelplinie odbył się XXII
Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. ks. prof. J. St. Pasierba.
Festiwal organizowany jest od 1996 r. przez Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Janusza St. Pasierba wchodzące w
skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie (od
2006 r. współorganizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury
w Pelplinie). Pomorski Festiwal Poetycki adresowany jest
do młodych ludzi, w różnych kategoriach wiekowych: gimnazjalistów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Do tej pory wzięło udział w nim wzięło ponad trzy i
pół tysiąca uczestników. Celem Festiwalu jest nie tylko popularyzacja osoby i dorobku Janusza St. Pasierba, ale ponadto krzewienie kultury żywego słowa, uwrażliwienie na
piękno literatury, kształtowanie postaw czynnego uczestnictwa w kulturze, wspieranie debiutów artystycznych, a
także promocja twórców Pomorza. Festiwal składał się z
części koncertowej, warsztatowej i konkursowej. Konkurs
przeprowadzono w sześciu kategoriach: recytacje, poezja
śpiewana, programy poetycko-muzyczne, eseje, juwenilia
poetyckie oraz - po raz pierwszy w tym roku - pod auspicjami Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika nowa kategoria: Pamięć o dziedzictwie
kulturowym (popularyzacja chrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego Polski i Europy). W tym roku Gimnazjum Publiczne w Luzinie prezentowały cztery uczennice,
w kategorii recytacje - Karolina Tobias i Aleksandra Nowicka, natomiast w kategorii poezja śpiewana - Karolina
Teclaf i Julia Brzozowska. Mimo doskonałych wykonań
uczestniczek, jedynie Karolina Teclaf zdobyła wyróżnienie
w swojej kategorii, jak również otrzymała nagrodę - wraz
z panią Zofią Meyer - za najlepszą muzykę do wiersza ks.
J. St. Pasierba.
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przedmedycznej. Kolejne zmagania rozpoczynają się w
„miasteczku ruchu drogowego”, tutaj każdy z zawodników
losuje kolejność dojazdu do punktu kontrolnego i jazda……a panowie policjanci niczego nie przeoczą. Potem
zawodnicy udają się na tzw. „tor przeszkód”, gdzie mają
do pokonania niesamowite utrudnienia i to pod bystrym
okiem arbitrów. Jest to bardzo widowiskowa konkurencja
gdzie zawodnicy pokazują wręcz akrobatyczne umiejętności. Drużyna z luzińskiego gimnazjum zajęła II miejsce.

SUKCESY GIMNAZJALISTEK
W „RODNY MÒWIE”

SPORT
MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO WETERENÓW
W PIŁCE NOŻNEJ
Dnia 24 kwietnia 2017 roku w Muzeum Piśmiennictwa i
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej odbyły się eliminacje powiatowe XLVI Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej „Rodnô Mòwa”. Uczennica klasy II c Karolina
Tobias zaprezentowała wiersz Stanisława Janke pt. „Szescdzesątka” oraz fragment prozy Aleksandra Majkowskiego
z powieści „Żëcé ë przigòdë Remùsa” i zajęła II miejsce ,
natomiast Aleksandra Nowicka z klasy II c uplasowała się
na III miejscu z recytacją wiersza Jana Walkusza „Darënk”
oraz prozą Jana Drzeżdżona „Spòwiédz Smãtka”.

SREBRNY MEDAL DLA GIMNAZJALISTÓW Z LUZINA W OGÓLNOPOLSKIM
TURNIEJU BRD - RUMIA 2017 R.”

W sobotę 24 czerwca br. na stadionie gminnym w Lini
odbyły się 18. Mistrzostwa Województwa Pomorskiego
weteranów w piłce nożnej w kategorii 40 +. Wśród 8 drużyn z terenu całego Pomorza zagrali również zawodnicy
z Luzina, którzy w rozgrywkach grupowych po dwóch
zwycięstwach i jednym remisie zajęli 1 miejsce. Niestety,
w meczu o awans drużyna musiała się zadowolić grą o 3
lokatę. Warto dodać, że królem strzelców z 7 golami został
Grzegorz Lisewski. W imprezie zagrali: Słupsk, Starogard
Gdański, Port Gdański, Luzino, Sychowo, Bytów, Puck,
Starzyno. Skład luzińskiej drużyny: Jarosław Hewelt, Wiesław Konkol, Piotr Klecha, Rafał Kaczmarczyk, Grzegorz
Lisewski, Dariusz Malejki, Mariusz Maszota, Wojciech
Krasucki, Karol Domagała, Karol Mirowski.

Tradycyjnie organizatorem Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na szczeblu powiatowym była Szkoła Podstawowa nr 6 w Rumi. Organizatorzy stanęli na wysokości zadania – wszystkie dyscypliny zorganizowano i przeprowadzono na bardzo wysokim
poziomie. Podczas tegorocznego turnieju drużynę z Gimnazjum Publicznego im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich z
Luzina reprezentowali uczniowie: Aleksander Biernat kl.
2d, Jakub Langa kl. 2d oraz Szymon Skiba kl. 2d. Przebieg
zawodów jest bardzo ciekawy i widowiskowy. Wszystko rozpoczyna się już od samego przyjazdu i zgłoszenia
zawodników tj. losowanie numeru startowego. Pierwszą
konkurencją dla całej drużyny jest test z zakresu zasad
ruchu drogowego, potem cała drużyna udziela pomocy
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ZA NAMI „KASZUBSKA 15”,
KTÓRĄ WYGRAŁ MAROKAŃCZYK

KĘBŁOWO MISTRZEM WIOSNY
W tym roku w Luzinie wśród 328 biegaczy znalazł się obcokrajowiec, reprezentant Maroka, który finalnie zameldował się jako pierwszy na mecie. Poza tym była polska
czołówka, z Tomaszem Grycko, Piotrem Pobłockim i
Eweliną Paprocką na czele. Starty obu biegów (na 6 i 15
km) odbyły są jednocześnie, a po przebiegnięciu ok. 4 kilometrów grupy się rozdzieliły. Każdy z uczestników miał
okazję tradycyjnie wbiec na punkt widokowy „Luzińskiej

Ścieżki Zdrowia”, na którym posadowiony jest obelisk poświęcony pamięci księdza Jerzego Popiełuszki. Na wszystkich uczestników biegów czekały pakiety startowe, w których m.in. znalazł się odlewany okolicznościowy medal
i koszulka techniczna. Po biegu organizatorzy zapewnili
wszystkim uczestnikom zawodów „kaszubski posiłek”, a
na trasie ustawiono punkty nawadniające.
24

Zakończyła się pierwsza runda Luzińskiej Ligi Sołeckiej
(rozgrywki wiosna-jesień). Mistrzem wiosny okazali się
zawodnicy z Kębłowa, podopieczni Krzysztofa Guzmanna, którzy w ostatnich kolejkach najpierw pokonali na
własnym boisku Sychowo 3:0, następnie wygrali w Wyszecinie 6:3. Wiceliderem rozgrywek zostało Kochanowo,
które najpierw przegrało w Milwinie 1:3, aby następnie w
meczu o 2. lokatę pokonać Zelewo 1:0. Poniżej komplet
wyników VIII i IX kolejki ligowej: Kębłowo-Sychowo 3:0,
Luzino-Barłomino 4:2,
Milwino-Kochanowo 3:1; Kochanowo-Zelewo 1:0; Barłomino-Milwino 3:3; Sychowo-Luzino 4:0; Wyszecino-Kębłowo 3:6.
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KS MŚCISZEWICE- WIKĘD LUZINO
1:6 (1:1)
Okazałym wyjazdowym zwycięstwem zakończyli rozgrywki ligowe piłkarze Wikęd Luzino, którzy wygrali w
Mściszewicach z miejscowym Klubem Sportowym aż 6:1.
Wyjątkową skutecznością w tym spotkaniu popisał się
Grzegorz Semak, który skompletował klasycznego Hatricka. Dwa gole dołożył jeszcze Krystian Opłatkowski
oraz jednego Paweł Rutkowski. To było ostatnie spotkanie
zespołu na V ligowych boiskach, ponieważ podopieczni
trenera Grzegorza Lisewskiego wywalczyli promocje do
IV ligi. Warte odnotowania są kolejne debiuty w dorosłej
piłce juniorów GOSRiT Luzino, Jakuba Domskiego i Pawła Rompcy. Oprócz nich w tym meczu zagrało jeszcze 3
juniorów: Marcin Kędziora oraz Michał i Maciej Kożyczkowski.

za pomoc i wsparcie w przygotowaniu IX Kaszubskiej Paraolimpiady.

AKADEMIA PIŁKARSKA
KAROLA PIĄTKA

MAGDA I KATARZYNA
POWOŁANE NA ZGRUPOWANIE
Miło nam poinformować, że tenisistki stołowe KTS-K
GOSRiT Luzino, Magda i Kasia Płotka zostały powołane na zgrupowanie kadry wojewódzkiej juniorek, które odbędzie się w dniach od 16 do 26 lipca na obiektach
Centralnego Ośrodka Sportu w Giżycku. Następnie po
tygodniowym odpoczynku udadzą się na dziesieciodniowe zgrupowanie które odbędzie się w Sierakowicach. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia.

ZA NAMI KOLEJNA
KASZUBSKA PARAOLIMPIADA

W niedzielę 11 czerwca 2017 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej GOSRiT im. Marszałka Macieja Płażyńskiego
odbyła się IX Kaszubska Paraolimpiada. W imprezie integracyjnej, organizowanej przez społeczność Świetlicy
Integracyjnej „Skrzydło Anioła” uczestniczyło ponad 130
niepełnosprawnych sportowców. Impreza już tradycyjnie
połączona była z VIII „Charytatywnym Biegiem Skrzydło Anioła” oraz VII „Charytatywnym Marszem Skrzydło
Anioła”, które odbyły się na Luzińskiej Ścieżce Zdrowia.
Paraolimpiadę wsparła liczna rzesza sponsorów (lista jest
opublikowana na stronie www.skrzydloaniola.luzino.pl)
oraz Wójt Gminy Luzino, GOSRiT Luzino i Starostwo Powiatowe w Wejherowie. Organizatorzy składają serdeczne
podziękowania wszystkim wolontariuszom i sympatykom

W dniach 10-11.06.2017 roku „Akademia Piłkarska Karola Piątka” w osobach byłych piłkarzy: Karola Piątka i Pawła Buzały zorganizowała na obiektach GOSRiT w Luzinie
Ogólnopolski Turniej PIĄTEK CUP. Z zaproszenia organizatorów skorzystało 14 zespołów z 6 województw rocznika 2005, w tym zespół gospodarzy. Imprezę wygrał
zespół Lechii Gdańsk, który w ostatecznym rozliczeniu,
wyprzedził UKS Jedynka Reda i PSV Łódź. Zespół GOSRiT Luzino mimo momentami bardzo dobrej gry zajął
ostatecznie 10. lokatę, ale nie końcowy wynik miał tu
znaczenie, tylko możliwość spotkania się na boisku z zespołami z terenu całej Polski. Po zakończeniu rywalizacji
odbyła się uroczystość wręczenia nagród, w której oprócz
organizatorów udział wzięli: Jarosław Wejer – Wójt Gminy
Luzino, Gabriela Lisius– Starosta Wejherowski, Sylwester
Piątek – Radny Gminy Luzino oraz Piotr Klecha – Dyrektor GOSRiT Luzino.

ZA NAMI BIEGI
JURKA TARNOWSKIEGO
W sobotę 27 maja br. na Stadionie GOSRiT w Luzinie
odbyły się Biegi im. Jurka Tarnowskiego. W imprezie,
która ma wieloletnią tradycję uczestniczyła rodzina patrona, która również dofinansowała zakup nagród dla
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uczestników biegu. Główną nagrodą był rower, który na
start przyciągnął liczną rzeszę młodych biegaczy. Zawody zorganizował Rafał Freitag z GOSRiT i KTS-K Luzino.
Zawody dofinansowała także Gmina Luzino. Zwycięzcy
poszczególnych kategorii otrzymali pamiątkowe statuetki
a wśród wszystkich uczestników rozlosowano atrakcyjne
nagrody, w tym wspomniany rower. Zwycięzcy poszczególnych kategorii: przedszkole: 1. Jonasz Kwaśnicki 2. Weronika Janeczk 3. Anastazja Holczenko; kategoria chłopcy
2010: 1. Tymek Wrosz 2. Joachim Słowy 3. Krzyś Kwidziński; dziewczynki 2010: 1. Agata Waga 2. Zofia Maskowska
3. Sandra Miotk; dziewczynki 2009: 1. Patrycja Miotk 2.
Lucyna Rojewska 3. Antosia Gadowska; chłopcy 2009: 1.
Wojtek Jagusiak 2. Kamil Giedrojć 3. Jaś Grzęda; chłopcy
2008: 1. Dominik Grubba 2. Sebastian Kata 3. Aleksander Miązek; dziewczynki 2008: 1. Blanka Lesnau 2. Agata
Gawron 3. Angelika Liban; chłopcy 2007: 1. Oskar Chmara 2. Kordian Kankowski 3. Igor Grubba; dziewczynki
2007: 1. Kasia Rojewska 2. Ania Klas 3. Martyna Skurat;
chłopcy 2006: 1. Wincenty Markowski 2. Maksymilian Tomeczkowski 3. Jakub Wika; dziewczynki 2006: 1. Wiktoria
Tomeczkowska 2. Samuela Landowska 3. Paulina Brokom;
dziewczynki 2005: 1. Patrycja Figlon 2. Wanesa Kobiela 3.
Wiktoria Miotk; chłopcy 2005: 1. Paweł Bulczak 2. Dawid
Płotek 3. Jakub Patelczyk; dziewczynki 2004: 1. Martyna
Koepke 2. Bernadeta Landowska 3. Julia Konarzewska;
chłopcy 2004: 1. Szymon Skurat 2. Damian Pipka; Open
dziewczynki: 1. Natalia Klas 2. Milena Fajter 3. Dominika
Kankowska; Open chłopcy: 1. Przemysław Foigt 2. Mikołaj Nastały 3. Wincenty Markowski.

ZAWODNICY EL-PROFESSIONAL
NAGRODZENI

XVIII TURNIEJ O PUCHAR
WÓJTA GMINY LUZINO
„Wczoraj – Arka, dzisiaj – Zelewo”- tak podsumował
XVIII Turniej o Puchar Wójta Gminy Luzino, Daniel
Bujak, kierownik zwycięskiej drużyny z Zelewa, którego
finał już tradycyjnie rozegrany został 3 maja na Stadionie GOSRiT w Luzinie, dzień po historycznym zdobyciu
przez Żółto-Niebieskich Pucharu Polski. Zanim jednak
Zelewo okazało się najlepsze, w finale 30 kwietnia odbyły
się bardzo zacięte eliminacje, z których awans uzyskiwały
po dwie najlepsze ekipy. W Luzinie, gdzie role gospodarzy pełnili piłkarze z Barłomina, aż 3 zespoły zdobyły po
7 punktów i o tym, kto awansował do finału zdecydowała mała tabela. Końcowa kolejność: 1. Milwino - 7 pkt., 2.
Zelewo - 7 pkt., 3. Luzino - 7 pkt., 4. Barłomino - 5 pkt., 5.
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Kębłowo -1 pkt. Nie mniej zacięta była rywalizacja w Kochanowie. Tam najlepsi okazali się gospodarze, a o drugiej
lokacie przy jednakowej ilości punktów zdecydował mecz
bezpośredni, w którym Sychowo było lepsze od Robakowa. Końcowa kolejność eliminacji: 1. Kochanowo - 7 pkt.,
2. Sychowo - 4 pkt., 3. Robakowo - 4 pkt., 4. Wyszecino - 1
pkt. W środę 3 maja, rywalizacja, przy licznej grupie kibiców, dla drużyn sołeckich rozpoczęła się od półfinałów,
w których Zelewo pokonało Kochanowo 2:0, a Sychowo
wygrało z mistrzem rozgrywek na hali - Milwinem 1:0. Po
tych meczach na bocznym boisku rozegrany został mecz o
3 miejsce, w którym Kochanowo wygrało z Milwinem 4:1,
a w wielkim finale rozgrywanym na głównym boisku, Zelewo pokonało Sychowo 2:1 i to one zdobyło Puchar Wójta
Gminy Luzino. Po zakończeniu rywalizacji odbyła się uroczystość wręczenia nagród, w której uczestniczył Jarosław
Wejer – Wójt Gminy Luzino, Piotr Klecha – dyrektor GOSRiT Luzino oraz Witold Dąbrowski – organizator imprezy. Nagrodzono pucharami i nagrodami wszystkie drużyny uczestniczące w turnieju, zaś najlepsza trójka otrzymała również pamiątkowe medale. Podziękowania otrzymali
również sędziowie i opieka medyczna. Ponadto osobne
podziękowanie otrzymał Zbigniew Tobias za wieloletnią
współpracę przy organizacji Luzińskiej Ligi Sołeckiej. Nagrodzono również najlepszego bramkarza: Marcina Burkę
(Sychowo) oraz zawodnika: Karola Spławińskiego (Zelewo). Dla wszystkich uczestników czekał również, przygotowany przez pracowników grill.

Przy ponad 20. tysięcznej publiczności młodzi piłkarze
GOSRiT el professional Luzino otrzymali pamiątkowy
puchar w przerwie ekstraklasowego meczu Lechii Gdańsk
– Pogoń Szczecin. Była to nagroda za zwycięstwo w finale
wojewódzkim Turnieju Piłkarska Kadra Czeka LZS, który
odbył się 17 maja w Starogardzie na Stadionie im. Kazimierza Deyny. Podopiecznym trenera Pawła Radeckiego
statuetkę wręczył Radosław Michalski – prezes Pomorskiego ZPN i członek zarządu PZPN oraz Piotr Klecha
dyrektor GOSRiT Luzino i prezes Pomorskiego LZS.
Nasi piłkarze mieli też okazję zobaczyć na żywo wysokie
zwycięstwo Biało-Zielonych wraz ze swoimi młodszymi
kolegami z GOSRiT Kleba 2004 Luzino, którzy w młodszej kategorii zajęli 2. lokatę.
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Z ŻYCIA OSP

HISTORIA LUZIŃSKIEGO
PRZEDSZKOLA

DZIEWCZĘTA Z OSP LUZINO
NAJLEPSZE W POWIECIE

W dniu 16.06.2017 r. w Łęczycach odbyły się I Powiatowe Zawody wg regulaminu CTiF Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych z powiatu wejherowskiego. Gminę Luzino
reprezentowały 2 drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej
w Luzinie. Zawodnicy mieli do pokonania tor przeszkód,
czyli tzw. zadanie bojowe na sucho oraz bieg sztafetowy
z przeszkodami. Drużyna chłopięca z OSP Luzino zajęła
II miejsce, natomiast drużyna dziewcząt zajęła I miejsce i
będzie reprezentować nasz powiat na zawodach szczebla
wojewódzkiego, które odbędą się we wrześniu 2017 r. w
Kobylnicy.

OSTATNIE POŻEGNANIE DRUHA
JANA SCHULZ - PREZESA OSP

Dnia 1 maja 2017 roku o godz. 10:00 w kościele pw. św.
Wawrzyńca w Luzinie odbyły się uroczystości pogrzebowe
długoletniego Prezesa OSP Luzino Druha Jana Schulz. W
uroczystości oprócz najbliższych udział brały władze gminy Luzino oraz strażacy z pocztami sztandarowymi całego
powiatu. Jan Schulz oprócz niewątpliwych zasług na rzecz
rozwoju straży pożarnych gminy Luzino – jako Prezes
OSP, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP,
członek Zarządu Oddziału Powiatowego i Wojewódzkiego Związku OSP, przyczynił się m.in. do budowy strażnicy w Zelewie oraz przebudowy remiz w OSP Luzino i
Milwino, a także pozyskania dla jednostek OSP sześciu
samochodów bojowych. Działał również aktywnie w innych obszarach społecznych, jako Radny Gminy Luzino w
latach 1990-2006, członek Zarządu Gminy, Rady Sołeckiej
w Luzinie i chóru „Lutnia”.

70 lat istnienia przedszkola w Luzinie, w tym 25 lat w budynku przy ulicy Wilczka 4 przypada w roku szkolnym
2016/2017. Ze wspomnień Feliksa (Loszka) Sikory - jednego z pierwszych wychowanków wiemy, że przedszkole
mieściło się w istniejącym do dzisiaj budynku przy ulicy Ofiar Stutthofu 41. Był to czworak parafialny, w którym zachodnią jego część przeznaczono na ochronkę w
celu zapewnienia opieki dzieciom, które w czasie wojny
straciły jedno z rodziców i były sierotami. Feliks Sikora
uczęszczał do ochronki w 1946r. Jego pierwszą wychowawczynią i jednocześnie kierowniczką przedszkola była
Helena Klawikowska, która pełniła także obowiązki intendentki, a do pomocy miała tylko kucharkę. Przedszkole
zajmowało dwie małe salki i malutką kuchnię. Najstarsze
sprawozdanie z dnia 30 czerwca 1953 r. dla Głównego
Urzędu Statystycznego informuje ,,(…) że przedszkole jest
jednooddziałowe, ma 15 miejsc na 36 m. kwadratowych.
Do przedszkola przyjęto 18 dzieci. Liczba wychowawczyń
łącznie z kierowniczką - jedna (…), przedszkole posiadało radio, znajdowało się pod opieką lekarską, ogrzewane
było piecem kaflowym, nie posiadało urządzonego placu
zabaw. Wśród dzieci przyjętych do przedszkola było 14
dzieci z rodzin robotniczych, 2 dzieci z rodzin pochodzenia chłopskiego i 2 dzieci pracowników umysłowych.
Przedszkole było czynne od 9.00 do 14.00”. Sprawozdanie
podpisała kierowniczka Helena Klawikowska. W latach
50. i 60-tych zmodernizowano bazę przedszkola. Urządzono łazienkę oraz szatnię dla dzieci, wydzielono także
kuchnię. Pierwszą nauczycielkę Teresę Tempską (Pikron)
zatrudniono w 1973 r., wydłużono wówczas czas pracy
przedszkola. Przedszkole przy ul. Ofiar Stutthofu 41 funkcjonowało do 1979 r.
W zapiskach kroniki przedszkolnej z roku szkolnego
1979/1980 czytamy: ,,Nareszcie spełniły się nasze marzenia, dostaliśmy nowe przedszkole, budynek niedaleko
położony od starego, mieści się przy ulicy Kościelnej 7. W
nowym przedszkolu są trzy duże sale, kuchnia, łazienka
oraz inne pomieszczenia. Maluchy mają osobną sypialnię
a inne dzieci dużą salę do za-baw”. Od tego czasu przedszkole zatrudnia więcej personelu, przybywało dzieci...
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