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Mieszkańcy Milwina przygotowali wieniec, 
który zwyciężył w kategorii 

„Wieniec niekonwencjonalny”

Wieniec przygotowany przez mieszkańców Luzina 
zajął podczas Dożynek Gminnych 

I miejsce w kategorii „Wieniec tradycyjny”                            

 
ZA NAMI DOŻYNKI GMINNE

W Luzinie 27 sierpnia bieżącego roku miało miejsce jed-
no z najciekawszych wydarzeń kulturalnych tego lata. Za 
nami Dożynki Gminne.
O godzinie 13.30 odprawiona została msza święta dzięk-
czynna za plony w parafii pw. Świętego Wawrzyńca w 
Luzinie, na którą przybyli okoliczni mieszkańcy, rolnicy, 
ale również liczni goście z całych Kaszub. Po mszy świętej 
spod kościoła w strugach deszczu wyruszył barwny koro-

wód dożynkowy. Przejazd korowodu ulicami Luzina, tak 
jak i w latach ubiegłych podziwiało wielu mieszkańców 
Luzina i okolic. W skład korowodu dożynkowego wcho-
dziły bryczki i inne zaprzęgi, maszyny rolnicze, nietypo-
we pojazdy, konie oraz motocykliści. Uroczystego otwar-
cia Dożynek Gminnych w Luzinie dokonał Wójt Gminy 
Luzino – Jarosław Wejer wraz z Przewodniczącym Rady 
Gminy Luzino – Bartłomiejem Formela. Starostami tego-
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rocznych dożynek byli Państwo Marzena i Dariusz Miotk 
z Zelewa.  Ze względu na deszczową aurę zaplanowany 
turniej sołectw został odwołany. Sołectwa przygotowały 
wieńce dożynkowe, które mogli podziwiać mieszkańcy 
oraz goście. W kategorii „wieniec tradycyjny” zwyciężyło 
Luzino, a w kategorii „wieniec niekonwencjonalny” – Mil-
wino. W dalszej części uroczystości nastąpiło wręczenie 
nagród zwycięzcom konkursu „Piękna Gmina”. W kate-
gorii „zagroda rolnicza: zwyciężyła Łucja Tokarska z Ko-
chanowa , w kategorii „ogród tradycyjny” – Rafał Groth z 
Zelewa, w kategorii ogród stylowy – Mirosława Wittstock 
z Luzina, w kategorii zagospodarowanie przestrzeni pu-
blicznej – Małgorzata Licau z Tępcza. O godzinie 17.15 
wystąpił Zespół Kaszubski Idol, który wykonał światowe 
przeboje oraz hity  znane z Radia Kaszëbë. Kaszubski Idol 
jest wyjątkową grupą muzyczną składającą się z finalistów 
popularnego konkursu Radia Kaszëbë. Publiczność jak 
zwykle nie zawiodła i z niecierpliwością czekała na gwiaz-
dę wieczoru - zespół Soleo, który wystąpił około godziny 
20.30. Na uczestników festynu czekały liczne stoiska ga-
stronomiczne, rękodzielnicze, a także z zabawkami, loda-
mi, słodyczami oraz ze swojskim jadłem przygotowanym 
przez koła gospodyń. Jedną z wielu atrakcji  była sztuczna 
krowa i fotobudka, gdzie każdy mógł zrobić sobie pamiąt-
kowe zdjęcia. Nie zabrakło także wesołego miasteczka dla 
najmłodszych. Wielu mieszkańców Luzina zdecydowało 
się podczas dożynek wesprzeć finansowo ofiary nawałni-
cy w okolicach Rytla. Zbiórkę pieniędzy przeprowadziło 
Stowarzyszenie Pomocy „Siej Ziarno”. Udało się zebrać 
718,31zł, za co organizatorzy dziękują. O godz. 22.00 na-
stąpił długo oczekiwany moment, czyli pokaz sztucznych 
ogni. Po pokazie na scenie wystąpił kolejny zespół muzyki 
disco polo – Skalars. Organizatorzy dziękują  tegorocznym 
sponsorom dożynek oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z 
Milwina, Zelewa i Luzina, a także Policji za zabezpiecze-
nie imprezy. 

Sponsorzy tegorocznych dożynek gminnych : 
- Zakład Handlowo Usługowy TRAK Roman Stenka, Bar-
łomino - fundator pokazu sztucznych ogni;
- „Arka Bud” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
Artur Teclaf, Dąbrówka;
- Mirosław Kopacz -  Firma Usługowo-Produkcyjna „Pro-
tel” Luzino;
- MS „Bruki” Mirosław Sirocki Luzino;
- Transport Ciężarowy Roboty Ziemne Józef Formela 
Luzino;
- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Wodo-Instal” 
Władysław Richert Luzino;
- Instalatorstwo Sanitarno-Gazowe i CO Stanisław i 
Krzysztof Richert Luzino;
- Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie;
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Rumi;
- PKS GDYNIA S.A.;
- Usługi Stolarskie Tartak – Zygmunt Kleba;
- Piekarnia Cukiernia „Kaszubska” – Kazimierz Meyer;
- Firma Budowlana „WP WAGA” – Piotr Waga Luzino;
- LOOK – studio mody;
- Organizacja Imprez „Aleksandra” – Aleksandra Meyer;
- Genowefa i Edmund Słowi;
- Photo Nasa Natalia Nastały;
- Dom Handlowy KUNZ AGD MEBLE RTV;
- Akademia Piłkarska – Karol Piątek;

- Elpol, Firma Robót Elektrycznych Hubert Szweda, 
Luzino;
- Bank Spółdzielczy w Krokowej –  Prezes Zygmunt Du-
dek;
- „Wikęd” Rafał Kędziora, Grzegorz Wiśniewski Spółka 
Jawna Luzino;
- Tree Clone Maciej Lebiecki Luzino;
- Usługi Komunalno-Transportowe, Budowa Pojazdów 
„Eko-logistyk” Dariusz Gruba Luzino;
- SOLTAR s.c. Krzysztof Bianga i Piotr Bianga, Wejhero-
wo.

FOTORELACJA Z DOŻYNEK GMINNYCH 2017
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INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI 

PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY

w okresie międzysesyjnym  
od 28 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Wykonywałem zadania przewodniczącego Rady Gminy 
zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i Statutem Gmi-
ny. W środy pełniłem dyżury. Przyjmowałem mieszkańców 
gminy i radnych. Organizowałem pracę Rady.  Na wniosek 
Wójta Gminy zwołałem sesję Rady na dzień 17 lipca 2017 r. 
W czasie trwania sesji zostały m.in. podjęte uchwały w spra-
wie przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych w 
ośmioletnie szkoły podstawowe, jak również przekształ-
cenia  Gimnazjum Publicznego im. Pisarzy Kaszubsko – 
Pomorskich w Luzinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową 
nr 2 w Luzinie. Ustaliłem z przewodniczącymi Komisji,  
terminy i tematykę posiedzeń zgodnie z planami pracy.  
W dniu:  
 - 30 czerwca 2017 roku i 17 sierpnia 2017 roku odbyły 
się posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Dnia 30 czerwca br., 
Komisja przeprowadziła kontrolę w zakresie kosztów 
związanych z dowozami dzieci i młodzieży szkolnej oraz 
osób niepełnosprawnych za rok szkolny 2015/2016, zaś 17 
sierpnia br., kontrolowała wykonanie budżetu gminy za I 
półrocze 2017 roku. 
 - 12 lipca 2017 roku odbyło się wyjazdowe posiedzenie 
Komisji Konkursowej „Piękna Gmina”. Komisja wizyto-
wała obiekty zgłoszone do konkursu. Ustaliła zwycięzców  
konkursu, i tak: I miejsce w kategorii „zagroda rolnicza” 
uzyskała p. Łucja Tokarska,  w kategorii „ogród tradycyj-
ny” I miejsce uzyskał p. Rafał Groth, w kategorii „ogród 
stylowy” I miejsce uzyskała p. Mirosława Wittstock i w ka-
tegorii „zagospodarowana przestrzeń publiczna” I miejsce 
uzyskało sołectwo Tępcz.  
 - 21 sierpnia 2017 roku odbyło się posiedzenie Komisji 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
 - 22 sierpnia 2017 roku odbyło się posiedzenie Komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu.
 - 23 sierpnia 2017 roku odbyło się posiedzenie Komisji 
Gospodarczej i Samorządu.
 - 25 sierpnia 2017 roku odbyło się posiedzenie Komisji 
Zdrowia i Opieki Społecznej.
Dnia 28 sierpnia 2017 r. odbyło się wyjazdowe posiedze-
nie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Komisja zapoznała 
się ze stanem przygotowania szkół i przedszkola do roz-
poczęcia nowego roku edukacyjnego 2017/2018.  W dniu 
10 sierpnia 2017 roku zwołałem posiedzenie Komisji Do-
raźnej ds.  nowelizacji przepisów prawa miejscowego. Ko-
misja ukonstytuowała się. Wybrała przewodniczącego i 
wiceprzewodniczącego Komisji. Przewodniczącym Komi-
sji został radny Wiesław Trepczyk, a wiceprzewodniczą-
cym radny Sylwester Piątek. Komisja ustaliła plan pracy.
Reprezentowałem Radę wraz z radnymi Gminy Luzino w 
tegorocznych „dożynkach gminnych”. Dożynki odbyły się 
27 sierpnia 2017 roku. Z tego miejsca pragnę serdecznie 
podziękować wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do przygotowania Święta Plonów. 

 Przewodniczący
Rady Gminy Luzino

/-/ Bartłomiej Formela

 
PODZIĘKOWANIE DLA 70. LUZIŃSKIEJ 

WODNEJ DRUŻYNY HARCERSKIEJ

Podczas XXXIII Sesji Rady Gminy Luzino Przewodni-
czący Rady Gminy Luzino w imieniu Rady Gminy, Sołty-
sów  i Mieszkańców Gminy Luzino wraz w wójtem Jaro-
sławem Wejerem złożyli serdeczne podziękowanie  phm. 
Sławomirowi Milewskiemu Komendantowi Szczepu ZHP 
im. Żołnierzy Niezłomnych i hm. Mariuszowi Kryża 70. 
Luzińskiej Wodnej Drużynie  Harcerskiej za zorganizowa-
nie punktów zbiórki różnych artykułów na terenie Luzina, 
jak również za podjęcie inicjatywy na rzecz społeczności 
poszkodowanych nawałnicą w miejscowości Rytel. Słowa 
podziękowania skierowano też do harcerzy 70. Luzińskiej 
Wodnej Drużyny Harcerskiej za Ich pracę, za czas poświę-
cony i pomoc udzieloną dla osób dotkniętych klęską, a 
przede wszystkim za postawę i harcerskie działanie zgod-
nie ze złożonym Przyrzeczeniem. Hm. Mariusz Kryża w 
imieniu harcerzy 70. Luzińskiej Wodnej Drużyny Har-
cerskiej  podziękował za otrzymane podziękowanie. Na 
ręce przewodniczącego Rady Gminy Bartłomieja Formela 
przekazał „harcerskie światło”, które jest symbolem wol-
ności, braterstwa i pojednania, wzajemnej miłości i posza-
nowania. Stwierdził, cyt. „Są to wartości, które harcerze 
rozsyłają na cały świat. Słowa te są zapisane w Statucie 
Harcerskim. Zgodnie ze Statutem zajmujemy się wycho-
waniem młodzieży w duchu patriotycznym. Kształtujemy 
postawę młodych ludzi.” Następnie zwrócił się do radnych 
z prośbą, gdy będą patrzyli na „światło harcerskie”, aby za-
wsze pomyśleli o harcerzach, a wówczas harcerze pomyślą 
o radnych i „wtedy będziemy żyli w duchu jedności brater-
stwa i coś wspólnie w Luzinie, zbudujemy. Niech to świa-
tło stanie się symbolem braterstwa i pojednania.” 

 
WYKAZ UCHWAŁ

Wykaz uchwał podjętych podczas XXXI Sesji Rady 
Gminy Luzino dnia 17 lipca 2017 r., tj. uchwały nr: 

- XXXI/339/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Progno-
zy Finansowej na lata 2017 – 2032;
- XXXI/340/2017 w sprawie zmiany budżetu gminy na 
2017 rok;
- XXXI/341/2017 w sprawie przekształcenia sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie w 
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ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Lecha Bądkow-
skiego w Luzinie;
- XXXI/342/2017 w sprawie przekształcenia sześciolet-
niej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kębłowie w 
ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Kę-
błowie;
- XXXI/343/2017 w sprawie przekształcenia sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej im. płk Stanisława Dąbka w Sycho-
wie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. płk Stanisława 
Dąbka w Sychowie;
- XXXI/344/2017 w sprawie przekształcenia sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego w 
Barłominie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Księdza 
Jana Twardowskiego w Barłominie;
- XXXI/345/2017 w sprawie przekształcenia sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej w Wyszecinie w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową w Wyszecinie;
- XXXI/346/2017 w sprawie przekształcenia Gimnazjum 
Publicznego im. Pisarzy Kaszubsko Pomorskich w Luzinie 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 w Luzinie;
- XXXI/347/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXV/269/2016 Rady Gminy Luzino z dnia 28 grudnia 
2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi admini-
stracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organiza-
cyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Luzino;
- XXXI/348/2017 w sprawie trybu udzielania i rozlicza-
nia dotacji z budżetu Gminy Luzino oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania, 
dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wy-
chowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty 
inne niż jednostki samorządu terytorialnego na terenie 
Gminy Luzino;
- XXXI/349/2017 w sprawie zmiany wysokości i zasad usta-
lania opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez 
Gminę Luzino, ustalonych uchwałą Nr XXVI/276/2017 
Rady Gminy Luzino z dnia 30 stycznia 2017 r.;
- XXXI/350/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 
XXIII/225/2016 Rady Gminy Luzino z dnia 14 paździer-
nika 2016 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju 
Gminy Luzino na lata 2016 - 2025;
- XXXI/351/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXVI/275/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 30 stycznia 
2017 r. w sprawie nadania Statutu Żłobkowi „Tuptusie” w 
Luzinie.

Wykaz uchwał podjętych podczas XXXII Sesji Rady 
Gminy Luzino dnia 31 sierpnia 2017 r., tj. uchwały nr:

- XXXII/352/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Progno-
zy Finansowej na lata 2017 - 2032;
- XXXII/353/2017 w sprawie zmiany budżetu gminy na 
2017 rok;
- XXXII/354/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXX/330/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 
2017 r. w sprawie powołania Komisji Doraźnej Rady Gmi-
ny Luzino;
- XXXII/355/2017 w sprawie uchwalenia zmiany fragmen-
tu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Luzino;
- XXXII/356/2017 w sprawie nabycia nieruchomości w 
Luzinie;
- XXXII/357/2017 w sprawie nadania nazw ulic w miej-
scowości Luzino;
- XXXII/358/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 

XXX/331/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 
2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości 
Kębłowo;
- XXXII/359/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 
XXX/197/93 Rady Gminy w Luzinie z dnia 18 czerwca 
1993 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Luzino i 
Kębłowo;
- XXXII/360/2017 w sprawie nieodpłatnego nabycia nie-
ruchomości w Luzinie;
- XXXII/361/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXXI/341/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 17 lipca 2017 
r. w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podsta-
wowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie w ośmiolet-
nią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w 
Luzinie;
- XXXII/362/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXXI/342/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 17 lipca 2017 
r. w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Kębłowie w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową im. Jana Pawła II w Kębłowie;
- XXXII/363/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXXI/343/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 17 lipca 2017 
r. w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podsta-
wowej im. płk Stanisława Dąbka w Sychowie w ośmiolet-
nią Szkołę Podstawową im. płk Stanisława Dąbka w Sy-
chowie;
- XXXII/364/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXXI/344/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 17 lipca 2017 
r. w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podsta-
wowej im. Księdza Jana Twardowskiego w Barłominie w 
ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Księdza Jana Twar-
dowskiego w Barłominie;
- XXXII/365/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXXI/345/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 17 lipca 2017 
r. w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podsta-
wowej w Wyszecinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w 
Wyszecinie;
- XXXII/366/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXXI/346/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 17 lipca 2017 
r. w sprawie przekształcenia Gimnazjum Publicznego im. 
Pisarzy Kaszubsko - Pomorskich w Luzinie w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową Nr 2 w Luzinie;
- XXXII/367/2017 w sprawie nabycia nieruchomości w 
Kębłowie;
- XXXII/368/2017 w sprawie przystąpienia do zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino. 
 
Wykaz uchwał podjętych podczas XXXIII sesji Rady 
Gminy Luzino dnia 7 września 2017r., tj. uchwały nr:
-XXXIII/369/2017 w sprawie zaciągnięcia długotermino-
wego kredytu bankowego;
-XXXIII/370/2017 w sprawie udzielenia dotacji celowej 
dla Powiatu Wejherowskiego;
- XXXIII/371/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej na lata 2017 – 2032;
-XXXIII/372/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 
rok 2017;
- XXXIII/373/2017 w sprawie nadania imienia Szkole 
Podstawowej Nr 2 w Luzinie;
- XXXIII/374/2017 w sprawie przystąpienia do partner-
stwa w projekcie pn. „Pomorskie urzędy przyjazne przed-
siębiorcom” przewidzianym do realizacji w ramach Pro-
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gramu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 
2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.
Wykaz uchwał podjętych na XXXIV sesji Rady Gminy 
Luzino w dniu 29 września 2017r., tj. uchwały nr:
- XXXIV/375/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej na lata 2017 – 2032;
- XXXIV/376/2017 w sprawie zmiany budżetu gminy na 
2017 rok;
- XXXIV/377/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do 
Statutu Gminy Luzino;
- XXXIV/378/2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu okre-
ślającego zasady dofinansowania zadań z zakresu moder-
nizacji systemów grzewczych poprzez wymianę kotłów 
węglowych na kotły gazowe i opalane biomasą na terenie 
Gminy Luzino.

 
WYKAZ PRZETARGÓW

za okres od 28 czerwca 2017 r. do 20 września 2017 r. 
- UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMONIWEGO 
W WYSOKOŚCI 5.360.000,00 ZŁ NA FINANSOWANIE 

PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU  
GMINY LUZINO

W dniu 14.07.2017 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępo-
waniu 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 637.734,50 
zł brutto do 702.833,12 zł brutto. Zamawiający do reali-
zacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył Wykonawca: 
Bank Spółdzielczy w Krokowej, 84-110 Krokowa, ul. Żar-
nowiecka 1, z oferowaną ceną 637.734,50 zł brutto.

\
- BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄ-

GOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ OBIEK-
TÓW ZAOPATRZENIA W WODĘ W RAMACH PRO-
JEKTU „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WOD-

NO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE  
AGLOMERACJI LUZINO”

W dniu 25.07.2017 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępo-
waniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej, 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Po-
stępowanie zostało podzielone na 6 części jak niżej:
Część   nr   1  postępowania  – Budowa obiektów zaopa-
trzenia w wodę.
Do terminu składania ofert, wpłynęły dwie oferty, z ofe-
rowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie od 
4.176.156,66 zł brutto do 4.389.870,00 zł brutto. Zamawia-
jący do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył 
Wykonawca: Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy 
HIRSZ ul. Słowackiego 9, 83-322 Stężyca, z oferowaną 
ceną 4.176.156,66 zł brutto i 60 miesięcznym okresem 
gwarancji.
Część nr 2 postępowania – Budowa kanalizacji sanitarnej 
wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem w miejsco-
wościach Robakowo i Luzino.
Do terminu składania ofert, wpłynęło osiem ofert, z ofe-
rowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie od 
4.193.931,00 zł brutto do 6.083.807,25 zł brutto. Zama-
wiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą 
złożył Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

ELGRUNT, 81-571 Gdynia ul. Starochwaszczyńska 64, z 
oferowaną ceną 4.603.011,02 zł brutto i 60 miesięcznym 
okresem gwarancji.
Część nr 3 postępowania – Budowa kanalizacji sanitarnej 
wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz mo-
dernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Luzino w 
ulicach: Lipowej, Spółdzielców i Tartacznej.
Do terminu składania ofert, wpłynęło siedem ofert, z 
oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie od 
3.549.165,00 zł brutto do 6.570.405,59 zł brutto. Zamawia-
jący do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył 
Wykonawca: Konsorcjum firm, w skład którego wchodzą: 
lider Kruszywo Sp. z o.o. ul. Długa 4B, 84-223 Linia; part-
ner Bituminium Sp. z o.o. ul. Długa 4B, 84-223 Linia, z 
oferowaną ceną 3.549.165,00 zł brutto i 60 miesięcznym 
okresem gwarancji.
Część nr 4 postępowania – Budowa kanalizacji sanitarnej 
wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz mo-
dernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Luzino w 
ulicach: Ofiar Stutthofu, Kościelnej, Robakowskiej, Okól-
nej, Rzecznej, Strzebielińskiej i Paraszyńskiej.
Do terminu składania ofert, wpłynęło sześć ofert, z ofe-
rowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie od 
6.765.000,00 zł brutto do 9.163.703,84 zł brutto. Zamawia-
jący do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył 
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne DREWA-HY-
DROINSTAL Sp. z o.o. ul. Chłopska 20, 84-239 Bolszewo, 
z oferowaną ceną 6.765.000,00 zł brutto i 60 miesięcznym 
okresem gwarancji.
Część nr 5 postępowania – Budowa kanalizacji sanitarnej 
wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz mo-
dernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kębłowo i 
Luzino. Do terminu składania ofert, wpłynęły cztery ofer-
ty, z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie 
od 21.398.310,00 zł brutto do 31.488.731,92 zł brutto. Za-
mawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą 
złożył Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
WOD-KAN GRZENKOWICZ  Sp. z o.o. ul. Chmieleńska 
17, 83-300 Kartuzy,  z oferowaną ceną 21.398.310,00 zł 
brutto i 60 miesięcznym okresem gwarancji.
Część nr 6 postępowania – Budowa tłoczni ścieków wraz 
z uzbrojeniem w miejscowościach Kębłowo, Luzino  i Ro-
bakowo. Do terminu składania ofert, wpłynęło sześć ofert, 
z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie od 
3.776.813,40 zł brutto do 5.842.500,00 zł brutto. Trwa ba-
danie ofert.

- SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZO-
RU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADA-
NIA: BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI WODO-
CIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ 

OBIEKTÓW ZAOPATRZENIA W WODĘ W RAMACH 
PROJEKTU: „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI  

WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE  
AGLOMERACJI LUZINO”.

W dniu 17.08.2017 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępo-
waniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej, 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Po-
stępowanie zostało podzielone na 2 części jak niżej:
Część nr 1 – Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru 
nad realizacją zadania „Budowa obiektów zaopatrzenia w 
wodę”. 
Do terminu składania ofert, wpłynęło osiem ofert, z ofe-



7

LUZINO Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy

Nr 144 /październik 2017

rowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie od 
64.501,20 zł brutto do 76.752,00 zł brutto. Zamawiający 
do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył Wy-
konawca: Biuro Obsługi inwestycji „INWEST – WY-
BRZEŻE” Sp. Z o.o., 81-369 Gdynia, ul. Derdowskiego 7, z 
oferowaną ceną 68.880,00 zł brutto.
Część nr 2  – Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru 
nad realizacją zadań: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz 
z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem w miejscowo-
ściach Robakowo i Luzino; budowa kanalizacji sanitarnej 
wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz mo-
dernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Luzino; 
budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i nie-
zbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodocią-
gowej w miejscowości Luzino; budowa kanalizacji sani-
tarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz 
modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kębło-
wo i Luzino; budowa tłoczni ścieków wraz z uzbrojeniem 
w miejscowościach Kębłowo, Luzino i Robakowo”.
Do terminu składania ofert, wpłynęło osiem ofert, z ofe-
rowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie od 
219.551,00 zł brutto do 580.510,80 zł brutto.
Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, 
którą złożył Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne 
ALFA Przemysław Marszałkowski, ul. Głogowa 9, 80-297 
Banino, z oferowaną ceną 219.551,00 zł brutto.

- MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNE-
GO NA ENERGOOSZCZĘDNE W CIĄGACH KOMU-

NIKACYJNYCH I OGÓLNODOSTĘPNYCH PRZE-
STRZENIACH PUBLICZNYCH W GMINIE LUZINO

W dniu 05.09.2017 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępo-
waniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej, 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do 
terminu składania ofert, wpłynęło sześć ofert z oferowaną 
ceną za wykonanie zamówienia w kwocie od 1.595.779,86 
zł brutto do 1.994.735,53 zł brutto. Trwa badanie ofert.

 
UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI  

WODNO - ŚCIEKOWEJ  
NA TERENIE AGLOMERACJI  

LUZINO

Gmino Luzino informuje, iż zostało rozstrzygniętych 5 z 6 
części postepowania przetargowego na roboty budowlane, 
dotyczące budowy i modernizacji sieci wodociągowej, ka-
nalizacji sanitarnej oraz obiektów zaopatrzenia w wodę w 
ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – 
ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”. W ramach części 
1 postępowania 7.2017 – Budowa obiektów zaopatrzenia 
w wodę, został w dniu 08.08.2017 r. wyłoniony Wykonaw-
ca Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy HIRSZ z 
siedzibą: ul. Słowackiego 9, 83-322 Stężyca, który zaofe-
rował wykonanie zadania za cenę 4 176 156,66 zł brutto. 
Z powyższym Wykonawcą została podpisana umowa nr 
7/1/2017 w dniu 04 września 2017 r. na wykonanie w/w 
zadania. W ramach części 2 postępowania 7.2017 – Budo-

wa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym 
uzbrojeniem w miejscowościach Robakowo i Luzino, zo-
stał w dniu 30.08.2017 r. wyłoniony Wykonawca Przed-
siębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT z siedzibą: ul. 
Starochwaszczyńska 64, 81-571 Gdynia, który zaofero-
wał wykonanie zadania za cenę 4 603 011,02 zł brutto. 
Z powyższym Wykonawcą została podpisana umowa nr 
7/2/2017 w dniu 21 września 2017 r. na wykonanie w/w 
zadania. W ramach części 3 postępowania 7.2017 – Bu-
dowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbęd-
nym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodociągowej 
w miejscowości Luzino w ulicach: Lipowej, Spółdzielców 
i Tartacznej, został w dniu 18.08.2017 r. wyłoniony Wyko-
nawca Konsorcjum firm, w skład którego wchodzą: Lider: 
Kruszywo SP. z o.o. z siedzibą: ul. Długa 4B, 84-223 Linia 
oraz Partner: Bituminium Sp. z o.o, z siedzibą ul. Długa 
4B, 84-223 Linia, który zaoferował wykonanie zadania za 
cenę 3 549 165,00 zł brutto. Z powyższym Wykonawcą zo-
stała podpisana umowa nr 7/3/2017 w dniu 04 września 
2017 r. na wykonanie w/w zadania. W ramach części 4 po-
stępowania 7.2017 – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz 
z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz moderni-
zacja sieci wodociągowej w miejscowości Luzino w uli-
cach: Ofiar Stutthofu, Kościelnej, Robakowskiej, Okólnej, 
Rzecznej, Strzebielińskiej i Paraszyńskiej, został w dniu 
11.08.2017 r. wyłoniony Wykonawca Przedsiębiorstwo In-
żynieryjne DREWA-HYDROINSTAL Sp. zo.o. z siedzibą: 
ul. Chłopska 20, 84-239 Bolszewo, który zaoferował wyko-
nanie zadania za cenę 6 765 000,00 zł brutto. Z powyższym 
Wykonawcą została podpisana umowa nr 7/4/2017 w dniu 
31 sierpnia 2017 r. na wykonanie w/w zadania. W ramach 
części 5 postępowania 7.2017 – Budowa kanalizacji sani-
tarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz 
modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kębło-
wo i Luzino, został w dniu 04.08.2017 r. wyłoniony Wy-
konawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOD-KAN 
GRZENKOWICZ Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Chmieleńska 
17, 83-300 Kartuzy, który zaoferował wykonanie zadania 
za cenę 21 398 310,00 zł brutto. Z powyższym Wykonawcą 
została podpisana umowa nr 7/5/2017 w dniu 31 sierp-
nia 2017 r. na wykonanie w/w zadania. W ramach części 
6 postępowania 7.2017 – Budowa tłoczni ścieków wraz z 
uzbrojeniem w miejscowości Kębłowo, Luzino i Robako-
wo, ofertę na wykonanie w/w zadania złożyło 6 Wykonaw-
ców. W chwili obecnej w ramach powyższej części postę-
powania przetargowego prowadzone są niezbędne czyn-
ności procedury przetargowej związane z badaniem ofert.
Ponadto Gmina Luzino informuje, iż został rozstrzygnięty 
przetarg nieograniczony na usługę dotyczącą sprawowania 
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
zadania: Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i ka-
nalizacji sanitarnej oraz obiektów zaopatrzenia w wodę w 
ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – 
ściekowej na terenie aglomeracji Luzino”. W ramach części 
1 postępowania nr 14.2017 – Sprawowanie funkcji inspek-
tora nadzoru nad realizacją zadania „Budowa obiektów 
zaopatrzenia w wodę”, został w dniu 12.09.2017 r. wyło-
niony Wykonawca Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST-
-WYBRZEŻE” Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Derdowskiego 7, 
81-369 Gdynia, który zaoferował wykonanie zadania za 
cenę 68 880,00 zł brutto. Z powyższym Wykonawcą zo-
stała podpisana umowa nr 14/I/2017 w dniu 22 września 
2017 r. na wykonanie w/w zadania. W ramach części 2 
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postępowania nr 14.2017 – Sprawowanie funkcji inspek-
tora nadzoru nad realizacją zadań: budowa kanalizacji sa-
nitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem w 
miejscowościach Robakowo i Luzino, budowa kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem 
oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości 
Luzino, budowa kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami i 
niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodo-
ciągowej w miejscowości Luzino, budowa kanalizacji sani-
tarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz 
modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kębło-
wo, Luzino, budowa tłoczni ścieków wraz z uzbrojeniem 
w miejscowościach Kębłowo, Luzino i Robakowo, został 
w dniu 05.09.2017 r. wyłoniony Wykonawca Przedsiębior-
stwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski z 
siedzibą: ul. Głogowa 9, 80-297 Banino, który zaoferował 
wykonanie zadania za cenę 219 551,00 zł brutto. Z powyż-
szym Wykonawcą została podpisana umowa nr 14/II/2017 
w dniu 11 września 2017 r. na wykonanie w/w zadania.
Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ście-
kowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany 
jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospo-
darka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priory-
tetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian 
klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruk-
tury 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.

 
III MIEJSCE W KATEGORII IDOL 

DLA RADY GMINY LUZINO

Miło nam poinformować, że Fundacja Szansa dla Niewi-
domych przyznała Radzie Gminy Luzino III miejsce w kat. 
IDOL – URZĄD województwa pomorskiego 2017. Na-
groda IDOL przyznawana jest  instytucjom, osobom pry-
watnym lub firmom zasłużonym dla środowiska osób nie-
widomych i słabowidzących. Rada Gmina Luzino została 
doceniona za wsparcie w  staraniach Szkoły  Podstawowej 
im. Księdza Jana Twardowskiego w Barłominie w kwestii 
dostosowania szkoły do nauki osób niepełnosprawnych.

 
JUBILEUSZE DŁUGOLETNIEGO 

POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

W dniu 27.09.2017 r. odbyła się w Urzędzie Stanu Cywil-
nego w Luzinie uroczystość związana z obchodami Jubile-
uszu Długoletniego Pożycia Małżeńskiego.
Państwo Maria i Gerard Skoczke obchodzili Jubileusz Zło-
tych Godów. Jubilaci  zostali udekorowani przez Wójta 
Gminy Luzino Jarosława Wejer Medalami Róży przyzna-
nymi przez Prezydenta RP, otrzymali kwiaty i pamiątkowy 
dyplom. 
W imieniu mieszkańców życzymy Jubilatom dużo zdro-
wia, pomyślności i następnych Jubileuszy.

PODZIĘKOWANIE DLA  
ANONIMOWEGO DARCZYŃCY

Wójt Gminy Luzino oraz Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej składają niniejszym serdeczne po-
dziękowania anonimowemu darczyńcy  (przedsiębiorcy 
z Luzina) za bezinteresowne podarowanie pralki automa-
tycznej na rzecz ubogiej rodziny będącej pod opieką tutej-
szego Ośrodka.

PODSUMOWANIE PROJEKTU 
 SOCJALNEGO „NOWI MY”

Starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Luzinie Kamila Kielińska jest autorem i reali-
zatorem w okresie od maja do września 2017 roku na tere-
nie gminy Luzino projektu socjalnego „Nowi my”, którego 
celem nadrzędnym było wzmocnienie relacji w rodzinie z 
problemem alkoholowym.  Projekt powstał w ramach spe-
cjalizacji II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego or-
ganizowanego przez Fundację Gospodarczą  Pro Europa 
z Torunia. W ramach działań projektowych beneficjenci 
mieli okazję skorzystać między innymi z rodzinnego wy-
jazdu do Aquaparku w Redzie, seansu filmowego w Fil-
harmonii Kaszubskiej w Wejherowie, atrakcji sali zabaw 
„Funky Monkey” w Bolszewie. Byli uczestnikami kolacji 
w restauracji „U Bąbli” w Bolszewie, poprzedzonej meta-
morfozą beneficjentki projektu. W przyjaznej atmosferze 
odbyło się także spotkanie z dzielnicowym Posterunku 
Policji w Luzinie Grzegorzem Bulczakiem oraz psycho-
logiem Barbarą Tessar-Staszkiewicz. Partnerami projektu 
byli: Wójt Gminy Luzino, Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Luzinie, Posterunek Policji w Luzinie, Gminna 
Komisja do Spraw Profilaktyki  i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Luzinie, Gminny Ośrodek Sportu 
Rekreacji i Turystyki w Luzinie oraz psycholog Barbara 
Tessar-Staszkiewicz. Projekt sponsorowali: restauracja 
„U Bąbli”, makijażystka Aleksandra Wojtal, kwiaciarnia 
„Dekoracja”, fryzjer Jesika Klein, firma „Styrhop”, sala za-
baw „Funky Monkey”, sklep „Odżyweczki.pl”, trener Rafał 
Freitag a także programista Marcin Zejer. Autor Projektu 
składa najszczersze podziękowania wszystkim zaangażo-
wanym za bezinteresowną pomoc na rzecz rodziny bene-
ficjentów projektu „Nowi my”.
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Priorytet VI Integracja 

Działanie 6.1 Aktywna Integracja 

Poddziałanie 6.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa - mechanizm ZIT 

Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne z Luzina  

serdecznie zaprasza do udziału w projekcie 

System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Powiecie Wejherowskim I 
 

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia: 

 zajęcia grupowe i indywidualne 

 kursy: przedsiębiorczości, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, 
komputerowy 

 wyjścia do kina, teatru, na basen  

 kurs zawodowy (rodzaj kursu dostosowany do predyspozycji uczestnika) 

 staż zawodowy (4 miesięczny staż zawodowy, podczas którego każdy 
uczestnik co miesiąc będzie otrzymywał stypendium) 

 

Do udziału w projekcie zapraszamy mieszkańców Gminy Luzino, którzy: 

* korzystają ze świadczeń pomocy społecznej 

lub 

* korzystają z PO PŻ (pomoc żywnościowa) 

lub 

* są nieaktywni zawodowo w tym osoby bierne zawodowo lub bezrobotne o ustalonym III profilu 

lub 

*  są zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z innych  niewymienionych powyżej powodów 

lub 

*  osoby bezrobotne niepełnosprawne 

 

 

Więcej informacji oraz formularze rekrutacyjne na stronie: http://kts-k.e-luzino.pl/ 
w zakładce RPO 6.1.1  
Szczegółowe informacje pod nr tel.: +48 502 617 337,  +48 882 462 079 

 

Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą od poniedziałku do piątku, w godz. 8.30 – 13.00  w  
Punkcie Rekrutacji:  

 Urząd Gminy Luzino, ul. 10 Marca 11, 84-242 Luzino, pokój nr 11-12 (Rafał Węglarek). 

 

Rekrutacja rozpoczyna się 01.11.2017r. Przewidywany czas trwania rekrutacji to 4 tygodnie.  

W przypadku nie skompletowania 29 osobowej grupy zostanie przedłużona o kolejny miesiąc. 
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GMINA LUZINO ZAPRASZA DO UDZIAŁU  W PROJEKCIE E-MOCNI: ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW 

NA BEZPŁATNE SZKOLENIA! 

W jaki sposób korzystać z bankowości elektronicznej? Jak zapisać się przez Internet do lekarza? 
Co zrobić, by zadbać o prywatność naszą i bliskich w sieci? Co napisać w CV, by dostać dobrą 
pracę? Zapraszamy mieszkańców na bezpłatne szkolenia, które Gmina Luzino organizuje w 
ramach projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”. 

TEMATY 

Każdy może skorzystać z takich szkoleń, których najbardziej potrzebuje. Obecnie do wyboru jest blisko 
20 tematów w następujących obszarach:  

 praca i rozwój zawodowy (jak napisać CV i list motywacyjny, co można zyskać, zakładając profil 
na portalach LinkedIn czy Goldenline); 

 relacje z bliskimi (jak założyć konto na Facebooku, w jaki sposób sprawdzać oceny dziecka w 
dzienniku elektronicznym, jak zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz rodziny w sieci); 

 edukacja (jak wspólnie z innymi zaplanować działania czy stworzyć prezentację, używając konta 
Google); 

 odpoczynek i hobby (jak znaleźć ciekawy koncert czy wystawę w swojej okolicy, jak kupować w 
sieci bilety na spektakle, w jaki sposób legalnie oglądać filmy); 

 zdrowie (jak zapisać się przez Internet do lekarza, jak sprawdzić swoje miejsce w kolejce do 
sanatorium, gdzie w sieci dowiedzieć się więcej o lekach); 

 finanse (jak przez Internet sprawdzić stan konta, zrobić przelew czy założyć lokatę, w jaki sposób 
płacić kartą, jak oszczędzać i kontrolować domowy budżet); 

 religia i potrzeby duchowe (jak kontaktować się ze swoją parafią z pomocą Internetu, jak 
korzystać ze stron informacyjnych cmentarzy, jak nawiązać kontakt z grupami zainteresowanymi 
pielgrzymowaniem); 

 sprawy codzienne (w jaki sposób rozliczyć PIT przez Internet, do czego wykorzystywać na co 
dzień dysk Google, jak wysłać list lub paczkę bez odwiedzania poczty); 

 zaangażowanie obywatelskie (skąd czerpać informacje o swojej miejscowości, jak sprawdzić, 
co robią posłowie i posłanki wybrani z danego okręgu, w jaki sposób włączyć się w działania 
organizacji pozarządowych). 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ? 

Szkolenia są przeznaczone dla osób powyżej 18. roku życia. Polecamy je szczególnie osobom planującym 
zmianę pracy, tym, którzy chcieliby nauczyć się czegoś nowego, mają kłopoty z domowymi finansami i 
dzięki internetowi mogliby zaoszczędzić pieniądze. A także osobom z różnego rodzaju 
niepełnosprawnościami czy tym, które dotychczas nie korzystały z sieci (dla tych ostatnich przeznaczone 
jest dodatkowe szkolenie „Pierwsze kroki z komputerem”).  
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JAK SIĘ ZGŁOSIĆ? 

Szkolenia są bezpłatne. Odbywają się w ramach projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne 
korzyści”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Gmina Luzino dołączyła do tej 
inicjatywy jako jedna ze 101 gmin z całej Polski.  

Szkolenia  odbywać się będą głównie w budynkach szkół podstawowych mieszących się na terenie 
Gminy Luzino  Co ważne, oprócz komputerów i Internetu, na miejscu jest również dodatkowy 
sprzęt, który ułatwi w nich udział. W ramach „e-Mocnych” do Gminy trafił następujący sprzęt: 
Laptop, Rzutnik Multimedialny oraz Trackball. 

Informacje na temat realizacji szkoleń można otrzymać w  Referacie Inwestycyjno-
Eksploatacyjnym budynek przy ul. 10 Marca 11. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: 

Numer telefonu (58) 678-20-68 wew. 49 

Adres e-mail inwestycje_dr@luzino.eu 

WIĘCEJ INFORMACJI: 

www.luzino.eu  

www.facebook.com/GminaLuzino/ 

www.e-mocni.org.pl 

fb.com/emocniPL 

 
 

 
Projekt „e-Mocni” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Za jego wdrożenie odpowiada partnerstwo w składzie: 
Fundacja Aktywizacja (partner wiodący), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polski 
Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.  
 
Mapa gmin uczestniczących w projekcie „e-Mocni: cyfrowe umiejętności realne korzyści”: 
 
<iframe src="https://www.google.com/maps/d/embed?mid=14ldqXrsN5shg9Ifx4HnWObWarq4" 
width="640" height="480"></iframe> 
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MODERNIZACJA ENERGETYCZNA  

BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI
 PUBLICZNEJ W GMINIE LUZINO 

W związku z przeprowadzaną na terenie gminy moderni-
zacją energetyczną budynków Gmina Luzino informuje, 
iż zakończone zostały prace w dwóch modernizowanych 
budynkach tj: w budynku oddziału przedszkolnego w Ze-
lewie oraz w budynku oddziału przedszkolnego w Roba-
kowie.
W modernizowanym  budynku oddziału przedszkolnego 
w Zelewie wykonano instalację gazową, pompy ciepła i 
instalację c.o., docieplenie ścian zewnętrznych, wykonano 
docieplenie dachu, a także wymieniono stolarkę okienną i 
drzwiową. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 359 000 zło-
tych brutto.
W modernizowanym budynku oddziału przedszkolnego 
w Robakowie wymieniono stolarkę okienną i drzwi ze-
wnętrzne, wykonano instalację gazową,  instalację  c.o. 
oraz instalację elektryczną dla potrzeb zasilania kotłów 
gazowych oraz wykonano docieplenie dachu. Koszt re-
alizacji inwestycji wyniósł 297 000 złotych brutto. Na 
zrealizowanie w/w inwestycji 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 Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020. Powyższe roboty budowlano- remontowe wy-
konała firma SOLTAR S.C. Krzysztof i Piotr Bianga,  ul. 
Geodetów 8, 84-200 Wejherowo. Planowany termin za-
kończenia modernizacji pozostałych dwóch budynków 
szkół tj. Szkoły Podstawowej im. płk. Stanisława Dąbka w 
Sychowie oraz  Szkoły Podstawowej w Wyszecinie to po-
łowa października 2017 roku. 

Budynek szkoły w Robakowie  
po modernizacji energetycznej:

Budynek szkoły w Zelewie  
po modernizacji energetycznej:
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„CENTRUM LUZINA” DOCENIONE 

PRZEZ  TOWARZYSTWO 
URBANISTÓW POLSKICH 

Miło nam poinformować, że Związek Główny Towarzy-
stwa Urbanistów Polskich uznał, że luziński projekt „Re-
witalizacja przestrzeni publicznej poprzez zagospodaro-
wanie centrum wsi Luzino” zasługuje na wyróżnienie w 
kategorii „Przestrzeń publiczna w zieleni "w ramach XII 
edycji konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń 
publiczną w Polsce, organizowanego we współpracy ze 
Związkiem Miast Polskich. Oceny i wyboru najlepszych 
opracowań dokonało Jury, w składzie którego, poza wła-
dzami Towarzystwa, zasiadali przedstawiciele instytucji 
rządowych, organizacji samorządowych i pozarządowych. 
W sumie,  w wyniku rozstrzygnięć 2 etapu, nagrodzonych 
i wyróżnionych zostało 9 przestrzeni publicznych na 21 
zgłoszonych projektów z całej Polski. Ceremonia wręcza-
nia nagród odbędzie się 16 października 2017 r. w czasie I 
Kongresu Polityki Miejskiej w Krakowie.

 
KULTURA

 
WAKACYJNA PRZYGODA Z PLASTYKĄ

Zajęcia wakacyjne organizowane w Gminnym Ośrodku 
Kultury cieszą się popularnością, dlatego jak co roku sala 
zajęć wypełniona była uczestnikami, którymi były dzieci 
w wieku od 5 do 11 roku życia. Podczas dwutygodniowych 
spotkań powstało dużo prac indywidualnych i grupowych 
przygotowanych w różnych technikach plastycznych. Za-
jęcia zakończyły się wycieczką do Barłomina, gdzie odbył 
się jednodniowy plener malarski dla dzieci. Na zaprosze-
nie Stowarzyszenia ,,Pro Bono" wakacyjna ekipa z GOK-
-u odwiedziła uczestników - artystów pleneru malarskie-
go pn. ,,Apetyt na sztukę-Luzino i okolice w malarstwie". 
Wystawa podsumowująca wakacyjne zajęcia plastyczne 
została zaprezentowana podczas Rodzinnego Koncertu 
Letniego w luzińskim Arboretum.

RODZINNY KONCERT  
LETNI W LUZINIE

,,Miłość, szampan i muzyka''- pod takim hasłem dnia 15 
sierpnia br. w ogrodach Arboretum w Luzinie dla miło-
śników muzyki klasycznej wystąpił artysta operowy Kamil 
Pękala z zespołem Artis. Podczas koncertu odbyła się  wy-

stawa obrazów artystów pleneru malarskiego pn.,,Apetyt 
na sztukę-Luzino i okolice w malarstwie" oraz prezentacja 
z układania kwiatowych bukiecików przez Panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich z Luzina. Dla dzieci przygotowano 
konkursy, zabawy i zjeżdżalnię dmuchaną, a na koniec dla 
wszystkich słodki poczęstunek z kawą i herbatą. Organi-
zatorzy dziękują za udostępnienie miejsca Nadleśnictwu 
Strzebielino- Lasy Państwowe, za pomoc i współpracę fir-
mie Organizacja Imprez ,,Aleksandra''- Aleksandra Mey-
er i Piekarni Kazimierza Meyer ,,Kaszubska'', a także za 
uświetnienie koncertu międzynarodową wystawą obra-
zów Stowarzyszeniu Inicjatyw Obywatelskich „Pro Bono” 
z Luzina.
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WYCIECZKA KÓŁ GOSPODYŃ  

W dniach od 8 do 10 września 2017 r. Gminny Ośrodek 
Kultury w Luzinie zorganizował wyjazd integracyjny dla 
Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Luzino. W czasie 
wyjazdu uczestnicy mieli możliwość odwiedzenia cieka-
wych miejsc w Warszawie np. Muzeum Katyńskiego,  Mu-
zeum Powstania Warszawskiego, Cmentarza Wojskowego 
na Powązkach, Centrum Pieniądza, Skarbca, okolic Sejmu 
i Senatu, Pałacu Kultury, Grobu Nieznanego Żołnierza, 
Pałacu Prezydenckiego i Starego Miasta. Wyjątkowym 
miejscem, które odwiedzono był grób Błogosławione-
go Księdza Jerzego Popiełuszki i muzeum jego imienia. 
W godzinach wieczornych uczestnicy wycieczki oglądali 
niesamowite widowisko multimedialne w Parku Fontann. 
Wycieczka zakończyła się wieczorem integracyjnym połą-
czonym z konkursami i zabawami. Organizatorzy dziękują 
Kołom Gospodyń Wiejskich za wspaniałą atmosferę, do-
bre humory i serdeczność, a Panu kierowcy  za bezpieczną 
i spokojną jazdę. Warszawa da się lubić…

 
NARODOWE CZYTANIE 

Dnia 2 września 2017 roku w centrum Luzina przed po-
mnikiem Prof. Gerarda Labudy miała miejsce szczególna 
uroczystość – społeczność Luzina po raz pierwszy wzię-
ła udział w Narodowym Czytaniu pod patronatem Pary 
Prezydenckiej. Uczestnicy zdecydowali się przeczytać 
całość „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, dlatego akcja 
trwała ponad trzy godziny. Reżyserem akcji czytania była 
dyrektor luzińskiej biblioteki Maria Krośnicka. List od 
Prezydenta RP odczytał wójt Gminy Jarosław Wejer, na-
tomiast tekst dramatu odczytali księża, radni, dyrektorzy 
szkół, nauczyciele, biznesmeni, pracownicy Nadleśnictwa, 
przedstawiciele Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, pra-
cownicy biblioteki oraz aktorzy Teatru Dramatycznego 
z Luzina, a także przedstawiciele luzińskiej OSP. Nagło-
śnienie przygotowała firma Rafała Czecha, scenografię 
wykonał Ryszard Wasilewski, dokumentacją fotograficzną 
zajęła się Justyna Schimmelpfennig - właścicielka firmy 
fotograficznej Small Size Photography, o namioty i ławki 
zadbała dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Krystyna 
Potrykus, luzińska straż pożarna oraz Janusz Hennig. Pa-
miątkowe kartki z okolicznościowymi pieczęciami rozda-

wały: prezes Stowarzyszenia Pro Bono Zofia Botulińska i 
dyrektor GOK-u Krystyna Potrykus. Narodowe Czytanie 
„Wesela” było częścią projektu „zaCZYTAni- czyli rodzin-
ne czytanie po godzinach”, realizowanego w ramach ogól-
nopolskiego programu „Partnerstwo dla książki” dofi-
nansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

 
SPOTKANIE POETYCKIE Z ARETE 

Dnia 22 września Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona 
Roppla w Luzinie gościła zespół muzyczno-poetycki Are-
te z Poznania. Odbył się koncert i jednocześnie zaprezen-
towany został tomik poetycki "Troski i czułości" Jerzego 
Struka. Bogata różnorodność autorskich utworów, okra-
szonych muzyką z Krainy Łagodności, sprawiła, że kon-
cert przybrał formę wyjątkowego spotkania wrażliwości 
– słuchaczy i artystów. Arete zaprezentowało piosenki z 
trzech wydanych dotąd płyt: "Pierwszy promień" (2010), 
"Wędrujemy" (2012), "Niech życie trwa!" (2015). 
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PRZERWA NA CZYTANIE – ZAGŁOSUJ 

NA LUZIŃSKĄ BILIOTEKĘ  

Gminna Biblioteka Publiczna im. L. Roppla w Luzinie 
bierze udział w akcji promującej czytelnictwo najmłod-
szych „Przerwa na wspólne czytanie”. Zwycięska bibliote-
ka otrzyma 250 książek dla dzieci wraz z dwoma pufami. 
Głos można oddać raz dziennie, w terminie od 2 do 31 
października, pod adresem: https://www.wspolneczyta-
nie.pl/biblioteki. Placówka prosi o głosy i  jednocześnie 
dziękuje.

 
KOMIKS POD CHMURKĄ

WNIOSEK RADY PEDAGOGICZNEJ, 
RADY RODZICÓW I SAMORZĄDU 

UCZNIOWSKIEGO W SPRAWIE  
NADANIA SZKOLE PODSTAWOWEJ  

NR 2 W LUZINIE IMIENIA  
PROF. GERARDA LABUDY

 
EDUKACJA

W 2001 r. zwróciliśmy się do Rady Gminy z prośbą o 
nadanie imienia Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich nowo 
powstałemu  gimnazjum w Luzinie. Prof. Gerard Labu-
da tak opiniował naszą propozycję: Proszony o wypo-
wiedzenie się w sprawie nadania imienia miejscowemu 

Gimnazjum zgłaszam aprobatę dla propozycji nadania 
mu imienia zbiorowego: Pisarzy Kaszubsko - Pomor-
skich, propozycji zgłoszonej i przyjętej przez właściwe or-
gana Szkoły, to jest Radę Rodziców, Radę Uczniowską, a 
przede wszystkim Radę Pedagogiczną. Rozumiem, że w 
propozycji tej wyraża się nadzieja i przekonanie, że pod 
tym Imieniem w Gimnazjum będą pielęgnowane wszyst-
kie tradycyjne wartości ludu kaszubskiego i będzie krze-
wiona myśl twórcza Pisarzy, którzy tym, wartościom i tej 
tradycji nadawali trwały kształt. Przesyłam wyrazy szcze-
gólnej atencji Gerard Labuda Obywatel honorowy Gminy 
Luzino.Dylemat, jakie imię nadać nowo powstającej szko-
le pojawił się ponownie. Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. 
przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe oraz 
Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/299/2017 z dnia 31 
marca 2017 r., z dniem 01.09.2017 r. powstała Szkoła Pod-
stawowa nr 2 w Luzinie. Chcemy, aby szkoła od swoich 
pierwszych dni funkcjonowania skupiała uczniów, pra-
cowników wokół jakieś idei, zasad, wzorców - patrona. Po 
przeprowadzeniu szeregu rozmów, konsultacji, wymianie 
pism doszliśmy do wniosku, że taką osobą dla nas - wzor-
cem jest wybitny historyk, mediewista, naukowiec, luzi-
nianin profesor Gerard Labuda. Dotychczas staraliśmy 
się krzewić myśl twórczą Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich, 
przybliżać ją kolejnym pokoleniom. Było to 15 lat pracy 
nad regionalizmem, 14 odbytych Sejmików Kaszubskich, 
szereg konkursów o tematyce literackiej, kaszubskiej i pol-
skiej, a przede wszystkim dbanie o Małą Ojczyznę - tak 
bliską Profesorowi. Poznawaliśmy ludzi, którzy wnieśli 
coś wartościowego  do skarbca Ziemi Pomorskiej. Szkoła 
organizowała promocje książek, wieczornice literackie z 
żyjącymi pisarzami Pomorza. Staraliśmy się, poprzez imię 
szkoły, przelać na innych ludzi naszej ziemi radość z po-
znawania swoich korzeni, radość z nauki i pracy, radość 
z tego, iż żyjemy właśnie na Kaszubach, na Pomorzu. Dla 
nas prof. Gerard Labuda urodzony 28 grudnia 1916 roku 
w przysiółku Kamienna Góra pod Nową Hutą, to wybit-
ny uczony z zakresu historii powszechnej średniowiecza 
i historii Polski średniowiecznej, specjalista w dziedzinie 
historii Słowian, Pomorza i Kaszub. Człowiek szlachet-
ny, ogromnej wiedzy, niezwykłego formatu i autorytetu, 
wychowawca wielu pokoleń polskiej młodzieży, opiekun 
młodych naukowców, niezwykły erudyta, skromny i pra-
cowity, członek wielu polskich i międzynarodowych towa-
rzystw naukowych, autor dwóch tysięcy naukowych pu-
blikacji, odznaczony wieloma wyróżnieniami, nagrodami 
i godnościami, w tym doktoratami honoris causa niemal 
wszystkich polskich uniwersytetów, honorowy obywatel 
Wejherowa, Gdańska i Luzina. W wieku ośmiu lat pod-
jął naukę w czteroklasowej szkole powszechnej w Luzinie, 
ukończył gimnazjum klasyczne w Wejherowie, w którym 
przez ponad dwadzieścia lat był przewodniczącym Rady 
Naukowej Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – 
Pomorskiej. Jeszcze za życia  ofiarował muzeum wejherow-
skiemu swoje księgozbiory, które zasilą katalogi przyszłej 
biblioteki. Pracował naukowo do ostatnich swoich dni. W 
dziewięćdziesiąte urodziny powstało Jego – jak sam wspo-
minał – dzieło testamentalne, pierwszy tom „Historii Ka-
szubów w dziejach Pomorza”. To właśnie ukochane Kaszu-
by stanowiły przestrzeń badawczą prof. Gerarda Labudy. 
Nie ukrywał swojego kaszubskiego rodowodu, zaliczał się 
i zaliczać się będzie do najwybitniejszych współczesnych 
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Kaszubów. Tak jak Profesor 
postanowił spocząć u nas na 
luzińskim cmentarzu – w 
swojej Małej Ojczyźnie, tak 
my chcemy być z Gerardem 
Labudą poprzez nadanie 
nowej szkole Jego imienia. 
Nadal wyznajemy zasadę, 
iż szkoła bez imienia jest 
jak człowiek bez nazwiska, 
nadal młodemu człowieko-
wi należy w gmatwaninie 
ulic świata wytyczyć drogę, 
wskazać wzorzec. Dlatego 
chcemy przybliżać kolej-
nym pokoleniom luzinian 

piękną drogę życiową prof. Gerarda Labudy. Przez 15 lat 
udowadnialiśmy, że imię szkoły ma dla nas wartość nad-
rzędną. Lata pracy na straży dbania o regionalizm, prote-
gują nas do tego, aby ubiegać się o imię Gerarda Labudy. 
Pozwoli to również nam zachować pewną ciągłość w pisa-
niu „opowieści o trwaniu Kaszub i Pomorza”. Sejmik Ka-
szubski – Konkurs Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu, jak i 
kolejne rocznice urodzin prof. Gerarda Labudy będą cen-
tralnymi uroczystościami związanymi z Patronem Szko-
ły. Prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszego 
wniosku i nadanie Szkole Podstawowej nr  2 w Luzinie 
imienia prof. Gerarda Labudy. Proszą o to uczniowie, ro-
dzice, grono pedagogiczne oraz dyrekcja Gimnazjum im. 
Pisarzy Kaszubsko - Pomorskich w Luzinie. 

 
NOWA SZKOŁA Z NOWYM PATRONEM

Rok szkolny 2017/2018  w Szkole Podstawowej Nr 2 w 
Luzinie zapowiada się wyjątkowo, gdyż w związku z re-
formą edukacji dotychczasowe Gimnazjum im. Pisarzy 
Kaszubsko-Pomorskich przekształcone zostaje w Szkołę 
Podstawową Nr 2 im.  profesora Gerarda Labudy. Zgodnie 
z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji uroczyste roz-
poczęcie roku szkolnego 2017/2018 nastąpiło 4 września. 
Tradycyjnie, nowy rok szkolny rozpoczęto mszą świętą 
celebrowaną tym razem przez ks. Mateusza Koszałka. W 
kazaniu skierowanym do młodzieży, nauczycieli i rodzi-
ców, nie bez powodu, ksiądz Mateusz dużo uwagi poświę-
cił osobie prof. Gerarda Labudy. Był to bowiem człowiek 
wybitny, znakomity uczony, historyk,  pisarz, a co więcej 
rodowity luzinianin. Profesor będąc szczególnie bliski ser-
cu lokalnej społeczności  został patronem nowopowstałej 
Szkoły Podstawowej Nr 2 , której pierwsi uczniowie wła-
śnie w tym roku szkolnym rozpoczynają swoją edukację. 
Ksiądz Mateusz, zwrócił więc uwagę na zasadność wybo-
ru właśnie tego patrona. Po mszy św. uczniowie klas II i III 
Gimnazjum udali się do szkoły na spotkanie z wychowaw-
cami. Na uroczystości inaugurującej nowy rok szkolny po-
zostali uczniowie klas VII, którzy pełni emocji oczekiwali 
na poznanie swoich nowych wychowawców. Po krótkim 
zapoznaniu siódmoklasiści wraz z opiekunami  rozpoczę-
li swój pierwszy marsz do nowej szkoły, w której powi-
tał ich ponownie pan dyrektor Kazimierz Bistroń. Przed 
gospodarzami klas VII stanęło ważne, historyczne wręcz, 
zadanie. Mieli oni zaszczyt, w imieniu swoim i klasy, zło-

żyć podpis pod wnioskiem o nadanie szkole Podstawowej 
imienia wspomnianego już prof. Gerarda Labudy. Dy-
rektor zaprezentował również siódmoklasistom sztandar 
szkoły przybliżając jednocześnie jego aspekt historyczny. 
Po apelu z udziałem rodziców i dyrekcji szkoły uczniowie 
udali się do sal.  Przed opuszczeniem szkolnych murów 
siódmoklasiści w towarzystwie swoich wychowawców 
zwiedzali budynek zapoznając się jednocześnie z zasadami 
bezpieczeństwa i funkcjonowania szkoły.

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 
2017/2018 W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

NR 1 IM. LECHA BĄDKOWSKIEGO  
W LUZINIE

W tym roku szkolnym dopiero 4 września polscy ucznio-
wie powrócili w szkolne mury. Po dwóch miesiącach wa-
kacji, które będą z pewnością kojarzyć się z kapryśną po-
godą, uczniowie udali się na mszę świętą do kościoła pw. 
św. Wawrzyńca, a o godzinie 9:00 w budynku szkoły uro-
czystym odśpiewaniem hymnu państwowego zainauguro-
wano rok szkolny 2017/2018. Głos zabrał dyrektor Dariusz 
Rompca, który powitał wójta Gminy Luzino - Jarosława 
Wejer, zastępcę przewodniczącej Rady Rodziców – Ewę 
Baruch, pozostałych rodziców, nauczycieli, pracowników 
szkoły oraz przede wszystkim uczniów. Przedszkolaki oraz 
uczniowie klas pierwszych zostali obdarowani lizakami 
ufundowanymi przez Radę Rodziców. Dyrektor szkoły po-
informował, że podczas wakacji wyremontowano zaplecza 
sali gimnastycznej, szatnie i przebieralnie, pozyskano jed-
no nowe pomieszczenie, w którym zostanie zamontowana 
jedna z dwóch odnowionych pracowni językowych. Wójt 
Jarosław Wejer zapewnił, że Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
Lecha Bądkowskiego w Luzinie jest dobrze przygotowana 
do zmian związanych z reformą oświaty. Poinformował 
również o rozpoczęciu budowy sali gimnastycznej jeszcze 
w tym roku. Na zakończenie wójt Jarosław Wejer oraz za-
stępca przewodniczącej Rady Rodziców Ewa Baruch zło-
żyli całej społeczności szkolnej najserdeczniejsze życzenia 
z okazji nowego roku szkolnego. Po uroczystości ucznio-
wie udali się na spotkania z wychowawcami. 

DEMOKRACJA W SZKOLE 
 PODSTAWOWEJ NR 1  W LUZINIE

Wrzesień to nie tylko miesiąc rozpoczynający kolejny rok 
szkolny, ale także miesiąc wyborów do Rady Samorządu 
Uczniowskiego. Pierwszy etap tego ważnego wydarze-
nia odbył się we wszystkich klasach, gdzie wychowaw-
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cy wspólnie z uczniami wybrali swoich przedstawicieli, 
którzy w ten sposób zostali kandydatami do Samorządu 
Uczniowskiego. Z poszczególnych klas zostało wyłonio-
nych 21 uczniów. Od tego momentu w szkole zaczęło się 
istne szaleństwo wyborcze. Kandydaci prześcigali się w 
pomysłach, by zyskać jak największą rzeszę wyborców. 
Przez kilka dni na korytarzach szkolnych można było 
obserwować transparenty, plakaty wyborcze oraz nabyć 
ulotki nawołujące do oddania głosu na przedstawionego 
kandydata. Kulminacyjnym punktem całej kampanii był 
dzień wyborów. Dnia 19.09.2017 r., wszyscy uczniowie 
klas IV – VI otrzymali od swoich nauczycieli karty do 
głosowania. Spośród 21 kandydatów znajdujących się na 
liście wyborczej  należało wybrać 5 nazwisk. Po wypeł-
nieniu kart nauczyciele udali się z klasami na hol szkolny, 
gdzie ustawiona była urna. Wrzucanie list wyborczych do 
urny okazało się dla dzieci atrakcją. Frekwencja wybor-
cza wyniosła 100%. Głosowali wszyscy uczniowie obecni 
tego dnia w szkole. Otwarcia urny dokonał Opiekun SU 
wspólnie z Komisją Wyborczą. W wyniku prac Komisji do 
Samorządu Uczniowskiego zostali powołani: Kinga Bojka 
z klasy VI e – z liczbą 118 głosów, która objęła zarazem 
funkcję przewodniczącej SU, Oliwia Naczk z klasy VI b, 
Oliwia Holender z klasy VI e, Samuela Landowska z klasy 
VI f , Maciej Gruba z klasy VI b, Jakub Raif z klasy VI f 
oraz Daria Wierzba z klasy VI d. Z uwagi na fakt, iż opie-
kunowie SU są wybierani na dwa lata – pozostali w nie-
zmienionym składzie.

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ  
PRZEDSZKOLAKA

Już po raz kolejny w Szkole Podstawowej nr 1 im. Lecha 

Bądkowskiego w oddziałach przedszkolnych obchodzo-
no Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, który przypada na 
20.09.2017. Jak co roku przyświecało mu hasło: "Zabawa, 
radość, edukacja". W tym dniu przedszkolaki uczestniczy-
ły we wspólnych zabawach integracyjnych i konkursach. 
Nie zabrakło wspólnych pląsów przy muzyce z dziecięcego 
repertuaru oraz zabaw ruchowo-sportowych. Podczas po-
bytu w przedszkolu w poszczególnych grupach odbywało 
się malowanie twarzy, pieczenie i ozdabianie babeczek, a 
także harce z balonami. Na twarzach  małych bohaterów 
malowały się szczere uśmiechy. Każdy przedszkolak po-
szedł do domu radosny i dumny.

SPOTKANIE PRZEDSZKOLAKÓW  
Z POLICJANTEM

Dnia 26.09.2017 dzieci 6- letnie z oddziałów przedszkol-
nych przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Lecha Bądkow-
skiego w Luzinie brały udział w spotkaniu z policjantem 
w związku z kampanią MSWiA „Kręci mnie bezpieczeń-
stwo”. Celem spotkania było zwrócenie uwagi dzieci na 
bezpieczeństwo podczas korzystania z ulicy poruszając się 
pieszo lub na rowerze. Policjant podkreślił, iż 6-latki poru-
szają się tylko i wyłącznie z osobą dorosłą. Przypomniał o 
bezpiecznych miejscach przechodzenia przez jezdnie oraz 
o zasadach poruszania się na rowerze. Duże zainteresowa-
nie wśród dzieci wzbudziła prezentacja wozu policyjnego 
i sygnałów alarmowych. Przy okazji spotkania utrwalone 
zostały numery alarmowe 997, 998 ,999 i 112 oraz zasady 
ich użycia.

ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU 
SZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWO-
WEJ IM. KS. JANA TRARDOWSKIEGO  

W BARŁOMINIE
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Twar-
dowskiego w Barłominie rozpoczęli nowy rok szkolny. 
Cała szkolna społeczność spotkała się na uroczystości, 
podczas której Dyrektor Halina Szlaga powitała uczniów, 
nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły oraz wszyst-
kim życzyła samych sukcesów na kolejne 10 miesięcy. Na 
koniec odbyły się spotkania uczniów z wychowawcami. 
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ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO                                                                                                        
W SZKOLE PODSTAWOWEJ  

W WYSZECINIE

W poniedziałek, 4 września w Szkole Podstawowej w Wy-
szecinie odbyła się inauguracja roku szkolnego 2017/2018. 
Uroczystość rozpoczęto od odśpiewania hymnu państwo-
wego oraz przypomnienia rocznicy wybuchu II wojny 
światowej. Dyrektor Barbara Hojan przywitała uczniów, 
rodziców oraz grono pedagogiczne, życząc wszystkim 
w nowym roku szkolnym wielu sukcesów.  Następnie 
uczniowie zaprezentowali program artystyczny przygoto-
wany pod kierunkiem Anny Kurs. Na zakończenie odbyły 
się spotkania z wychowawcami klas. 

WYBORY SAMORZĄDU 
UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE                                                                                

PODSTAWOWEJ W WYSZECINIE

Dnia 15 września w Szkole Podstawowej w Wyszecinie od-
były się wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok szk. 
2017/018 i wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 
Poprzedzone były kampanią wyborczą, w trakcie której 
kandydaci prezentowali swoje programy. Przewodniczącą 
prezydium SU została Kornelia Bartecka z kl. IV, zastępcą 
przewodniczącego Dawid Kot z kl.V, a sekretarzem Kor-
nelia Kamińska  z kl.V.  Uczniowie wybrali  p. Annę Kurs 
na opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

 
DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA   

W GMINNYM PRZEDSZKOLU

Dnia 21 września br. dzieci z Gminnego Przedszkola Pu-
blicznego w Luzinie świętowały Dzień Przedszkolaka w 
towarzystwie Shreka i jego przyjaciela osła. W programie 
były tańce, animacje, zabawy ruchowe i konkursy prowa-
dzone przez animatorów Akademii Tańca i Animacji „Just 
Dance”.  

 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W IX 
OGÓLNOPOLSKICH TURNIEJACH  

KASZUB CUP- LUZINO 2017/18

 
SPORT
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Dużymi krokami zbliża się już IX  edycja Ogólnopolskich 
Turniejów Kaszub Cup w Luzinie, w których uczestniczyło 
dotychczas  ponad 24 000 adeptów futbolu z 150 klubów 
z terenu całej Polski oraz z Rosji i Białorusi. Jak zawsze, 
również w tym roku zorganizowany zostanie cykl 11 za-
wodów, podczas których na ich uczestników czekać będą 
liczne nagrody oraz moc sportowych emocji. Organizato-
rzy serdecznie zapraszają do udziału w największym, nie 
tylko na Kaszubach - cyklu zawodów dla młodych piłka-
rzy. Szczegóły dot. zawodów są dostępne na www.gosrit.
luzino.pl. Warto wspomnieć, że do wręczenia nagród dla 
młodych piłkarzy zapraszane są gwiazdy nie tylko pomor-
skiej piłki. Gościli u nas m in. Karol Piątek, Paweł Buzała, 
Rafał Kaczmarczyk, Jacek Manuszewski, Łukasz Surma 
czy Maciej Kalkowski z Lechii Gdańsk, Bartosz Ława, Ra-
fał Siemaszko, Marcus Da Silva z Arki Gdynia czy znani 
ligowi trenerzy: Czesław Michniewicz, Tomasz Borkow-
ski, Marcin Kaczmarek. Imprezy te objęte były również 
patronatem honorowym przez Mieczysława Struka - Mar-
szałka Województwa Pomorskiego, Wojewodę Pomor-
skiego – Dariusza Drelicha, Posła RP – Kazmierza Plocke, 
Krzysztofa Jurgiela – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Radosława Michalskiego- prezesa OZPN, Piotra Klecha – 
przewodniczącego Pom. LZS, Waldemara Moska – rektora 
AWF,  Wójta Gminy Luzino - Jarosława Wejer oraz PZPN.

ZA NAMI NIEPEŁNA XI KOLEJKA 
LUZIŃSKIEJ LIGI SOŁECKIEJ

W niedzielę, dnia 17 września br. rozegrana została XI 
kolejka Luzińskiej Ligi Sołeckiej. W najciekawszym me-
czu kolejki drużyna Luzino przegrała z liderem z Kębłowa 
2:4. Bardzo interesujące spotkanie można było zobaczyć 

w Milwinie, gdzie gospodarze w obecności ponad 50 ki-
biców nie bez problemów pokonali Wyszecino 4:1. Wy-
nik mógłby wskazywać na łatwe punkty gospodarzy, ale 
zwłaszcza w drugiej połowie to Wyszecino było stroną 
dominującą i tylko znakomita postawa bramkarza z Mil-
wina spowodowała, że komplet punktów został w Milwi-
nie. Niestety w ostatnim meczu kolejki drużyna z Sychowa 
nie dojechała do Zelewa, za co gospodarze dopisali sobie 
3 punkty walkowerem. W tej kolejce pauzowało Kochano-
wo i Barłomino. 

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE  
WAKACYJNEJ LIGI ORLIK

234 zawodników, 493 bramki, 3194 minuty na boisku, 18 
turniejów  - to liczby podsumowujące tegoroczną edycję 
Wakacyjnej Ligi Orlik. W piątek, dnia 11 sierpnia br.  na 
boisku w Kębłowie odbyło się uroczyste zakończenie roz-
grywek, podczas którego wręczono nagrody i upominki 
najlepszym zespołom w swoich kategoriach wiekowych. 
Wręczenia nagród dokonali: Piotr Klecha - dyrektor GO-
SRiT Luzino, Sylwester Piątek - Radny Gminy Luzino oraz 
Agnieszka Klebba- przedstawiciel firmy Abat, jednego ze 
sponsorów ligi. 
Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy wzięli udział w 
Wakacyjnej Lidze i byli zaangażowani w jej organizację. 
Oddzielne podziękowania należą się Pawłowi Hinz i Mak-
sowi Graczyk, którzy znakomicie zorganizowali tegorocz-
ną ligę. Podziękowania należą się także tym, którzy wspar-
li działania: GOSRiT Luzino, Gmina Luzino, Fundacja 
PZU , Zajazd CHATA Kębłowo,  Pomorski LZS,  Pomorski 
ZPN,  Danplex, ATROL, Trampkarze.pl, ABAT.

DUŃCZYCY SPRAWDZILI JUNIORÓW 
GOSRIT/EL PROFESSIONAL  LUZINO

W czwartek, dnia 14 września drużyna GOSRiT/el por-
fessional Luzino miała okazję rozegrać mecz kontrolny z 
duńską drużyną Vestsjaelands U17. Obie drużyny stwa-
rzały sobie sytuację do zdobycia bramki, jednak tego dnia 
skuteczniejsi byli goście. Mecz zakończył się wynikiem 
4:1, a jedyną bramkę zdobył Miłosz Grubba. Wystąpiliśmy 
w następującym składzie: Grubba (Miotk) – Śmielak (Pi-
kulski), Stolc, Ceregra (Wolski), Damps (Gębala) – Rut-
kowski, Krzyżanowski, Domski (Nastały), Kędziora (Bor-
nowski), Bartecki (Michałek), Splitthof (Droździel).
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GOSRIT KLEBA 2004 
 LUZINO- ARKA GDYNIA 4:2

Za nami udany początek sezonu GOSRITU Kleba Luzino 
2004. Po zwycięstwie 9:0 nad Cisową Gdynia podopiecz-
ni trenera Grzegorza Semak pokonali na własnym boisku 
Arkę Gdynia 4:2. Gole dla GOSRiT zdobyli: Szymon Sku-
rat, Maciej Zdzieblowski i Kacper Miotk.  Skład luzińskiej 
drużyny:  Oskar Paschke- Dorian Gozdecki, Nikodem 
Brauer, Filip Raczyński, Norbert Rybakowski, Maciej 
Zdziebłowski, Olivier Roppel, Kacper Miotk, Mateusz 
Fuhrmann, Jakub Socha, Szymon Skurat oraz Igor Ptach, 
Robert Drywka, Stanisław Rojewski, Igor Treder, Maciej 
Słowy, Kaspar Maszota, Alan Mielke.

4 MEDALE MISTRZOSTW EUROPY DLA  
ZAWODNIKÓW KTS-K GOSRIT LUZINO

W dniach 2-9 września w Skopje, w Macedonii odbywały 
się Mistrzostwa Europy w kickboxingu WAKO. Wzięło w 
nich udział ponad 1400 zawodników z 37 krajów. Wśród 
najlepszych zawodników Europy, znalazła się trójka re-
prezentantów z KTS-K GOSRiT Luzino: Zuzanna Kal-
barczyk, Paulina Stenka oraz Filip Stark. Cała trójka pod 
wodzą pełniącego obowiązki trenera Kadry Narodowej 
Kadetów – wejherowianina Rafała Karcza. Reprezentacja 
Polski była zaraz po Rosji, najliczniejszą reprezentacją na 
tym turnieju, liczącą prawie 150 osób (zawodnicy oraz ka-
dra trenerska i sędziowie). W tej doborowej stawce, dwoje 
z podopiecznych Rafała Karcza stanęło na podium Mi-

strzostw Europy, zdobywając brązowe medale. Szczegóło-
we wyniki:
– Zuzanna Kalbarczyk – brązowy medal w kategorii kade-
tek do 60 kg w formule pointfighting oraz brązowy medal 
w konkurencji light contact;
– Paulina Stenka – brązowy medal w kat. juniorek do 70 
kg w formule light contact oraz kick-light;
– Flip Stark – 1/8 finału w formule pointfighting, 1/16 fi-
nału w formule light contact w wadze do 74 kg junorów.
Dla Zuzanny Kalbarczyk był to już drugi medal zdobyty 
na najbardziej prestiżowych zawodach dla kadetów, gdyż 
rok wcześniej wywalczyła również brąz. Na Mistrzostwach 
Świata w Irlandii, aby otrzymać medale, musiała toczyć 
walki m.in. z Irlandką (dwukrotnie) i Włoszką. Świetny 
debiut na tak wielkiej imprezie zaliczyła Paulina, która w 
efektownym stylu zapewniła sobie medal w light contact, 
pokonując m.in. o wejście do półfinału bardzo silną i na-
stawioną na mocny atak Turczynkę, lecz ostatecznie Pau-
lina uległa Chorwatce. Filip Stark w walce o pewny medal 
przegrał z zawodnikiem z Grecji, później z Rosjaninem 
wcześniej, dostając się do 1/8 finału pokonał Hiszpana. 
Zawodnicy z Wejherowa i Luzina, aby zakwalifikować 
się na macedońskie ME, musieli co najmniej zająć drugie 
miejsce w Mistrzostwach Polski (cała trójka to aktualni 
Mistrzowie Polski, Paulina i Zuzanna w dwóch formu-
łach walki), ponadto brali udział także w kilku turniejach 
kontrolnych w trakcie trwania sezonu sportowego oraz w 
trzech zgrupowaniach. Nienaganna postawa i znalezienie 
się w ścisłej czołówce w swoich kategoriach wagowych, 
dało im przepustkę do czempionatu Europy. Zawodni-
cy wyjechali na ME do Macedonii dzięki: ITO DESIGN 
– Sponsor Zuzi Kalbarczyk, Przychodnia Fit Med z Wej-
herowa, Zbiórka publiczna na POMAGAM.PL,  a także 
dzięki dofinansowaniu z  Polskiego Związku Kickboxingu.

SUKCESY TENISISTEK KTS-K  
GOSRiT LUZINO

Przygotowujące się do drugoligowych rozgrywek, tenisist-
ki KTS-K GOSRIT  Luzino wystartowały  w Międzyna-
rodowym Turnieju Weteranów w Międzyzdrojach. W kat. 
+40 rewelacyjnie spisała się Malgorzata Fidala, zdobywa-
jąc dwa złote  i jeden srebrny medal. Warto wspomnieć ze 
Małgorzata Fidala jest  również międzynarodowym sędzią 
ITTF federacji  tenisa stołowego. Druga reprezentantka 
Luzina, tenisistka Iwona Gadomska zdobyła złoto i srebro. 
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KATARZYNA PŁOTKA I DARIUSZ DOSZ 
ZWYCIĘZCAMI TURNIEJU 

 O PUCHAR WÓJTA GMINY LUZINO

W sobotę, dnia  2 września na Hali Widowiskowo-Sporto-
wej w Luzinie rozegrany został Turniej Tenisa Stołowego o 
Puchar Wójta Gminy Luzino Jarosława Wejera. W zawo-
dach wzięło udział blisko 30 zawodników i zawodniczek. 
Uroczystego otwarcia zawodów dokonał dyrektor GO-
SRiT w Luzinie  - Piotr Klecha. Po czterogodzinnej, stoją-
cej na wysokim poziomie sportowym rywalizacji wyłonio-
no zwycięzców. W kategorii kobiet zwyciężyła Katarzyna 
Płotka, a na najniższym stopniu podium uplasowała się 
Zuzanna Czaja z Gdańska. W kategorii mężczyzn w finale 
spotkali się bracia Dariusz i Przemysław Dosz. Po zacię-
tym pojedynku lepszym okazał się Dariusz Dosz. Warto 
wspomnieć, że Przemysław Dosz jest zawodnikiem KTS-K 
GOSRiT. W meczu o III miejsce Karol Pallach z Robako-
wa pokonał Michała Klass z Łeby. W turnieju pocieszenia 
zwyciężył Dariusz Michalak z Luzina. Po zakończonym 
turnieju najlepsi zawodnicy otrzymali okazałe puchary i 
nagrody rzeczowe ufundowane przez wójta gminy Luzino 
Jarosława Wejer. Organizatorem turnieju była sekcja teni-
sa stołowego KTS -K GOSRiT LUZINO.

NA LUZIŃSKIM ORLIKU ŚWIĘTOWANO 
POŻEGNANIE WAKACJI

We wtorek 29 sierpnia na luzińskim Orliku odbyło się po-
żegnanie Wakacji. Rafał Freitag, animator na luzińskim 
Orliku, przygotował dla dzieci szereg atrakcji w tym 

biesiadę z pieczeniem kiełbasek przy ognisku. Wszyscy 
uczestnicy zabawy zgodni byli, że na naszym Orliku ni-
gdy nie można się nudzić. Warto dodać, że w tegoroczne 
Wakacje, na naszym Orliku odbyło się ponad 25 imprez 
sportowo – rekreacyjnych, z których największym zain-
teresowaniem cieszyły się survivalowe wypady. Ponadto 
luzińska młodzież mogła uczestniczyć w takich imprezach 
jak: cykl zawodów w: siatko-nogę, mini piłkę nożna, fris-
bee, amatorskie zawody w koluchstyl, „wojna balonowa”, 
Turniej 1x1, zbieranie śmieci, zawody na fiszkach, Turniej 
Łapanego, Tory przeszkód, rzuty do celu oraz wyjazd do 
Gdyni. Wydarzenia te zostały dofinansowane przez GO-
SRiT Luzino. 

LUZINO: MISTRZOSTWA EUROPY - 
BASZKA MÉSTER SPORT

W długi weekend sierpniowy Luzino gościło baśkarzy. W 
Hali Widowiskowo -Sportowej w Luzinie, odbył się Fe-
stiwal Baśki i Kopa oraz turniej sportowy o Mistrzostwo 
Europy. 13 sierpnia br. odbył się turniej sportowy - Mi-
strzostwa Europy. Turniej był rozgrywany wg obowiązują-
cych przepisów gry - Baszka Méster Sport, w trzech kate-
goriach: indywidualnej, drużynowej oraz par. Mistrzostwa 
Europy, zalicza się do rankingu Masters Polska 2017. W 
turnieju zostało rozegranych 5 rund. Dla uczestników tur-
nieju przygotowano pamiątkowe przypinki. Mistrzostwa 
Europy zgromadziły 249 zawodników, wśród których naj-
lepiej grał Roman Liecau z Fali Krokowa. Drugie miejsce 
zajął Tadeusz Sychowski z Wejhera Wejherowo, natomiast 
na trzecim miejscu sklasyfikowano Adama Szczypior z 
Alibi Kościerzyna. Wśród najlepszych zawodników tur-
nieju sklasyfikowano kolejno: Leszka Makowskiego – z 
Mak-Pol Gniew, Zenona Treder z Dantom Gdynia, Kazi-
mierza Kreft z Remus Żelistrzewo, Andrzeja Bruszkiewi-
cza z  Donimierza, Jana Pallach z Luzina, Marię Dominik 
z Kłos Werblinia, Stanisława Antkiewicza z Karo Wejhe-
rowo. Turniej par wygrali Tadeusz Sychowski i Kazimierz 
Sychowski z  Wejher Wejherowo. Drugie miejsce zdobyła 
para Stobnickie Asy – Piotr Kowalski i Zbigniew Kowal-
ski. Trzecie miejsce zdobyła para Wacław Frankowski i 
Andrzej Bruszkiewicz z Donimierza. W rywalizacji ze-
społów zwyciężył Wejher Wejherowo – kpt. Jacek Pohl, 
Bogusław  Napieralski, Kazimierz Sychowski, Tadeusz 
Sychowski. Drugie miejsce zdobył Dantom Gdynia – kpt. 
Tomasz Putkowski, Mieczysław Balewski, Regina Szy-
mańska Zenon Treder. Trzecie miejsce zdobyła Victoria 
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Miały – kpt. Ryszard Roszak, Leszek Gogołek, Jerzy Gu-
rzęda, Józef Wysoczański. W najlepszej dziesiątce turnieju 
sklasyfikowano: MAR-woje Gdańsk, Klimek Grudziądz, 
Luzino I, Alibi Kościerzyna, Donimierz, Fala Krokowa i 
Remus Żelistrzewo. Wydarzeniu sportowemu patronował 
Starosta Wejherowski – Gabriela Lisius, Jarosław Wejer 
- Wójt Gminy Luzino oraz Piotr Klecha – przewodniczą-
cy Pomorskiego LZS. Partnerem Mistrzostw Europy jest 
Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Gdańsku. Organizatorem 
Mistrzostw Europy była Polska Federacja Baszka - Kop 
oraz Gmina Luzino.

 
INNE

OBÓZ ŻEGLARSKI „SIEMIANY 2017” 
SZCZEPU ZHP IM. ŻOŁNIERZY  

NIEZŁOMNYCH W LUZINIE

Za nami rozpoczęcie nowego roku harcerskiego, ale za-
chęcamy do przeczytania wspomnień z letnich obozów. W 
tym roku Szczep Luzino spędził całe dwa tygodnie w Har-
cerskiej Bazie Obozowej Hufca Kwidzyn w Siemianach, 
niedaleko Iławy. Pierwszy dzień harcerze spędzili na bu-
dowaniu obozu – stawiali namioty, rozkładali kanadyjki, 
roznosili materace i koce oraz stawiali bramy i płot). Dru-
giego dnia, po teście pływackim rozpoczęły się pierwsze 
zajęcia w pionach (grupach z podziałem według wieku) 
zgodnie z fabułą obozu – „W 80 dni dookoła świata”. Były 
wędrówki, spływ kajakowy i rejs. Kolejne dni minęły pod 
znakiem gier i zabaw na terenie obozu i nie tylko. Harce-
rze młodsi pojechali bowiem na dwa dni do bazy w Orku-
szu, gdzie brali udział w przygotowanych przez kadrę zaję-

ciach. Wszystkie piony miały szansę popływać w Jezioraku 
na różne sposoby – żaglówkami, kajakami, a także wpław. 
W końcu był to obóz specjalności wodnej, którą realizują 
trzy jednostki naszego Szczepu. Kolejnym ważnym wyda-
rzeniem był chrzest obozowy. Każdy pierwszoroczny obo-
zowicz musi przejść na obozie przez szereg zadań, które 
stanowią duże wyzwanie, ale przede wszystkim sprawia-
ją dużo radości i dostarczają mnóstwo śmiechu. W tym 
roku było więc malowanie twarzy, chodzenie z zawiązany-
mi oczami, kąpiel w błocie i bitwa z użyciem kolorowego 
proszku. Nie można też zapomnieć o obozowych urodzi-
nach. W dzień chrztu obchodził je Komendant naszego 
obozu – phm. Sławek Milewski. Każdy obozowicz w dniu 
swoich urodzin, oprócz odśpiewanego przez wszystkich 
„sto lat”, doświadcza także podrzucania w powietrze przez 
najsilniejszych druhów. Zawsze jest przy tym bardzo dużo 
śmiechu. W sobotę popołudniu, podobnie jak pierwszego 
dnia obozu, odbyła się msza święta. Do Siemian przyje-
chał do nas specjalnie kapelan Chorągwi Gdańskiej ZHP 
– ks. hm. Jerzy Skiba.  Nasz Szczep był odpowiedzialny 
za oprawę muzyczną oraz czytania psalmu. W niedzielę, 
zgodnie z tradycją, przyjechali do nas rodzice, dziadkowie, 
rodzeństwo. Obóz opustoszał, ponieważ wszyscy udali się 
na spacery, obiady poza bazę. Wieczorem wszyscy byli już 
z powrotem na apelu wieczornym. Jako rozpoczęcie no-
wego tygodnia na obozie, przyszedł czas na rejs. Wypłynę-
liśmy w 12 jednostek i już po kilku godzinach znaleźliśmy 
odpowiednią do cumowania wyspę i spędziliśmy tam noc. 
Obiad gotowany w menażkach, nocowanie w rozbijanym 
na jedną noc mini obozowisku – to sprawy, których się 
nie zapomina. W drodze powrotnej złapał nas deszcz, ale 
nieustraszeni wróciliśmy do obozu i z pomocą ogniska 
usilnie staraliśmy się dosuszyć wszystkie przemoczone na 
rejsie ubrania. Po ostatecznym wyschnięciu, wróciliśmy 
do zajęć fabularnych. Był konkurs kulinarny, gry tereno-
we, zabawy sportowe i zajęcia plastyczne. Przedostatniego 
dnia przyszedł czas na całodzienną grę fabularną, w któ-
rej patrolami (małymi grupkami) trzeba było obmyślić 
strategię działania, wykonać kilka trudnych zadań, zebrać 
odpowiednią ilość pieniędzy i przekroczyć kolejną grani-
cę – tym razem, dotrzeć do Stanów Zjednoczonych. Na 
szczęście pogoda dopisała, co nie zdarzało się tak często 
podczas naszego pobytu w Siemianach. Wieczorem od-
była się Noc Kapitańska – w skrócie: mnóstwo słodyczy, 
których podczas obozu jest stały deficyt i śpiewanie przy 
ognisku do późnych godzin nocnych. Ostatniej nocy (i nie 
tylko) odbyło się też kilka Przyrzeczeń. To bardzo waż-
ny moment w życiu każdego z nas, ponieważ to właśnie 
wtedy stajemy się prawdziwymi  harcerzami, otrzymuje-
my Krzyż Harcerski i składamy Przyrzeczenie Harcerskie, 
którego rota brzmi: „Mam szczerą wolę całym życiem 
pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim 
i być posłusznym Prawu Harcerskiemu”. Przed wyjazdem 
odbyło się błyskawiczne pakowanie, sprzątanie i rozkwa-
terowanie. Z żalem opuściliśmy miejsce, w którym wspa-
niale bawiliśmy się przez całe dwa tygodnie. Jak mówią 
słowa piosenki: „Przyjdzie rozstań czas i nie będzie nas. 
Na polanie tylko pozostanie po ognisku ślad…”. Ale za rok 
znowu wracamy na dłuższy czas do lasu – to oczywiste. 
Teraz przed nami praca śródroczna w drużynach, a po 
drodze wiele niezapomnianych przygód. Informację  do 
Biuletynu przekazała Pwd. Małgorzata Woźniak HO.
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LETNIA EDUKACJA MDP OSP

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Luzinie, 
jak co roku, w celu uatrakcyjnienia członkostwa  młodzie-
ży w szeregach ochotniczych straży pożarnych, zorgani-
zował w dniu 2 lipca 2017 r. wycieczkę do Gdańska. W 
wyjeździe uczestniczyło 16 adeptów strażackich z MDP 
OSP Luzino i Milwino. Zwiedzono Westerplatte, Twierdzę 
Wisłoujście, Muzeum Bursztynu wraz z celami średnio-
wiecznej katowni oraz zabytki Długiego Targu.

NOWY SPRZĘT O WARTOŚCI PONAD 
326.000 DLA OSP GMINY LUZINO

27 lipca Zarząd Województwa Pomorskiego pozytywnie 
rozstrzygnął projekt złożony przez gminę Gniewino, dzia-
łającą w imieniu 9 gmin powiatu wejherowskiego, w ra-
mach konkursu „Bezpieczny Powiat – zakup specjalistycz-
nego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych 
dla jednostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim”. 
Projekt jest do 85% kosztów kwalifikowanych dofinanso-
wany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020. W ramach projektu gmina Luzino chce zakupić dla 
jednostek OSP:  3 motopompy, pompę szlamową, ciężki 
zestaw ratownictwa technicznego, agregat prądotwórczy, 3 
pilarki ratownicze, 6 kombinezonów specjalnych do pracy 
w wodzie, 8 najaśnic, 10 radiotelefonów, bosak teleskopo-
wy i 60 latarek do hełmów wraz z uchwytami. Realizacja 
projektu nastąpi latem przyszłego roku. 

UDZIAŁ OSP LUZINO W ZAWODACH

9 lipca w Straszewie k/Alekandrowa Kujawskiego odby-
ły się X Wojewódzkie Zawody Sikawek Konnych. OSP 
Luzino z ponad 100.letnim „Gustawem”, którego na co 
dzień można oglądać w gablocie przed remizą OSP,  zajęła 
6. miejsce na 10 startujących drużyn męskich. 17 września 
w Dębnicy Kaszubskiej Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 
Dziewcząt, jako zdobywczyni I miejsca w powiecie wejhe-
rowskim, brała udział w wojewódzkich zawodach sporto-
wo-pożarniczych. Luzinianki uplasowały się na 5 miejscu, 
podobnie jak seniorzy OSP Luzino, którzy zajęli 5 miejsce 
(na 15 drużyn) w zawodach powiatowych, które odbyły się 
23 września br. w Rumi.    

„WYPADEK” Z UDZIAŁEM 
 STRAŻAKÓW Z KP PSP WEJHEROWO

21 lipca o godz. 15.10 w luzińskiej remizie zawyła syre-
na. Na alarm w ciągu 4 minut i 49 sekund stawiło się 10 
strażaków. Jak się okazało wypadkowi ulegli praktykanci 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wej-
herowie, poruszający się służbowym samochodem opera-
cyjnym Komendy na placu przed … remizą OSP Luzino. 
Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, dokonali stabi-
lizacji osób poszkodowanych, odłączono zasilanie w po-
jeździe. W trakcie prowadzonych działań kierowca stracił 
czynności życiowe, w związku z czym dokonano szybkiej 
jego ewakuacji z pojazdu w celu wykonania resuscytacji. 
Taki był przebieg ćwiczeń w ramach inspekcji gotowości 
operacyjnej jaką przeprowadzili funkcjonariusze Komen-
dy PSP w Wejherowie. Inspekcja objęła także sprawdzenie 
kwalifikacji ratowniczych oraz stan i utrzymanie wypo-
sażenia OSP. Jednostka w Luzinie uzyskała maksymalną 
liczbę punktów: 100/100 i ogólną ocenę: bardzo dobry.

ZJAZD RODZINNY  
RODZINY GROTH Z ZELEWA

W dniach 23-25.06.2017 odbył się V zjazd rodziny Groth. 
Impreza odbyła się w rodzinnym gospodarstwie rodu z 
Zelewie. W gronie 250 uczestników zjazdu w piątkowy 
wieczór senior familii rozpalił ognisko, a podczas odśpie-
wania kaszubskiego hymnu wciągnięto flagę kaszubską na 
maszt. Tradycją każdego zjazdu jest uczestnictwo w mszy 
świętej. Podczas tegorocznego spotkania mszę odprawił 
ks. prałat Henryk Szydłowski. Gośćmi zjazdu byli wójt 
gminy Luzino Jarosław Wejer wraz małżonką, oraz poseł 
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Kazimierz Plocke, którzy podziękowali za kultywowanie 
pięknej tradycji, poseł Plocke wygłosił przemówienie w 
języku kaszubskim. Po wspólnym obiedzie nastąpiła pre-
zentacja rodzin oraz wręczenie upominków i podzięko-
wań dla seniorów rodu Groth. Oczywiście nie obyło się 
bez licznych atrakcji m. in. przejażdżki bryczką, łowienia 
ryb, strzelania z wiatrówki, zabawy mini koparką, jazdy 
quadem, trenażera lotu, występu iluzjonisty. Uczestnicy 
zabawy mieli zapewnione ciepłe posiłki, słodkości oraz 
przekąski podczas trwania całego zjazdu. Nie zabrakło 
również tańców do białego rana przy muzyce lokalnego 
zespołu. Zjazd zakończył się w niedzielne popołudnie. Ro-
dzina spotyka się systematycznie co pięć lat, ustalono już 
datę kolejnego VI zjazdu w 2022 roku.

ZAPRASZAMY NA UROCZYSTOŚCI
PATRIOTYCZNE  
- 11 LISTOPADA 

 

 

 

 

 

 

 
Wójt Gminy Luzino  

oraz Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie 
uprzejmie zapraszają na uroczystość gminną z okazji 

ŚWIĘTA  NIEPODLEGŁOŚCI 
w dniu 11 listopada 2017 r. 

 

 
PROGRAM UROCZYSTOŚCI 
Msza Święta w Parafii Św. Wawrzyńca w Luzinie  

w intencji Ojczyzny o godz. 10.00 

Przemarsz do Pomnika Powstańców i Wojaków przy ul. Kościelnej, 

gdzie odbędzie się dalsza część uroczystości patriotycznych.  

 

 

 

BOŻE NARODZENIE NA KASZUBACH

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza  na coroczną prezen-
tację potraw bożonarodzeniowych. W ramach „Bożego 
Narodzenia na Kaszubach”, które odbędzie się  10 grudnia 
br. zostanie zorganizowany świąteczny bal mikołajkowy 
wypełniony muzyką, konkursami i zabawą dla dzieci z te-
renu Gminy Luzino. Podczas imprezy obecny będzie Św. 
Mikołaj z postaciami z bajek, wesoły clown, czarodziej i  
szczudlarze. Tradycyjnie odbędzie się kiermasz bożonaro-
dzeniowy, podczas którego można nabyć różnego rodzaju 
ozdoby świąteczne i  wyroby rzemieślnicze.

SPOTKANIE AUTORSKIE 
Z WACAŁEM DOBOSZ-TEMPSKIM

ŚWIATOWY  
ZJAZD KASZUBÓW 2018

 
Miło nam poinformować, że  

XX Świawoty Zjazd Kaszubów  
w przyszłym roku, tj. 7 lipca 2018 r. odbędzie się  

w Luzinie.  Zostanie on zorganizowany przy współ-
pracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.


