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Z ŻYCIA SAMORZĄDU
KS. LESZEK KRYŻA HONOROWYM
OBYWATELEM GMINY LUZINO
Dnia 17 marca 2018 r. w Luzinie świętowany był Dzień
Jedności Kaszubów, podczas którego nastąpiło uroczyste nadanie sztandaru luzińskiemu oddziałowi Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego. Tego dnia Wójt Gminy
Luzino Jarosław Wejer wraz z Przewodniczącym Rady
Gminy Luzino Bartłomiejem Formelą wręczyli również Akt Nadania Tytułu „Honorowy Obywatel Gminy
Luzino” przyjętego uchwałą Rady Gminy 29 listopada
2017 r. ks. Leszkowi Kryży.
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, w której udział
wzięli m.in. członkowie i sympatycy Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego, w tym, Prezes luzińskiego oddziału
ZK-P Mieczysław Bistroń, Prezes Oddziału Głównego
Edmund Wittbrodt, delegacje pocztów sztandarowych
Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego, Wójt Gminy Luzino
Jarosław Wejer, Radni Gminy Luzino, Starosta Wejherowski Gabriela Lisius, Radni Powiatu Wejherowskiego oraz
zaproszeni goście.
Sztandar udało się zakupić m.in. dzięki prowadzonej przez
Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie zbiórce. Darczyńcy,
którzy zakupili pamiątkowe imienne „gwoździe” własnoręcznie umieścili je podczas uroczystości na drzewcu
sztandaru. Po mszy świętej nastąpił przemarsz pocztów
sztandarowych i delegacji do Szkoły Podstawowej nr 1
im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie. Po uroczystych przemówieniach został nadany tytuł Honorowego Obywatela
Gminy Luzino ks. Leszkowi Kryży.
Ks. Leszek Kryża jest siódmym Honorowym Obywatelem
Gminy Luzino. W 2009 roku pochodzący z Luzina ksiądz
Leszek Kryża został wyróżniony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi
Rzeczypospolitej Polskiej w uznaniu za wybitne zasługi na
rzecz krzewienia polskości na Węgrzech i wkład w zachowanie tożsamości Polaków tam mieszkających poprzez
działalność duszpasterską. W 2017 roku ks. Leszek Kryża
został odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskich społeczności
skupionych wokół parafii rzymsko-katolickich w Europie
Środkowej i Wschodniej, za opiekę duszpasterską nad polskimi repatriantami.
Pozostali Honorowi Obywatele Gminy Luzino:
- ś.†p. prof. Gerard Labuda (1996 r.);
- ks. prałat Henryk Szydłowski (2000 r.);
- ś.†p. ks. kanonik Dionizy Borysiewicz (2002 r.);
- ś.†p. Anna Baranowska (2003 r.);
- ks. prof. prałat Jan Perszon (2003 r.);
- Mariusz Kaliszewski (2004 r.)
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WYKAZ UCHWAŁ
Wykaz uchwał podjętych podczas XXXVII Sesji Rady
Gminy Luzino w dniu 28 grudnia 2017 r.:
- Nr XXXVII/423/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi;
- Nr XXXVII/424/2017 w sprawie uchwalenia 3-letniego
Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie
Luzino na lata 2018-2020;
- Nr XXXVII/425/2017 w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie
Luzino na lata 2018-2020;
- Nr XXXVII/426/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2032;
- Nr XXXVII/427/2017 w sprawie zmiany budżetu gminy
na 2017 rok.
Wykaz uchwał podjętych podczas XXXVIII Sesji Rady
Gminy Luzino w dniu 8 lutego 2018 r.:
- Nr XXXVIII/428/2018 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli;
- Nr XXXVIII/429/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi;
- Nr XXXVIII/430/2018 w sprawie deklaracji zabezpieczenia w budżecie Gminy Luzino na rok 2018 środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu przedłożonego do współfinansowania ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu rozwoju
małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)
EDYCJA 2018”;
- Nr XXXVIII/431/2018 w sprawie deklaracji zabezpieczenia w budżecie Gminy Luzino na rok 2018 środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu przedłożonego do współfinansowania ze środków Województwa
Pomorskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy w
zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwa Pomorskie” realizowanych na terenach wiejskich w 2018 roku;
- Nr XXXVIII/432/2018 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego;
- Nr XXXVIII/433/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2018-2033;
- Nr XXXVIII/434/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy
na 2018 rok;
- Nr XXXVIII/435/2018 w sprawie przystąpienia Gminy
Luzino do realizacji projektu NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza. Część
6) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym
standardzie energooszczędności”.

WYKAZ PRZETARGÓW
za okres od dnia 14.12.2017 r. do 14.03.2018 r.
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W ULICY PODGÓRNEJ W LUZINIE
W dniu 01.12.2017 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do terminu składania ofert, wpłynęły cztery oferty,
4

z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie od
182.040,00 zł brutto do 292.356,82 zł brutto.
Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył Wykonawca: Krzysztof Richert RICHERT, 84242 Luzino ul. Podgórna 10, z oferowaną ceną 182.040,00
zł brutto i 60. miesięcznym okresem gwarancji.
KOMPLEKSOWE ZIMOWE OCZYSZCZANIE DRÓG,
CHODNIKÓW, ŚCIEŻEK ROWEROWYCH ORAZ
PARKINGÓW NA TERENIE GMINY LUZINO
W dniu 18.12.2017 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do terminu składania ofert, wpłynęła jedna oferta,
złożona przez Wykonawcę: Transport Ciężarowy Roboty Ziemne Józef Formela, 84-242 Luzino ul. Łąkowa 49,
z oferowaną ceną 790.794,90 zł brutto (na trzy umowne
zimowe sezony), i z oferowanym czasem reakcji do 2 godzin, którą Zamawiający przyjął do realizacji zamówienia.
PRZEBUDOWA DROGI PROWADZĄCEJ DO TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH POPRZEZ BUDOWĘ
CHODNIKA ORAZ UTWARDZENIE PŁYTAMI JOMB
ULICY TARTACZNEJ I PRZEMYSŁOWEJ W LUZINIE
W dniu 30.01.2018 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie zostało podzielone na 2 części jak niżej:
Część nr 1 zamówienia – Budowa chodnika w ciągu ulicy
tartacznej i ulicy Przemysłowej w Luzinie.
Do terminu składania ofert, wpłynęło sześć ofert, z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie od
378.500,96 zł brutto do 589.884,58 zł brutto. Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył
Wykonawca: ABRUKO Sp. z o.o., ul. Gdańska 78, 84-120
Władysławowo z oferowaną ceną 378.500,96 zł brutto i 60
miesięcznym okresem gwarancji.
Część nr 2 zamówienia – Remont drogi polegający na
utwardzeniu płytami betonowymi typu JOMB działek w
ciągu ulicy Tartacznej i ulicy Przemysłowej w Luzinie.
Do terminu składania ofert, wpłynęły dwie oferty, z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie od
1.809.113,21 zł brutto do 1.082.539,11 zł brutto. Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył
Wykonawca: ABRUKO Sp. z o.o., ul. Gdańska 78, 84-120
Władysławowo, z oferowaną ceną 1.082.539,11 zł brutto i
60 miesięcznym okresem gwarancji.
PRZEBUDOWA ULICY OKÓLNEJ W LUZINIE WRAZ
Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ I PRZEBUDOWĄ SIECI TELETECHNICZNYCH
W dniu 02.03.2018 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do
terminu składania ofert, wpłynęła jedna oferta, złożona przez Wykonawcę: Konsorcjum firm: lider - Kruszywo Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84-223 Linia, partner - Firma
Budowlano-Usługowa Ewa Wicka, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 20, 84-242 Luzino, z oferowaną ceną
1.560.376,91 zł brutto i z oferowanym 60 miesięcznym
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okresem gwarancji. Trwa badanie oferty.
RÓWNANIE I PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY LUZINO
Składanie ofert do 16.03.2018 r. do godz. 10:00
Otwarcie ofert dnia 16.03.2018 r. o godz. 11:00

PODPISANIE UMOWY
Z ENERGA OŚWIETLENIE
W dniu 21.02.2018 r., Wójt Gminy Luzino podpisał
z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. umowę o świadczenie
usług oceny wykonalności działań efektywnościowych.
Umowa dotyczy dwóch obiektów gminnych: Hali Widowiskowo –Sportowa im. Marszałka Macieja Płażyńskiego
przy ul. Mickiewicza 22 w Luzinie oraz Szkoły Podstawowej nr 1 im. Lecha Bądkowskiego przy ul. Szkolnej 13 w
Luzinie. W ramach umowy sporządzona zostanie: analiza energetyczna określająca oszczędność zużycia energii,
analiza ekonomiczna określająca oszczędność kosztów,
obliczenie kosztów modernizacji, przegląd możliwości do
pozyskania funduszy dofinansowujących, określenie opłacalności wdrożenia działań na podstawie okresu zwrotu
inwestycji oraz świadectwa charakterystyki energetycznej
budynków.

Również w dniu 21.02.2018 r., Wójt Gminy Luzino podpisał z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. umowę na podwyższenie standardów oświetlenia. Umowa dotyczy budowy
7 szt. bezpiecznych i inteligentnych przejść dla pieszych
w następujących lokalizacjach: ul. Wilczka/ul. Przyleśna,
ul. Wilczka/ul.Wyszyńskiego, ul. Wilczka/ul.Tartaczna,
ul.Wilczka/przedszkole, ul. Młyńska/ul. Of.Stutthofu, ul.
Of.Stutthofu/ul. Szkolna, ul. Kościelna/pomnik.

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI
WODNO – ŚCIEKOWEJ NA TERENIE
AGLOMERACJI LUZINO

Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i przebudową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopa-

trzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie
gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo.
Do tej pory zostało wybudowane na terenie gminy Luzino
łącznie około 8,69 km sieci kanalizacji sanitarnej, około
360 m sieci wodociągowej oraz została wybudowana studnia głębinowej nr 2 na ujęciu wody w miejscowości Sychowo oraz studnia głębinowa nr 4 na ujęciu wody w miejscowości Kębłowo. W miesiącach styczeń-luty 2018 został
wykonany odwiert studni głębinowej nr 4 o głębokości
88,0m z filtrem PCV o długości 15,5m na ujęciu wody w
miejscowości Kębłowo. Dnia 22.02.2018 r. zostały odebrane protokołem odbioru następujące roboty budowlane:
w zakresie rozbudowy ujęcia Luzino wykonano roboty
ziemne oraz płytę denną; w zakresie rozbudowy ujęcia Sychowo wykonano studnię nr 2; w zakresie budowy ujęcia
Kębłowo wykonano roboty ziemne i fundamenty pod budynek technologiczny oraz roboty ziemne i płytę denną
pod zbiornik wody czystej. Powyższe roboty budowlane
zostały wykonane w zakresie rzeczowym na łączną kwotę
623 451,60 zł.
Poza tym w ww. okresie w ramach budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz
modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Luzino
w ulicach: Lipowej, Spółdzielców i Tartacznej zostały wykonane następujące odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: S5-S16-S17-S18 DN200 PVC L = 87 m, S8-S9-S10 DN200 PVC L = 46,5 m, S39-S48-S49-S50 DN200
PVC L = 61,5 m, S169-S182-S183-S184-S185 DN200 PVC
L = 96 m oraz S169-S170-S171 DN200 PVC L = 54 m.
W miesiącach styczeń-luty 2018 były wykonywane również roboty budowlane związane z budową kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem
oraz modernizacją sieci wodociągowej w miejscowości
Luzino w ulicach: Ofiar Stutthofu, Kościelnej, Robakowskiej, Okólnej, Rzecznej, Strzebielińskiej i Paraszyńskiej.
W ramach powyższego zadania zostały wykonane następujące roboty budowlane: w ul. Koralowej wykonano
łącznie 118,20 m kanału o średnicy DN 200 i DN 160, w
ul. Rybackiej wykonano łącznie 186,80 m kanału o średnicy DN 200 i DN 160, w ul. Pomorskiej wykonano łącznie
131,20 m kanału o średnicy DN 200 i DN 160, w ul. ks.
Sychty wykonano łącznie 123,30 m kanału o średnicy DN
200 i DN 160, w ul. Rzecznej wykonano łącznie 186,80 m
kanału o średnicy DN 200 i DN 160 , kanalizację tłoczną o
średnicy DN 90 wykonano łącznie 73,10 m, sieć wodociągową o średnicy DN 90 o długości 41,40 m, w ul. Stolema
wykonano łącznie 217,00 m kanału o średnicy DN 200 i
DN 160. Powyższe roboty budowlane zostały wykonane
na łączną kwotę 838 339,46zł i zostały odebrane na podstawie protokołu odbioru robót z dnia 28.02.2018 r.
W ramach zadania Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z
przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kębłowo i Luzino,
Wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOD-KAN GRZENKOWICZ Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Chmieleńska 17, 83-300 Kartuzy wykonał roboty budowlane
związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy
w miejscowości Kębłowo w ulicach Mickiewicza, Staffa,
Słowackiego, Reja, Baczyńskiego – zostało wykonanych
715,0 m długości sieci DN 200 i 208,0 mb przyłączy DN
160 oraz 33 szt. studni na przyłączach i 30 szt. studni betonowych na sieci oraz przy ulicy Drzewiarza w Luzinie
– zostało wykonanych 470,0 m długości sieci DN 200
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oraz 12 szt. studni na przyłączach. Powyższe prace zostały zrealizowane na łączną kwotę 717 949,22 zł brutto
i potwierdzone protokołem odbioru wykonanych robót
nr 4 z dnia 31.01.2018 r. Ponadto ww. Wykonawca wykonał roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji
sanitarnej i przyłączy w miejscowości Kębłowo w ulicach
Jagalskiego, Fiołkowa, Miętowa, Rumiankowa, Konwaliowa, Wrzosowa,Andersa, Jodłowa, Przyleśna, Okrężna,
11-Listopada, Solidarności, Modrzewiowa, Leśna, Krucza,
Siewna, Gdańska, Klonowa, Orzeszkowej – zostało wykonanych 3672,5 m długości sieci DN 200 i 565,0 m przyłączy DN160 oraz 93 szt. studni na przyłączach i 123 szt.
studni betonowych na sieci i 179,0 m sieci wodociągowej.
Powyższe prace zostały zrealizowane na łączną kwotę
2 403 550,50 zł i potwierdzone protokołem odbioru wykonanych robót nr 5 z dnia 28.02.2018 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.

kładnych informacji zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do Referatu Zagospodarowania Przestrzennego,
Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy
Luzino, przy ulicy 10 marca 11 oraz do kontaktu telefonicznego pod numerem: tel. (58) 678-20-68 wew. 54.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI
PUBLICZNYCH, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I DO KLAS PIERWSZYCH
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2018/2019
Od 05 marca do 4 kwietnia 2018 r. potrwa rekrutacja do
Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie oraz do
oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych:
nr 1 w Luzinie, w Kębłowie, Sychowie Barłominie i Wyszecinie oraz do klas pierwszych szkół podstawowych
(dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły).
Wnioski do pobrania znajdują się na stronie www.luzino.
eu w zakładce „Aktualności”.

ZA NAMI XXXVII UROCZYSTA SESJA
RADY GMINY LUZINO

DOTACJA NA LIKWIDACJĘ PIECÓW
I KOTŁÓW OPALANYCH WĘGLEM
LUB KOKSEM I ZASTĄPIENIU ICH ROZWIĄZANIAMI BARDZIEJ
PRZYJAZNYMI DLA ŚRODOWISKA
Gmina Luzino, w związku z konkursem realizowanym
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „Czyste powietrze Pomorza – edycja 2018”, zachęca mieszkańców do składania wniosków o przyznanie dotacji na likwidację pieców
i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich
rozwiązaniami bardziej przyjaznymi dla środowiska. Celem konkursu jest redukcja emisji substancji szkodliwych
dla atmosfery. O dofinansowanie na modernizację źródeł
ciepła, za pośrednictwem Gminy Luzino, mogą ubiegać
się właściciele budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, w których aktualnie użytkowane są piece i kotły węglowe. Dofinansowanie mogą uzyskać te inwestycje, które
będą polegały na likwidacji kotłów opalanych węglem lub
koksem poprzez zastąpienie ich kotłami opalanymi gazem
lub olejem opałowym lub źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą).
Prawidłowo wypełnione wnioski o udzielenie dofinansowania (do pobrania na stronie www.luzino.eu w zakładce "Aktualności") należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino,
w terminie do dnia 23.04.2018 r. Liczy się kolejność wpływu. Po wyczerpaniu maksymalnej kwoty dofinansowania
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, wynoszącej 300.000 zł, zostanie utworzona lista rezerwowa. W celu uzyskania do6

Dnia 28 grudnia 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im.
Lecha Bądkowskiego w Luzinie odbyła się XXXVII Sesja
Rady Gminy Luzino, podczas której m.in. nagrodzono
uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia. W sumie
rozdano 124 nagród. Sesję uświetniło przedstawienie
przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1
w Luzinie pt. „Świąteczne spotkanie”. Sesja była również
okazją do złożenia podziękowań lokalnym działaczom
i organizacjom społecznym.
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Nagrodzeni uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wyszecinie:
Wiktor Formela, Zuzanna Głodowska, Nikola Drewczyńska.
Nagrodzeni uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Kębłowie:
Piotr Gurski, Wiktoria Aleksandra Miotk, Aneta Szyplak,
Weronika Paszylk, Michalina Zychowicz, Martyna Kempczyńska, Kinga Dampc, Bartosz Januszewski.
Nagrodzeni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
Patryk Adamus, Weronika Kendziora, Aneta Landowska.

Nagrodzeni uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Lecha Bądkowskiego w Luzinie:
Maciej Keller, Agata Rażniewska, Antoni Wittstock,
Amelia Badena, Oliwia Bednarek, Alicja Biernat, Weronika Bladowska, Martyna Bobkowska, Daria Czaja, Kinga Czech, Patryk Dawidowski, Małgorzata Gafka, Marta
Gelinska, Olaf Giedrojć, Jakub Główczyński, Aleksandra
Hinz, Oliwia Holender, Oliwia Jagusiak, Antonina Kornelia Kas, Milena Aleksandra Kas, Michał Klein, Andżelika
Kotłowska, Karolina Kożyczkowska, Pola Krauza, Bernadetta Landowska, Dagmara Langa, Stanisław Loewnau,
Dominik Łaga, Paweł Mach, Jagoda Magdalena Matyszewska, Amelia Nowakowska, Szymon Pastucha, Karolina Pek, Otylia Pikron, Agata Reszke, Natalia Reszke,
Karolina Richert, Katarzyna Rojewska, Zuzanna Sikorra,
Maja Wioletta Skiba, Tomasz Skiba, Daria Teclaf, Oliwia
Tederko, Paula Tobias, Zuzanna Tobias, Wiktor Wunsch.

Nagrodzeni studenci:
Tomasz Hirsz, Daria Tempska, Adriana Mirowska, Paulina Czoska, Wincenty Klein, Dorota Kotłowska, Jakub
Szur.

Nagrodzeni uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 im.
prof. Gerarda Labudy w Luzinie:
Magdalena Richert, Adriana Bobkowska, Ewelina Socha,
Natalia Kwidzińska, Martyna Brzeska, Kamila Treder,
Natalia Bojka, Anna Grzegrzółka, Maksymilian Meyer,
Małgorzata Jarzembińska, Agnieszka Hewelt, Jakub Konkol, Mateusz Bork, Aleksandra Sułek, Karolina Tobias,
Amelia Mielewczyk, Julia Plecke, Alicja Szmuda, Sandra
Noculak, Barbara Mielke, Oliwa Woss, Karolina Halman,
Miłosz Brill, Daria Nowicka, Ewelina Łucja Cyman, Paula
Bobkowska, Szymon Dariusz Skiba, Aleksandra Julkowska, Klaudia Holender, Anna Szulc, Izabela Mutke, Agata
Gelinska, Filip Wroński, Magdalena Jarzembińska, Magdalena Sielaff, Wiktoria Sikora, Monika Marszewska, Julia
Patelczyk, Agata Klawikowska, Hanna Wiśniewska, Agata
Sikorra, Agnieszka Sikorra, Adam Pieńkowski, Marta Magulska, Natalia Szturgulewska.
Nagrodzeni uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. ks.
Jana Twardowskiego w Barłominie:
Cezary Pranga, Paulina Brzezińska, Olga Bobkowska, Weronika Hinc, Michał Krausa.
Nagrodzeni uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. płk .
Stanisława Dąbka w Sychowie:
Emil Rapel, Szymon Kendziora, Roksana Klinkosz, Natalia Teclaf, Oliwia Kendziora, Paulina Wiśniewska, Weronika Bonk.
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II WIECZÓR KARNAWAŁOWY
DLA SENIORÓW

Dnia 12 stycznia 2018 r. w sali świetlicy wiejskiej w
Luzinie odbył się Drugi Karnawałowy Wieczór Taneczny
Dla Seniorów. W uroczystości udział wzięło 80 seniorów
z terenu Gminy Luzino oraz przedstawiciele władz samorządowych w osobach: Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer, Bartłomiej Formela - Przewodniczący Rady Gminy
Luzino. Inauguracji wieczoru dokonał Wójt Gminy, który
nawiązał do potrzeby kontynuowania tego typu inicjatyw
i wyraził nadzieję na następne uroczystości, gdyż cieszą
się one dużym zainteresowaniem. Następnie, głos zabrała Pani Ewa Walczak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, która przedstawiła gościom program
uroczystości. Wieczór rozpoczął się wspólnym obiadem
Nr 146/marzec 2018

9

LUZINO Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy

przy świecach i nastrojowej, cichej muzyce. Symboliczną
lampkę wina do obiadu ufundował gościom anonimowy
darczyńca. Zabawie disco przy niezapomnianej muzyce lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych prowadzonej
przez DJ Wiesława, towarzyszyło wspólne śpiewanie znanych piosenek, których teksty przygotowane zostały przez
pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Luzinie. Integralną częścią programu był
występ zawodowej pory tanecznej ze Studia DANZ-Arte
w Wejherowie. Miłym zaskoczeniem dla seniorów był
,,Czekoladowy walc”, w trakcie którego rozdano tańczącym czekolady, a także wybór króla i królowej wieczoru.
Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy wręczyli laureatom prezenty w postaci ,,Koszy dobroci”.

Podatek rolny
Wysokość stawki podatku rolnego wynosi:
a) dla gruntów powyżej 1 ha – 130 zł od 1 ha przeliczeniowego
b) dla gruntów do 1 ha – 260 zł
c) grunty klasy V i VI są ustawowo zwolnione z podatku
Podatek leśny
Wysokość stawki podatku leśnego za 1ha wynosi 43,35 zł
Podatek od środków transportowych
Wysokość stawek podatku od samochodów ciężarowych:
1) o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: powyżej 3,5
tony do 5,5 tony włącznie - 410,00 zł,
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie: 620,00 zł, powyżej 9
ton, a poniżej 12 ton: 820,00 zł,
2) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej: równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
1130,00 zł, równej lub wyższej niż 18 ton - 1650,00 zł,
3) z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej: równej lub wyższej niż 12 ton, a
mniejszej niż 18 ton: 1330,00 zł, równej lub wyższej niż 18
ton, a mniejszej niż 29 ton: 1750,00 zł, równej lub wyższej
niż 29 ton - 2570,00 zł.
Wysokość stawek podatku od ciągników siodłowych i
balastowych:
1) przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony: 410,00 zł, od 5,5
tony i poniżej 9 ton: 620,00 zł, od 9 ton i poniżej 12 ton820,00 zł;
2) przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów: równej lub wyższej niż 12
ton i mniejszej niż 18 ton: 1330,00 zł, równej lub wyższej
niż 18 ton - 1700,00 zł;
3) przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: równej
lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton: 1800,00 zł,
równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie: 2050,00
zł, powyżej 36 ton: 2670,00 zł.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE
W 2018 ROKU
Informujemy, iż Urząd Gminy Luzino wprowadził indywidualne numery rachunków bankowych.
Ze względu na zapewnienie bezpośredniej i szybkiej identyfikacji dokonywanych wpłat z tytułu podatków oraz
opłat za wodę urząd Gminy Luzino wprowadza indywidualne numery rachunków bankowych. W związku z powyższym, w przypadku otrzymania pisemnej informacji
dotyczącej indywidualnego rachunku bankowego, prosimy o dokonywanie wpłat z ww. tytułów na wskazany
w piśmie numer konta.
10

Wysokość stawek podatkowych od przyczep i naczep:
1) które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego -210,00 zł;
2) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, z
wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: równej lub
wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton - 720,00 zł, równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie: o liczbie osi
- jedna: 870,00 zł, o liczbie osi - dwie: 850,00 zł, o liczbie
osi - trzy i więcej: 820,00 zł, powyżej 36 ton: o liczbie osi jedna: 1180,00 zł, o liczbie osi - dwie: 1200,00 zł, o liczbie
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osi - trzy i więcej - 1100,00 zł;
3) z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub
wyższej niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej
niż 18 ton: 1030,00 zł, równej lub wyższej niż 18 ton do 36
ton włącznie: o liczbie osi - jedna: 620,00 zł, o liczbie osi dwie: 1390,00 zł, o liczbie osi - trzy i więcej: 1030,00 zł, powyżej 36 ton: o liczbie osi - jedna: 1440,00 zł, o liczbie osi
- dwie: 1850,00 zł, o liczbie osi - trzy i więcej - 1800,00 zł.
Wysokość stawek podatkowych od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: mniejszej niż 22 miejsca: 342,00 zł, równej lub
większej niż 22 miejsca - 684,00 zł.
Dla pojazdów wyprodukowanych przed 1990 rokiem
stawki podatku zwiększa się i określa się je w wysokości:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu: powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:
460,00 zł, powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie: 670,00 zł,
powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton: 870 zł;
2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5
tony i poniżej 12 ton: od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony: 460,00
zł, od 5,5 tony i poniżej 9 ton: 670,00 zł, od 9 ton i poniżej
12 ton - 870,00 zł;
3) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i
poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego -260,00 zł.
Dla pojazdów posiadających katalizatory stawki podatku zmniejsza się i określa się je w wysokości:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu: powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:
360,00 zł,
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie: 560,00 zł;
powyżej 9 ton a poniżej 12 ton -770,00 zł;
2) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5
tony i poniżej 12 ton;
od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton: 360,00 zł;
od 5,5 tony i poniżej 9 ton: 560,00 zł;
od 9 ton i poniżej 12 ton- 770,00 zł.
Podatek od nieruchomości:
od gruntów:
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków - 0,88 zł od 1m2 powierzchni;
- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,63 zł od 1m2 powierzchni;
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje działalności pożytku publicznego - 0,46 zł od 1m2
powierzchni;
- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o

których mowa w ustawie z dnia 09 października 2015
r. o rewitalizacji (Dz. U. poz.1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu
mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy,
jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu
do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie
zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,04 zł od 1m2 powierzchni.
od budynków lub ich części:
- mieszkalnych - 0,71 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarcze - 20,80 zł od 1m2
powierzchni użytkowej;
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,80 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,70
zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,25 zł od 1m2 powierzchni
użytkowej;
- od budowli - 2% ich wartości.
Opłata za wodę i ścieki:
- opłata abonamentowa dla odbiorców, dla których podstawą rozliczenia opłat za wodę jest wskazanie wodomierza - 3,35 zł/ m-c;
- opłata abonamentowa dla odbiorców, dla których podstawą rozliczenia opłat za wodę i ścieki jest rozliczenie ryczałtowe na podstawie przeciętnych norm zużycia wody
- 2,80 zł/ m-c;
- opłata za 1m3 zużytej wody - 3,16 zł;
- opłata za 1m3 zrzuconych ścieków - 5,98 zł.
Stawki opłat dodatkowych:
- za dokonanie odbioru przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego lub wodomierza i instalacji dla wody bezpowrotnie zużytej wraz z plombowaniem wodomierza 100,00 zł;
-za odcięcie przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego i
ponowne podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - 350,00 zł;
-za plombowanie wodomierza i urządzenia pomiarowego
w przypadku zerwania plomby - 100,00 zł;
-za wymianę, demontaż lub ponowny montaż wodomierza
i urządzenia pomiarowego z plombowaniem, który uległ
uszkodzeniu z winy właściciela nieruchomości - 100,00 zł.
Uwaga: stawki opłat, w tym dodatkowych, są cenami netto
– dolicza się do nich obowiązującą stawkę podatku VAT
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„KASZËBSCZÉ SPIÉWË” 2018

XVI Edycja Festiwalu Kaszubskiej Piosenki „Kaszëbsczé Spiéwë” zgromadziła na luzińskiej scenie ponad 100
uczestników z województwa pomorskiego. Tegoroczna edycja odbyła się dnia 16 marca 2018 r., niezmiennie
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w
Luzinie. Uczestnicy przygotowali utwory ludowe i współczesne – wszystkie w języku kaszubskim, by promować
rodzimą kulturę. Organizatorami konkursu są: Wójt Rady
Gminy Luzino Jarosław Wejer, Rada Gminy Luzino, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie,
Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie, oraz luziński oddział
Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego. Patronat honorowy
nad wydarzeniem sprawuje Senator Kazimierz Kleina oraz
Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.
Wokalistów oceniała Komisja, w składzie: dr hab. Aleksandra Kucharska-Szefler (przewodnicząca Komisji), Weronika Korthals, Piotr Jędrzejczak, Mieczysław Bistroń,
Tomasz Fopke, która przyznała następujące miejsca:
Kategoria I – solista: I miejsce Zofia Korzistka z SP w Lini,
II – Łucja Niklas z Zespołu Kształcenia i Wychowania w
Kamienicy Królewskiej, III – Weronika Janeczk z SP nr 1
w Luzinie.
Kategoria I – zespół wokalno-instrumentalny: I miejsce
Zespół Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie, II – Samorządowe Przedszkole w Kostkowie, III – Szkoła Podstawowa nr 1 w Luzinie.
Kategoria II – solista: I miejsce: Krzysztof Kołodziej z SP
nr 9 w Wejherowie, II – Filip Neubauer z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej, III – Hanna Padè z SP nr 9 w Rumi. Wyróżnienie otrzymała Oliwia
Noculak z SP w Lini.
Kategoria II – zespół wokalno –instrumentalny: I miejsce Zespół Kształcenia i Wychowania w Dzierżążnie, II –
Szkoła Podstawowa nr 9 w Wejherowie, III – Szkoła Podstawowa nr 1 w Luzinie. Wyróżnienie otrzymali: Gminny
Ośrodek Kultury w Sulęczynie oraz Szkoła Podstawowa nr
9 w Rumi.
Kategoria III – solista: I miejsce Wiktoria Daleka z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Królewskiej,
II – Oliwia Jagusiak z SP z Sp nr 1 w Luzinie, III – Patrycja Marszałkowska z Zespołu Kształcenia i Wychowania
w Brodnicy Górnej. Wyróżnienie otrzymała Marcelina
Urban z SP w Kamienicy Królewskiej.
Kategoria III – zespół wokalno – instrumentalny: Zespół
Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej, II – Gmin12

ny Ośrodek Kultury w Sulęczynie.
Kategoria IV – solista: I miejsce – Weronika Korczyńska
z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej,
II + wyróżnienie za akompaniament – Maciej Smentoch z
Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie.
Kategoria IV – zespół wokalno – instrumentalny: I miejsce
Szkoła Podstawowa w Sierakowicach, II – Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie, III – Zespół Szkolno –Przedszkolny w Bukowinie.
Kategoria V – solista: Adriana Czuryńska z Powiatowego
Zespołu Szkół nr 1 w Rumi, II – Zofia Muchowska – IX
Liceum Ogólnokształcące w Gdyni, III – Anna Adamek z
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłanianie.
Kategoria V – zespół wokalno – instrumentalny: III miejsce Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie.
Kategoria VI zespół wokalno – instrumentalny: I miejsce
Kamienica Szlachecka.
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KULTURA
W LUZINE POWSTANIE CENTRUM
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

ki i Planowania Regionalnego Politechniki Gdańskiej dr
inż. arch. Monika Arczyńska, wielokrotnie nagradzana
projektantka budynków użyteczności publicznej na całym
świecie i dr inż. arch. Łukasz Pancewicz, który zdobył doświadczenie w Polsce, Irlandii i Stanach Zjednoczonych.
Ekspert w dziedzinie architektury i urbanistyki.

MNÓSTWO ATRAKCJI
PODCZAS ZIMOWYCH FERII
W Gminnym Ośrodku Kultury w Luzinie podczas ferii zimowych w dniach od 29 stycznia do 9 lutego 2018 roku,
odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieży. W pierwszym
tygodniu ferii były to zajęcia plastyczne, na których dzieci
tworzyły prace różnymi technikami plastycznymi. Natomiast w drugim tygodniu były zabawy z językiem angielskim. W zajęciach uczestniczyło w sumie 30 dzieci z terenu Gminy Luzino.
Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer podjął współpracę z
Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej na wypracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni wokół Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie z uwzględnieniem przyległych terenów na centrum integracji społecznej. W pierwszym spotkaniu, które odbyło się 1 marca
2018 r. w czytelni biblioteki uczestniczyli: wykładowcy i
inżynierowie architektury kontynuujący naukę na studiach
magisterskich, władze oraz pracownicy Urzędu Gminy

i biblioteki a także przedstawiciel Stowarzyszenia Pro Bono.
Ustalono harmonogram realizacji tego zadania, w którym
przewidziano m.in. konsultacje społeczne z mieszkańcami
gminy w różnym wieku, stowarzyszeniami i instytucjami
działającymi na terenie gminy na temat ich oczekiwań
dotyczących propozycji kulturalnych i rozwojowych oraz
wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego planowanego centrum. Projekt ten będzie realizowany od marca do połowy czerwca 2018 roku, a jego efektem będzie koncepcja
zagospodarowania przestrzeni wokół biblioteki z przyległym do niej terenem. Międzynarodowa grupa studentów
pozyskała wstępne informacje dotyczące historii, tradycji
i przekroju społecznego gminy, specyfiki funkcjonujących
placówek kulturalnych i oświatowych wraz z zakresem
działań tych instytucji. Opiekę merytoryczną nad całością
projektu będą sprawowali pracownicy Katedry Urbanisty-

POWIATOWY TURNIEJ KÓŁ
GOSPODYŃ WIEJSKICH
W dniu 20 stycznia 2018 roku w Gniewinie w Centrum
Kultury, Sportu, Turystyki i Bibliotece odbył się XIX Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich. Gminę Luzino
reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich z Luzina. Panie
uczestniczyły w pięciu kategoriach:
- dekoracja wielkanocna – „Pisanki”
- edukacyjna – „Nasi bracia mniejsi”
- wokalna – Piosenka kabaretowa z inscenizacją pt. „Warto
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było” i/lub „Mega babki to my”
- modowa – „Deszczowa kreacja”
- taneczna – „Taniec dowolny
W Turnieju brało udział pięć kół z terenu Powiatu Wejherowskiego. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w tym roku
otrzymały nagrodę za konkurencję modową.

wraz z grupą przedszkolną, Szkoła Podstawowa w Wyszecinie wraz z grupą przedszkolną, Szkoła Podstawowa im.
Jana Pawła II w Kębłowie, Szkoła Podstawowa im. płk Stanisława Dąbka w Sychowie. W skład komisji oceniającej
weszli: Maria Krośnicka, Piotr Jędrzejczak, Mieczysław Bistroń. Wszystkie zespoły otrzymały talony pieniężne.

WIELKA ORKIESTRA
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
W niedzielę 14 stycznia 2018 r. miał miejsce 26 Finał
Wielkiej Orkiestry Swiątecznej Pomocy, a jego celem było
pozyskanie środków „dla wyrównania szans w leczeniu
noworodków”. Harcerze z 70-tej Wodnej Drużyny Harcerskiej ZHP w Luzinie wraz z wolontariuszami z naszej
gminy kwestowali na rzecz Wielkiej Orkiestry Swiątecznej Pomocy. Nasz sztab przekazał na WOŚP 63 578,53 zł.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do
zebrania tak wielkiej kwoty oraz pomagali przy organizacji w dniu zbiórki.

GMINNY PRZEGLĄD JASEŁEK

W dniu 27 stycznia 2018 roku odbył się XVIII Gminny
Przegląd Jasełek i Zespołów Kolędniczych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie. W tegorocznym przeglądzie brało udział siedem zespołów kolędniczych tj. Gminne Przedszkole Publiczne w Luzinie,
Szkoła podstawowa nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w
Luzinie, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kębłowie
16

LUZIŃSKIE KOLĘDOWANIE
Z GWIAZDAMI
W dniu 3 stycznia 2018 r. na Hali Widowiskowo-Sportowej im. Marszałka Macieja Płażyńskiego w Luzinie miało
miejsce 10 Luzińskie Kolędowanie z Gwiazdami z zespołem BRACIA. Organizatorem koncertu był Wójt Gminy
Luzino wspólnie ze Stowarzyszeniem Oliwskie Słoneczko.
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Podczas koncertu Stowarzyszenie „Oliwskie Słoneczko”
przeprowadziło zbiórkę pieniędzy na cele charytatywne.
Dochód ze zbiórki został przeznaczony na zimowy wypoczynek dla ich podopiecznych.

EDUKACJA
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
IM. PROF. GERARDA LABUDY
OBCHODZIŁA SWOJE ŚWIĘTO
Dnia 6 marca br. po raz pierwszy, jako Szkoła Podstawowa
nr 2 im. Gerarda Labudy, obchodzono święto połączone z
oficjalnym nadaniem imienia placówce. Wcześniej, bo już
w czerwcu 2017 roku dyrektor szkoły Kazimierz Bistroń
zwrócił się z wnioskiem, w imieniu nauczycieli, Rady Rodziców oraz uczniów, do Urzędu Gminy o zaakceptowanie tego Patrona. Stanowisko w sprawie wyboru Gerarda
Labudy na patrona poparli wszyscy, czemu wyraz dano
podczas uroczystości, kiedy to na ręce dyrektora szkoły
przewodniczący Rady Gminy Luzino Bartłomiej Formela wraz z Wójtem Jarosławem Wejerem złożyli dokument
potwierdzający podjęcie uchwały Rady Gminy Luzino z
dnia 7.09.2017 r. w tej sprawie. Wójt Gminy podkreślił, jak
ceni zasługi Profesora dla społeczności lokalnej, jak wielkiego formatu był to uczony i że wybór takiego imienia
dla szkoły jest wyborem trafnym. Część oficjalną uroczystości prowadził dyrektor Kazimierz Bistroń, który przybliżył zgromadzonym elementy z biografii prof. Labudy,
zwracając uwagę na ponadczasową wymowę wartości typowanych przez mediewistę; ojczyznę, ewangelię, miłość,
rodzinę i naukę. Dokonał również retrospekcji minionych
Świąt Szkoły. Następnie p. Natalia Kupska odczytała list
napisany przez syna Gerarda Labudy prof. Adama Labudę, który wielokrotnie w nim podkreślał, że dla jego ojca
ważna była społeczność kaszubska. Utożsamiał się z nią
stale nie tylko w swoich pracach naukowych, ale również
poprzez zwyczajne kontakty z ludźmi mieszkającymi w
jego rodzinnej miejscowości. Te powroty miały wymiar
metafizyczny, ponieważ umacniały go w przekonaniu, że
jego droga – naukowa była słuszna.
Kolejnym ważnym punktem Święta był wykład prof. Józefa Borzyszkowskiego, który w zajmujący sposób opowiadał o Patronie szkoły. Podkreślił, że: Dla nas Kaszubów i
Pomorzan z ogromnej schedy po Profesorze bez wątpienia
za najważniejsze mogą być uznane dwa jego dzieła: „Historia Pomorza” i „Wielkie Pomorze”. Świadomy historii Kaszuba zauważy geopolityczne uwarunkowania tych naukowych dokonań. Sprawy kaszubskie stawały się dla Labudy
pod koniec życia coraz bliższe i wywoływały w nim coraz
Nr 146/marzec 2018

17

LUZINO Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy

więcej sentymentu. Po wykładzie prof. Borzyszkowskiego
obejrzano przedstawienie teatralne `Obrôzczi z żëcégó
Gerata Labùdë w wykonaniu szkolnej grupy teatralnej,
której akompaniował zespół muzyczny pod dyrygenturą
Zofii Meyer. Następnie przedstawiono wyniki tegorocznego Wojewódzkiego Konkursu Poetycko-Prozatorskiego
„Miłość, Przyjaźń, Dobro”, na który nadesłano 43 prace literackie; 20 utworów lirycznych i 23 utwory prozatorskie.
Spośród, których komisja konkursowa w składzie: M. Bistroń, N. Kupska, B. Bonk, A. Gaszta, G. Kulas i K. Lewna
wyłoniła laureatów w dwóch poniższych kategoriach: poezja; I miejsce zajęła Ewelina Cyman z miejscowej szkoły
za wiersz „Ojczyzna”, II miejsce – Magda Jereczek z Publicznego Gimnazjum w Skorzewie za wiersz „Bogactwo
duchowe”, III miejsce przyznano Kindze Pobudzkiej ze
Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierakowicach za wiersz pt.:
„Miłość, Przyjaźń, Dobro”. W kategorii proza: I miejsce
zajęła Julia Gorący z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
nr 3 w Kościerzynie za opowiadanie „Zły człowiek”, II
miejsce – Natalia Kwidzińska ze Szkoły Podstawowej nr
2 w Luzinie za opowiadanie „Anioł w postaci człowieka”
oraz III miejsce przyznano Wiktorii Rajzyngier ze Szkoły
Podstawowej w Żelistrzewie za opowiadanie „Schorowane
królestwo”.Powyższe prace, zważywszy na wiek autorów,
były bardzo dojrzałe i wieloaspektowe. Bogaty wachlarz
poruszonych przez laureatów problemów wynika z ich
bacznego obserwowania świata, ale również z tytułu przewodniego Konkursu. Po Konkursie Poetycko-Prozatorskim wręczono również nagrody uczniom, którzy wzięli
udział w konkursach szkolnych: plastycznym pt: „Gerard
Labuda – Wielbiciel Kaszub i Miłośnik Nauki” i konkursie
historycznym „Wiedzy o Patronie Szkoły prof. Gerardzie
Labudzie”. Na koniec uroczystości głos zabrali zaproszeni
goście: Gabriela Lisius – starosta wejherowski, z-ca prezydenta m. Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz, nauczycielka Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie w
imieniu dyrektor Bożeny Conradi, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie Maria Krośnicka, p. Władysława Oskroba – mieszkanka przysiółka Wielki Las, gdzie
w sąsiedztwie wychował się Gerard Labuda, artysta regionalny, autor portretu prof. Labudy, wyeksponowanego w
szkole - Maciej Tamkun, założyciel fundacji „Naji Gòchë”
współpracujący ze szkołą w Luzinie - Zbigniew Talewski
oraz przewodnicząca Rady Rodziców szkoły Aleksandra
Meyer. Przemawiający jednomyślnie podkreślali trafność
wyboru Patrona szkoły.
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złoci medaliści olimpijscy”. Podczas spotkania uczniowie:
Kacper Miotk, Jakub Konkol i Kamil Baranowski przeprowadzili z nim wywiad. Zgromadzona młodzież z zainteresowaniem wysłuchała ciekawych odpowiedzi, następnie
sami mieli okazję zadać pytania mistrzowi olimpijskiemu
oraz obejrzeć jego złoty medal z Pekinu. Na zakończenie
każdy mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie oraz otrzymać autograf od gościa szkoły.

GALA STYPENDIALNA

KAROLINA TOBIAS Z SP NR 2
W LUZINIE FINALISTKĄ

Dnia 18 grudnia 2017 r. po raz kolejny odbyła się uroczysta Gala Stypendialna. W scenerii Filharmonii Bałtyckiej
im. Fryderyka Chopina w Gdańsku uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 2 w Luzinie znaleźli się w gronie najlepszych z najlepszych. W trakcje uroczystości zostały wręczone stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego
przyznawane na rok szkolny 2017/2018 w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży – Mieszkańców Województwa Pomorskiego. Stypendia
finansowe ze środków europejskich otrzymali uczniowie
szczególnie uzdolnieni w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych i języków obcych. Lista stypendystów: Magdalena Richert, Agata Klawikowska, Szymon Pastucha, Jakub Główczyński, Szymon
Skiba, Ewelina Socha, Aneta Szyplak, Weronika Paszylk,
Anna Szulc, Magdalena Sialaff, Agata Gelińska, Hanna
Wiśniewska, Agata Sikorra, Agnieszka Sikorra, Karolina
Kożyczkowska oraz Maksymilian Meyer.

SPOTKANIE Z MISTRZEM OLIMPIJSKIM ADAMEM KOROLEM
W czwartek 04.01.2018 r. Szkołę Podstawową nr 2 im. prof.
Gerarda Labudy odwiedził wybitny sportowiec. Był nim
polski wioślarz, pięciokrotny olimpijczyk- mistrz olimpijski z Pekinu, czterokrotny mistrz świata, a także były minister sportu i turystyki oraz poseł na Sejm VIII kadencji,
Adam Korol. Gość odwiedził szkołę dzięki Pani Andżelice
Miotk i uczniom, realizującym projekt edukacyjny „Polscy

Konkurs Języka Polskiego
cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Jego celem
jest rozwijanie i pogłębianie wiedzy z zakresu języka
ojczystego oraz wspieranie
uzdolnień humanistycznych uczniów. Na poszczególnych etapach uczestnicy rozwiązują zadania
testowe z zakresu odbioru
wypowiedzi, analizy i interpretacji tekstów kultury
i tworzenia wypowiedzi. Etap szkolny w Szkole Podstawowej nr 2 w Luzinie konkursu odbył się 24 listopada 2017
r. i zwycięzcami tych eliminacji zostali: Karolina Tobias
kl. IIIc i Szymon Skiba kl. IIId, kwalifikując się na kolejny
szczebel. Etap rejonowy, który odbył się 26 stycznia 2018
r. w Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie, stał się sukcesem
Karoliny Tobias, gdyż zyskując wysokie noty, zapewniła
sobie udział w eliminacjach wojewódzkich.

SP NR 2 W LUZINIE
ZWYCIĘZCĄ HALOWEGO TURNIEJU
PIŁKI NOŻNEJ W KOSTKOWIE
Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły
w Kostkowie odbył się 26.01.2018 r. Rozgrywki były przeznaczone dla młodych piłkarzy uczęszczających do siódmej klasy szkoły podstawowej. Na turnieju rywalizowało ze sobą 7 zespołów reprezentujących 6 szkół - Luzino,
Gniewino, Łęczyce, Choczewo, Rozłazino oraz dwie drużyny z Kostkowa.
Uczniowie z SP nr 2 w Luzinie okazali się bezkonkuren-
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cyjni. W całym turnieju nie przegrali ani jednego meczu, remisując jedynie z Łęczycami 1:1. Pokonali kolejno:
Choczewo 4:1, Rozłazino 2:0, Kostkowo I 5:0, Gniewino
3:0, Kostkowo II 3:1. Skład zwycięskiej drużyny: Kacper
Miotk, Olivier Roppel, Igor Pikron, Norbert Rybakowski,
Nikodem Brauer, Konrad Formela, Filip Angel, Szymon
Skurat.

Z SUKCESEM W MATEMATYCE
Matematyka to jego pasja.
Uczy się systematycznie,
uczęszcza na dodatkowe zajęcia z przedmiotu i bierze
udział w projekcie Zdolni z
Pomorza. Są tego efekty, bo
Jakub Rożek, uczeń klasy III
c Szkoły Podstawowej nr 2
w Luzinie, już po raz kolejny udowodnił, że zadania
matematyczne nie przysparzają mu większej trudności.
Zakwalifikował się do Wojewódzkiego (najwyższego
etapu) Konkursu Kuratoryjnego z Matematyki, wcześniej jednak uzyskał wysoki wynik na etapie szkolnym, a następnie rejonowym.

W TRADYCJI PROF. GERARDA LABUDY
Szymon Skiba towyjątkowy uczeń klasy IIId gimnazjum. Lubi się uczyć, chętnie
zdobywa wiedzę historyczną, która jest jego pasją. Z
wielkim uporem przyswaja
poszczególne jej działy, tym
samym już w listopadzie po
eliminacjch szkolnych konkursu historycznego zakwalifykował się do etapu rejonowego. Priorytetem Szymona jest sumienna nauka.
W swoim działaniu jest niezłomny. Tym samym dotarł do wojewódzkiego konkursu
historycznego.
20

WOKALISTKI SP NR 2 W LUZINIE
WYŚPIEWAŁY I MIEJSCE
Dnia 26 stycznia 2018 roku w Szemudzie odbył się XIII
Pomorski Konkurs Kaszubskiej Pieśni Bożonarodzeniowej. Organizatorami byli: Zespół Szkolno – Przedszkolny
z Oddziałami Gimnazjalnymi w Szemudzie oraz Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie. Patronat honorowy nad konkursem objęli między innymi Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Biuro Jarosława Wałęsy Posła do Parlamentu Europejskiego, Akademia Muzyczna im. Stanisława
Moniuszki w Gdańsku, Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
Ze względu na dużą ilość młodych artystów (ok 350) jury
pracowało w dwóch komisjach. Zmagania luzińskich wokalistów oceniali Aleksandra Perz, Jerzy Stachurski oraz
Tomasz Fopke. Każdy uczestnik wykonywał dwie kolędy.
Jedną a'capella, drugą z akompaniamentem. Uczennica
klasy II b Szkoły Podstawowej nr 2 w Luzinie Ewelina Socha otrzymała wyróżnienie. Był to dla niej drugi konkurs
w bieżącym roku szkolnym, podczas którego zauważono
jej talent muzyczny. Sukcesem na miarę I miejsca okazał
się występ 12. osobowego zespołu luzińskiej podstawówki, pod kierownictwem Zofii Meyer w składzie: Alicja
Szmuda, Julia Pletzke, Zuzanna Bojke, Faustyna Konkol,
Dominika Formela, Ewelina Cyman, Kamila Łaga, Łucja Doering, Martyna Pallach, Weronika Bonk, Martyna
Brzeska i Wiktoria Dawidowska. Zespół otrzymał także
Nagrodę Specjalną – Puchar Rektora Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku. Pani dyrektor, Anna
Nowak – Tymińska podsumowując konkurs podkreśliła
„...pragniemy, aby w naszej małej ojczyźnie rozbrzmiewały kolędy kaszubskie, które promują i utrwalają treści
religijne i język kaszubski, jako jedyny język regionalny w
Polsce.” Słowa te były zapowiedzią kontynuacji konkursu
na przyszłe lata.

Z GEOGRAFIĄ NA TY
W tym roku Wojewódzki Konkurs Geografii odbywał się
pod tytułem „Wędrówki po Azji”. Do etapu rejonowego,
który miał miejsce w SP nr 8 w Wejherowie zakwalifikowali się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Luzinie:
Magdalena Sielaff z klasy 2a, Jakub Miotk z 3h oraz Aleksandra Orłowska i Szymon Skiba z 3d. Najlepszy wynik
uzyskał Jakub Miotk i tym samym reprezentował szkołę
w trzecim – wojewódzkim etapie.
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DARY DLA MAŁYCH PACJENTÓW
UCK GDAŃSK
Pobyt w szpitalu nie jest niczym przyjemnym. Zawsze jest
to uczucie pełne obaw i grozy, zwłaszcza jeśli mamy do
czynienia z nowotworem lub inną chorobą, która wiąże
się z długim leczeniem poza domem.W związku z tym
społeczność Szkoły Podstawowej w Kębłowie postanowiła
pomóc najmłodszym pacjentom przetrwać trudne chwile
związane ze szpitalnym stresem. Zebrano wiele maskotek,
kolorowanek i przyborów szkolnych, które zostały przekazane na Oddział Onkologii i Hematologii w UCK Gdańsk.
Uczniowie podkreślają, że nie będzie to jednorazowa akcja
szkoły.

„DZIECIAKI SADZENIAKI”
Dnia 13 lutego 2018 r. klasy 2a i 2b (Szkoła Podstawowa
Kębłowo) brały udział, dzięki uprzejmości Leroy Merlin w Rumi, w projekcie „Dzieciaki Sadzeniaki”. Zajęcia
składały się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.
Dzieci dowiedziały się jakie znaczenie dla naszej Planety
mają rośliny. Poznały wiele ciekawostek przyrodniczych,
rozwiązywały quizy. Prowadząca zajęcia w ciekawy spośród opowiedziała o typowych roślinach doniczkowych i
ich pielęgnacji. Następnie uczniowie mogli samodzielnie
przesadzić kwiatki. Ta część spotkania najbardziej im się
podobała. Każde dziecko otrzymało upominki i zabrało
do domu swoją roślinę. Uczniowie dowiedzieli się też, jak
w bezpieczny sposób poruszać się po sklepach wielkopowierzchniowych.

SUKCESY UCZNIÓW SZKÓŁ GMINY
LUZINO W XXIV POMORSKIM
KONKURSIE
LITERACKO-PLASTYCZNYM

W sezonie zimowym Zespół Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Wejherowie zorganizował wzorem lat
ubiegłych konkurs pt: „Gwiazdka tuż...tuż”, który ma na
celu utrwalenie i przechowywanie ponadczasowych tradycji poprzez sztukę. W tym roku do siedziby PZPOW
wpłynęło 1480 prac. Uczniowie Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Kębłowie pod kierunkiem Ewy Tempskiej
i Marzeny Pienschke, przy wsparciu rodziców, wykonali
szereg gustownych i misternych kartek świątecznych oraz
szopek. Doceniło to jury konkursu, przyznając w kategorii
„kartka świąteczna” I miejsce Marcie Rybakowskiej (kl.
Ib) oraz II miejsce - Natalii Klawikowskiej (kl. Ib). Laureatką w tej kategorii została także Anastazja Wrzesińska
z grupy Od. W kategorii „Szopka kaszubska” I miejsce
zajął Gracjan Wenta z kl. Ia, II miejsce - Celina Czepulonis z grupy Oa. W konkursie z dużym powodzeniem
wzięli udział również uczniowie Szkoły Podstawowej nr
2 im. prof. Gerarda Labudy w Luzinie. W kategorii „kartka świąteczna” nagrody specjalne za technikę wykonania
zdobyły Nikola Sikora i Weronika Malottki. W kategorii
„poezja” II miejsce zajęły Agata Sikora i Maja Jaszewska,
a III – Ewelina Cyman. W kategorii „proza” II miejsca
zajęły: Agata Klawikowska i Ewelina Cyman, III - Adriana
Bobkowska. W kategorii „szopka” II m-sce zdobył Krzysztof Labuda, a na III uplasował się Maciej Janca. Wśród
laureatów nie zabrakło uczniów ze Szkoły Podstawowej nr
1 im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie. Maciej Keller okazał się bezkonkurencyjny w pracach literackich, zajmując
zarówno w prozie, jak i poezji I miejsce, a w kat. „karki
świąteczne” (metoda tradycyjna) - II miejsce. W starszej
kategorii wiekowej w prozie na II miejscu uplasowała się
Alicja Biernat, a wyróżnienie zdobyła Karolina Richert.
Za szopkę wyróżnienie otrzymała Antonina Lewnau. Prace uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 doceniono także w
kategorii „Kartki świąteczne – grafika komputerowa”. W
klasach I-III ponownie I miejsce zajął Maciej Keller, w kl.
IV – VI nagrodzeni zostali: Oliwia Holender z kl. VI e,
która zdobyła II miejsce oraz Tomasz Skiba z kl. VI c, który otrzymał wyróżnienie.

V MIEJSCE SP KĘBŁOWO W DWA
OGNIE USPORTOWIONE
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Dnia 16 stycznia 2018 roku drużyna chłopców ze Szkoły
Podstawowej w Kębłowie uczestniczyła w Powiatowych
Igrzyskach Dzieci w Dwóch Ogniach Usportowionych.
Zawody odbyły się w hali sportowej Szkoły Podstawowej
nr 4 w Redzie. Rywalizacja była bardzo zacięta. Po porażce
ze szkołą z Gowina kębłowska ekipa zmierzyła się z późniejszym tryumfatorem: SP nr 8 z Wejherowa. Chłopcy
mimo walecznej postawy doprowadzili do remisu, co nie
pozwoliło na grę w półfinale i ostatecznie SP z Kębłowa
zajęła V miejsce. Wcześniej w eliminacjach gminnych kębłowska szkoła wygrała z SP Luzino i zajęło I miejsce w
Gminie. Chłopcom należy pogratulować walecznej postawy i reprezentowania swojej szkoły na zawodach powiatowych. Zagrali w składzie: Paweł Ptach, Paweł Miotk, Olek
Splitthof, Michał Wychert, Maciej Wróblewski, Szymon
Korosacki, Adam Płotka, Piotr Stefka, opiekun – Tomasz
Joryn.

POŻEGNANIE PANI DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KĘBŁOWIE
TERESY KOSZAŁKI

dzieci przez prawie 40 lat. Ze szkołą w Kębłowie związana
była przez 30 lat, a funkcję dyrektora szkoły pełniła przez
19. W tym czasie, dzięki staraniom Pani Dyrektor i współpracy z organem prowadzącym, szkoła bardzo się zmieniła. Została rozbudowana, unowocześniona i doposażona.
Dużym wydarzeniem było nadanie placówce imienia Jana
Pawła II. Pani Dyrektor przez cały ten okres odznaczała
się niezwykłym zaangażowaniem, rzetelnością i odpowiedzialnością w kierowaniu szkołą. Zawsze miała na
względzie dobro swoich uczniów oraz pracowników. Za
to wszystko i za wiele więcej, wszyscy który z Panią Dyrektor spotykali się w murach szkolnych, są niezmiernie
wdzięczni. Życzymy Pani Dyrektor wspaniałych dni w życiu osobistym, niezawodnego zdrowia i czasu na realizację
własnych pasji i marzeń, by czas ocalił od zapomnienia
wspólnie spędzone chwile, przedeptane ścieżki, wspólne

Wraz z końcem lutego na emeryturę odeszła Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kębłowie
– mgr Teresa Koszałka. Od marca obowiązki dyrektora
szkoły pełni Pani mgr Renata Grzenia. Dnia 26 lutego,
podczas uroczystego apelu, uczniowie oraz pracownicy
szkoły podziękowali Pani Dyrektor za wieloletnią pracę na
rzecz całej szkolnej społeczności. Nie obyło się bez wzruszeń. Samorząd Szkolny przygotował w podziękowaniu
dla Pani Dyrektor drobny upominek, który ma przypominać o latach spędzonych w szkole. Pani Dyrektor nauczała
22
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radości, a czasem i smutki. Dziękujemy za wzór owocnej,
sumiennej i pełnej oddania pracy i prosimy o zachowanie
nas w sercu i pamięci.
Cała Społeczność
Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Kębłowie

Dzieci z grup przedszkolnych oraz klas I – III Szkoły Podstawowej w Barłominie zaprosiły swoje babcie i dziadków.
W dniu ich święta piosenką i wierszem podziękowały im
za okazywaną miłość, dobroć i cierpliwość. Następnie
wręczyły własnoręcznie wykonane portrety. Wszystkim
najbardziej podobał się wspólny taniec. To był piękny i
wzruszający dzień. Cała sala pełna była serdecznych i ciepłych uśmiechów.

„BYĆ JAK IGNACY.
ROZPALAMY PŁOMIEŃ WIEDZY”

DZIECI Z SP W BARŁOMINIE UCZĄ SIĘ
UDZIELAĆ PIERWSZEJ POMOCY
"Być jak Ignacy. Rozpalamy płomień wiedzy" to Ogólnopolski Projekt, w którym biorą udział uczniowie Szkoły
Podstawowej w Barłominie. Członkowie Naukowego Koła
poznali już biografię i dokonania wielkiego Polaka Mikołaja Kopernika. Zdobytą wiedzę jeszcze bardziej pogłębili podczas wizyty w Centrum Hewelianum, gdzie odbyli
lekcję pt. „Astronomiczna wyprawa” oraz zapoznali się z
wystawą "Z Energią".

12 ROCZNICA ŚMIERCI PATRONA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W BARŁOMINIE
Druhowie z 70. Luzińskiej Wodnej Drużyny Harcerskiej
– Harcerski Klub Ratowniczy „Luzino” przeprowadzili 19
lutego 2018 r. praktyczne warsztaty z zakresu udzielania
pierwszej pomocy dla uczniów Szkoły Podstawowej im.
Księdza Jana Twardowskiego w Barłominie.

W 12 rocznicę śmierci patrona Szkoły Podstawowej w
Barłominie ks. Jana Twardowskiego odbył się II Szkolny
Konkurs Recytatorski Twórczości Księdza Jana. Wiersze i
fragmenty tekstów z książki „Przez dziurę w płocie, czyli
o tym, ze święci to też ludzie" recytowali uczniowie szkoły.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W SP
W BARŁOMINIE
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DZIEŃ OTWARTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BARŁOMINIE

DZIEŃ BABCII DZIADKA
W SP W WYSZECINIE

Kolejny raz w trzecią grudniową niedzielę w murach Szkoły Podstawowej w Barłominie spotkała się społeczność
wiejska. Najpierw wszyscy obejrzeli występ artystyczny
uczniów, po którym powitali św. Mikołaja z workiem prezentów. Następnie goście spędzili czas przy kawie i słodkim poczęstunku.

Święto Babci i Dziadka to jedna z uroczystości, która stała
się tradycją Szkoły Podstawowej w Wyszecinie. Zaproszeni dziadkowie licznie przybyli, aby podziwiać występy
swoich wnucząt. Zebranych gości serdecznie powitała dyrektor szkoły Barbara Hojan. Spotkanie upłynęło w miłej
i serdecznej atmosferze. Wnuczęta zaprezentowały przygotowany program artystyczny i Jasełka. Następnie dzieci
wręczyły babciom i dziadkom własnoręcznie wykonane
laurki i upominki

PROJEKTY EDUKACYJNE W SZKOLE
PODSTAWOWEJ W WYSZECINIE

SPOTKANIE AUTORSKIE Z PISARKĄ
ANNĄ CZERWIŃSKĄ – RYDEL
23 stycznia uczniowie klas IV – VI SP w Wyszecinie brali udział w spotkaniu z autorką Anną Czerwińską Rydel,
które odbyło się w Bibliotece Publicznej w Łebnie. Pisarka jest pomysłodawczynią i twórczynią przeznaczonej dla
dzieci i młodzieży serii biograficznych powieści o wielkich
Polakach, m.in. o Chopinie, Skłodowskiej-Curie, Korczaku, Tuwimie, Wedlach, Sienkiewiczu, Wieniawskim, Makuszyńskim, Sendlerowej. Podczas spotkania uczniowie
zadawali mnóstwo pytań dotyczących twórczości i metod
pracy, na które w ciekawy sposób odpowiadała pisarka.
Tematem spotkania była najnowsza książka p. Anny pt.
„Listy w butelce, opowieść o Irenie Sendlerowej”. Uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób w czasie drugiej wojny
światowej ratowano Żydów z warszawskiego getta. W akcję tę była zaangażowana właśnie Irena Sendlerowa, która
ocaliła ponad dwa tysiące żydowskich dzieci. Listy z ich
nazwiskami ukryła w butelce, stąd tytuł książki.
24

W ramach działań biblioteki szkolnej we współpracy z nauczycielem polonistą w Szkole Podstawowej w Wyszecinie
uczniowie klas IV-VI uczestniczą w tym roku szkolnym
w 3 projektach edukacyjnych: dwóch czytelniczych „ Rok
szkolny z lekturą” i „Czytanie to przyjemność” oraz ogólnopolskim projekcie edukacji filmowej „Akademii Filmowej Multikina” realizowanym przy wsparciu Państwowego
Instytutu Sztuki Filmowej. Do projektu „Czytanie to przyjemność” włączyła się również klasa III. Dwa pierwsze
projekty mają na celu promowanie czytelnictwa, budzenie zainteresowań literaturą i kształtowanie umiejętności
pięknego czytania. Projekt „Czytanie to przyjemność” to
comiesięczne wspólne głośne czytanie utworów o wcześniej zaplanowanej tematyce. „Rok szkolny z lekturą” jest
realizowany w formie konkursów wiedzy z lektur omawianych w bieżącym roku szkolnym. Trzeci projekt jest
realizowany w Multikinie w Rumi i umożliwia uczniom
zdobywanie informacji o otaczającym świecie przy pomocy mediów i czerpanie wiedzy na różne tematy z obrazu filmowego. Jest to cykl 8 spotkań, na które składają
się starannie wyselekcjonowane filmy o wartościach edukacyjnych poprzedzone odpowiednim wprowadzeniem,
spotkaniem z filmoznawcą oraz scenariuszem lekcji wykorzystywanym później przez nauczycieli w szkole. Projekty
doskonale integrują wiedzę i umiejętności z wielu przedmiotów oraz pozwalają rozwinąć indywidualne zainteresowania uczniów.

SKS W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W WYSZECINIE
Szkoła Podstawowa w Wyszecinie kontynuuje udział w
programie Szkolny Klub Sportowy, którego II edycja realizowana jest od stycznia do grudnia 2018. Program SKS
umożliwia wszystkim chętnym dzieciom podejmowanie
dodatkowej aktywności fizycznej. Zajęcia w szkole realizowane są w formie gier zespołowych i rekreacyjnych,
lekkoatletyki oraz zabaw ruchowych. Odbywają się w wymiarze 2 razy w tygodniu po 60 minut, pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego p. Jolanty Bistram. Dzieci
najczęściej siedzą przy komputerach, ciężko jest im wyjść
z domu, a jeszcze trudniej spotkać się na wspólne uprawianie sportu. SKS-y umożliwiają uprawianie sportu, integrowanie się młodych ludzi, dają możliwość rozwijania
dziecięcych ambicji i pasji sportowych, przyczyniając się
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Grupa „Pszczółki” zaprosiła swoich najbliższych na przedstawienie w formie kabaretowo- tanecznej. Wprowadzeniem był taniec do piosenki pt. „Dobrze się baw”. Po życzeniach na każdy dzień tygodnia uczestnicy przenieśli się
do roku 1968, gdzie przywitało nas dwóch dziadków mówiących po kaszubsku. Po gromkich brawach powrócono
do roku 2018, gdzie nowoczesne babcie” a zajęciach z fitnessu pokazały jak ”wyginać śmiało ciało”. Na zakończenie wszyscy zaśpiewali piosenkę. Po przejściu do sali, dzieci w podziękowaniu za opiekę, cierpliwość i morze miłości
odśpiewały dziadkom i babciom „Sto lat” i wręczyły własnoręcznie ozdobione kalendarze i mydełka. Uroczystość
zakończono poczęstunkiem.

do poprawy zdrowia.

ZAJĘCIE SKS W SP W SYCHOWIE
DZIEŃ JEDNOŚCI KASZUBÓW –
SZKOLNE ELIMINACJE
KONKURSU RODNÔ MÒWA
Dnia 16 marca w Szkole Podstawowej w Wyszecinie obchodziliśmy Dzień Jedności Kaszubów. Uczniowie starszych klas przygotowali prezentacje na temat Kaszub. Odbyły się również szkolne eliminacje Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
W SP W SYCHOWIE

W szkole podstawowej w Sychowie dodatkowe zajęcia
sportowe odbywają się w ramach programu ministerialnego „Szkolny Klub Sportowy”. Uczestniczą w nich
dziewczęta i chłopcy dwa razy w tygodniu. Dyscyplinami wiodącymi na zajęciach jest piłka ręczna, piłka nożna
oraz koszykówka. Gry zespołowe wpływają na społeczny
rozwój dziecka – kształtują relacje z rówieśnikami i uczą
współpracy.

W SP W SYCHOWIE PROGRAMUJĄ
PRZYSZŁOŚĆ

W Szkole Podstawowej w Sychowie prowadzone są zajęcia
z projektu „Zaprogramuj przyszłość: MISTRZOWIE KONr 146/marzec 2018
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DOWANIA” Zajęcia odbywają się w klasach III. W sobotę
13.01.2018 odbył się Dzień Kodowania, podczas którego
uczniowie mieli możliwość korzystania z wszystkich materiałów do kodowania.Programowanie ma na celu rozwijanie w dzieciach umiejętności analitycznego i kreatywnego myślenia, które potrzebne są nie tylko specjalistom.
Mistrzowie Kodowania to nowa inicjatywa w polskich
szkołach.

UCZNIOWIE RECYTOWALI POEZJĘ

by, które zajęły I i II miejsca w każdej kategorii. Będą one
reprezentowały Gminę Luzino na kolejnym powiatowym
szczeblu Konkursu. W organizację Konkursu od kilku już
lat angażują się: Władysława Joskowska – dyrektor szkoły,
z-ca dyrektora Danuta Frankowska – Myszke oraz Bożena
Frąckowiak – Zinkel. Konkurs odbył się dzięki wsparciu
finansowemu i rzeczowemu Urzędu Gminy Luzino, firmy
„ARKABUD”, kwiaciarni „Maranta” z Luzina, sklepom:
Dargacz z Luzina, „Lewiatan” oraz TRIO w Sychowie oraz
J. Słowi w Robakowie.

SUKCESY UCZNIÓW SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 1 W LUZINIE

Jak co roku Szkole Podstawowej w Sychowie odbyły się
eliminacje gminne Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Polskiej. Główne cele konkursu to
zachęcenie do odkrywania piękna języka ojczystego, popularyzacja literatury pięknej, dbałość o żywe słowo oraz
poszukiwanie ciekawych rozwiązań interpretacyjnych
utworów poetyckich i epickich. Uczniowie ze wszystkich szkół z terenu Gminy Luzino zaprezentowali poezję i fragmenty prozy wybranych przez siebie twórców
literatury polskiej. Zmagania uczniów oceniała komisja w

Dnia 9 grudnia
2017 roku w Młodzieżowym Domu
Kultury w Gdyni
odbył się X Wojewódzki
Konkurs
Piosenki Świątecznej „Czas świąt,
czas kolędowania”.
Do konkursu przystąpiło 40 młodych
uczestników, którzy prezentowali po
jednym utworze o
tematyce świątecznej w dwóch kategoriach wiekowych
- soliści Szkół Podstawowych z klas I-III oraz IV-VII. Szkołę Podstawową nr
1 w Luzinie reprezentowały dwie uczennice - Antonina
Hirsz z kl. III f i Oliwia Jagusiak z kl. VI a. Obie solistki zostały wysoko ocenione przez jurorów konkursu. Antonina
Hirsz zdobyła III miejsce, a Oliwia Jagusiak wyśpiewała
wyróżnienie.

SPOTKANIE WIGILIJNE
W SP NR 1 W LUZINIE

składzie: Grażyna Kulas – przewodnicząca oraz członkowie: Hanna Lesner i Maja Krośnicka. Komisja przyznała
uczestnikom następujące miejsca i wyróżnienia: w kategorii kl. I-III: I miejsce - Lucjan Łukomski (SP Sychowo),
II miejsce – Roksana Hermann (SP Sychowo), III miejsca
– Łucja Rybakowska (SP Kębłowo) i Zuzanna Głodowska
(SP Wyszecino).W kategorii kl. IV-VI: I miejsce – Paula Tobias (SP Luzino), II miejsce – Zuzanna Sikorra (SP
Luzino), III miejsce – Paulina Wiśniewska (SP Sychowo)
i Bartosz Kowalewski (SP Sychowo), wyróżnienia zdobyli:
Ada Siecińska (SP Kębłowo), Anna Stenka (SP Barłomino)
i Malwina Drewczyńska (SP Wyszecino). Zgodnie z regulaminem do etapu powiatowego zakwalifikowały się oso26

Dnia 22 grudnia 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 1 odbyły się klasowe spotkania wigilijne. Przygotowywali je
sami uczniowie klas wraz ze swoimi wychowawcami. We
wszystkich klasach zagościł na stole biały obrus i świąteczna atmosfera. Nie zabrakło też najważniejszego symbolu
- opłatka, życzeń, śpiewu kolęd oraz udekorowanej przez
samych uczniów choinki. Wigilijne spotkania klasowe połączone są już tradycyjnie z oglądaniem przedstawienia o
Bożym Narodzeniu. Uczniowie obejrzeli inscenizację pt.
“Boże Narodzenie mimo wszystko “. Wzięli w niej udział
uczniowie z klas I, III, IV, V i VI. W tym roku jasełka zostały przygotowane przez katechetów: Henrykę Trybowską i księdza Mateusza Lewickiego. Po obejrzeniu jasełek
wszystkie klasy uczestniczyły we wspólnym śpiewie kolęd z udziałem chóru szkolnego, pod kierunkiem Jolanty
Bańko. Uczestnicy jasełek i chóru szkolnego otrzymali w
podziękowaniu słodki upominek ufundowany przez Radę
Rodziców. Cała społeczność szkolna, po złożonych wza-
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jemnie życzeniach, udała się na dalsze świętowanie do
swoich domów.

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE
PODCZAS UROCZYSTEJ
SESJI RADY GMINY
Sesję, która odbyła się 28 grudnia 2017 r. uświetniło
przedstawienie przygotowane przez uczniów tejże szkoły.
Młodzi aktorzy z klas IV-VI w przepięknych, śnieżnobiałych strojach zaprezentowali polskie kolędy, pastorałki i
piosenki świąteczne. Można było również wysłuchać w ich
wykonaniu wierszy ks. Jana Twardowskiego. Nastrojowa,
ciepła atmosfera spotkania to m. in. zasługa niezwykłej
dekoracji przygotowanej przez Ewę Rohraff i Jolantę Bańko. Piękne głosy solistek – Aleksandry Hinz, Oliwii Jagusiak, Kai Sety oraz Klaudii Wypijacz i Oliwii Tederko oraz
całego zespołu Koła Wokalnego z pewnością długo jeszcze
brzmiały w uszach uczestników tej uroczystej sesji.

JUBILEUSZOWY X POMORSKI
FESTIWAL PIOSENKI ZIMOWEJ

ELIMINACJE DO GMINNEGO
KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO
W dniu 12 stycznia odbył się w Szkole Podstawowej nr 1 w
Luzinie Szkolny Etap XXII Gminnego Konkursu Ortograficznego dla klas III szkoły podstawowej. Organizatorami
konkursu były: Irena Płukarska i Kinga Bladowska. Celem
konkursu było nie tylko wyłonienie laureatów do gminnego konkursu ortograficznego, ale przede wszystkim
promowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad
ortograficznych języka polskiego, doskonalenie poprawności pisowni ortograficznej i gramatycznej, kształcenie
nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad
ortograficznych oraz rozwijanie zainteresowań kulturą
języka polskiego. Do konkursu przystąpiło 19 uczniów
klas III. Dyktanda zostały skrupulatnie sprawdzone. I
tak mistrzami ortografii zostali: I miejsce- Maciej Keller
i Tadeusz Biernat II miejsce – Oliwier Niciński III miejsce – Kornelia Kołwzan. Do konkursu międzyszkolnego
zakwalifikowali się również: Julia Lietzau, Jakub Tederko,
Wojciech Jagusiak, Aleksandra Reńkas, Nadia Domska,
Sara Słomińska.

XXII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
ORTOGRAFICZNY I MATEMATYCZNY

Dnia 20 stycznia w Lęborskim Centrum Kultury odbył się
Jubileuszowy X Pomorski Festiwal Piosenki Zimowej. W
konkursie wzięło udział 62 solistów. Szkołę Podstawową
nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie reprezentowało
dwoje uczniów – Antonina Hirsz z kl. III f i Oliwia Jagusiak z kl. VI a. Antonina Hirsz wykonując pastorałkę
„Spójrz na Jezusa” zdobyła wyróżnienie w kategorii klas
I- III.

Dnia 27 lutego 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. L.
Bądkowskiego odbył się XXII Międzyszkolny Konkurs
Ortograficzny i Matematyczny. Uczniowie z klas trzecich
szkół podstawowych gminy Luzino – z Barłomina, Kębłowa, Sychowa i Luzina mieli możliwość wykazania się
swoimi wiadomościami oraz umiejętnościami z zakresu
ortografii i rozwiązywania zadań matematycznych. Dyktando pt. ,,Jestem czytelnikiem” pisało 16 uczniów, a do
konkursu matematycznego przystąpiło 18 dzieci. Prace
uczestników oceniała komisja w składzie: Hanna Plecke –
przewodnicząca, Mirosława Bobkowska, Katarzyna Duda,
Danuta Frankowska – Myszke, Beata Greszta, Mirosława
Marszewska, Dorota Taciak, Danuta Klocka. Zarówno w
konkursie matematycznym jak i ortograficznym uczniowie zaprezentowali wysoki poziom. W konkursie matematycznym I miejsce zdobył Maciej Krausa (SP Barłomino),
II miejsce – Julia Lietzau (SP Luzino), III miejsce – Filip
Półtorak (SP Kębłowo), Jakub Krefta (SP Sychowo ), Filip
Radka (SP Luzino ). W konkursie ortograficznym I miej-
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sce uzyskała Kornelia Kołwzan (SP Luzino), II miejsce –
Maciej Keller (SP Luzino), III miejsce – Lucjan Łukomski
(SP Sychowo). Laureaci oraz wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali atrakcyjne nagrody – książki, dyplomy i
słodycze ufundowane przez Wójta i Radę Gminy Luzino.

UCZĄ DZIECI PROGRAMOWAĆ

ELIMINACJE DO GMINNEGO
KONKURSU MATEMATYCZNEGO
Dnia 18 stycznia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1
w Luzinie im. Lecha Bądkowskiego przeprowadzono eliminacje do Gminnego Konkursu Matematycznego kl. III.
Wzięło w nich udział 21 uczniów. Każdy z uczestników
miał do wykonania 9 zadań (5 zadań zamkniętych i 4 zadania otwarte) i mógł zdobyć 17 punktów. Wyniki konkursu: I miejsce - Wojciech Jagusiak, II miejsce - Oliwer
Niciński, III miejsca - Zofia Lange, oraz Kamil Giedrojć.
Wyróżniania otrzymali: Julia Lietzau, Filip Radka, Mateusz Gruba oraz Michał Cyra. Wymienieni wyżej uczniowie zakwalifikowali się do Gminnego Konkursu Matematycznego kl. III, który odbył się 27 lutego 2018 r. w Szkole
Podstawowej nr 1 w Luzinie im. Lecha Bądkowskiego.

XIII TURNIEJ EKONOMICZNY
W SP NR 1 W LUZINIE
W dniach 22 – 23 lutego 2018r. w Szkole Podstawowej
nr 1 w Luzinie odbył się szkolny etap XIII Turnieju Ekonomicznego. Przeprowadzony został w czterech kategoriach: uczniowie klas III (12 uczniów), uczniowie klas IV
(12 uczniów), uczniowie klas V (3 uczniów), uczniowie
klas VI (5 uczniów). Laureatami szkolnego etapu zostali uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w swoich
kategoriach: uczniowie klas III: Julia Lietzau, Oliwer Niciński. Uczniowie klas IV: Wiktoria Wołodko, Nikodem
Socha kl. IV d. Uczniowie klas V: Daria Teclaf, Mateusz
Deja. Uczniowie klas VI: Michał Klein, Aneta Jankowska.

TEATR KURTYNA Z KRAKOWA
W LUZINIE

KONKURS RECYTATORSKI
W SP NR 1 W LUZINIE
Dnia 22 lutego 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. L.
Bądkowskiego w Luzinie odbyły się szkolne eliminacje
Konkursu Recytatorskiego Prozy i Poezji Polskiej dla klas
IV - VI. W turnieju wzięło udział 10 uczestników z klas
IV - VI. Uczestnicy przygotowali po dwa utwory poetyckie. Łączny czas prezentacji, zgodnie z regulaminem, nie
przekraczał 6 minut. Recytatorzy zaprezentowali szeroki
wachlarz tekstów. Wszyscy uczestnicy turnieju zaprezentowali wysoki poziom interpretacji utworów m.in. J. Brzechwy, W. Szymborskiej, B. Leśmiana, W. Chotomskiej i
innych twórców poezji polskiej. W konkursie przyznano
następujące noty: I miejsce - Zuzanna Sikorra, II miejsce
– Paula Tobias, III miejsce – Magdalena Post. Wyróżniono
Weronikę Bladowską, Małgorzatę Langa, Elizę Orzeszek,
Agatę Szur. Do II etapu konkursu zakwalifikowały się Zuzanna Sikorra i Paula Tobias.
28

Uczniowie klasy I b Szkoły Podstawoej nr 1 w Luzinie
wraz z wychowawcą Alicją Klinkosz przystąpili do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „#UczymyDzieciProgramować”. Jest on realizowany w drugim półroczu
roku szkolnego 2017/2018. Organizatorem programu jest
marka EduSense. Celem programu jest wprowadzenie
elementów programowania i robotyki do zajęć dydaktycznych, podniesienie kompetencji miękkich u dzieci
takich jak: rozwijanie algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności,
umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów,
optymalnych rozwiązań, oswajania dzieci z nowoczesnymi technologiami. Treści zadań są ściśle powiązane z podstawą programową. Treści programistyczne w zadaniach
włączone są w zajęcia dydaktyczne z zakresu różnych edukacji np. matematyczna, artystyczna, polonistyczna. Hasło
,,programowanie" wciąż dla wielu osób stanowi trudność.
Korzyści z nauki programowania są ogromne. Celem nie
jest tylko to żeby dzieci prawidłowo tworzyły kod, ale żeby
myślały, doświadczały, poszukiwały oraz kreatywnie, odważnie patrzyły na świat.

14 grudnia 2017 r. przedszkolaki oraz dzieci z klas I- III
Szkoły Podstawowej nr 1 w Luzinie obejrzały spektakl
profilaktyczny pt: " Awantura o żabę " w wykonaniu aktorów Teatru Kurtyna z Krakowa. Spektakl „Awantura o
żabę” to opowieść o pożytkach płynących z pracowitości,
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dobrego zachowania, akceptacji i szacunku do innych. To
też wyraźna przestroga przed tym, aby unikać lenistwa,
próżności, samolubstwa, agresji i kłótliwości. Przedstawienie „Awantura o żabę” to zabawna, a zarazem wzruszająca opowieść o stawaniu się dobrym i odpowiedzialnym.
Dzieci podczas oglądania spektaklu były zachwycone i zaciekawione. Maluchy z uwagą oglądały przygody żaby Klementyny i jej drogi do bycia dobrą. Przekaz dla dzieci był
bardzo czytelny, dzięki czemu dowiedziały się jak ważna
jest pracowitość, szacunek do ludzi, posłuszeństwo wobec
opiekunów i osób starszych. Mogły również przekonać się,
że nie warto być samolubnym, próżnym i zarozumiałym,
a potrzeba akceptacji i bycia w grupie jest bardzo ważna w
życiu każdego człowieka.

madzeni dziadkowie mogli podziwiać występy swoich
wnuków. Okazji do wzruszeń i śmiechu nie brakowało. Po
zakończonych występach dziadkom wręczono prezenty z
okazji ich święta, następnie zaproszono do skosztowania
ciast przygotowanych przez rodziców przedszkolaków.

SUKCESY MACIEJA-UCZNIA SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 1 W LUZINIE

BAL KARNAWAŁOWY W GMINNYM
PRZEDSZKOLU

Maciej Keller z klasy IIIC po raz wtóry godnie reprezentował szkołę i gminę podczas gali XXIV Pomorskiego Konkursu Literacko-Plastycznego pt. „Gwiazdka tuż, tuż…”,
którą swą obecnością uświetnili urzędnicy Starostwa
Powiatowego w Wejherowie oraz dyrekcja i pracownicy
PZPOW. Nie dość, że powtórzył sukces z zeszłego roku i
za wiersz pt. „ Co jest ważne w święta?” kolejny raz został
laureatem pierwszego miejsca w kategorii: praca literacka- poezja, to jeszcze tym razem zmierzył się z kolegami
z województwa w trzech innych kategoriach. Jego prozę
pt. „Opowieść o cudzie wigilijnym” jury także nagrodziło
pierwszym miejscem. Kolejne najwyższe miejsce na podium wywalczył w kategorii: grafika komputerowa za witraż „Święta na Kaszubach”. Na dodatek sprawdził się również w pracy plastycznej i za własnoręcznie przygotowaną
kartkę świąteczną uzyskał chlubne drugie miejsce. Należy również wspomnieć, że niedawno ukazał się drukiem
zbiór opowiadań i wierszy najlepszych młodych autorów
w Polsce, laureatów jubileuszowego XXXV Wojewódzkiego i XXI Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „Lipa 2017”, a wśród nich
opowiadanie Macieja pt. „Bajka o brzydkiej gąsienicy”. Jest
to pierwsza i mamy nadzieję, że nie ostatnia drukowana
publikacja w dorobku naszego ucznia. Społeczność Szkoły
Podstawowej nr 1 jest ogromnie ze spektakularnych sukcesów Macieja.

Dnia 26 stycznia br.
w Gminnym Przedszkolu Publicznym
w Luzinie odbył się
bal karnawałowy
dla dzieci. Długo
wyczekiwany przez
p r z e d s z k o l a k ów
dzień w końcu nadszedł. Już od rana w
przedszkolu usłyszeć można było
uwielbiane przez
dzieci przeboje muzyczne. Konkursom
z nagrodami, tańcom i wspólnym
zabawom nie było
końca. Dzieci przebrały się za ulubionych bohaterów, a fotograf wykonał pamiątkowe zdjęcia, tak aby upamiętnić dzień pełen przeżyć.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W GMINNYM
PRZEDSZKOLU

Dnia 19 stycznia oraz 22 stycznia 2018 roku w Gminnym
Przedszkolu Publicznym w Luzinie odbyły się występy
z okazji Dnia Babci i Dziadka. W tych dniach licznie zgroNr 146/marzec 2018

29

LUZINO Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy

SPORT

SOŁECKA LUZINO NAJLEPSZA
W LIDZE HALOWEJ LUZINO

DRUŻYNA Z WYSZECINA ZWYCIĘŻYŁA
TURNIEJ O PUCHAR
PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY

W niedzielę, dnia 11 marca 2018 roku na Hali Widowiskowo – Sportowej GOSRiT w Luzinie odbył się wyjątkowo zacięty XII Turniej o Puchar Przewodniczącego Rady
Gminy Luzino. Najlepszą drużyną imprezy został zespół
Cyklopy Wyszecino, który w wielkim finale po serii rzutów karnych pokonał Kochanowo. Na trzecim miejscu zawody zakończyli zwycięzcy ligi halowej – Sołecka Luzino,
która również po karnych pokonała najmłodszą drużynę
zawodów Sychowo. Najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany Kacper Zielke (Cyklopy Wyszecino), a najlepszym bramkarzem: Piotr Gruba (Kochanowo). Po zakończeniu rywalizacji wszystkie drużyny otrzymały z rąk
obecnego na turnieju, Bartłomieja Formeli – Przewodniczącego Rady Gminy Luzino pamiątkowe puchary, najlepsze drużyny komplet medali, a wszyscy uczestnicy rywalizacji mogli liczyć na ciepły posiłek. Imprezę zorganizował:
Witold Dąbrowski, za opiekę medyczną odpowiadał Rafał
Wróblewski, a zawody sędziowali Jarosław Labuda i Mirosław Miotk.
Końcowa kolejność XII Turniej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Luzino:
Cyklopy Wyszecino, Kochanowo, Luzino, Sychowo, Robakowo, Barłomino, Milwino, Kębłowo.
30

W niedzielę, dnia 4 marca na Hali Widowiskowo – Sportowej GOSRiT odbyła się ostatnia kolejka Luzińskiej Ligi
Soleckiej na Hali. Rozgrywki organizowane przez Witolda
Dąbrowskiego z GOSRiT w Luzinie wygrał zespół z Luzina,
który w ostatniej kolejce nie bez kłopotów pokonał Zelewo 4:2. Na drugim miejscu ligę zakończyło Barłomino.
Podopieczni Mirosława Joskowskiego w ostatnim meczu
przegrali z Milwinem 5:7, dzięki czemu Milwino „rzutem
na taśmę” skończyło rozgrywki na najniższym stopniu podium. W pozostałych meczach Sychowo wygrało wysoko
z Kochanowem 8:2, a Kębłowo pokonało Wyszecino 8:3.
Po ostatnim meczu odbyła się uroczystość podsumowania
ligi. Uczestniczył w niej Piotr Klecha- dyrektor GOSRiT
Luzino, który wręczył uczestnikom ligi puchary, medale
i nagrody. Rozgrywki sędziowali: Jarosław Labuda i Mirosław Miotk a za opiekę medyczną odpowiadał: Rafał
Wróblewski. Wyniki VII kolejki: Kochanowo- Sychowo
2:8 (2:4), Milwino – Barłomino 7:5 ( 2:2), Kębłowo – Wyszecino 8:3 (3:1), Zelewo – Luzino 2:4 (1:1).
Końcowa kolejność Luzińskiej Ligi Sołeckiej 2018: Luzino,
Barłomino, Milwino, Kębłowo, Sychowo, Zelewo, Kochanowo, Wyszecino.

FIGHTERS TEAM I DRĘTWE KOMARY
ZWYCIĘZCAMI SZKOLNEJ LIGI
HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ
Zakończyła się III edycja Szkolnej Ligi Piłki Nożnej Halowej, która z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. W tym roku w lidze udział wzięło 14 drużyn, czyli
niemal 100 uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 2
w Luzinie. Po feriach zimowych rozegrane zostały dwie
ostatnie kolejki Ligi „SP 2”, które zdecydowały o ostatecznej kolejności. Po pięciu kolejkach zmagań najlepszym
zespołem okazał się Fighters Team, który jako jedyny w
swoim składzie oprócz zawodników miał również zawodniczki. Na drugim miejscu uplasowały się FC Dziki, a na
trzecim FC Pepsi. Dnia 27.02.2018r. zostały rozegrane mecze o miejsca Szkolnej Ligi „Gimnazjum”. W meczu o trzecie miejsce zmierzyły się drużyny Cwaniaczków z PKSu
i Magical. W regulaminowym czasie gry padł remis 1:1 i
zwycięzcę meczu wyłoniły rzuty karne, które lepiej wykonywali zawodnicy drużyny Magical i to oni zajęli trzecie
miejsce. Natomiast w meczu o pierwsze miejsce Drętwe
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Komary pokonały Kombajny Sołtysa 5:1. Tego samego
dnia odbyło się również uroczyste zakończenie III edycji
Szkolnej Ligi Halowej Piłki Nożnej, którą organizowali nauczyciele wychowania fizycznego: Grzegorz Semak i
Karol Pionke. Trzy najlepsze drużyny z każdej ligi otrzymały pamiątkowe puchary i medale, które wręczali dyrektor GOSRiT w Luzinie, Piotr Klecha i wicedyrektor Szkoły
Podstawowej nr 2 w Luzinie Michał Myślisz. Na koniec
spośród wszystkich uczestników zostały rozlosowane
atrakcyjne nagrody. Najlepszym strzelcem ligi „SP 2” został Szymon Skurat, który strzelił swoim rywalom łącznie
15 bramek. W grupie uczniów z Gimnazjum najskuteczniejszym zawodnikiem okazał się Beniamin Damps, który
na swoim koncie zgromadził 18 bramek. Pan Piotr Klecha oprócz medali i pucharów ufundował również nagrodę specjalną dla drużyny, która uzbiera najwięcej głosów
w facebookowym konkursie na najzabawniejszą nazwę.
Konkurs ten wygrała drużyna Cwaniaczków z PKSu, która
uzbierała ponad 80 lików.

Jedynka Reda (2 zespoły), KP Starogard, KTS-K Lew Lębork, Profan Gościcino. Impreza została zorganizowana
przez Pawła Buzałę, któremu pomagał Karol Piątek wraz z
grupą wolontariuszy, młodych piłkarzy i piłkarek GOSRiT
Luzino. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli:
Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego, Dariusz Drelich – Wojewoda Pomorski, Gabriela Lisius – Starosta Wejherowski, Jarosław Wejer – Wójt Gminy
Luzino, Radosław Michalski – Prezes Pomorskiego ZPN,
Piotr Klecha – Przewodniczący Pomorskiego LZS. Turniej dofinansowali: Sponsor główny: Sportbm oraz Gmina
Luzino, Pomorski ZPN, Powiat Wejherowski, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Pomorski LZS i
GOSRiT Luzino.

DZIEWCZYNY AP KOTWICA
KOŁOBRZEG MISTRZYNIAMI

W LUZINIE ZAGRAŁY NADZIEJE
POLSKIEJ PIŁKI

Ponad 240 najmłodszych adeptów futbolu zagrało w ostatni weekend lutego na luzińskiej hali w IX Turnieju im.
Marszałka Macieja Płażyńskiego „Nadzieje Polskiej Piłki”.
Impreza odbywająca się równolegle na dwóch boiskach
przyniosła wiele radości wszystkim uczestnikom zmagań
oraz licznie przybyłym rodzicom. Od samego początku
istnienia turnieju, nie jest na nim prowadzona klasyfikacja
końcowa, stąd po zakończeniu wszystkich meczy, wszyscy
uczestnicy zawodów otrzymali z rąk Pawła Buzały, Karola Piątka oraz dyrektora GOSRiT Luzino – Piotra Klecha,
statuetki, dyplomy, nagrody i medale za zajęcie 1 miejsca.
Ponadto wśród wszystkich uczestników rozlosowane zostały nagrody ufundowane przez PZPN oraz głównego
sponsora turnieju Sportbm. Miłym akcentem było wręczanie pucharów solenizantom, którzy w dniu imprezy
obchodzili swoje urodziny.
Najpierw w sobotę 24 lutego rywalizowało 12 ekip z rocznika 2010. W turnieju, w kolejności alfabetycznej zagrali:
AP Gdynia, Akademia Piłkarska Karola Piątka, Błękitni
Wejherowo (2 zespoły), Bytovia Bytów, Cartusia Kartuzy,
Diego Lębork, Dragon Bojano, DSPB Kwidzyn, Gedania
Gdańsk (2 zespoły) oraz GOSRiT Luzino. W niedziele 25
lutego zagrało również 12 zespołów: AP Gdynia, Akademia Piłkarska Karola Piątka, Błękitni Wejherowo, Bytovia
Bytów, Diego Lębork, Dragon Bojano, Escola Futbolu,

W niedzielę 18 lutego, cykl turniejów Sportbm/Kaszub
2017/2018 zakończył turniej dla kobiet open, w którym
12 ekip z 4 województw rywalizowało o tytuł Mistrza Kaszub. Najlepszym zespołem imprezy, organizowanej przez
Sylwestra Piątka, została drużyna AP Kotwica Kołobrzeg,
która w wielkim finale pokonała Pogoń Tczew 4:3 po serii rzutów karnych. Brązowe medale zdobyły gospodynie,
GOSRiT Luzino wygrywając derbowe spotkanie o III
miejsce z MKS Ladies Gościcino. 2:0 .Zanim jednak doszło do meczów o miejsca, zespoły rywalizowały w dwóch
6-zespołowych grupach. Grupę A wygrała Pogoń Tczew,
przed AP Kotwicą II Kołobrzeg, KTS-K Lew Lębork, Biało-Zielone Gdańsk, Hanza Elbląg i Ka 4 recPect Krobia.
W grupie B najlepsze okazały się piłkarki GOSRiT Luzino
wyprzedzając w tabeli MKS Ladies Gościcino, Stal Jezierzyce, Jastrząb Malbork, Kaszuby Połchowo oraz AP Kotwicę I Kołobrzeg. Po zakończeniu sportowej rywalizacji
odbyła się uroczystość podsumowania imprezy, w której
oprócz głównego organizatora Sylwestra Piątka, wziął
udział Piotr Klecha – dyrektor GOSRiT Luzino i prezes
pomorskiego LZS. Z ich rąk wszystkie drużyny otrzymały
atrakcyjne nagrody. Ponadto szczególne wyróżnienie oraz
Puchar Fair Play otrzymał Krzysztof Maćkuła z Kotwicy
Kołobrzeg.

FERIE Z GOSRIT LUZINO
Za nami dwa tygodnie zimowych ferii, podczas których
GOSRiT Luzino przygotował szereg atrakcji dla dzieci
i młodzieży z terenu gminy. Bardzo dużym zaintereso-
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waniem cieszyła się nowa oferta zajęć dla najmłodszych,
którzy przez całe ferie na luzińskiej hali mogli aktywnie
spędzić wolny czas. Sabina Rozmarynowska, której pomagali Monika Drabik i Adam Olejniczak codziennie dbali,
żeby dzieci się nie nudziły. Uczestnicy zajęć brali udział
w m.in. w spotkaniu z Policją, luzińską OSP. Były tez gry
planszowe, wspólne oglądanie filmów, zajęcia sportowe, w
tym lekcja kickboxingu, gry i zabawy oraz wiele innych
atrakcji. Na zakończenie odbyła się dyskoteka, po której
wszystkie dzieci otrzymały z rąk organizatorów oraz Piotra Klechy- dyrektora GOSRiT pamiątkowe dyplomy i
nagrody ufundowane przez GOSRiT Luzino i Punkt Gastronomiczny KOGUTEK. Ponadto ponad 180 młodych
adeptów futbolu uczestniczyło w obozach dochodzeniowych. W tym czasie brali oni udział w kilku treningach
dziennie. Najmłodsi z nich, podopieczni trenera Tomasza
Joryna mieli również zorganizowany wyjazd na basen. Z
tej formy zajęć skorzystały III-ligowe piłkarki, juniorki,
podopieczne trenera Piotra Jasielskiego z GOSRiT 2006 ,
najmłodsi zawodnicy GOSRiT 2009/10 oraz sekcja kickboxingu. Pozostałe zespoły w tym czasie trenowały ze
zwiększona częstotliwością. Na luzińskim Orliku mimo
mrozu spora grupa dzieci brała udział w grach, zabawach
i turniejach przygotowanych przez animatora Rafała Freitaga. Wszyscy uczestnicy zajęć mogli liczyć na ciepłą herbatę oraz nagrody. W czasie ferii odbyły się też ogólnodostępne turnieje dla „Dzikich Drużyn” Na luzińskiej Hali.
Ponad 150 młodych sportowców brało również udział w
zgrupowaniach. Luzińskie drużyny brały udział w obozach: GOSRiT 2008 był w Niechorzu, GOSRiT 2005/06 w
Darłowie, juniorzy starsi i młodsi w Jezierzycach, a sekcja sportów walki w Lini. Przez całe ferie na luzińskiej
hali odbywały się również zajęcia sportowe skierowane do
uczniów gimnazjum. Codziennie mogli oni skorzystać z
zajęć z innych dyscyplin sportowych. Na zakończenie ferii drużyna juniora młodszego uczestniczyła w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Mikołowie (woj. śląskie),
gdzie podopieczni trenera Pawła Radeckiego mieli okazję
rywalizować z najlepszymi drużynami halowej odmiany
piłki nożnej w kraju. Mimo, że nasz zespół nie odniósł
tam sukcesu to sam udział w imprezie i rywalizacja z najlepszymi, na pewno będzie procentować w przyszłości. W
sumie z oferty sportowej w trakcie ferii skorzystało blisko
500 uczestników.

ZĄBKOVIA ZĄBKI WYGRYWA W SPORTBM/KASZUB CUP DZIEWCZĄT U-13

Drużyny z 7 województw rywalizowały w Ogólnopolskim
Turnieju Sportbm/Kaszub Cup, który odbył się 17 lutego
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br. na Hali Widowiskowo – Sportowej GOSRiT w Luzinie.
W dziewiątym tej zimy turnieju Kaszub Cup, organizowanym przez Maksyma Graczyka, rywalizowały najlepsze w
Polsce drużyny dziewcząt U-13. Bardzo mocno obsadzoną
imprezę wygrywa Ząbkovia Ząbki! Aktualne mistrzynie
Polski (czterokrotne zwyciężczynie Turnieju Tymbarka) w
ostatecznym rozrachunku wyprzedziły Kadrę Wojewódzką Kujawsko- Pomorski ZPN oraz drużynę KA 4 resPect
Krobia. W finale pocieszenia najlepszym zespołem została
Pogoń Tczew, drugą lokatę wywalczył drugi zespół KA 4
resPect Krobia, a na trzecim miejscu rywalizacje zakończył GOSRiT Luzino. Po zakończeniu turnieju wszystkie
zespoły otrzymały atrakcyjne nagrody, które wręczyli:
Piotr Klecha– dyrektor GOSRiT Luzino i Prezes Pomorskiego LZS oraz Sylwester Piątek– radny gminy Luzino.
Wśród licznych nagród, które otrzymały uczestniczki turnieju, najwięcej radości sprawiły piernikowe medale, które
przygotowała luzińska Wytwórnia Ozdób Piernikowych
Bajka.

JUNIORZY GOSRIT LUZINO ZAGRALI W MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTWACH POLSKI W FUTSALU

W dniach 9-11.02.2018 roku w Mikołowie (woj. śląskie)
juniorzy młodsi GOSRiT/el professional Luzino zagrali
w finałowej rozgrywce Młodzieżowych Mistrzostw Polski
w futsalu. Podopieczni trenera Pawła Radeckiego mieli okazje rywalizować z najlepszymi w Polsce drużynami
specjalizującymi się w halowej odmianie piłki nożnej.
Ostatecznie zespół z Luzina zakończył udział w mistrzostwach w rozgrywkach grupowych ( sklasyfikowany miejsca 9-16), rozkręcając się z meczu na mecz, gdzie najlepsze
zawody rozegrali w ostatnim meczu z TAF Toruń (4 dru-
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żyna mistrzostw), przegrywając pechowo 4:5. Najlepszymi
zawodnikami z Luzina był strzelec 3 goli, jedyny zawodnik
z rocznika 2001, Damian Splitthof oraz Łukasz Michałek.
Obydwaj nie odstawali warunkami fizycznymi od innych
piłkarzy, co widać było na boisku. Udział młodzieży GOSRiT Luzino w finale Mistrzostw Polski już był wielkim
wyróżnieniem dla naszego klubu i na pewno przyczyni się
do rozwoju w Luzinie futsalu. Warto dodać, że mistrzem
Polski została drużyna Rekord Bielsko Biała, juniorzy lidera Ekstraklasy Futsalu.

KASZUBSKIE TOWARZYSTWO
SPORTOWO KULTURALNE Z LUZINA
LIDEREM PROJEKTU ERASMUS +
W dniach 7-9.02.2018 na obiektach GOSRiT w Luzinie
odbyło się pierwsze spotkanie w projekcie „SPORT 4 ALL”
w ramach programu „Partnerstwa sportowe i partnerskie”,
Erasmus +. W projekcie, gdzie liderem jest działające przy
GOSRiT Luzino, Stowarzyszenie Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne uczestniczą organizacje z 5
krajów, liderów w swoim regionie w prowadzaniu innowacyjnych projektów skierowanych do dzieci i młodzieży
z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem
projektu jest stworzenie innowacyjnego programu, który
będzie miał na celu walkę z wykluczeniem społecznym w
sektorze sportu i będzie rozwijany w oparciu o kompleksowe, oparte na badaniach i na dobrych praktykach ze
wszystkich uczestniczących krajów. W projekcie uczestniczą przedstawiciele Polski, Cypru, Rumunii, Turcji i Serbii, które odgrywają strategiczną rolę w dziedzinie sportu. Cypr reprezentowali przedstawiciele profesjonalnego
klubu piłkarskiego AEL Limassol w osobach dyrektora
wykonawczego Dimitrisa Giannelis i dyrektor akademii
Christosa Pantelis. Z Serbii przyjechali wykładowcy akademiccy z Uniwersytetu w Belgradzie. Z Rumunii i Turcji
Luzino gościło przedstawicieli ponadregionalnych NGO,
zajmujących się organizacją wydarzeń i akcji sportowych.
Luzino reprezentowali Piotr Klecha – dyrektor GOSRiT
Luzino oraz trener Paweł Radecki. Kolejnym etapem projektu, będzie marcowe spotkanie ponownie w Luzinie,
podczas, którego wypracowane zostaną innowacyjne
sposoby promowania aktywności fizycznej wśród dzieci
i młodzież oraz ich integracji społecznej poprzez sport.
Podsumowanie projektu nastąpi we wrześniu w Limassol na Cyprze. Liderowanie w tym projekcie jest dużym
wyróżnieniem dla luzińskiego klubu, którego działalność
zrobiła na gościach z zagranicy wielkie wrażenie.

CENNE ZWYCIĘSTWO II LIGOWYCH
TENISISTEK GOSRIT LUZINO
Tenisistki GOSRiT LUZINO występujące w ll lidze kobiet kujawsko-pomorskiej, pokonały na wyjeździe GKTS
GDAŃSK 8:4. Spotkanie zostało rozegrane na obiekcie
Centrum Szkolenia Polskiego Związku Tenisa Stołowego
im. A. Grubby w Gdańsku. Jak powiedział nam prowadzący drużynę GOSRiT LUZINO Waldemar Płotka, gospodarze meczu stawiły zacięty opór faworytkom tego spotkania, tenisistkom z Luzina. Jednak wyśmienita gra całej
drużyny a zwłaszcza Magdaleny Płotka i Katarzyny Płotka, które wygrały wszystkie swoje pojedynki nie pozwoliło
drużynie z Gdańska odnieść sukcesu.

GOSRiT LUZINO
OGŁASZA NABÓR

KASIA I MAGDA PŁOTKA
AWANSOWAŁY DO GRAND PRIX
POLSKI W ŁOMŻY

Dnia 21.01.2018 r. w Gdańsku został rozegrany lll WOJEWÓDZKI TURNIEJ KWALIFIKACYJNY JUNIORÓW i
JUNIOREK w TENISIE STOŁOWYM. Rewelacyjnie spisały się tenisistki GOSRiT LUZINO, Katarzyna i Magda
Płotka. Luzinianki spotkały się w finale turnieju, w którym
lepszą okazała się Katarzyna pokonując Magdę 3:2. Tym
samym obie zawodniczki wywalczyły awans do turnieju
głównego lll Grand Prix Polski w Łomży, który zostanie
rozegrany w dniach 23-25 lutego.W kategorii juniorów 6
miejsce zajął Przemysław Dosz.
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w Luzinie, III miejsce – Patryk Kotulski z SP w Kębłowie.
W kategorii wiekowej 14-16 lat I miejsce zajęła Magdalena
Jarzembińska, II – Damian Dzięcielski, III – Aleksander
Pyka – reprezentanci SP nr 2 w Luzinie. W kat. 17-19 lat
zwyciężyli reprezentanci MDP OSP Luzino: I miejsce zajęła Małgorzata Jarzembińska, II - Paweł Baranowski. Na
III miejscu uplasowała się reprezentantka OSP Zelewo –
Amelia Bujak. Eliminacje gminne zorganizował Zarząd
Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Luzinie, dzięki
pomocy sponsorom: Gminie Luzino, Nadleśnictwu Strzebielino z s. w Luzinie, Firmie Handlowej COMES z Bolszewa i firmy Dariusz Mor - Pensjonaty „Big Foot”. Nagrodami w konkursie były książki i sprzęt survivalowy.

WIELKI BAL W KĘBŁOWIE

W Kębłowie, już po raz ósmy spotkały się ze sobą niezliczone, kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek, można było spotkać wróżki, królewny, motyle, rycerzy, policjantów… Rozpoznanie swoich
pociech nie było łatwe. Bal przebierańców jest atrakcją
lubianą przez dzieci, która dostarcza wielu przeżyć i radości. Radni Stanisław Engelbrecht oraz Patryk Miotke
– organizatorzy wydarzenia dziękują wszystkim miłośnikom tej imprezy za zaangażowanie i pomoc. Jej sponsorami byli: Sołtys i rada Sołecka wsi Kębłowo, Józef Formela
– Firma Ciężarowa z Luzina, Janina i Zenon Kamińscy.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI
OCHOTNICZYCH STRAŻY
POŻARNYCH W GMINIE LUZINO

ELIMINACJE GMINNE OTWP
„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”
10 marca 2018 r. w świetlicy przy remizie OSP Luzino
odbyły się eliminacje gminne 41. edycji Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, w których uczestniczyło 19 osób – uczniów szkół
z gminy Luzino oraz członków Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych. Uczestnicy zmagali się z pisemnym testem
na temat szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej
oraz częścią praktyczną turnieju, polegającą na nazwaniu
i określeniu zastosowania sprzętu będącego na wyposażeniu OSP Luzino. Całość oceniało jury powołane z nauczycieli szkół, w składzie: przewodniczący Marek Hinz, sekretarz Agnieszka Pikuła, członkowie: Iwona Stępkowska,
Sylwia Dawidowska, Mieczysław Brzeski i Sabina Schulz.
W kat. wiekowej 10-13 lat zwyciężył Kamil Pallach, II
miejsce zajęła Amelia Witt – oboje reprezentowali SP nr 1
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Stan jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na koniec
roku 2017 przedstawia się następująco:
1) OSP Luzino zrzesza 45 członków zwyczajnych, 21
wspierających, a także 3 sekcje Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych, tj. 1 Chłopców (9 osób) i 2 Dziewcząt (17
osób). W roku 2017 OSP wyjeżdżała do akcji 138, z czego
28 razy do pożarów, 110 razy do likwidacji miejscowych
zagrożeń. Ponadto, 2 razy brała udział w ćwiczeniach (na
obiekcie żłobka „Tuptusie” oraz firmy „Wikęd” w Luzinie).
14 razy uczestniczono w akcjach poza terenem gminy, tj.
5 razy w Wejherowie, po 2 razy w Strzebielinie i Gościcinie, po 1 wyjeździe – w Paraszynie, Bożympolu, Gowinie i
Sopieszynie, 12 sierpnia przez wiele godzin usuwano skutki wiatrołomu na terenie gminy Linia (trasa: Zakrzewo,
Niepoczołowice, Kętrzyno, Linia). W 2017 r. w akcjach
uczestniczyło sumując łącznie 918 strażaków, którzy przepracowali łącznie 2.010,5 godziny.
2) OSP Zelewo zrzesza 23 członków zwyczajnych, 1 honorowego, 9 wspierających oraz drużynę MDP – 8 osób. Na
wyposażeniu ma 41.letniego Mercedesa GBA, którego planuje się wymienić na Mercedesa OSP Luzino, w przypadku otrzymania przez luzińską straż dofinansowania na zakup nowego pojazdu. W roku 2017 jednostka wyjeżdżała
19 razy do miejscowych zagrożeń, z czego 1 raz do Luzina
(poszukiwanie osoby), 3 razy do Kochanowa – wiatrołomy i wypadek drogowy, w Zelewie – 4 razy (2 razy wiatrołomy, 1 wypadek drogowy, 1 wsparcie pracy pogotowia
energetycznego), 10 razy do wypompowywania wody w
Kębłowie i 1 raz do wiatrołomu w Kębłowie. Poza teren
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gminy wyjeżdżano 1 raz – do wypompowywania wody w
Strzebielinie. W akcjach brało udział 14 druhów. Iloczyn
poszczególnych strażaków oraz ilość wyjazdów do akcji
wynosi 108 strażaków, którzy przepracowali 289 godzin.
3) OSP Milwino liczy 22 członków zwyczajnych i 1 honorowego. Przy jednostce działała nie w pełni uformowana, gdyż składająca się z 5 osób MDP Chłopców. W roku
2017 OSP wyjeżdżała do akcji 10 razy, z czego 9 akcji było
przeprowadzanych w Milwinie i dotyczyły: 7 razy wypompowywania wody, 1 - usuwanie wiatrołomu, 1 – pożar samochodu. Poza teren miejscowości wyjeżdżano 1 raz do
Luzina do akcji poszukiwawczej zaginionej osoby. Do
działań wyjeżdżało 7 osób. Mnożąc przez liczbę wyjazdów,
łącznie uczestniczyło w akcjach 36 druhów, którzy przepracowali 91 godzin.
Na terenie gminy Luzino najwięcej działań ratowniczych
dotyczyło wypompowywania wody, których było 42. Najwięcej akcji ratunkowych było na terenie Luzina (53), a w
drugiej kolejności w Kębłowie (37).

stwach z zakresu Kwalifikowanej I Pomocy w Wejherowie
OSP Zelewo zdobyło II miejsce, a Luzino VIII.
W roku 2017 z budżetu gminy Luzino wydatkowano
ogółem w rozdziale 75412 „ochrona przeciwpożarowa”
226.504,25 zł. Dużą część tej kwoty stanowią ekwiwalenty
za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach: podstawowych, ratownictwa technicznego, Kwalifikowanej I
Pomocy, opiekunów MDP. Budżet gminy ponosił koszta
ubezpieczeń, przeglądów, utrzymania pojazdów, napraw
sprzętu, jednostki były doposażone w sprzęt pożarniczy i
umundurowanie. Na rok 2018 w budżecie gminy w rozdziale 754 zaplanowano wydatki w wysokości 667.406 zł,
z czego 267.406 zł na działalność bieżącą i 400 000 zł na
wydatki majątkowe – współfinansowanie zakupu pojazdu
pożarniczego dla OSP Luzino. Przewidywany całkowity
koszt zakupu samochodu to 800.000 zł, dlatego planuje się
pozyskać m.in. dotacje z MSWiA, Samorządu Województwa Pomorskiego oraz powiatu wejherowskiego.

Zestawienie zdarzeń w roku 2017,
w których interweniowały OSP gminy
Luzino:

O STOWARZYSZENIU
„SIEJ ZIARNO”
Stowarzyszenie Pomocy Siej Ziarno powstało w maju 2017
roku z inicjatywy grupy młodych mieszkańców Luzina.
Opiera się wyłącznie na pracy wolontariuszy, dlatego całość środków przeznaczany jest na zakup sprzętu. Głównym celem stowarzyszenia jest utworzenie bezpłatnej
wypożyczalni sprzętu medycznego. Już na początku działalności, dzięki wsparciu lokalnych darczyńców, młodym
społecznikom udało się pomóc pierwszym chorym.

Oprócz wyjazdów do akcji ratowniczych strażacy zabezpieczali 13 lokalnych imprez kulturalnych i sportowych,
12 wydarzeń religijnych, przeprowadzili 7 pogadanek dla
dzieci i młodzieży. Strażacy ochotnicy podnosili swoją
sprawność fizyczną przygotowując się i startując w zawodach. MDP OSP Luzino brało udział w powiatowych
zawodach sportowo-pożarniczych w Łęczycach, gdzie
dziewczęta zajęły I miejsce, a chłopcy - II. Na wojewódzkich zawodach sportowo-pożarniczych w Dębnicy Kaszubskiej, dziewczęta uplasowały się na 5. pozycji. Również seniorzy OSP Luzino uplasowali się na 5. miejscu,
startując w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych w Rumi. Drużyna chłopców z OSP Luzino zajęła II
miejsce w powiatowych zawodach halowej piłki nożnej
w Szemudzie. Luzińscy seniorzy uczestniczyli także w X
Wojewódzkich Zawodach Sikawek Konnych w Straszewie, plasując się na 6 miejscu. W I Powiatowych MistrzoNr 146/marzec 2018
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