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Życzymy, by 
Święta Bożego Narodzenia 
były okresem pojednania 
i spokoju. 
 
Niech pod świąteczną choinką 
znajdzie się szczęście, 
życzliwość i wzajemne 
zrozumienie. 
Niech Nowy 2019 rok przyniesie 
zdrowie, pomyślność i sukcesy, 
pogodę ducha i spełnienie 
wszystkich marzeń.

Przewodniczący Rady 
 Gminy Luzino 

 
Bartłomiej Formela

Wójt Gminy Luzino 
 

Jarosław Wejer
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BOŻE NARODZENIE  

NA KASZUBACH

Dnia 9 Grudnia o godz. 15.00 w świątecznej atmosferze 
bożonarodzeniowej w Hali Widowiskowo-Sportowej im. 
Marszałka Macieja Płażyńskiego w Luzinie odbyło się 
Boże Narodzenie na Kaszubach. Początek imprezy uświet-
nił świąteczny koncert Gminnej Orkiestry Dętej z Luzina. 
Podczas spotkania miała miejsce prezentacja tradycyjnych 
potraw bożonarodzeniowych, która przygotowana została 
przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Luzino: 
KGW Luzino, Stowarzyszenie Gospodarzy, Gospodyń i 
Sympatyków Wsi Robakowo Pod Patronatem Św. Jana 
Chrzciciela, KGW „Sami Swoi” Kochanowo, Stowarzysze-
nie Gospodarzy i Gospodyń Wsi Kębłowo „Pod Podkową”. 
Każdy mógł skosztować świątecznych przysmaków. Trady-
cyjnie odbył się kiermasz bożonarodzeniowy, podczas któ-
rego można było nabyć różnego rodzaju ozdoby świąteczne  
i wyroby rzemieślnicze. W czasie „Bożego Narodzenia Na 
Kaszubach” miał miejsce świąteczny bal mikołajkowy. Bal 
został poprowadzony przez profesjonalnych animatorów, 
którzy zapewnili wszystkim obecnym świetną zabawę. 
Dzieci w trakcie świątecznej imprezy brały udział w kon-
kursach, tańcach i zabawach z czarodziejem i postaciami 
 z bajek. O godzinie 17.00 na bal przybył długo wyczeki-
wany gość - Mikołaj, który wraz z Wójtem Gminy Luzino 
Jarosławem Wejerem obdarował każde dziecko upomin-
kiem. Organizatorzy dziękują Nadleśnictwu Strzebielino – 
z siedzibą w Luzinie za ufundowanie choinek, harcerzom 
za patrol ratowniczy i Gminnej Orkiestrze Dętej za uświet-
nienie spotkania. Również dziękujemy licznie przybyłym 
mieszkańcom za uczestnictwo oraz wspólną zabawę.
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SAMORZĄD

 
WYKAZ UCHWAŁ

Uchwały podjęte podczas I sesji Rady Gminy Luzino w dniu 
20 listopada 2018 r.:

- I/1/2018 w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczą-
cego Rady Gminy Luzino,
- I/2/2018 w sprawie określenia liczby wiceprzewodniczą-
cych Rady Gminy Luzino,
- I/3/2018 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady 
Gminy Luzino.

Uchwały podjęte podczas II sesji Rady Gminy Luzino w 
dniu 29 listopada 2018 r., tj. uchwały nr:

- II/4/2018 w sprawie ustalenia liczby członków Komisji 
Rewizyjnej,
- II/5/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej,
- II/6/2018 w sprawie ustalenia liczby członków Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji,
- II/7/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wnio-
sków i Petycji,
- II/8/2018 w sprawie ustalenia liczby członków komisji 
stałych Rady Gminy Luzino,
- II/9/2018 w sprawie powołania składu osobowego Komi-
sji Gospodarczej i Ochrony Środowiska,
- II/10/2018 w sprawie powołania składu osobowego Ko-
misji ds. Społecznych i Sportu,
- II/11/2018 w sprawie ustalenia liczby członków komisji 
doraźnych Rady Gminy Luzino,
- II/12/2018 w sprawie powołania składu osobowego Ko-
misji Budżetowej,
- II/13/2018 w sprawie powołania składu osobowego Ko-
misji ds. Planowania Przestrzennego,
- II/14/2018 w sprawie powołania składu osobowego Ko-
misji Statutowej,
- II/15/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta 
gminy,
- II/16/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej na lata 2018 -2033,
- II/17/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy za 2018 rok,
- II/18/2018 w sprawie określenia wysokości stawek po-
datku od środków transportowych na 2019 rok,
- II/19/2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 
dla celów podatku rolnego na 2019 rok,
- II/20/2018 w sprawie zwolnień w podatku od nierucho-
mości na terenie gminy Luzino w 2019 roku,
- II/21/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa,
- II/22/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowo-
ści Kębłowo (ul. Malinowa),
- II/23/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/493/2014 
Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie 
zatwierdzenia ,,Regulaminu przyznawania nagród Rady 
Gminy Luzino”.

 
WYKAZ PRZETARGÓW

za okres od dnia 25.09.2018 r. do 30.11.2018 r.

DOBUDOWA GARAŻU DO ISTNIEJĄCEGO  
BUDYNKU OSP W ZELEWIE

W dniu 26.09.2018 r. nastąpiło otwarcie ofert w postę-
powaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wy-
żej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 
Wpłynęła jedna oferta. Zamawiający do realizacji zamó-
wienia przyjął ofertę, którą złożył Wykonawca: TREE 
CLONE  Maciej Lebiecki, 84-242 Luzino ul. Kościelna 8, 
z oferowaną ceną 272.000,00 zł brutto i 60 miesięcznym 
okresem gwarancji.

DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ INSTALACJI 
FOTOWOLTAICZNYCH DLA OBIEKTÓW SUW 

SYCHOWO, SUW LUZINO ORAZ OCZYSZCZALNI 
ŚCIEKÓW  W LUZINIE, W RAMACH PROJEKTU 
„UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-

-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI 
 LUZINO”

W dniu 30.10.2018 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępo-
waniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej, 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do 
terminu składania ofert, wpłynęły oferty,  odpowiednio 
jak niżej:
Część nr 1 zamówienia – Dostawa i montaż urządzeń in-
stalacji fotowoltaicznych dla obiektu SUW Sychowo
Do terminu składania ofert, wpłynęły cztery oferty, z 
oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie od 
292.070,56 zł brutto do 672.000,00 zł brutto. Trwa badanie 
ofert.
Część nr 2 zamówienia – Dostawa i montaż urządzeń in-
stalacji fotowoltaicznych dla obiektu SUW Luzino
Do terminu składania ofert, wpłynęło pięć ofert, z ofe-
rowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie od 
388.557,28 zł brutto do 900.000,00 zł brutto. Trwa badanie 
ofert.
Część nr 3 zamówienia – Dostawa i montaż urządzeń in-
stalacji fotowoltaicznych dla obiektu oczyszczalni ścieków 
w Luzinie
Do terminu składania ofert, wpłynęły cztery oferty, z 
oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie od 
388.557,28 zł brutto do 920.000,00 zł brutto. Trwa badanie 
ofert.

GOSPODAROWANIE W SZCZEGÓLNOŚCI PRZE-
TWARZANIE USTABILIZOWANYCH KOMU-

NALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH, SKRATEK I 
ZAWARTOŚCI PIASKOWNIKÓW WRAZ Z ZAŁA-
DUNKIEM I TRANSPORTEM Z OCZYSZCZALNI 

ŚCIEKÓW – sprawa 35.2018

W dniu 20.11.2018 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępo-
waniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej, 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do 
terminu składania ofert, wpłynęły oferty, odpowiednio jak 
niżej:
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1. Technika Sp. z o.o., ul. Marcelińska 92, 60-324 Poznań, 
łączna cena całkowita brutto: 365.627,52 zł, czas wywie-
zienia komunalnych osadów ściekowych: 4 godz., łączna 
liczb przyznanych punktów: 87,92.
2.  Kommunalservice Vornkahl Polska Sp. z o.o. ul. Czat-
kowska 8, 83-110 Tczew, łączna cena całkowita brutto: 
469.767,60 zł, czas wywiezienia komunalnych osadów 
ściekowych: 4 godziny, łączna liczba przyznanych punk-
tów: 69,32.
3. GEOTRANS S.A. 52-315 Wrocław, ul. Kobierzycka 
20BA, łączna cena całkowita brutto: 340.938,72 zł, czas 
wywiezienia komunalnych osadów ściekowych: 3 godziny, 
łączna liczba przyznanych punktów: 97,00.
 4. ZPHU „MASTA PLUS” Stanisław Kortas jr, Świerkocin 
20, 86-300 Grudziądz 4, „łączna cena całkowita brutto”: 
429.657,69 zł, „czas wywiezienia komunalnych osadów 
ściekowych”: 3 godziny, łączna liczba przyznanych punk-
tów: 78,42.
Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, któ-
rą złożył Wykonawca: 
GEOTRANS S.A. 52-315 Wrocław, ul. Kobierzycka 20BA, 
łączna cena brutto - 340.938,72 zł, czas na wywiezienie 
osadów ściekowych maksymalnie wynosi – 3 godziny.
Uzasadnienie prawne:
Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej ofer-
ty na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. 
poz.1986 z późn. zm.). 
Uzasadnienie faktyczne:
Wykonawca spełnia warunki udziału w przedmiotowym 
postępowaniu, a oferta przez niego złożona nie podlega 
odrzuceniu. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów 
– tj. 97,00 punktów (w tym: łączna cena całkowita brutto 
90,00 pkt. + czas wywiezienia komunalnych osadów ście-
kowych 7,00 pkt.) przyznaną w oparciu o kryteria oceny 
ofert określone w specyfikacji istotnych warunków zamó-
wienia: łączna cena całkowita brutto – waga 90%; czas wy-
wiezienia komunalnych osadów ściekowych – waga 10%. 

 
UROCZYSTA SESJA KOŃCZĄCA  

VII KADENCJĘ RADY GMINY LUZINO

Uroczysta sesja Rady Gminy Luzino, kończąca VII ka-
dencję,  odbyła się 16.10.2018 r. o godz. 15.00 w Szkole 
Podstawowej Nr 1 w Luzinie.  Otwarcia sesji dokonał 
Przewodniczący Rady Gminy Bartłomiej Formela, który 
po przywitaniu radnych oraz zaproszonych gości zaprosił 

na część artystyczną, obejmującą wykonanie pieśni patrio-
tycznych przez chór Szkoły Podstawowej Nr 2 w Luzinie 
pod kierownictwem Zofii Meyer. W następnej kolejności 
podsumowania mijającej kadencji dokonał Przewodni-
czący Rady, który podziękował za współpracę nie tylko 
radnym gminy Luzino, ale wszystkim, którzy mieli i mają 
wpływ na kształtowanie lokalnej wspólnoty. Wójt Gminy 
Luzino Jarosław Wejer, podsumowując kadencję wymienił 
najważniejsze zrealizowane inwestycje w okresie oststnich 
czterech lat. Podziękował za współpracę, akcentując, że 
dzięki zaangażowaniu radnych i wzajemnym kompromi-
som udawało się w poszczególnych latach ustalać priory-
tety działań. Skierował również podziękowania do miesz-
kańców gminy Luzino, dziękując im za zaufanie i bardzo 
dobrą współpracę na rzecz rozwoju Gminy. Gratulacje 
złożył także Wicemarszałek  Województwa Pomorskie-
go Wiesław Byczkowski, który nadmienił, jak wielkiego 
przeskoku dokonała Gmina Luzino, której budżet w roku 
2014 opiewał na  51,6 mln zł wydatków, a obecnie kwoty 
na poziomie 134,4 mln zł. Zwrócił uwagę, że jest to wy-
nikiem sprawnego zarządzania Gminą przy pozyskiwaniu 
środków zewnętrznych, w tym unijnych, na realizację in-
westycji.

Imienne podziękowania otrzymali nie tylko radni mi-
jającej kadencji, ale także obecni na sesji radni Powiatu 
Wejherowskiego, sołtysi, kierownicy jednostek organiza-
cyjnych (placówek oświatowych, wychowawczych, insty-
tucji kultury), osoby piastujące stanowiska kierownicze w 
Urzędzie Gminy Luzino, przedstawiciele lokalnych sto-
warzyszeń, lokalni działacze kultury oraz przedsiębiorcy 
współpracujący z gminą. Nie zapomniano, że VII kadencja 
Rady Gminy jest kontynuacją zrównoważonego rozwoju, 
którą prowadzą kolejne ekipy władz od 1990 r. Na sesji nie 
zabrakło obecności na sesji pierwszego Wójta Gminy oraz 
byłych Przewodniczących Rady Gminy.
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I SESJA VIII KADENCJI 
 RADY GMINY LUZINO

W wyborach samorządowych, które odbyły się 21.10.2018 
r., na Wójta Gminy Luzino wybrano ponownie Jarosława 
Wejera, na którego zagłosowało ponad 70 % wyborców 
biorących udział w głosowaniu. W skład Rady Gminy 
Luzino wchodzą dotychczasowi radni kadencji 2014-
2018: Wiesław Trepczyk, Dariusz Richert, Sylwester Pią-
tek, Bartłomiej Formela,  Stanisław Engelbrecht, Patryk 
Miotke i Małgorzata Licau. Aleksandra Meyer została po-
wtórnie radną, po wcześniejszej kadencji 2010-2014. No-
wymi radnymi są: Marcin Mutka, Grzegorz Slas, Zenon 
Dawidowski, Łucja Tokarska (sołtys Kochanowa),  Jakub 
Kunz, Sylwia Trepczyk (sołtys Milwina), Mariusz Stenka 
(sołtys Barłomina). 
Dnia 20 listopada 2018 r. odbyła się I sesja VIII Kadencji 
Rady Gminy Luzino podczas której m.in. nowo wybrani 
Radni Gminy Luzino złożyli ślubowanie. Ślubowanie zło-
żył również wójt Gminy Luzino – Jarosław Wejer. W trakcie 
trwania sesji radni wybrali także Przewodniczącego Rady 
Gminy Luzino oraz jego zastępców. Zadania Przewodniczą-
cego Rady Gminy Luzino przez następne 5 lat wykonywać 
będzie Bartłomiej Formela. Jego zastępcami zostali: Stani-
sław Engelbrecht, Patryk Miotke oraz Wiesław Trepczyk. 

Skład VIII Kadencji Rady Gminy Luzino: 

- Dawidowski Zenon Daniel
- Engelbrecht Stanisław – Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy
- Formela Bartłomiej – Przewodniczący Rady Gminy  
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- Kunz Jakub 
- Licau Małgorzata 
- Meyer Aleksandra 
- Miotke Patryk – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
- Mutka Marcin 
- Piątek Sylwester 
- Richert Dariusz
- Slas Grzegorz 
- Stenka Mariusz 
- Tokarska Łucja 
- Trepczyk Sylwia 
- Trepczyk Wiesław – Wiceprzewodniczący Rady Gminy

 
TRWA NABÓR DO PROJEKTU  

„E-MOCNI, CYFROWE UMIEJĘTNOŚCI,  
REALNE KORZYŚCI”

Gmina Luzino serdecznie zaprasza mieszkańców na bez-
płatny kurs obsługi komputera oraz korzystania z Interne-
tu w ramach projektu "e-Mocni, cyfrowe umiejętności, re-
alne korzyści" współfinansowanego ze środków Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Szkolenia  od-
bywają się w budynkach szkół podstawowych mieszących 
się na terenie Gminy Luzino. Zapraszamy osoby, które 
chcą nauczyć się podstaw obsługi komputera, korzystania 
z Internetu  oraz osoby chcące podnieść poziom swojej 
wiedzy. 
Jak się zgłosić?
Informacje na temat realizacji szkoleń można otrzymaćw  
Referacie Inwestycyjno-Eksploatacyjnym (budynek przy 
ul. 10 Marca 11 (przy ośrodku zdrowia)), telefonicznie 
bądź mailowo. Numer telefonu: (58) 678-20-68 wew. 49. 
Adres e-mail: inwestycje_dr@luzino.eu

 
ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH 

DLA  DWÓCH SZKÓŁ PODSTAWO-
WYCH Z TERENU GMINY LUZINO 

W ramach zapytania ofertowego Nr IE.271.1.2018.DR na 
zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych dla dwóch 
szkół podstawowych zlokalizowanych na  terenie Gmi-
ny Luzino oraz w ramach zwiększenia części oświatowej 
subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2018 z tytułu 
dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne nie-
zbędne do realizacji podstawy programowej z przedmio-
tów przyrodniczych w szkołach podstawowych zakupione 
zostały pomoce dydaktyczne. Do Szkoły Podstawowej  im. 
Jana Pawła II w Kębłowie oraz do Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie trafiły pomoce dydak-
tyczne wykorzystywane na zajęciach lekcyjnych z zakresu 
biologii. W ramach zapytania ofertowego zakupiono 36 
szt. bezprzewodowych czujników (temperatury, światła, 
sonda pH, CO2, tlenu z połączeniem bezprzewodowym). 
Dodatkowo do czujników zostało zakupione oprogramo-
wanie wraz z adapterem USB do bluetooth 4.0(umożliwia-
jące obsługę zakupionych pomocy dydaktycznych, oraz 
wizualizacje wyników doświadczeń). Dzięki zakupionym 
nowoczesnym pomocom dydaktycznym uczniowie wraz 
z nauczycielami mają możliwość wykonywania proble-
mowych zadań, doświadczeń, eksperymentów oraz zadań 
praktycznych. 

 
ZAPROSZENIE NA UROCZYSTĄ 

SESJĘ RADY GMINY LUZINO
Serdecznie zapraszamy na uroczystą, III Sesję Rady 
Gminy Luzino, która odbędzie się 28 grudnia br.  
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Lecha Bądkowskiego 
w Luzinie o godz. 13.00. Po części I (zwyczajnej) odbę-
dzie się część uroczysta, podczas której m.in. nastąpi 
wręczanie podziękowań i nagród studentom, uczniom 
szkół średnich, gimnazjalistom i uczniom szkół podsta-
wowych. Tradycyjnie, nie zabraknie okolicznościowych 
przemówień władz Gminy Luzino, podsumowujących 
mijający rok. 

w ramach zwiększenia części oświatowej subwencji 
ogólnej z 0,4% rezerwy w 2018 roku z tytułu dofinan-

sowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbęd-
ne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów 

przyrodniczych w szkołach podstawowych
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 

 JUBILEUSZY DŁUGOLETNIEGO  
POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO.

50-LECIA, 60-LECIA, 65-LECIA  
I 70-LECIA

W dniu  27 stycznia 2018 r. Państwo Jadwiga i Edmund 
Kunz obchodzili Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego.

W dniu 06  grudnia  2018r r. w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Luzinie odbyła się  uroczystość związana z obchodami 
Jubileuszy Długoletniego Pożycia Małżeńskiego.

Jubileusz Żelaznych Godów (65-lecie) obchodzili Państwo 
Pelagia i Antoni Pieper.

Jubileusz Diamentowych Godów  (60-lecie) obchodzili:

Państwo Halina i Brunon Kąkol oraz Państwo Agnieszka  
i Klemens Szweda 

Jubileusz Złotych Godów (50-lecie) obchodzili Państwo:

-  Urszula i Jan Bertrand,                     
-  Małgorzata i Henryk Beauer,            
-  Stanisława i Eugeniusz Formela,           
-  Halina i Jan Lewinscy.                  

Jubilaci obchodzący 50-lecie Pożycia Małżeńskiego zostali 
udekorowani przez Wójta Gminy Luzino Jarosława Wejer 
Medalami Róży przyznanymi przez Prezydenta RP. Wszy-
scy Dostojni Jubilaci  otrzymali kwiaty i pamiątkowy dy-
plom.

W związku z obowiązywaniem dyrektywy  Unii Euro-
pejskiej – Rozporządzenia o ochronie danych osobo-
wych (RODO) Urząd Stanu Cywilnego w Luzinie infor-
muje, że otrzymanie Medalu z okazji 50-lecia ślubu czy 
też organizacja pozostałych Jubileuszy jest uzależnione 
od pisemnej zgody udzielonej przez Jubilatów.  W celu 
podpisania zgody zainteresowani Jubilaci mogą zgła-
szać się do Urzędu Stanu Cywilnego w Luzinie przy ul. 
10 Marca 11 w styczniu i lutym. Uroczystości Jubile-
uszowe odbywają się dwa razy w ciągu roku. 

Państwo Jadwiga i Edmund Kunz 

Państwo Pelagia i Antoni Pieper 

Państwo Agnieszka i Klemens Szweda

Państwo Urszula i Jan Bertrand 

Małgorzata i Henryk Beauer



9

LUZINO Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy

Nr 146/grudzień 2018

Państwo Agnieszka i Klemens Szweda

Państwo Urszula i Jan Bertrand 

 
Podatek od nieruchomości w 2019 roku 

od gruntów: 

związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, 
bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków 

0,90 zł 
od 1m2 powierzchni 

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub 
wodami 
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników 
sztucznych 

4,71 zł 
od 1m2 powierzchni 

Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje działalności pożytku publicznego 

0,47 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 

3,09 zł 
od 1m2 powierzchni 

od budynków  
lub ich części:  

mieszkalnych: 
0,73 zł 

od 1m2 powierzchni 
użytkowej 

związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej 
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

21,10 zł 
od 1m2 powierzchni 

użytkowej 

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w 
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym 

10, 98 zł 
od 1m2 powierzchni 

użytkowej 

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 
w 
rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 

4,78 zł 
od 1m2 powierzchni 

użytkowej 

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego 

6,38 zł 
od 1m2 powierzchni 

użytkowej 
od budowli: 2% ich wartości 
 Małgorzata i Henryk Beauer
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Podatek rolny
Wysokość stawki podatku rolnego wynosi:
a) dla gruntów powyżej 1 ha – 130 zł od 1 ha przelicze-
niowego
b) dla gruntów do 1 ha – 260 zł 
c) grunty klasy V i VI są ustawowo zwolnione z podatku 

Ponadto informujemy, iż obniżona została cena skupu 
żyta, z kwoty 54,36 zł za 1 dt(q) do kwoty 52,00 zł za  
1 dt (q).

Podatek leśny
Wysokość stawki podatku leśnego za 1ha wynosi 42,24 zł.

Informujemy, że z podatku od nieruchomości w 2019 
r. zwolnione zostały budynki, budowle i grunty lub 
ich części zajęte i bezpośrednio użytkowane wyłącznie 
do prowadzenia działalności kulturalnej, sportowej, 
ochrony  przeciwpożarowej, zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i doprowadzania ścieków z wyjątkiem prowa-
dzenia działalności gospodarczej.

Opłaty za wywóz odpadów komunalnych, wodę oraz 
podatek od środków transportowych nie ulega zmianie, 
a zatem obowiązują takie same stawki, jak w 2018 r. 

 
„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 
zaopatrzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na 
terenie Luzina i Kębłowa. Do tej pory zostało wybudowa-
no na terenie gminy Luzino łącznie około 39,62 km sieci 
kanalizacji sanitarnej oraz  około 11,75 km sieci wodocią-
gowej. W październiku 2018 r. na terenie gminy Luzino 
wykonano następujące roboty budowlane: w miejscowości 
Robakowo w ulicach św. Jana, Kaszubska,  św. Krzysztofa 
i Lewińskiego 501,50 mb. kanału sanitarnego Dn200 PVC 
oraz 76,00 mb. przyłączy DN160 PVC. W miejscowości 
Luzino zostały wykonane następujące roboty budowlane: 
sieć wodociągowa PE110 w ulicy Lipowej - 127,30 mb., 
sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Lipowej i Leszczynowej 
- 193,00 mb. kanału  o średnicy 200 mm. W  miejscowości 
Kębłowo w ulicach: Zagrodowa, Abrahama, Ogrodowa, 
Ks. Popiełuszki, Kochanowskiego oraz w Luzinie w uli-
cach: Prosta, Cicha i Przyleśna zostało wykonanych 866,50 
m długości sieci DN 200 i 186,50 mb. przyłączy DN 160  
oraz 27 szt. studni na przyłączach i 32 szt. studni na sie-
ci, a także 516,3 mb sieci wodociągowej i 2 hydranty. Pro-
jekt 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 klima-
tu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruktury 
kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. Cał-
kowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. Poziom 
dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość dofinan-
sowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.
W dniu 9 grudnia 2018 r. w Hali Widowiskowo – Spor-
towej im. Macieja Płażyńskiego w Luzinie odbyło się 
drugie spotkanie informacyjne z mieszkańcami Gminy 
Luzino połączone z akcją promocyjną promującą pro-

1) 10,00 zł miesięcznie dla każdej z pierwszych trzech 
osób zamieszkałych na danej nieruchomości, jeżeli odpa-
dy komunale są zbierane w sposób selektywny,
2) 6,00 zł miesięcznie za czwartą i każdą kolejną osobę za-
mieszkałą na danej nieruchomości, jeżeli odpady komu-
nalne są zbierane w sposób selektywny.
W przypadku gromadzenia odpadów wyłącznie zmie-
szanych (zebranych w sposób nieselektywny) wysokość 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi wynosi:
1) 20,00 zł miesięcznie dla każdej z pierwszych trzech 
osób zamieszkałych na danej nieruchomości, 
2) 12,00 zł miesięcznie za czwartą i każdą kolejną osobę 
zamieszkałą na danej nieruchomości.
Opłatę za odpady komunalne uiszcza się do 15-do dnia 
każdego miesiąca, w którym powstał obowiązek pono-
szenia opłaty. Wpłaty prosimy uiszczać na przypisane do 
nieruchomości indywidualne numery rachunków banko-
wych, które również nie uległy zmianie. 
Na rok 2019 z urzędu nie będą wysyłane blankiety opłat. 
Mieszkańcy, którzy są zainteresowani otrzymaniem goto-
wych blankietów do opłat na rok 2019, prosimy 
o zgłoszenie się do Urzędu Gminy Luzino, budynek przy 
ulicy 10 Marca 11, Referat Gospodarki Komunalnej, I pię-
tro, pokój nr 14, bądź telefoniczne zgłoszenie potrzeby 
otrzymania takich druków pod nr tel. 58 678-20-68 wew. 
78.

 
STAWKI ZA WYWÓZ  

ODPADÓW
KOMUNALNYCH
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jekt „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej 
na terenie aglomeracji Luzino” finansowany ze środ-
ków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 2014-2020. W ramach spotkania 
informacyjnego mieszkańcy gminy Luzino mogli zasię-
gnąć informacji na temat stopnia zaawansowania pro-
wadzonych prac budowlanych realizowanych w ramach 
projektu, występujących trudności dla mieszkańców zwią-
zanych z wykonywanymi pracami budowalnymi oraz pla-
nowanymi zadaniami do realizacji w 2019 roku w ramach 
dofinansowanego projektu. Dla uczestników spotkania 
przygotowane zostały upominki w postaci kredek wraz 
z ostrzynką, notesów z długopisem, odblaskowych kami-
zelek oraz balonów dla najmłodszych. Wszystkie gadżety 
zostały opatrzone logotypami projektu.
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ODPADY ZIELONE
worki lub pojemniki  

– kolor BRĄZOWY

SZKŁO
worki lub pojemniki 

 – kolor ZIELONY

MAKULATURA
worki lub pojemniki 

– kolor NIEBIESKI

ODPADY ZMIESZANE
pojemnik

POPIÓŁ
 worki kolor szary lub pojemnik 

odpowiednio oznakowany 
napisem „POPIÓŁ”

PLASTIK I METALE
worki lub pojemniki – kolor ŻÓŁTY

•  Zobowiązuje się Właścicieli nieruchomości zamieszkałych do wystawiania pojemnika oraz worków 
przed posesję, bądź nie dalej niż 3 metry od otwartej bramy lub furtki, w dniu wywozu do godziny 7:00

• Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
lub prowadzącego PSZOK (uzasadnione reklamacje) właściciele nieruchomości zobowiązani są 
zgłosić  do Urzędu Gminy w Luzinie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zaistnienia 
nieprawidłowości.  Reklamacje, które wpłyną do Urzędu po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

•	Odpady	zmieszane	odbierane	będą	z	nieruchomości	tylko w odpowiednich pojemnikach.	Wszelkie	
dodatkowo	zebrane	odpady	zmieszane	umieszczone	w	reklamówkach,	workach	lub	w	pojemnikach	
niespełniających	wyznaczonych	norm	nie	będą	odbierane.

•	Firma	odbierająca	nie	odpowiada	za	uszkodzenia	pojemników	nieprzeznaczonych	do	gromadzenia	
danych	odpadów.

•	Każdy	 przypadek	 niewłaściwej	 segregacji	 odpadów,	 braku	 (niewłaściwego)	 pojemnika,	
nieudostępnienia	 pojemnika	 lub	 worków	 (np.	 zamknięta	 furtka	 lub	 pies,	 ustawienie	 pojemnika	 w	
odległości	 większej	 niż	 3m	 od	 bramy,	 furtki	 lub	 granicy	 działki),	 większej	 od	 zadeklarowanej	 ilości	
odpadów	zmieszanych,	itd.	będzie	zgłaszany	wraz	z	dokumentacją	zdjęciową	lub	zapisem	z	monitoringu	
GPS	i	kamer	video	do	Urzędu	Gminy	Luzino.

•	 W	 dniach	 od	 15	 kwietnia	 do	 15	 czerwca	 2019	 roku	 zorganizowana	 zostanie	 zbiórka	
(wystawka)	 odpadów	 wielkogabarytowych.	 Odpady	 odbierane	 będą	 bezpośrednio	
sprzed	 nieruchomości	 zamieszkałych,	 przez	 firmę	 „Eko	 Logistik”	 z	 Luzina.	 Szczegółowe	
informację	dot.	terminów	odbioru	znajdą	Państwo	w	Biuletynie	Informacyjnym,	na	stronie	
internetowej	oraz	tablicach	ogłoszeń.

•	 W	 przypadku	 zwiększonego	 zapotrzebowania	 na	 worki	 przeznaczone	 do	 selektywnej	
zbiórki	 odpadów	 prosimy	 o	 telefoniczne	 zgłoszenie	 	 potrzeby	 ich	 udostępnienia	
Przedsiębiorstwu	Usług	 Komunalnych	 Sp.	 z	 o.o.	 (tel.	 58	 671	 03	 96).,	 bądź	 zgłoszenie	 się	
do	 Sołtysa	 właściwego	 dla	 danego	 Sołectwa,	 który	 wyda	 wymaganą	 ilość	 worków.	
Można	też	dodatkowo	zebrane	odpady	selektywne	umieszczać	we	własnych	workach	
w	obowiązującej	kolorystyce	lub	o	dowolnej	kolorystyce,	ale	odpowiednio	oznakowanych.

•	 Przypominamy,	że	w	Luzinie	przy	ul.	Przemysłowej	13	funkcjonuje	PSZOK	(Punkt	Selektywnej	
Zbiórki	 Odpadów	 Komunalnych),	 do	 którego	można	 bezpłatnie	 przekazywać	 niektóre	
frakcje	odpadów.	PSZOK	czynny	jest	od	poniedziałku	do	soboty	w	godz.	od	9.00	do	14.00.	
Szczegółowe	 informacje	 dot.	 rodzajów	 przyjmowanych	 przez	 Punkt	 odpadów	 znajdą	
Państwo	w	Biuletynie	Informacyjnym,	na	stronie	internetowej	oraz	tablicach	ogłoszeń.

•	żużle	i	popioły	z	palenisk	użytkowanych	
w	gospodarstwach	domowych,	urządzeń	grzewczych	
i	kotłów	c.o.	opalanych	drewnem,	węglem,	słomą,	
papierem	i	innymi	paliwami	dopuszczonymi	do	obrotu	
handlowego.

•	zużyte	środki	higieny	osobistej	(jak	wata,	pieluchy,	podpaski,		
chusteczki	higieniczne),

•	odpady	kuchenne	(odpady	roślinne	kuchenne,	mięso,	kości,	tłuszcze),
•	guma,	worki	od	odkurzacza,
•	zużyte	obuwie	i	odzież,
•	wilgotny	i	zabrudzony	papier	oraz	folia,
•	odchody	zwierząt	domowych	(w	tym	odpady	siana,	słomy	czy	innej	
wyściółki	zanieczyszczone	odchodami	zwierząt	domowych),

•	papierosy,	pety,
•	szkło	stołowe	np.	talerze,	miski,	szklanki,
•	skóra,	pędzle,	pisaki	i	długopisy.

•	opakowania	wielomateriałowe:	kartoniki	po	
napojach,	mleku,

•	papier,	tektura	i	opakowania	wielomateriałowe,
•	każdy	rodzaj	papieru:	gazetowy,	pakowy,	kredowy,	
książki,	tektura,

•	worki	po	cemencie,	suchych	zaprawach	i	klejach,
•	tapety	(bez	tynku).

•	skoszoną	trawę,
•	liście,
•	gałęzie	krzewów	i	konarów	drzew,
•	choinki	w	okresie	poświątecznym	(pocięte	i	umieszczone	
w	brązowych	workach),

•	stare	siano,	słoma,	kora,	wióry	i	trociny	(niezanieczyszczone	
odchodami	zwierzęcymi).

•	opakowania	szklane	bezbarwne	i	kolorowe	po	
produktach	spożywczych,	kosmetycznych,	chemicznych	
z	gospodarstwa	domowego	np.	butelki,	słoiki.

•	wszystkie	worki	foliowe,	folię	opakowaniową,
•	butelki	po	napojach,	chemii	gospodarczej,	nakrętki,
•	opakowania	po	wędlinach,	owocach	i	warzywach,	jogurtach	itp.,
•	doniczki	plastikowe,	wiaderka,
•	opakowania	po	farbach,	olejach	silnikowych,
•	czysty	styropian	opakowaniowy,
•	drobne	odpady	metalowe	tj.	zakrętki	od	słoików,	butelek,
•	puszki	aluminiowe,	metalowe	(również	puste	puszki	po	farbach),
•	folię	aluminiową	tj.	opakowania	po	chipsach,	kawie,	jogurtach		itp.

•	szyb	okiennych,	samochodowych,
•	kineskopów,
•	naczyń	typu:	duralex,	żaroodpornych,	z	porcelany,	fajansu,
•	żarówek	oraz	świetlówek

•	UWAGI I ZALECENIA:
•	opakowania	muszą	być	puste,
•	nie	muszą	być	czyste,
•	do	jednego	pojemnika	wrzucamy	szkło	bezbarwne	i	kolorowe.

•	kalki	technicznej,	maszynowej.

UWAGI I ZALECENIA:
•	opakowania	muszą	być	puste,
•	nie	muszą	być	czyste.

•	odpadów	kuchennych	(resztek	jedzenia:	
roślinnych,	mięsa,	kości,	tłuszczów).

UWAGI I ZALECENIA:
•	odpady	takie	jak	trawa	(darnina),	korzenie	roślin	
muszą	być	oczyszczone	z	ziemi	i	gleby.

•	Niedopuszczalna	jest	zawartość	ze	spalania	
chemikaliów,	tworzyw	sztucznych,	opon,	gumy,	
drewna	impregnowanego	i	lakierowanego.

UWAGI I ZALECENIA:
Nie	wrzucamy	gorącego	popiołu	i	nie	zalewamy	go	
wodą.	Maksymalna	ładowność	worka	–	do	20	kg.

•	styropianu	budowlanego	(bez	względu	czy	jest	
czysty	czy	zabrudzony	klejem	lub	tynkiem)

•	zabrudzonego	styropianu	opakowaniowego

UWAGI I ZALECENIA:
•	opakowania	muszą	być	puste,
•	nie	muszą	być	czyste,
•	usunąć	należy	tylko	etykiety	termokurczliwe,
•	papierowe	etykiety	można	zostawić.

•	odpadów	zielonych	(skoszonej	trawy,	liści	i	gałęzi),
•	materiałów	budowlanych	i	rozbiórkowych	(gruzu	budowlanego,	
szyb	okiennych,	płyt	gipsowych,	zabrudzonego	klejem	i	tynkiem	
styropianu,	opakowań	po	farbach,	lakierach,	piankach	itp.),	papy,

•	odpadów	wielkogabarytowych.

DODATKOWE ZALECENIA –	pojemniki	do	zbiórki	odpadów	
komunalnych	muszą	być	estetyczne,	sprawne	technicznie,	
szczelne,	zamykane	i	przystosowane	do	opróżniania	przez	pojazdy	
specjalistyczne	(zgodnie	z	normą	PN-EN	840).

Co segregujemy i w jaki sposób?
Tu nie wrzucamy

Tu nie wrzucamy

Tu nie wrzucamy

Tu nie wrzucamy

Tu nie wrzucamy

Tu nie wrzucamy

Tu wrzucamy

Tu wrzucamy

Tu wrzucamy

Tu wrzucamy

Tu wrzucamy

Tu wrzucamy

tel. 58 671 03 98, fax 58 671 06 23  ●  sekretariat@pukrumia.pl  ●  www.pukrumia.pl  
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KULTURA

OBCHODY 100-LECIA ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI 

11 listopada w Luzinie obchodziliśmy 100-lecie odzyska-
nia niepodległości przez Polskę. Z tej okazji o godz. 10.30 
odbyła się uroczysta msza święta w kościele parafialnym 
pw. św. Wawrzyńca w Luzinie, której przewodniczył pro-
boszcz ks. kanonik Waldemar Waluk w koncelebrze z 
księdzem prałatem Henrykiem Szydłowskim i ks. Zbi-
gniewem Neumüllerem. Po mszy świętej nastąpił prze-
marsz w kierunku pomnika Powstańców i Wojaków przy 
ul. Kościelnej, w którym uczestniczyły gminne władze 
na czele z Wójtem Jarosławem Wejerem, przedstawiciele 
Rady Gminy Luzino, kombatanci: Zyta Kleba i Franciszek 
Bach; radni Powiatu Wejherowskiego, poczty sztandaro-
we szkół podstawowych w Barłominie, Kębłowie,  Nr 1 
i 2 w Luzinie oraz w Sychowie, poczty sztandarowe OSP 
Luzino, Milwino i Zelewo, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego o/ w Luzinie oraz chóru „Lutnia” z Luzina. Oprócz 
kompanii honorowej  Jednostki Wojskowej 4653 44 Bazy 
Lotnictwa Morskiego z Siemirowic uroczystość uświetnili 
członkowie 70. Luzińskiej Wodnej Drużyny Harcerskiej 
im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”, któ-
rzy w tym dniu obchodzili jubileusz 10.lecia działalności. 
Uroczystość, zarówno w kościele, jak i na placu przed po-
mnikiem rozpoczęto hymnem narodowym.  Po przemó-
wieniu Wójta Gminy Luzino Jarosława Wejera nastąpiło 
odczytanie Apelu Poległych, wojskowa salwa honorowa 
oraz złożenie wiązanek pod pomnikiem przez władze 
gminy, przedstawicieli wojska, kombatantów, Nadleśnic-

two Strzebielino z s. w Luzinie, organizacje społeczne i po-
lityczne. Całość zakończyło wspólne śpiewanie przez licz-
nie przybyłych mieszkańców pieśni patriotycznych, przy 
wtórze Orkiestry Dętej działającej przy GOK w Luzinie, 
pod batutą Wojciecha Brzozowskiego. Gminny Ośrodek 
Kultury dziękuje Jednostce Wojskowej 4653 44 Bazy Lot-
nictwa Morskiego z Siemirowic, wszystkim, którzy przy-
czynili się do uświetnienia i zabezpieczenia imprezy oraz 
mieszkańcom przybyłym na obchody Święta.

NIEPODLEGŁA NA KASZUBACH

Projekt realizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną 
im. Leona Roppla w Luzinie, dofinansowano ze środków 
Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-
2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”  
i Radę Gminy Luzino. Działania projektowe zapoczątko-
wało otwarcie wystawy „Marzenia Kaszubów o Polsce”. 
Materiały do wystawy pochodzą z rodzinnych kolekcji 
mieszkańców Gminy Luzino i Gminy Wejherowo oraz 
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Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie. Wśród licznych materiałów z lat 1909-
1945 oraz 1946 do okresu Solidarności znalazły się foto-
grafie, legitymacje, dokumenty, fotogramy, grafiki, ręko-
pisy, książki, odznaczenia, przedwojenny strój kaszubski, 
mundur harcerza Wolnego Miasta Gdańska. Dotyczą one 
głównie działalności narodowo-wyzwoleńczej oraz obro-
ny polskości na terenie Kaszub. Wystawę można oglądać 
do 14 grudnia br. Otwarciu wystawy towarzyszyło Na-
rodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, 
które uroczyście rozpoczął wójt Jarosław Wejer odczytu-
jąc list prezydenta RP Andrzeja Dudy do mieszkańców 
Gminy Luzino. Powieść czytały władze administracyjne i 
samorządowe gminy Luzino, proboszcz parafii św. Waw-
rzyńca ks. Waldemar Waluk, nauczyciele, pracownicy bi-
blioteki oraz aktorzy Regionalnego Teatru Dramatycznego 
z Luzina. Gościem specjalnym wydarzenia była Aleksan-

dra Tatarczuk z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego z Warszawy. W październiku biblioteka zaprosiła 
rodziny z gminy Luzino do gry terenowej „Niepodległa na 
Kaszubach”. Uczestnicy korzystali z aplikacji mobilnej na 
smartfony i tablety odczytując zaszyfrowane w kodach QR 
pytania i zadania ruchowe, logiczne, historyczne, a nawet 
muzyczne. Gra zakończyła się ogniskiem w Arboretum. 
W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników, przy ognisku, 
ciepłych napojach, cieście i pieczonej kiełbasie uczestni-
cy spotkania mogli posłuchać koncertu chóru Lutnia oraz 
wspólnie z chórzystami zaśpiewać pieśni m. in. „Wojenko, 
wojenko”, „O mój rozmarynie”. Każda drużyna otrzymała 
pamiątkowe przypinki oraz nagrody rzeczowe. Od czerw-
ca do października trwały prace nad spektaklem i adapta-
cją filmową sztuki „Śpiące Wojsko” ks. Bernarda Sychty w 
wykonaniu Regionalnego Teatru Dramatycznego z Luzina. 
Przygotowania obejmowały próby teatru, a następnie se-
sje zdjęciowe do rejestracji filmowej sztuki w skansenie w 
Nadolu oraz Grotach Mechowskich. Scenariusz opraco-
wała Maria Krośnicka i Ewelina Karczewska, montażem 
zdjęć zajęła się ekipa filmowa pod bacznym okiem Piotra 
Zatonia (absolwenta Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi). 
Na początku przyszłego roku film trafi do szkół podsta-
wowych i ponadpodstawowych powiatu wejherowskiego. 
Wydarzeniem kończącym projekt była premiera spektaklu  
„Śpiące wojsko” w Szkole Podstawowej im. Lecha Bądkow-
skiego nr 1 w Luzinie. Po spektaklu uczestnicy wydarzenia 
mogli spotkać się aktorami i przy kawie podzielić się swo-
imi wrażeniami. Spektakl ten można obejrzeć na stronie 
biblioteki www.luzino.info. Trudno wymienić z imienia 
i nazwiska wszystkie osoby, które pomagały w realizacji 

tego zadania. Wolontariuszy było wielu: dyrektorzy i na-
uczyciele szkół podstawowych z Luzina, pracownicy nad-
leśnictwa, administracji państwowej, Gminnego Ośrodka 
Kultury, Gminnego Ośrodka Sportu Rekreacji i Turystyki, 
radni, strażacy, harcerze, kolejarze, aktorzy Regionalnego 
Teatru, księża, chór Lutnia, Pracownicy obsługi Szkoły 
Podstawowej im. L. Bądkowskiego nr 1 w Luzinie,firmy 
prywatne. Rodziny, które przekazały nam materiały do 
wystawy (m.in. p. Michałka, p. Klebba, p. Janeczk, p. Bia-
łas). Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej kierują 
szczególne podziękowania do Pani Stefanii Sychta, która 
udzieliła zgodę na nieodpłatne sfilmowanie dramatu ks. 
Bernarda Sychty pt. „Śpiące wojsko”. 

PROJEKT „MAM TĘ MOC”
czyli o tym jak czerpać potęgę z książek”.

Projekt był skierowany do dzieci w wieku 3-6 lat z przed-
szkoli z terenu gm. Luzino. Od października do grudnia 
bibliotekarze z Gminnej Biblioteki Publicznej w  Luzinie 
prowadzili kilkadziesiąt spotkań z przedszkolakami z Sy-
chowa, Robakowa, Barłomina, Luzina i Kębłowa. Spotka-
nia były prowadzone w oparciu o dobrą literaturę lub przy 
współpracy zaproszonych gości. Mowa o warsztatach zdo-
bienia bombek, które poprowadził lokalny twórca Mieczy-
sław Kanczkowski, leśnych spotkanianch przygotowanych 
przez  aktora Teatru Dramatycznego z Luzina i leśnicze-
go Dawida Kołacz. O  tajnikach zawodu artysty opowia-
dała podczas warsztatów „Malarskie impresje”- malarka 
Agnieszka Treder. Spotkania prowadzone były w oparciu 
o różnorodne metody pracy, takie jak ruch, działanie pla-
styczne, dyskusja, z użyciem nowoczesnych technologii 
poruszały różnorodne tematy, tj. sztuka, ekologia, progra-
mowanie. W sumie w projekcie wzięło udział około 200 
przedszkolaków i 30 nauczycieli. W październiku nauczy-
ciele uczestniczyli w dwudniowych warsztatach z Moniką 
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Stepką- psycholożką, Trenerką Biznesu, założycielką Pra-
cowni Osobistej, trenerką twórczości w Ośrodku Twórczej 
Psychoedukacji DAMB. Uroczyste podsumowanie projek-
tu nastapiło 14 grudnia na Hali Widowoskowo-Sportowej 
im. Macieja Płażyńskiego w Luzinie.

„MÉSTER BËLNÉGO CZËTANIÔ”

Dnia 7 listopada w Gminnej Bibliotece Publicznej odbyła 
się kolejna edycja regionalnégo konkursu dlô czëtińców 
„Méster bëlnégo czëtaniô". W konkursie wzięło udział 29 
osób, które zaprezentowały swoje umiejętności czytelnicze 
na podstawie wylosowanych fragmentów m.in. "Balbinë z 
IV B" i "Żëcégo i przigodów Remusa". Jury w składzie: Ma-
ria Krośnicka, Teofil Sirocki i Marek Zelewski miało nie 
lada orzech do zgryzienia, ponieważ poziom był wyrów-
nany. Miejsca w kategorii klas 1-3 szkół podstawowych:

I - Martyna Małaszycka, II - Tymon Susdorf, III - Agata 
Stankowska. Miejsca w kategorii klas 4-6 szkół podstawo-
wych: I - Ada Siecińska, II - Jakub Kreft, III - Antonina 
Hirsz. Miejsca w kategorii klas 7-8 szkół podstawowych 
i gimnazjów: I - Anna Nowicka, II - Otylia Dampc, III - 
Jakub Hinz. W kategorii szkół średnich I miejsce zajęła 
Aleksandra Nowicka.

PROJEKT „HIP HIP KULTHURAAA!  
CZYLI REGIONALNE SPOTKANIA 

TWÓRCÓW”

Projekt edukacyjno-kulturalny realizowany przez Gmin-
ną Bibliotekę Publiczną w Luzinie przy współpracy SP 
w Sychowie w ramach ogólnopolskiego programu „Sieci 
Kultury”, którego koordynatorem w woj. pomorskim jest 
Instytut Kultury Miejskiej. Opiekunem projektu była Maja 
Krośncika z Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie. 
Do udziału w projekcie zgłosiły się szkoły z Barłomina, 
Gowina, Kębłowa, Łęczyc i Sychowa. Przez trzy miesią-
ce uczestnicy zdobywali informacje na wyjazdach, spo-
tkaniach z lokalnymi artystami, twórcami, rozmawiali z 
członkami rodzin i nauczycielami, czytali książki i brali 
udział w różnego rodzaju warsztatach, zdobywali nowe 
umiejętności i wiedzę. Wszystko po to, by w finale przed-
stawić swoje „odkrycia” rówieśnikom, zmierzyć się ze 
swoją nieśmiałością i cieszyć się z osiągniętych rezultatów, 
edukować i zachęcać innych do poszukiwań.
Zespół ze Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w 
Barłominie, w składzie: Judyta, Amelka, Patrycja, Czarek, 
Ania, Patryk, Patrycja, Paulina, Eulalia, Daria, Samanta, 
Otylia pod opieką koordynatorek Jadwigi Kobieli i Haliny 
Szlagi poszukiwał smaków tradycyjnych dla regionu Ka-
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szub. Uwzględniając specyfikę kuchni kaszubskiej i bazu-
jąc na lokalnych produktach młodzi ludzie wybrali menu, 
które przygotowali podczas warsztatów kulinarnych 
„Smaki Kaszub”. Warsztaty prowadziła Danuta Dybowska 
i Halina Białk. W efekcie kuchennych szaleństw powstała 
także mini książka kucharska oraz relacja fotograficzna. 
Równolegle z warsztatami kulinarnymi młodzież uczest-
niczyła w warsztatach fotograficznych pod okiem Pauliny 
Skibickiej. 
Zespół ze Szkoły Podstawowej im. por. J. Penconka w 
Gowinie, w składzie: Olek, Roland, Kornelia, Oliwia, Ja-
kub, Julia, Filip, Zosia, Jessika, Wiktoria, Ola, Marta, 
Karol. Dołączyły do nas: Agata, Małgosia, Ksenia, Maja, 
Natalia, Marcelina., pod opieką koordynatorki Katarzy-
ny Borchmann oraz przy współpracy Doroty Świątkow-
skiej zgłębiał tajemnice mitologii i demonologii Kaszub. 

Aby bliżej przyjrzeć się interesującemu ich tematowi od-
był dwie wycieczki: do Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, gdzie uczestniczył 
w warsztatach z Romanem Drzeżdżonem- „Co nas stra-

szy…opowieść o kaszubskich demonach, czarownicach 
oraz postaciach z bajek i legend” oraz pod opieką Jaromiry 
Labuddy -  zjeździł magiczny szlak „Poczuj kaszubskiego 
ducha”, który znajduje się w gminie Linia. 

Zespół ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kębło-
wie w składzie: Natalia, Julka, Oliwia, Oliwia, Sebastian, 
Paweł, Mateusz, Wiktoria, Zuzia, Dominik pod opieką 
koordynatorki Pauli Semak oraz przy współpracy mam -  
Anny, Katarzyny i Doroty wyruszył na wycieczkę do Mu-
zeum Ziemi Puckiej, gdzie podczas warsztatów i wykładu 
poznał zabawy, zabawki i wyliczanki znane na terenie Ka-
szub nawet sto lat temu. Uczestniczył także w emocjonu-
jącej grze „Buczka” oraz za pomocą animacji poklatkowej 
stworzył przy pomocy artysty Tomasza Meringa, filmy z 
zasadami wybranych gier zespołowych i podwórkowych 
sprzed lat- m.in. kapsle, „Jadę, jadę na koniczku”, gry w 
gumę, czy gry „Buczka”.
Zespół projektowy ze Szkoły Podstawowej im. A. Loreta 
w Łęczycach w składzie: Aleksandra, Julia, Daria, Julia, 
Paulina, Julia, Wojciech, Nikodem, Filip, Błażej, Nikola, 
Marika, pod opieką koordynatorki Bogusławy Kondratko 
i przy współpracy: Barbary Kościółek, Anny Jakubowskiej 

i Anny Kotłowskiej wybrał się śladem kaszubskiego wę-
drowca -  wanożnika. Pod okiem rzeźbiarza Adama Ba-
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rana wędrował „Szlakiem Tęczowego Pstrąga”, poznając 
sekrety lasu i słuchając niezwykłych historii związanych 
z odwiedzanymi miejscami. Wycieczka stała się punktem 
wyjścia i inspiracją do kolejnych działań.  Szkic kaszub-
skiego wędrowca, który powstał w dniu wycieczki posłużył 
rzeźbiarzowi ze Słupska - Zenonowi Frąckiewiczowi jako 
wzór. Artysta podczas całodziennych zmagań wyrzeźbił za 
pomocą piły mechanicznej postać wanożnika, która obec-
nie stoi w łęczyckiej podstawówce. Sami uczniowie mieli 
także okazję, by poczuć się jak rzeźbiarze. Podczas warsz-
tatów z Adamem Baranem, wykorzystując zdobytą wcze-
śniej wiedzę na temat zwierząt naszych lasów stworzyli 12 
płaskorzeźb z wizerunkami wybranych ptaków. 

Zespół ze Szkoły Podstawowej im. płk. S. Dąbka w Sycho-
wie w składzie: Zuzia, Julia, Julia, Zuza, Amelia, Martyna, 
Maja, Amelia, Julia, Weronika, Julia, Maja, Malwina, Aga-
ta, Wiktoria pod opieką koordynatorki Barbary Klońskiej 
i przy współpracy Piotra Hinca, Sławomira Pienschke, 
Sylwestra Sychowskiego poznawał modę, muzykę i taniec 
regionalny. Uczestniczki projektu brały udział  

w prowadzonych przez muzeum w Wejherowie warsz-
tatach gry na kaszubskich instrumentach obrzędowych 
oraz lekcji muzycznej „Współczesna muzyka kaszubska”, 
uczestniczyły w warsztatach szycia z Teresą Ellwart oraz 
warsztatach haftu z Marią Wittstock. W efekcie dwóch 
ostatnich powstały piękne sukienki, spódniczki, torby 
oraz chusteczki  z elementami wzornictwa kaszubskiego. 
Dziewczyny pod okiem Amelii Brzeskiej oraz Barbary 
Klońskiej opracowały także układ taneczny do znanych 
melodii oraz przygotowały pokaz mody kaszubskiej. 

Dzień Regionu w Sychowie- 5.10. 2018 r. 

Dzień Regionu to podsumowanie projektu edukacyjno-
-kulturalnego „Hip Hip KultHuraaa! czyli regionalne 
spotkania twórców”. W tym dniu w Sychowie spotkały się 
zespoły projektowe uczniów ze szkół z Barłomina, Gowi-
na, Łęczyc, Kębłowa i Sychowa i zaprezentowały efekty 
swojej trzymiesięcznej pracy. Zaprezentowali oni np. jak 
w prosty sposób wykonać zabawki, którymi bawili się 
najmłodsi Kaszubi nawet 100 lat temu, opowiadali o mi-
tologii i kaszubskich duchach, o smakach Kaszub i swo-
ich ulubionych potrawach,  zaprezentowali modę i tańce 
kaszubskie, a także promowali piękno kaszubskich kra-
jobrazów. W tym dniu uczestnicy wydarzenia mogli pod 
opieką Adama Hebla zagrać w grę „Bucka”, posmakować 
kaszubskich potraw, nauczyć się haftować, a nawet rzeźbić 
przy boku artysty Adama Barana. W spotkaniu uczestni-
czyli zaproszeni goście – władze samorządowe, dyrektorzy 
i nauczyciele szkół, które uczestniczyły w projeckie, osoby 
prowadzące warsztaty, przedstawiciele instytucji kultural-
nych i stowarzyszeń, młodzież z zespołów projektowych 
oraz społeczność Szkoły Podstawowej w Sychowie. Logo 
projektu stworzył artysta Tomasz Mering.
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W projekt zaangażowało się wiele osób: nauczyciele, 
uczniowie, rodzice, ludzie kultury, lokalni artyści i twórcy, 
pracownicy szkoły w Sychowie i biblioteki w Luzinie. Or-
ganizatorzy dziękują za Wasze zaangażowanie, gotowość 
do podejmowania twórczych działań i wszelką inną, nie-
zbedną pomoc w realizacji projektu.

ZAPRASZAMY NA JASEŁKA

Zapraszamy grupy skupiające dzieci i młodzież do uczest-
nictwa w XIX GMINNYM PRZEGLĄDZIE JASEŁEK I 
ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH, który odbędzie się 12 
stycznia 2019 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 1 
im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie. Karty zgłoszeń nale-
ży składać w Gminnym Ośrodku Kultury w Luzinie do 4 
stycznia 2019 r. Serdecznie zapraszamy wszystkich miesz-
kańców do obejrzenia przygotowanych występów.

 
EDUKACJA

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 
W PLACÓWKACH EDUKACYJNYCH 

GMINY LUZINO

Świętowanie 100-lecia Niepodległej Polski w Szkole Pod-
stawowej nr 1 rozpoczęło się 9 listopada o godz. 11.00 uro-
czystym apelem „Do Hymnu”. Po przemówieniu dyrekto-
ra Dariusza Rompcy, dokładnie o 11.11 w „Rekordzie dla 

Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie

Niepodległej” cała szkolna społeczność wraz   ze szkołami 
w Polsce zaśpiewała cztery zwrotki hymnu państwowego – 
„Mazurek Dąbrowskiego”. Następnie nauczyciele udali się 
z klasami pod Pomnik Powstańców i Wojaków, by zapalić 
znicze i oddać cześć poległym za Ojczyznę.

Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Profesora Gerarda Labudy w Luzinie 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. Gerarda Labudy  
w Luzinie w dniu 9 listopada br. również wzięła udział 
w akcji „Rekord dla Niepodległej”. Społeczność Szkolna 
przemaszerowała pod upamiętniający odzyskanie nie-
podległości baner, który znajduje się na ścianie budynku, 
gdzie dyrektor Kazimierz Bistroń krótko przedstawił zarys 
historyczny zniewolenia Polski z uwzględnieniem historii 
ziemi kaszubskiej. Następnie w uroczystym tonie i w obec-
ności pocztu sztandarowego odśpiewane zostały cztery 
zwrotki hymnu narodowego.
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Szkoła Podstawowa im. ks. Jana 
Twardowskiego w Barłominie 

Dnia 9 listopada w Szkole Podstawowej im. Księdza Jana 
Twardowskiego  odbyła się uroczystość z okazji 100-lecia 
Niepodległości Polski. Społeczność szkolna przyłączy-
ła  się do wspólnej akcji śpiewania Hymnu Narodowego. 
Uczniowie klasy trzeciej i szóstej w swoim przedstawieniu 
zaprezentowali postać wybitnego żołnierza, harcerza, spo-
łecznika gen. Józefa Hallera oraz ważne wydarzenie w hi-
storii Polski - zaślubiny Polski z morzem. W uroczystości 
uczestniczył Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer wraz ze 
szkolną i lokalną społecznością. Było patriotycznie, wzru-
szająco, odświętnie i rodzinnie.

Szkoła Podstawowa  
im. płk. Stanisława Dąbka w Sychowie

Społeczność Szkoły Podstawowej w Sychowie rozpoczęła 
w dniu 9 listopada br. świętowanie 100 – lecie Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę koncertem pieśni patriotycz-
nych. Wszędzie królowały barwy narodowe – biel i czer-
wień. Scenę stanowił długowieczny dąb z liśćmi z imiona-
mi wszystkich uczniów i pracowników szkoły. Każda klasa 
przygotowała nie tylko piosenkę, ale również wspaniałą 
scenografię. Nie zabrakło kotylionów, wianków, szarf, ele-
mentów strojów z dawnych epok, transparentów, plansz, 
map, flag i biało-czerwonych kwiatów. . O godz. 11.11 
uczniowie sychowskiej podstawówki zintegrowali się z 
całą Polską odśpiewując cztery zwrotki Hymnu Narodo-
wego. Dzieła dopełniło  wspólne wyrecytowanie wiersza 
Władysława Bełzy, którego od pokoleń uczą się do dzisiaj 
wszystkie polskie dzieci „Kto ty jesteś? – Polak mały…”

Szkoła Podstawowa  
im.  Jana Pawła II w Kębłowie

Dnia 15 listopada w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Kębłowie odbył się uroczysty apel, podczas którego 
uczniowie, rodzice oraz nauczyciele mogli obejrzeć mon-
taż słowno-muzyczny upamiętniający moment odzyska-
nia niepodległości przez Polskę. Podczas tej uroczystości 
podsumowano również szkolny projekt "100 lat Niepod-
ległości Polski", w trakcie którego uczniowie brali udział 
w wielu wydarzeniach, konkursach i konkurencjach, któ-
re miały za zadanie przybliżyć dzieciom polską historię i 
sprawić, aby obchodzona w tym roku 100. rocznica od-
zyskania Niepodległości zapadła im głęboko w pamięć 
i w serca. Dzieci brały udział w konkursie plastycznym, 
muzycznym (podczas którego śpiewały pieśni patriotycz-

Dnia 5.11.2018 roku przedszkolaki uczęszczające do 
oddziału przedszkolnego w Robakowie odwiedziły Po-
mniki Pamięci Narodowej w Luzinie, Sychowie i Ro-
bakowie. Zapaliły znicze i krótką modlitwą oddały hołd 
ludziom, którzy walczyli o naszą wolność, natomiast 
9.11.2018 roku starszaki przygotowały krótką akademię 
związaną z rocznicą odzyskania niepodległości.

Dnia 31 października SP w Sychowie wysłała 140 kartek 
do bohaterów Powstania Warszawskiego w ramach ak-
cji „BohaterON”, do której przystąpiła z okazji 100-le-
cia odzyskania niepodległości przez Polskę, aby jeszcze 
bardziej podkreślić znaczenie walki Polaków o naszą Oj-
czyznę. Uczniowie klas IV-VI podczas lekcji historii pisali 
podziękowania na specjalnych kartkach pocztowych. Po-
wstanie Warszawskie zapisało się na kartach historii jako 
jedno z najważniejszych wydarzeń kształtujących polską 
tożsamość. Ludzie Ci zasłużyli na naszą wdzięczność, pa-
mięć i szacunek – akcja BohaterON pozwaliła każdemu na 
wyrażenie tego w symboliczny sposób.
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Szkoła Podstawowa  
im. Janusza Korczaka w Wyszecinie

Dnia 8 listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Ja-
nusza Korczaka w Wyszecinie odbyła się  impreza sporto-
wa „Silni i sprawni dla Niepodległej”- sztafeta 100 okrążeń 
dookoła szkoły. Ideą biegu było uczczenie w nietypowy 
sposób rocznicy odzyskanie niepodległości przez Polskę. 
W biegu wzięła udział ubrana w barwy narodowe społecz-
ność szkoły wraz z nauczycielami  i przybyłymi  rodzicami. 

Gminne Przedszkole Publiczne w Luzinie
Dnia 9 listopada 2018 roku w Gminnym Przedszkolu Pu-
blicznym w Luzinie świętowano 100. rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Podczas występu dzieci re-
cytowały wiersze o tematyce patriotycznej, śpiewały pio-
senki, a także wykonały niezwykły taniec, który wzbudził 

zachwyt i wzruszenie wśród licznie zgromadzonych gości. 
Wspólne odśpiewanie Hymnu Narodowego wzmocniło 
więzi wszystkich osób tworzących środowisko przedszkol-
ne. Gminne Przedszkole Publiczne w dniu 9 listopada 
wzięło również udział w akcji „Razem dla Niepodległej”. 
Przedszkolaki, wspólnie z pracownikami placówki odśpie-
wały 4 zwrotki Hymnu Narodowego.

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ
SZKOŁY ZWIĄZANE ZE 100-LECIEM 

ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie

Rok szkolny 2018/2019 został ogłoszony „Rokiem dla nie-
podległej”. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lecha Bądkow-
skiego w Luzinie postanowiła przyłączyć się do godnego 

ne), quizie historycznym i szkolnym biegu niepodległo-
ściowym. Łącznie przyznano aż 38 nagród i dyplomów. 
Ponadto w szkole można było również obejrzeć ciekawe 
eksponaty pochodzące z odległych czasów, a to wszystko 
dzięki uprzejmości rodziców oraz przyjaciół szkoły. Spo-
łeczność szkolna bardzo dziękuje wszystkim za zaanga-
żowanie oraz pomoc. 9 listopada o godzinie 11:11, w ra-
mach świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości, uczniowie wraz z nauczycielami wspólnie 
zaśpiewali 4-zwrotkowy Hymn Narodowy w ramach akcji 
„Rekord dla Niepodległej”. Chwila ta została uwiecznio-
na zdjęciami oraz filmem wykonanym za pomocą drona, 
udostępnionego przez firmę Wikęd. Dyrekcja oraz na-
uczyciele szkoły mają nadzieję, że te wszystkie wydarzenia 
sprawiły, że dzieci poczuły prawdziwego ducha patriotycz-
nego i na długo zapamiętają tę 100. rocznicę odzyskania 
przez naszą Ojczyznę Wolności.
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uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez 
naszą ojczyznę. Od października realizowano projekt 
edukacyjny o nazwie „POLSKA NIEPODLEGŁA”. Roz-
budzanie uczuć patriotycznych i kultywowanie tradycji 
narodowych, rodzinnych wpisane są w treści nauczania 
każdej placówki oświatowej. Inicjatywy i działania roz-
poczęto czytania fragmentów tekstów z „Pana Tadeusza”. 
Uczniowie recytowali i odczytywali fragmenty utworu 
Mickiewicza dotyczące m.in. obyczajów szlacheckich. 
Wspólnie śpiewano znane wszystkim utwory: „Rotę”, 
„Pierwszą Brygadę”, czy „Rozkwitały pąki białych róż”. Nie 
zapomniano również o sporcie. W ramach tego zadania 
młodzież wzięła udział w „Sprincie do Niepodległości”, w 
urokliwych ścieżkach naszego parku w sąsiedztwie szkoły. 
Uczniowie SP nr 1 walkę Kaszubów o wolną Polskę mogli 
poznać dzięki wystawie w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Luzinie pt. „Marzenia Kaszubów o Polsce” i uprzejmo-
ści pani dyrektor Marii Krośnickiej, która z miłą chęcią 
wcieliła się w rolę „przewodnika dziejów naszej miejsco-
wości i regionu”. Nie zapomniano uczcić pamięci tych, 
co oddali życie za naszą ojczyznę. Uczniowie odwiedzili  
miejsca pamięci narodowej: Pomnik Powstańców i Woja-
ków oraz Mogiłę i Pamiątkowy Kamień Ofiar Stutthofu.  
W obchody niepodległościowe włączyli się również ro-
dzice uczniów, którzy na biało – czerwonych cegiełkach 
opowiedzieli, czym jest dla nich Polska.

Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Profesora Gerarda Labudy w Luzinie 

Od połowy września we wszystkich klasach przez miesiąc 
odbywały się biegi eliminacyjne pamięci Pawła i Fran-
ciszka Perszonów, w których wystartowało ponad 700 
uczniów. Paweł Perszon urodził się 23.09.1896 r. w Pobło-
ciu, zaś jego syn Franciszek Perszon 19.01.1924 r. W cza-
sie wojny mieszkali w Barłominie. Werbowani do wojska 
niemieckiego konsekwentnie odmawiali i postanowili się 
ukrywać. Jeden z bunkrów dobrze zamaskowany znajdo-
wał się w owczarni Pawła Perszona. 15 sierpnia 1944 roku 
specjalna ekipa esesmanów złożona z Niemców i Ukraiń-
ców dokonała brutalnej rewizji i przeszukała dom. Następ-
nie udali się do owczarni i odkryli ukrywających się Pawła 
i jego dwóch synów (Franciszka i Józefa). Ojciec został 
powieszony na drabinie i poddany torturom, a następnie 
przewieziony wraz z synami do więzienia w Wejherowie, 
gdzie Pawła Perszona zakatowano na śmierć. Syn Franci-
szek został wywieziony z wejherowskiego więzienia i do 
dnia dzisiejszego nie udało się odnaleźć żadnego po nim 
śladu. Młodszy syn Pawła – Józef – przeżył obóz koncen-
tracyjny Stutthof i do dzisiaj mieszka w Kanadzie. Wyło-
niono 240 zawodników do biegów finałowych na dystansie 
1000 m. Biegi finałowe rozegrano w sześciu kategoriach, 
w których czołowe lokaty zajęli w klasyfikacji dziewcząt, 
klasy VII:1. Patrycja Figlon VII c, 2. Wiktoria Domańska 
VII b, 3. Patrycja Maszota VII b. Klasy VIII:1. Weronika 
Bonk VIII j, 2. Wiktoria Sternal VIII g, 3. Natalia Syldatk 
VIII i. Klasy III:1. Julia Fajter III a, 2. Julia Plecke III e, 3. 
Milena Fajter III a. W klasyfikacji chłopców, klasy VII:1. 
Oliwier Lademann VII a, 2. Paweł Mach VII c, 3. Mate-



27

LUZINO Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy

Nr 146/grudzień 2018

usz Miotk VII g. Klasy VIII: 1. Stanisław Rojewski VIII 
e, 2. Szymon Skurat VIII e, 3. Kamil Gruba VIII i. Klasy 
III: 1. Paweł Chrabkowski III a, 2. Bartłomiej Kolbusz III i, 
3. Konrad Formela III e. Na uroczystym zakończenia bie-
gów, które odbyło się w ramach akademii z okazji Święta 
Niepodległości najlepszym zawodnikom zaproszeni go-
ście:  Mariusz Kaliszewski, Piotr Klecha, Krzysztof Bober 
i Aleksandra Meyer wręczyli statuetki, puchary, medale i 
nagrody rzeczowe. Najlepsze klasy otrzymały siatki ze sło-
dyczami. Pamiątkowe medale otrzymali wszyscy ucznio-
wie startujący w biegach finałowych. Wręczone nagrody 
zostały ufundowane przez Nadleśnictwo Strzebielino z 
siedzibą w Luzinie oraz Gminny Ośrodek Sportu Rekre-
acji i Turystyki w Luzinie.
Dnia 9 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
2 w Luzinie uczestniczyli w drugim spotkaniu w ra-
mach projektu „Solidarność dla Niepodległości”.  

W siedzibie Wejherowskiej Wspólnoty Pokoleń - Muzeum 
Solidarności  siódmoklasiści wspólnie z uczniami innych 
szkół i osobami z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także 
pensjonariuszami z Domu Pomocy Społecznej w Wejhe-
rowie, uczcili Święto Niepodległości. Głównym punktem 
programowym spotkania był konkurs wiedzy z zajęć prze-
prowadzonych w ramach projektu. Na pytania konkurso-
we dotyczące zarówno Piaśnicy, historii Kaszub (odzwier-
ciedlającej drogę Kaszubów do odzyskania niepodległo-
ści), jak i bohaterów budowania kaszubskiej świadomości 
niepodległościowej, wnikliwie odpowiadali nie tylko mło-
dzi, ale również seniorzy. Nie ulega najmniejszej wątpli-
wości, iż zróżnicowanie wiekowe uczestników projektu 
przyczyniło się do nawiązania szczególnej więzi między-
pokoleniowej. Uczniom SP nr 2 udało się zająć pierwsze 
(Angelika Żelazny VII a, Tomasz Skiba VII c) i drugie 
miejsce (Karol Gryczewski VII a) oraz wyróżnienia (Olaf 
Giedrojć VII a, Dawid Szałas VII a, Patryk Littwin VII a, 
Aneta Jankowska VII c, Marcelina Teclaf VII c i Andżelika 
Hewelt VII c). Zwycięzcom pogratulował prezydent mia-
sta Wejherowo Krzysztof Hildebrandt.

 
#SUPERKODERZY  

W SP W BARŁOMINIE

#SuperKoderzy to ogólnopolski program edukacyjny Fun-
dacji Orange, którego kluczowym elementem jest nauka 
programowania. W czasie trwania programu dzieci uczą 
się programowania, podstaw robotyki i poznają świat no-

wych technologii nie tylko na informatyce, ale również na 
lekcjach przyrody, historii, języka polskiego czy muzyki. 
W tym roku szkolnym 170 szkół z całej Polski otrzymało 
grant w wysokości 2500 zł na zakup sprzętu komputero-
wego i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadze-
nia zajęć w ramach wybranej ścieżki. Wśród nich znalazła 
się Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Twardowskiego 
w Barłominie. Dodatkowo Fundacja zapewniła dwóm na-
uczycielom profesjonalne szkolenie przygotowujące do 
przeprowadzenia zajęć oraz wsparcie edukatorów podczas 
trwania projektu.

SUKCESY UCZNIA SP NR 1 W LUZNIE

Uczeń SP nr 1 w Luzinie, Maciej Keller został m.in. lau-
reatem międzynarodowego 
konkursu literackiego. Jego 
proza „Opowieść o cudzie wi-
gilijnym” została zauważona 
i doceniona przez jury, składa-
jące się z wybitnych osobistości 
ze świata literatury i sztuki. 21 
maja w słupskiej filharmonii 
odbyła się wielka gala podsu-
mowująca XXXIV Międzyna-
rodowy Konkurs Literackiej 
Twórczości Dzieci i Młodzieży 
im. Wandy Chotomskiej, któ-
rą swą obecnością uświetnili 
włodarze Słupska, Kobylnicy, 
rektor Akademii Pomorskiej, 
przedstawiciele Pomorskiego 
Kuratorium Oświaty, Związ-

ku Nauczycielstwa Polskiego oraz wielu innych gości. W 
minionych latach nagrody laureatom wręczała sama pa-
tronka konkursu – Wanda Chotomska.  W tym rokuzastą-
piła ją córka – Ewa Chotomska, bardziej znana szerokiej 
publiczności jako Ciotka Klotka z Pana Tik-Taka. Maciej 
znalazł się w gronie laureatów i otrzymał prestiżowy pre-
zent – zbiór drukiem nagrodzonych wierszy i opowiadań 
pod wspólnym tytułem „Słowo jak witraż duszy”, który był 
też hasłem przewodnim tegorocznego konkursu. Mimo, że 
wszystkie nagrody były równorzędne, to jury w „W słowie 
wstępnym” wyróżniło opowiadanie Macieja jako jedno z 
trzech najlepszych w kategorii wiekowej I-IV, co z pewno-
ścią jest spektakularnym sukcesem. Uczniowi podczas gali 
towarzyszyła wychowawczyni Mirosława Marszewska, 
która otrzymała od organizatorów List Gratulacyjny za 
wspieranie jego pasji i inspirowanie do działania. Maciej 
Keller po raz drugi z rzędu wywalczył również  tytuł laure-
ata w XXII Ogólnopolskim i XXXVI Wojewódzkim Prze-
glądzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej. 
Jego wiersz zatytułowany „Zaczarowane Farby” został do-
ceniony przez jury i wydany drukiem w pokonkursowym 
almanachu „Lipa 2018”.  Maciej wziął udział, również dru-
gi rok z rzędu, w cyklicznym konkursie organizowanym 
w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu „(Pod)różne histo-
rie” i tutaj za prozę pt. „Wycieczka krajoznawcza”  także 
uzyskał tytuł laureata.  Uczniowi udał się także zdobyć II 
miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Literackim „Listy 
do Niepodległej Polski” zorganizowanym przez Szkołę 
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Podstawową nr 5 w Redzie z okazji 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Macieja wspierają rodzice, a 
szczególnie mama – pani Katarzyna Keller, pisarka, autor-
ka książki pt. „W koło Macieju”. 

 
MANIFESTACJA EKOLOGICZNA

Dnia 14 listopada 2018r. stał się w Luzinie Dniem Czyste-
go Powietrza. W związku z realizacją projektu „Oddychaj 
swobodnie w pięknej Gminie Luzino” Szkoła Podstawowa 
nr 1 zorganizowała manifestację ekologiczną. Uczniowie 
klas IV-VI wraz z nauczycielami maszerowali ulicami 
Luzina z maseczkami antysmogowymi na twarzy i rozda-
wali ulotki. Każda klasa przygotowała również transparen-
ty, na których widniały hasła negujące spalanie  śmieci w 
domowych piecach, m.in. : "Szanuj dzieci, nie pal śmieci,” 
Śmieci mało ciepła dają i powietrze zatruwają", "Nie pal w 
piecu śmieci, bo trujesz siebie i swoje dzieci", "Nie spalaj 
odpadów, bo trujesz zdrowie swoje i swoich sąsiadów". 
Głównym celem manifestacji było dotarcie do możliwie 
najszerszego grona mieszkańców z informacją o szko-
dliwości spalania śmieci oraz konieczności zmiany złych 
nawyków w zakresie spalania odpadów. Uczniowie chcieli 
poprzez ten przemarsz podnieść świadomość mieszkań-
ców Luzina na temat jakości powietrza w otaczającym ich 
środowisku. Społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 ma 
nadzieję, że ta manifestacja  pobudzi luzinian do aktyw-
nego działania w zakresie ochrony środowiska lokalnego i 
uczuli na konieczność reagowania na szkodliwe działania 
osób trzecich. W akcji wspomogli szkołę przedstawiciele 
Wejherowskiego Alarmu Smogowego. Świadkami wyda-
rzenia byli goście, którzy często odwiedzają mury szkoły: 
przewodnicząca Rady Rodziców - Iwona Naczk, wójt gmi-
ny Luzino - Jarosław Wejer oraz przedstawicielka Rady 
Powiatu - Genowefa Słowi.

 
SUKCES W BADMINTONIE

W dniu 9 października 2018 w Szemudzie odbyły się Mi-
strzostwa Powiatu w Badmintonie. Szkoła Podstawowa 
nr 2 im. prof. Gerarda Labudy w Luzinie już od trzech lat 
zdobywa na tych zawodach medale. Tak też było i w tym 
roku. Reprezentacja chłopców zajęła wprawdzie szóste 
miejsce ale drużyna dziewcząt wywalczyła srebrny medal. 
Skład reprezentacji dziewcząt: Mariola Dampc z kl. 3h, 
Agnieszka Modrzejewska z kl. 8j, Oliwia Nadolska z kl. 8a.

 
APEL SP W WYSZECINIE

Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców, 
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wyszecinie zwracają 
się z ogromną prośbą o wsparcie finansowe niezbędne 
do przeprowadzenia uroczystości związanej z nada-
niem imienia i sztandaru. 
Nauczanie dzieci w Wyszecinie rozpoczęło się  66 lat temu. 
Szkoła jest mocno zakorzeniona w środowisku i zawsze 
wychodzi naprzeciw jego oczekiwaniom. Obecnie to za-
dbana, dobrze wyposażona, gwarantująca dobre warunki 
nauki i pracy placówka. Wykwalifikowana kadra pedago-
giczna dba o wysoki poziom kształcenia uczniów. Jednym 
z najważniejszych zadań szkoły jest szeroko rozumiana 
promocja zdrowia, a placówka od 2001 roku należy do 
Sieci Szkół Promujących Zdrowie. W codziennych dzia-
łaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
rozbudza zainteresowania uczniów, ich twórcze inspiracje, 
wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka i dbałość o 
swoje zdrowie. Zwieńczeniem podejmowanych przez nas 
starań i działań jest nadanie szkole imienia. 21 czerwca 
2018 roku, na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady 
Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego,  Rada Gminy 
Luzino nadała szkole imię Janusza Korczaka. Przed nami 
uroczystość z okazji nadania imienia i sztandaru szkole, 
która odbędzie się w marcu 2019 roku. Środki finansowe 
zbieramy samodzielnie. Każda, nawet najmniejsza kwo-
ta, pomoże nam w realizacji tak ważnego przedsięwzię-
cia. Dlatego zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o 
wsparcie finansowe. 
W zamian oferujemy:
- podziękowanie i przybicie pamiątkowego gwoździa 
 z grawerunkiem w drzewiec sztandaru, przy wpłatach po-
wyżej 200 złotych,
- wpis do księgi pamiątkowej,
- opublikowanie na stronie szkoły listy darczyńców wraz 
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 z podziękowaniami,
- informację w mediach lokalnych.
Otrzymane dofinansowanie przeznaczymy na zakup 
sztandaru wraz z drzewcem oraz pozostałych materiałów 
związanych z przygotowaniem uroczystości. Z góry bar-
dzo serdecznie Państwu dziękujemy za okazaną nam przy-
chylność. Wierzymy, że Państwa pomoc umożliwi nam 
zrealizowanie zamierzonych inicjatyw i będzie wkładem 
w rozwój i edukację następnych pokoleń. 
Wpłat można dokonywać na konto Rady Rodziców przy 
Szkole Podstawowej im. Janusz Korczaka w Wyszecinie 
z dopiskiem „SZTANDAR”. 
Numer konta: 86834900020012946630000010.

 Z wyrazmi szacunku

Społeczność Szkoły Podstawowej 
im. Janusza Korczaka w Wyszecinie

 
SPORT

 
ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA  

GALERII 10-LECIA GOSRIT LUZINO

Serdecznie zapraszamy do oglądania galerii zdjęć „10-le-
cia GOSRiT Luzino”, która została udostępniona w Hali 
Widowiskowo – Sportowej im. Marszalka Macieja Pła-
żyńskiego. Zostały w niej zamieszczone zarówno zdjęcia 
historyczne (z lat 1946-2000) wśród, których prawdziwym 
rodzynkiem jest zdjęcie Ludowych Zespołów Sportowych 
z Luzina z 1946 roku, jak i przegląd zdjęć z lat 2007-2017. 
Szukając wśród zdjęć swoich przodków można zobaczyć 
jak ponadczasowy charakter ma aktywność sportowa, nie 
tylko na terenie gminy Luzino.

 
ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA  

SIATKÓWKI

Za nami pierwszy trening siatkówki, który poprowadził 
w Luzinie Daniel Pliński. Młodzi sportowcy mieli okazję 
pod okiem mistrza zapoznać się z zasadami działania jego 
Akademii na naszym terenie oraz wziąć udział w trening,  
który oprócz Plińskiego prowadził pomagający mu trener 
GOSRiT Luzino, Piotr Sonnenberg. Serdecznie zaprasza-
my na treningi siatkówki do luzińskiej hali. Więcej o Aka-
demii Siatkówki Daniela Plińskiego na: http://plinskiaka-
demia.pl/

 
ZAKOŃCZYŁY SIĘ ROZGRYWKI 

LUZIŃSKIEJ LIGI SOŁECKIEJ 2018. 
 CYKLOPY WYSZECINO MISTRZEM!

Zakończyły się rozgrywki Luzińskiej Ligi Sołeckiej 2018.  
Mistrzem Ligi została drużyna Cyklopy Wyszecino, która 
w ostatniej kolejce wygrała w Milwinie 4:1. Mimo poraż-
ki drużyna Wacława Żywickiego zakończyła zmagania na 
trzecim miejscu. Warto dodać, że spotkanie to obfitowało 
w wiele akcji, a najlepszym zawodnikiem na boisku był 
bramkarz gospodarzy. Wicemistrzem ligi zostało Zelewo. 
Drużyna KS Suchocki zremisowała w ostatniej kolejce  z 
Barłominem 1:1.  W innym spotkaniu Luzino pewnie po-
konało na własnym boisku Robakowo 4:0. Luzińskie roz-
grywki dla drużyn soleckich to ostatnia tego typu liga na 
pomorzu, która już po raz osiemnasty  angażuje lokalna 
społeczność. Teraz zawodnicy drużyn sołeckich udadzą 
się na zasłużony odpoczynek a do sportowej rywalizacji 
wrócą w styczniu, kiedy to na Hali Widowiskowo – Spor-

Wyszecino

Zelewo
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towej GOSRiT w Luzinie rozpoczną zmagania w Lidze 
Halowej.  Zakończenie rozgrywek to okazja do podzięko-
wań dla jego organizatora, którym jest Witold Dąbrowski 
oraz kierowników drużyn, którzy społecznie prowadzą 
swoje drużyny. 

Barłomino

Kębłowo

Kochanowo

Luzino

Milwino

Robakowo

Sychowo

 
ZAPRASZAMY DO LUZINA NA KASZUB 

CUP - ZMIANA TERMINÓW

Serdecznie zapraszamy do udziału w jubileuszowym X cy-
klu Ogólnopolskich Turniejów Kaszub Cup, które odbędą 
się tej zimy tradycyjnie w Hali Widowiskowo – Sportowej 
im. Marszałka Macieja Płażyńskiego w Luzinie. 
Warto dodać, że w 9-letniej historii turniejów uczestniczy-
ło 850 drużyn z ponad 170 klubów z terenu całego kraju 
oraz Rosji i Białorusi. W tym czasie swoją obecnością za-
szczyciło organizatorów wielu znanych piłkarzy i trenerów. 
W GOSRiT gościli trenerzy Reprezentacji Polski: Paweł 
Janas i Wojciech Łazarek. Ponadto nagrody dla młodych 
piłkarzy wręczali m. in.: Rafal Kaczmarczyk, Karol Piątek, 
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Pawel Buzała, Bartosz Ława, Marcus da Silva oraz obecny 
trener polskiej młodzieżówki Czesław Michniewicz   Ser-
decznie zapraszamy do udziału w tym wyjątkowym jubi-
leuszowym turnieju. Twórz razem z nami historie Kaszub 
Cup. Na uczestników sportowej rywalizacji oprócz świet-
nej zabawy, jak co roku w Luzinie czekają liczne nagrody. 
Szczegóły, tj. plan imprez znajduje się na stronie www.go-
srit.luzino.pl

 
WIKĘD WYGRYWA Z ARKĄ GDYNIA

Dnia 3 listopada br. w Luzinie doszło do pojedynku po-
między zespołami sąsiadującymi ze sobą w tabeli. Zespół 
Wikędu co prawda kontynuuję serię meczy bez porażki, 
lecz przystępował do tego meczu bez dwóch podstawo-
wych zawodników (Czoska i Maszota).
Mimo tego początek meczu należał zdecydowanie do 
gospodarzy. Już w piątej minucie bramkę zdobył Daniel 
Lisowski. Wykorzystał on zamieszanie w polu karnym, 
które miało miejsce po rzucie rożnym. Kilka minut póź-
niej w sytuacji sam na sam znalazł się Krystian Opłatkow-
ski, który jednak nie zdołał pokonać bramkarza gości. W 
dalszej części pierwszej połowy to drużyna gości przejęła 
inicjatywę. Konsekwencją tego była bramka wyrównują-
ca. Przed przerwą jednak to Wikęd był bliżej prowadze-
nia lecz szczęścia zabrakło Michałowi Fierka. Po przerwie 
mecz zmienił swoje oblicze. Wikęd Luzino utrzymywał się 
przy piłce i starał się wyjść na prowadzenie. Jednak to in-
dywidualny błąd obrońcy Arki Gdynia otworzył drogę do 
bramki. Opłatkowski zachował zimną krew i uderzeniem 
z 16 metrów pokonał bramkarza z Gdyni.  Zaraz po bram-
ce na boisku pojawił się wracający po kilkumiesięcznej 
przerwie Jakub Tobiaski, który bardzo szybko pokazał, że 
po kontuzji nie ma już śladu. Do końca meczu wynik nie 
uległ zmianie, choć to Wikęd miał jeszcze kilka groźnych 
okazji do podwyższenia wyniku. Warto dodać, że ponow-
nie w pierwszym składzie wystąpił 16-letni Łukasz Micha-
łek, a w drugiej połowie pojawił się również 15-letni Kac-
per Bornowski. W drużynie Arki Gdynia w tym spotkaniu 
wystąpiło kilku zawodników znanych z boisk Ekstraklasy. 
Najbardziej znani z nich to: Marcus Da Silva oraz Dimitr 
Boddanov, który nie dokończył tego meczu po otrzyma-
niu dwóch żółtych kartek.

 
PIŁKARKI GOSRIT LUZINO  

WYGRYWAJĄ W MECZU NA SZCZYCIE

Znakomicie zaprezentowały się podopieczne trenera Syl-
westra Piątka, które 4.11.2018 roku w ramach 12 kolejki 
III ligi kobiet, pokonały w Lęborku miejscowy Lew 3:1. 
Bramki dla luzińskiej drużyny zdobyły: Magda Lińska, 
Weronika Mutke i Anna Miszka. Po tym meczu GOSRiT 
umocnił się na pozycji wicelidera. Wyjazd na ten mecz zo-
stał sfinansowany przez PKS Gdynia S.A. i nie mógłby się 
odbyć bez niezastąpionego Stanisława Engelbrecht. Tym 
meczem nasza drużyna zakończyła rundę jesienną, w któ-
rej zanotowała 8 zwycięstw, 2 remisy i dwie porażki. Przed 
nimi jeszcze w tym roku dwa turnieje halowe w Malborku 
i Kołobrzegu. 

 
GOSRIT 2006 LUZINO LIDEREM  

PO RUNDZIE JESIENNEJ

Prowadzona przez trenera Pawła Buzałę drużyna GOSRiT 
2006 Luzino zakończyła rundę jesienna na pozycji lide-
ra. W ostatnim meczu nasz zespól wygrał z GTS Pruszcz 
Gdański 5:0. Gole w tym meczu zdobyli: Kacper Mienik 
(3) i Adrian Wolter (2).
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W LUZINIE ODBYŁA SIĘ 

 NIEPODLEGŁOŚCIOWA KADRA  
POMORZA LZS

6 listopada 2018 roku na obiektach GOSRiT w Luzinie od-
było się kolejne zgrupowanie Niepodległościowej Kadry 
Pomorza LZS. Trener Paweł Radecki zaprosił na nią 19 
wyróżniających się zawodników klubów LZS z rocznika 
2002/03 z terenu Północnych Kaszub. Trenerowi Radec-
kiemu w konsultacji pomagali Maksym Graczyk i Magda 
Kołacz oraz ambasador kadry, Rafał Kaczmarczyk. Pod-
czas zajęć treningowych  obecny był również  Przewodni-
czący Pomorskiego LZS, Piotr Klecha. W Luzinie zjawili 
się reprezentanci klubów: GOSRiT Luzino, Bytovia Bytów, 
FC Gowidlino, Wicher Wierzchucino, Kaszubia Starzyno. 
Kolejne zgrupowanie odbędzie się 7.11.2018 w Nowym 
Dworze Gdański. Po nim wyłoniona zostanie Reprezen-
tacja naszego województwa w kategorii junior młodszy 
składająca się z przedstawicieli małych pomorskich klu-
bów. Powołani zawodnicy: Kamil Bornowski, Damian 
Cybulla, Szymon Dawidowski, Jakub Dettlaff, Wiktor 
Droździel, Filip Gilmajster, Maciej Kanczkowski, Szymon 
Landowski, Michał Leik, Radosław Leik, Łukasz Micha-
łek, kacper Miotk, Szymon Miotk, Mikołaj Nastały, Oskar 
Paschke, Paweł Selonke, Kacper Sildatk, Igor Wiczkowski, 
Bartosz Wolski. Zadanie dofinansowane przez Samorząd 
Województwa Pomorskiego.

 
W LUZINIE MINISTRANCI ZAGRALI 

DLA NIEPODLEGŁEJ

Dnia 10.11.2018 roku na Hali Widowiskowo – Sportowej 
w Luzinie odbył się Turniej Niepodległości w halowa pił-

kę nożną dla Liturgicznej Służby Ołtarza. Luziński obiekt 
był jednym z trzech, na których w tym roku rywalizowali 
ministranci. W sportowej rywalizacji uczestniczyły aż 32 
ekipy w kategorii lektorzy młodsi, (rocznik 2006 – 2003*) 
wśród nich przedstawiciele parafii Św. Wawrzyńca z 
Luzina, którzy zakończyli zmagania na ćwierćfinale. Tur-
niej wpisywał się w obchody 100-lecia odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. Patronat honorowy nad turniejem 
objął ks. Abp Sławoj Leszek Głódź – Metropolita Gdański 
oraz Gabriela Lisius – Starosta Wejherowski. 

 
PIŁKARKI Z LUZINA NAJLEPSZE 

 W POWIECIE

Kolejny sukces zanotowały luzińskie piłkarki. Tym razem 
reprezentacja SP 2 Luzino wygrała Powiatowe Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej i awansowała do eliminacji woje-
wódzkich, które odbędą się w luzińskiej hali w czwartek 
29.11.2018. Drużyna dziewcząt składała się w większości 
z piłkarek GOSRiT Luzino, a podczas turnieju prowadzo-
na była przez Grzegorza Semaka. Serdecznie gratulujemy 
i życzymy powodzenia w eliminacjach wojewódzkich. 

GALA SPORTU 2018

Dnia 2 grudnia br. na Hali Widowiskowo – Sportowej 
im. Marszałka Macieja Płażyńskiego w Luzinie odbyła się 

Gala Sportu 2018. Uroczystość poprowadził Piotr Klecha 
– dyrektor GOSRiT Luzino, który w kilku zdaniach pod-
sumował mijający rok. Na uroczystości obecne były wła-
dze gminy z Wójtem Jarosławem Wejerem i Przewodni-
czącym Rady Gminy Bartłomiejem Formela na czele oraz 
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prof. Waldemar Moska – rektor AWFiS w Gdańsku.Tra-
dycyjnie, gala była okazją do wręczenia podziękowań dla 
sponsorów, darczyńców, sportowców, trenerów oraz osób, 
które aktywnie włączają się rozwój luzińskiego sportu. Po 
zakończeniu wszystkich podziękowań młodzi sportowcy 
mieli okazję do zaprezentowania swoich umiejętności, a 
następnie otrzymali ponad 500 świątecznych upominków. 
Na początek wręczono nagrody Rady Gminy Luzino dla 
sportowców i trenerów na wybitne osiągnięcia sportowe 
w sezonie 2017/18. Nagrody z rąk Bartłomieja Formeli 
oraz Jarosława Wejera otrzymali: kickboxerki, medalistki 
Mistrzostw Świata i Europy: Zuzanna Kalbarczyk i Pauli-
na Stenka, tenisiści stołowi: Magdalena Płotka, Katarzyna 
Płotka i Przemysław Dosz oraz piłkarze i piłkarki: Weroni-
ka Mutke, Zofia Okoń, Jakub Karczewski, Nikodem Groth 
i Krystian Opłatkowski. Nagrodę otrzymała również 
oszczepniczka Marta Kąkol. Wyróżnieni zostali również 
trzej trenerzy: Rafał Karcz - trener sekcji kickboxingu oraz 
trener Kadry Narodowej Juniorów, Waldemar Płotka - tre-
ner sekcji tenisa stołowego, której drużyna kobiet awanso-
wała do 1 ligi, a mężczyzn do III ligi i Karol Piątek, który z 
drużyną GOSRiT 2005 awansował do 1 Ligi wojewódzkiej 
(lider po rundzie jesiennej) i zajął z nią 3 miejsce w Polsce 
podczas Turnieju Mała Piłkarska Kadra Czeka LZS. Kolej-
ne nagrody otrzymali kierownicy i organizator Luzińskiej 
Ligi Sołeckiej: Witold Dąbrowski, Mirosław Joskowski, 
Krzysztof Guzmann, Wacław Żywicki, - Zbigniew Tobias , 
Robakowo - Jarosław Reszke , Wyszecino - Waldemar For-
mela , Zelewo - Maciek Korosacki, Sychowo- Arkadiusz 
Bieszke, Kochanowo- Wiesław Konkol. Wręczone zostały 
również puchary i medale na zakończenie tegorocznych 
rozgrywek. Mistrzem XVIII edycji ligi zostały Cyklo-
py Wyszecino. Kolejne miejsca zajęli: Suchocki Zelewo, 
Milwino, Robakowo, Barłomino, Kochanowo, Kębłowo, 

Luzino, Sychowo. Pamiątkowe statuetki otrzymali również 
sędziowie: Rafał Magulski, Mirosław Miotk, Paweł Bigus 
i Radosław Sikora Podziękowania otrzymało również 19 
trenerów pracujących w luzińskich sekcjach: GOSRiT 
Luzino – piłka nożna, kickboxing, tenis stołowy, siatkówka 
dziewcząt, sporty walki i Cross Fitness oraz GKS Luzino, 
Akademi Piłkarskiej Karola Piątka i Akademi Siatkówki 
Daniela Plińskiego i współpracująca z GOSRiT Luzino, 
Świetlica Integracyjna „Skrzydła Anioła”. Nagrodzeni 
zostali: Paweł Radecki, Maciej Pliński , Sylwester Piątek, 
Paweł Hinz, Grzegorz Semak, Karol Piątek, Paweł Buza-
ła, Piotr Jasielski, Mateusz Cytryniak, Maksym Graczyk, 
Tomasz Joryn, Magda Kołacz, Rafał Freitag, Waldemar 
Plotka , Rafał Karcz, Daniel Pliński, Piotr Sonnenberg, 
Wiesław Szmidtka, Piotr Kotłowski, Dorota Żaczek Duża 
konkurencja była w tym roku wśród najlepszych strzelców 
GOSRiT Luzino : Złoty but otrzymali:: Piotr Derba (36 
goli) i Karolina Drewa (17 bramek). Oddzielne podzięko-
wania otrzymali „Przyjaciele Luzińskiego Sportu”, których 
w tym roku było wyjątkowo dużo. To dzięki ich pomocy 
we wszystkich luzińskich sekcjach trenuje ponad 800 osób 
w tym 500 dzieci, a GOSRiT rocznie organizuję i współ-
organizuje ponad 100 imprez sportowo – rekreacyjnych. 
Przyjaciele Luzińskiego Sportu 2018: Jarosław Wejer- Wójt 
Gminy Luzino, Bartłomiej Formela – Przewodniczący 
Rady Gminy Luzino, firma TRANSFORMELS, Gabriela 
Lisius – Starosta Wejherowski, prof. Waldemar Moska - 
rektor AWFiS w Gdańsk, firma LOTOS - Mecenas projek-
tu „Piłkarska Przyszłość z Lotosem”, Radosław Michalski – 
Prezes Pomorskiego ZPN, Rafał Kędziora - firma WIKĘD, 
Mariusz Maszota – firma EL PROFESSIONAL, Zygmunt 
Kleba – firma TATTAK KLEBA, Witold Skiba – preses 
PKS Gdynia, Adam Galas – dyrektor PKS Gdynia, Witold 
Breska – firma U WITKA, Tomasz Bocheński – Piłkarska 
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Przyszłość z Lotosem, Mariusz Kaliszewski – Nadleśniczy 
Przyszłość z Lotosem, Mariusz Kaliszewski – Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Strzebielino z siedzibą w Luzinie, Marek 
Bulczak – firma MAR BRUK z Luzina, Michał Szmyt-
ke – firma SAN TECH, Lucyna Fuhrmann – hurtownia 
elektryczna DOKO z Wejherowa, Luba Graczyk – sklep 
sportowy z Luzina, Mirosław Kopacz – firma PROTEL 
z Luzina, Zygmunt Labuda – firma AGD RTV z Luzina, 
Ireneusz Kandzora – firma ENERGOBUD, Józef Kandzo-
ra – sklep zoologiczny „Pupil” z Luzina, GS Sierakowice, 
Krzysztof Wiśniewski – firma EUROCAST, Marek Ma-
łaszycki, Krzysztof Gordziej – firma TRAMPKARZE.PL, 
Roman Konkol – firma TECH ROM, Ryszard Białk, Zyg-
munt Dudek – prezes Banku Spółdzielczego w Krokowej, 
Marcin Semerling – firma SEmerling Security, Kinga Blo-

kus – firma Pierniki Bajka, Stanisław Engelbrecht – Radny 
Gminy Luzino, Agnieszka Klebba – firma ABAT, Falkow-
ski AUTO MOTO SERWIS, Regina Baranowska – Rzepa 
– Biuro podróży Leotour, Kazimierz Bistroń – dyrektor 
SP nr 2 w Luzinie, Chata Kębłowo, Rafał Czech – firma 
„A&R”, Sławomir Miotk – naczelnik OSP Luzino, Wie-
sław Trepczyk – Radny Gminy Luzino, Sylwester Piątek 
– Radny Gminy Luzino, Pomorski LZS.  Podziękowania 
wręczyli również trenerzy innych luzińskich sekcji. Rafał 
Karcz – trener sekcji kickboxingu podziękował Filipo-
wi i Marzenie Buda z firmy ITO Desing Karol Piątek, w 
imieniu swojej Akademi Piłkarskiej podziękował: Panu 
Mariuszowi Słowi i Krzysztofowi Małaszyckiemu. Trener 
Tomasz Joryn z GOSRiT 2009 podziękował Krzysztofowi 
Krefta oraz i Anetcie Kleba za sfinansowanie zakupu stro-
jów sportowych dla drużyny. Trener Maksym Graczyk z 
GOSRiT 2008 podziękował Mariuszowi Rhode - EURO-
-CARS części samochodowe. za dofinansowanie zakupu 
kurtek. Trener Piotr Jasielski z GOSRiT II 2006 podzięko-

wał całej ekipie rodziców swoich zawodników, które ode-
brała Pani Ewelina Oczk- Pobłocka. Trener Paweł Buzała 
z GOSRiT 2006 podziękował Pani Aleksandrze Gordziej 
- fotografowi drużyny, która aktywnie włącza się w życie 
drużyny. Trener Karol Piątek z GOSRiT 2005 wręczył po-
dziękowania dla całej grupy rodziców na ręce Pana Piotra 
Karczewskiego. Adam Olejniczak i Oskar Marszał wrę-
czyli podziękowania sponsorom Luzińskiej Ligi Halowej 
2017/18, a byli nimi: Konrad Zieliński – dietetyk kliniczny 
i sportowy, Artur Semak – Masaż i Rehabilitacja, Łukasz 
Miotk – restauracja Strefa, Natalia Nastały – PhotoNasa, 
Luba Graczyk – Sklep Sportowy w Luzinie. 

 
Z ŻYCIA ZKP

Dnia 6 października 2018 r. delegacja luzińskiego oddziału 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego wzięła udział w  wy-
jątkowo ważnej uroczystości patriotycznej – odsłonięciu i 
poświęceniu Pomnika Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 
1939. Uroczystość odbyła się w Toruniu – stolicy dawnego 
województwa pomorskiego. Pomnik jest swoistym wspól-
nym grobem dla tych wszystkich, których miejsca tragicz-
nej śmierci do dnia dzisiejszego nie zostały w pełni od-
kryte i zbadane. Wśród  399 wymienionych miejscowości 
wyczytano również Luzino i Wyszecino, z tych miejsc har-
cerze zsypywali symbolicznie ziemię do wspólnej mogiły. 
Prosta bryła Pomnika Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 
1939 znajduje się w centralnym miejscu Torunia, w par-
ku niedaleko Muzeum Etnograficznego. Bryła przywołuje 
rozstrzelony przez pociski, zburzony dom. W jego wnę-
trzu, które powinno być ciepłe, znajduje się zimny metal, 
ołów – symbol amunicji, którą zabijano mieszkańców Po-
morza. W tym elemencie ołowianym zostały wyryte na-
zwy wszystkich znanych miejscowości, w których doszło 
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do tragicznych zdarzeń, także nasze Luzino i Wyszecino. 
Sztandar luzińskiego oddziału ZKP pełnił uroczystą war-
tę podczas toruńskiej uroczystości patriotycznej; oddział 
z Luzino wsparł również finansowo tę ważną dla zacho-
wania prawdy o Pomorzu inicjatywę. W skład delegacji 
weszli: Alicja i Roman Klinkoszowie, Teofil Sirocki oraz 
Aleksandra i Mieczysław Bistroniowie. 

 
Z ŻYCIA CHÓRU „LUTNIA”

Podsumowanie roku 2018
Kalendarz wydarzeń chóru „Lutnia” w kończącym się roku 
2018 objął łącznie 23 występy. /szczegóły na lutnia.luzino.
pl/. Zespół koncertował z różnym repertuarem i w róż-
nych okolicznościach uświetniając uroczystości zarówno 
kościelne jak i świeckie . Z inicjatywy chóru w styczniu, w 
lokalnym kościele, odbywa się coroczne „Wspólne Kolę-
dowanie z Lutnią” wraz z zaproszonymi gośćmi. Na  prze-
strzenie roku chórzyści koncertowali także charytatywnie, 
wzięli udział w festiwalu „PATER NOSTER” w Strzepczu. 
Niejednokrotnie występowali z innymi chórami kaszub-
skimi zapewniając oprawę muzyczną m.in. w odpustach 
na Kalwarii Wejherowskiej. Luzińscy śpiewacy uczestni-
czyli w obchodach 100-lecia odzyskania niepodległości 
przez Polskę`, prezentując pieśni patriotycznych .Jednym 
z ważniejszych wydarzeń dla chóru było uświetnienie 
mszy św. podczas XX Światowego Zjazdu Kaszubów, któ-
ry odbył się w Luzinie, i w którym uczestniczył Prezydent 
Polski Andrzej Duda. Na tę okoliczność luziński chór 
nagrał trzy pieśni, które zostały odśpiewane na zjeździe 
przez tysiące Kaszubów. W okresie letnim chórzyści mają 
coroczny wakacyjny wypoczynek, w czasie którego orga-
nizują kilkudniową wycieczkę. Tegoroczny wyjazd spę-
dzili w Beskidach.  Plan wyjazdu pozwolił zwiedzić takie 
miasta jak: Wisła (rodzime miasto Adama Małysza), Ży-
wiec, Cieszyn i przepiękne ruiny zamku w Ogrodzieńcu. 
W programie wycieczki  zaplanowany był również dzień 
„ czeski” z urokliwym miasteczkiem Stramberk i jaskinią 
Sipka oraz Muzeum Techniki Tatra (muzeum motoryza-
cji) w Koprzywnicy. Kilkudniową wycieczkę chórzyści 
kończyli spędzeniem czasu wolnego w Leśnym Parku Nie-
spodzianek w Ustroniu, gdzie swobodnie przemieszczały 
się wśród zwiedzających dzikie zwierzęta. Przerwa waka-
cyjna przyniosła wypoczynek i rozpoczęcie przygotowań 
do kolejnych występów. Teraz przed chórem kolejny rok 
pracy. Będzie to rok przygotowań do jubileuszu 25-lecia 
działalności.

 
WIZYTA KURPI W LUZINIE

Dnia 23 listopada na gościnnych deskach Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Luzinie wystawiono sztukę teatralną o te-
matyce bożonarodzeniowej "Gody, gody i po godach" w 
wykonaniu amatorskich zespołów kurpiowskich. Skąd 
Kurpie na Kaszubach? W dniach 22-24 listopada 2018 r. 
obszar Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” od-
wiedziła Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Pły-
nąca” z województwa podlaskiego, powiatu kolneńskiego. 
Głównym punktem wizyty było wystawienie owej sztuki 
teatralnej. Wydarzenie zrealizowano w ramach projektu 
współpracy pomiędzy tymi dwoma lokalnymi grupami 
działania a było ono sfinansowanego z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Spektakl 
zgromadził szeroką rzeszę publiczności  m.in.: włodarzy 
gmin, dyrektorów szkół, bibliotek, instytucji kultury oraz 
członków LGD i mieszkańców obszaru. Wszyscy byli pod 
wrażeniem pięknej gry aktorskiej, barwnej scenografii i 
ciekawego przedstawienia w sztuce zwyczajów kurpiow-
skich. Aktorów nagrodzono długimi brawami, po których 
nastąpiły podziękowania złożone na ręce reżyser spekta-
klu Teresy Pardo przez Astridę Kaczyńską Prezes Zarzą-
du LGD „Kaszubska Droga” oraz Jarosława Wejer Wójta 
Gminy Luzino. W ramach projektu współpracy zostanie 
jeszcze zorganizowana wizyta studyjna Kaszubów na Kur-
piach, LGD wspólnie wydadzą album zawierający scena-
riusze i zdjęcia, zaś LGD „Kaszubska Droga” zrealizuje 
film z wystawienia sztuki teatralnej, którą przygotowuje 
Regionalny Teatr Dramatyczny z Luzina pod kierownic-
twem Pani Marii Krośnickiej (Dyrektor Gminnej Bibliote-
ki Publicznej w Luzinie). 
- Wizyta studyjna naszej LGD oraz wystawienie sztuki 
teatralnej o tradycjach kaszubskich w wykonaniu teatru z 
Luzina na obszarze LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” nastą-
pi w pierwszej połowie roku przyszłego – zapowiada Pani 



36

LUZINO Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy

Nr 146/grudzień 2018

                 Luzino, Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta 
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  Wydawca: Urząd Gminy Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11, 
 tel.: 58 678 20 68

“Kolędowanie z Enejem” to niezwykły projekt muzyczny, który odwołuje się do bogatej, tak 
ukochanej przez nas wszystkich tradycji kolędowania. Już zimą zespół ENEJ daje swoim słu-
chaczom możliwość uczestniczenia w niesamowicie klimatycznym wydarzeniu, jakim bez wąt-
pienia będą koncerty kolędowe. Wszyscy uwielbiamy wspólne śpiewanie znanych, bożonaro-
dzeniowych melodii, a energia, młodość i radość, tak dobrze znane wszystkim fanom grupy, 
dodadzą uroku każdemu wspólnie spędzonemu wieczorowi.

“Kolędowanie z Enejem” to najbardziej znane, najbliższe naszym sercom polskie kolędy i pa-
storałki w autorskich aranżacjach zespołu, urozmaicone melodiami rodem z Ukrainy, to nie-
powtarzalny klimat, to w końcu możliwość spotkania z młodymi i pełnymi pasji ludźmi kul-
tywującymi tradycję, odwołującymi się do korzeni. Nie pozostaje więc nic innego, jak zaprosić 
do kontaktu i brania udziału w tym niezwykłym wydarzeniu.
W tym roku Zespół Enej wydał płytę pt.: "Kolędy pod wspólnym niebem". Płytę tę będzie moż-
na nabyć po koncercie. 


