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ZA NAMI
SOBÓTKI GMINNE
Tegoroczne Sobótki Gminne odbyły się 23 czerwca, tradycyjnie na placu gminnym przy ul. Olimpijskiej. Festyn, na którym licznie zgromadzili się mieszkańcy nie
tylko gminy Luzino rozpoczął się o godz. 18.00.

mieszkanka Kębłowa, której nagrodę wręczył wójt gminy
Luzino Jarosław Wejer. Nagrodę ufundował Dom Handlowy KUNZ AGD, RTV, Multimedia, Meble Kuchenne,
Pokojowe i Tapicerowane, Luzino ul. Młyńska 3, za którą
dziękują organizatorzy Sobótek.

Pierwszą gwiazdą wieczoru był zespół BAFLO. Po koncercie, zgodnie z wieloletnim zwyczajem włodarz Gminy
Luzino Jarosław Wejer rozpalił ognisko sobótkowe. Kolej-

nym punktem programu był koncert zespołu DEJW. Zabawę sobótkową zakończył występ DJ ADAMOO. Organizatorzy imprezy zapewnili uczestnikom Sobótek szereg
atrakcji tj.: zabawy i konkursy dla dzieci, plenerową kuchnię, stoiska z grami i zabawkami, dmuchańce oraz wesołe
miasteczko. Na przybyłych gości czekały również stoiska
ze swojskim jadłem, przygotowane przez koła gospodyń
wiejskich. Uczestnicy festynu szukali także legendarnego
kwiatu paproci, który zakwita raz w roku, a znalazcy ma
zapewnić bogactwo i szczęście. Kwiat paproci znalazła
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INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI
PRZEWODNICZĄCEGO RG
za okres od 29 marca do 26 czerwca 2019 r.
W okresie sprawozdawczym, wykonywałem zadania przewodniczącego Rady Gminy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz Statutem Gminy Luzino. Współpracowałem z wójtem Gminy w zakresie realizacji zadań
na rzecz lokalnej społeczności. W każdą środę pełniłem
dyżury dla mieszkańców gminy w Biurze Rady. Koordynowałem prace Rady, w tym jej organów wewnętrznych.
Ustaliłem terminy i tematy posiedzeń z przewodniczącymi poszczególnych Komisji. W dniach:
- 10 i 29 kwietnia oraz 6, 7 i 15 maja 2019 r. odbyły się
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
- 13 maja br. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Społecznych i Sportu,
- 4 kwietnia oraz 17 maja br. odbyły się posiedzenia Komisji Gospodarczej i Ochrony Środowiska,
- 21 maja 2019 r. procedowała Komisja Statutowa.
W dniu 24 kwietnia 2019 r. wziąłem udział w uroczystościach pogrzebowych pana Rajmunda Gaffke - Prezesa
OSP Milwino, Członka Zarządu Oddziału Gminnego OSP
RP w Luzinie, a także Radnego Gminy Luzino w kadencji 2010-2014. Reprezentowałem Radę Gminy w dniu 12
maja br. podczas otwarcia, w ramach rozbudowy strażnicy, drugiego boksu garażowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Zelewie, a także w dniu 15 maja 2019 r. w czasie
uroczystości nadania sztandaru oraz imienia Janusza Korczaka Szkole Podstawowej w Wyszecinie. W obchodach
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Radę Gminy
reprezentowali: wiceprzewodniczący Rady Gminy Patryk
Miotke oraz radny Sylwester Piątek, którzy złożyli wiązankę kwiatów na postumencie Pomnika Powstańców i Wojaków w Luzinie. W dniu 18 maja 2019 r. w Luzinie odbyły
się obchody Dnia Strażaka, w których udział wzięli: wiceprzewodniczący Rady Gminy Wiesław Trepczyk, radna Aleksandra Meyer oraz radny Zenon Dawidowski. W
dniu 2 kwietnia br. wziąłem udział w pierwszym w nowej
kadencji spotkaniu Forum Przewodniczących Rad Gmin i
Powiatów Pomorza, które odbyło się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Spotkanie forum, jak zwykle merytoryczne, umożliwiło gorącą dyskusję, wymianę
doświadczeń oraz zdobywanie wiedzy pod okiem najlepszych ekspertów.
Ustaliłem z przewodniczącymi Komisji Rady Gminy terminy i tematykę posiedzeń. W dniach:
- 12 i 21 czerwca 2019 r. odbyły się posiedzenia Komisji
Rewizyjnej,
- 24 czerwca br. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Społecznych i Sportu,
- 18 czerwca br. odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarczej i Ochrony Środowiska,
- 6 czerwca 2019 r. procedowała Komisja ds. Planowania
Przestrzennego.
W dniu 24 maja 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji
Konkursowej „Piękna Gmina”. Przeprowadzono wizję lokalną ogrodów zgodnie ze zgłoszeniami uczestników. Kolejne posiedzenie Komisji, w trakcie którego zostaną wyłonieni zwycięscy w poszczególnych kategoriach, odbędzie
się w lipcu bieżącego roku. W dniach 31 maja – 1 czerwca
2019 r. uczestniczyłem w spotkaniu Forum PrzewodniNr 149/lipiec 2019
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czących Rad Gmin i Powiatów Pomorza. Tematem posiedzenia były uprawnienia kontrolne rady i poszczególnych
radnych oraz zagadnienia związane z rozpatrywaniem raportu o stanie jednostki samorządowej i udzielaniem wotum zaufania organowi wykonawczemu. Reprezentowałem Radę Gminy w dniu 26 maja 2019 r. podczas imprezy
biegowej Luzińska Dziesiątka oraz Bieg Lusini, a także
podczas zebrań wiejskich w Luzinie (19.06.2019 r.) i Kębłowie (10.06.2019 r.). Wiceprzewodnicząca Komisji ds.
Społecznych i Sportu Aleksandra Meyer oraz członkowie
tej Komisji: radni Sylwester Piątek i Zenon Dawidowski
reprezentowali Radę Gminy podczas Święta Szkoły Podstawowej nr 2 w Luzinie. Uroczystość odbyła się w dniu
31 maja 2019 r. w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Stanisław Engelbrecht oraz radni Sylwester
Piątek i Zenon Dawidowski uczestniczyli w Pikniku Sportowym, będącym podsumowaniem sezonu sportowego
2018/19, który odbył się w środę 19 czerwca br. na stadionie GOSRiT w Luzinie.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI
WÓJTA
za okres od 29 marca do 26 czerwca 2019 r.
1) W dniu 7 kwietnia i 19 maja odbyły się wybory sołeckie we wszystkich wsiach naszej gminy. Podobnie jak poprzednio, funkcję sołtysa w nowej kadencji będą pełnić:
w Barłominie – Mariusz Stenka, w Dąbrówce – Bronisław
Nadolski, w Kębłowie – Piotr Michałek, w Kochanowie –
Łucja Tokarska, w Milwinie – Sylwia Trepczyk, w Robakowie – Marzena Pallach, w Tępczu – Małgorzata Licau
i w Zielnowie – Stanisław Chojnowski. Z ubiegania się
o funkcję sołtysa zrezygnowali dotychczasowi sołtysi: w
Luzinie – Zygmunt Brzeziński, którego zastąpi Stanisław
Cejrowski, w Sychowie – Michał Kummer, którego funkcję przejęła Anna Magrian, w Wyszecinie, gdzie w miejsce
Zygmunta Wiśniewskiego weszła Ewa Halman oraz w Zelewie – gdzie włodarzenie sołectwem przejął, po Ryszardzie Groth, Dariusz Miotk. Gratuluję serdecznie nowym
sołtysom i dziękuję dotychczasowym władzom jednostek
pomocniczych w gminie za wydatną, długoletnią działalność.
2) W związku z przeprowadzonymi wyborami sołtysów
zwołano zebrania wiejskie, podczas których wybierano
członków rad sołeckich. Zebrania odbyły się:
- 24 kwietnia w Zielnowie i Zelewie;
- 25 kwietnia w Tępczu;
- 26 kwietnia w Wyszecinie;
- 29 kwietnia w Barłominie;
- 6 maja w Kochanowie;
- 7 maja w Sychowie.
W pozostałych wsiach zebrania odbędą się w czerwcu br.
3) W dniu 21 maja podpisałem umowę z Marszałkiem
Województwa Pomorskiego w kwocie 10 000,00 zł na dofinansowanie projektu „Aktywne Sołectwo Barłomino”.
4) Obecnie trwają prace związane z równaniem dróg gruntowych, które wykonuje firma ARWIT Arkadiusz Wicki z
siedzibą w Luzinie. Do chwili obecnej wykonano naprawę dróg w Luzinie i Sychowie. Na ukończeniu są prace
w miejscowości Kębłowo oraz Barłomino. W następnej
kolejności prace będą wykonywane w Kochanowie, Dąbrówce, Milwinie oraz w pozostałych miejscowościach.
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Nad jakością wykonywanych prac czuwa inspektor nadzoru inwestorskiego – Eugeniusz Gryczewski.
5) 16 maja 2019 r. w Wejherowie odbyły się Powiatowe
obchody Dnia Strażaka, których organizatorem byli Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP. Z terenu gminy Luzino
zostali wyróżnieni odznaczeniami: Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Luzinie druh Sławomir Miotk, który jako jedyny z terenu powiatu w tym
dniu otrzymał Złoty Znak Związku – najwyższe strażackie
odznaczenie związkowe, przyznane przez Zarząd Główny w Warszawie. Z OSP Luzino członek Zarządu Mariusz
Wick otrzymał Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa
a Prezes Alicja Hinz – Medal honorowy przyznany przez
Zarząd Oddziału Powiatowego Związku z okazji 100.lecia odzyskania Niepodległości. Druh Jakub Drabik z OSP
Luzino otrzymał z rąk Komendanta st. bryg. Jacka Niewęgłowskiego wyróżnienie w związku z pracą w PSP Wejherowo. Luzińskim akcentem uroczystości były także złożone przeze mnie podziękowania za współpracę na ręce
Komendanta PSP oraz udział nowego średniego samochodu GBA MAN z OSP Luzino w prezentacji pojazdów ratowniczo-gaśniczych na wejherowskim rynku. Natomiast
w sobotę 18 maja 2019 r. odbyły się obchody Dnia Strażaka w Luzinie. Podczas uroczystości wręczono na ręce Pani
Danuty Gaffke Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza
przyznany przez Zarząd Główny Związku OSP RP w Warszawie dla Prezesa OSP Milwino Rajmunda Gaffke. Śp.
Druh Gaffke był naczelnikiem OSP od roku 1996, a następnie od 2001 – Prezesem jednostki. Przez 23 lata działał w strukturach Zarządu Oddziału Gminnego Związku
OSP RP. Był radnym gminy Luzino kadencji 2010-2014.
Z OSP Milwino Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
otrzymał Edmund Sikora, Srebrny – Marcin Burchacz,
który od niedzieli 19.05.2019 r. pełni funkcję Prezesa OSP
Milwino, odznakę „Strażak Wzorowy” wręczono Przemysławowi Repecie. Z OSP Luzino Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał Dominik Miotk. W ramach
podziękowań, dwóch zaproszonych gości odniosło się do
długotrwałych pożarów, w których gaszeniu OSP Luzino
brała udział w 2019 r. Komendant Powiatowy st. bryg.
Jacek Niewęgłowski podziękował za udział w marcowej
akcji ratowniczej płonącej hali odzieży w Gościcinie, a w
podziękowaniu od Nadleśnictwa Strzebielino za akcję gaszenia pożaru lasu przy ul. Wilczka w Luzinie, OSP otrzymała 2 węże tłoczne Ø52.
6) PODSUMOWANIE BUDOWY I MODERNIZACJI SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ OBIEKTÓW ZAOPATRZENIA W
WODĘ W RAMACH PROJEKTU „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI LUZINO”
Zadanie zostało podzielone na 7 części ze względu na duży
zakres i obejmuje:
Część nr 1 – Budowa obiektów zaopatrzenia w wodę
Zakres obejmuje w szczególności:
1) rozbudowę ujęcia Luzino, polegającą na:
a) budowie studni głębinowych nr 4 i 5 na głębokość ok.
80 m wraz z zasileniem i sterowaniem
b) budowie rurociągu przesyłowego wody surowej do istniejącej stacji uzdatniania wody
c) budowie zbiornika wody czystej
2) rozbudowę ujęcia Sychowo, polegającą na:
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a) budowie studni głębinowej nr 2 na głębokość ok. 100 m
wraz z zasilaniem i sterowaniem
b) budowie rurociągu przesyłowego wody surowej do istniejącej stacji uzdatniania wody
3) budowę ujęcia Kębłowo, polegającą na:
a) budowie stacji uzdatniania wody
b) budowie rurociągu przesyłowego wody surowej do istniejącej stacji uzdatniania wody
c) budowie zbiornika wody czystej
d) budowie studni głębinowej nr 4 na głębokość ok. 80 m
wraz z zasilaniem i sterowaniem
Umowa została zawarta w dniu 04.09.2017 r., z Wykonawcą: Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy HIRSZ
ul. Słowackiego 9, 83-322 Stężyca, z oferowaną ceną
4.176.156,66 zł brutto i 60 miesięcznym okresem gwarancji. Obecnie zakończona została rozbudowa ujęcia w Sychowie – studnia włączona do eksploatacji, oraz budowa
ujęcia w Kębłowie – stacja już pracuje. Kończone są prace
przy ujęciu w Luzinie (rurociąg przesyłowy i zagospodarowanie strefy ujęcia wody dla studni nr 4 i 5.)
Część nr 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem w miejscowościach
Robakowo i Luzino
Zakres obejmuje w szczególności:
1)budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami i uzbrojeniem jak niżej:
a) kanały z rur PVC Ø200 długość ok. 5 040 m
b) kanały z rur PVC Ø160 długość ok. 573 m
c) kanał z rur kamionka Ø 200 (rury przeciskowe) długość około 867 m
d) rurociąg tłoczny DN 110 PE długość ok. 676 m
e) studzienki DN 630 mm ok. 181 szt.
f) studzienki DN 400 mm ok. 171 szt.
g) studzienki DN 1500 mm ok.19 szt.
h) studzienki DN 1200 mm ok. 1 szt.
i) studzienki DN 2000 mm ok.17 szt.
Umowa została zawarta w dniu 21.09.2017 r. z Wykonawcą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT, 81-571
Gdynia ul. Starochwaszczyńska 64, z oferowaną ceną
4.603.011,02 zł brutto i 60 miesięcznym okresem gwarancji. Obecnie na ukończeniu są przewierty pomiędzy studniami, pozostała część sieci kanalizacyjnej jest wykonana.
Część nr 3 – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja
sieci wodociągowej w miejscowości Luzino
Zakres obejmuje w szczególności:
1)budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z
uzbrojeniem, w tym:
a) kanały z rur PVC Ø200 długość ok. 4.758 m
b) kanały z rur PVC Ø160 długość ok. 1005 m
c) studzienki DN 630 mm ok. 197 szt.
d) studzienki DN 400 mm ok. 201 szt.
2) modernizację sieci wodociągowej z rur PE HD wraz z
uzbrojeniem w ulicach: Lipowej, Spółdzielców i Tartacznej, w tym:
a) budowa sieci wodociągowej o średnicy od 110 mm do
125 mm o długości ok. 1.220 m
b) połączenia boczne przewodów rozdzielczych i hydrantów pożarowych o średnicy od 80 mm do 100 mm o łącznej długości ok. 23, 5 m
c) przełączenie posesji do nowych przewodów ok. 50 szt.
d) przełączenia odcinków przyłączy wodociągowych
o średnicy od 32mm do 50 mm PE o łącznej długości

ok.162,9 m
Umowa została zawarta w dniu 04.09.2017 r. z Wykonawcą: Konsorcjum firm, w skład którego wchodzą: lider
Kruszywo Sp. z o.o. ul. Długa 4B, 84-223 Linia; partner
Bituminium Sp. z o.o. ul. Długa 4B, 84-223 Linia, z oferowaną ceną 3.549.165,00 zł brutto i 60 miesięcznym okresem gwarancji. Obecnie sieć kanalizacyjna i wodociągowa
została wykonana oprócz przejścia przez ul. Wilczka na
wysokości ul. Tartacznej i przy ulicy Spółdzielców.
Część nr 4– Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja
sieci wodociągowej w miejscowości Luzino
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami oprócz przejścia przez ul. Wilczka. Obecnie sieć
kanalizacyjna i wodociągowa została wykonana oprócz
przejścia przez ulicę Wilczka na wysokości ul. Tartacznej
Zakres obejmuje w szczególności:
1) budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z uzbrojeniem, w tym:
a) kanały z rur PVC Ø200 długość ok. 2 915 m
b) kanały z rur PVC Ø160 długość ok. 630 m
c) kanały z rur kamionka Ø 200 (rury przeciskowe) długości ok. 1 858 m
d) rurociąg tłoczny PE 90 długość ok. 363 m
e) studzienki DN 630 mm ok. 108 szt.
f) studzienki DN 400 mm ok. 117 szt.
g) studzienki DN 1500 mm ok. 27 szt.
h) studzienki DN 1200 mm ok. 1 szt.
i) studzienki DN 2000 mm ok. 24 szt.
2) modernizację sieci wodociągowej z rur PE HD wraz z
uzbrojeniem w ulicach: Ofiar Stutthofu, Kościelnej, Robakowskiej, Okólnej, Rzecznej, Strzebielińskiej i Paraszyńskiej, w tym:
a) budowa sieci wodociągowej o średnicy od 110mm do
180 mm długość ok. 3.582 m
b) budowa sieci wodociągowej o średnicy 90 mm długość
około 45 m
c) połączenia boczne przewodów rozdzielczych i hydrantów pożarowych o średnicy 90 mm o łącznej długości ok.
57 m
d) przełączenie posesji do nowych przewodów ok. 145 szt.
e) przełączenia odcinków przyłączy wodociągowych o
średnicy 32mm do 50 mm PE o łącznej długości ok. 300
m. Umowa została zawarta w dniu 31.08.2017 r. z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Inżynieryjne DREWA-HYDROINSTAL Sp. z o.o. ul. Chłopska 20, 84-239 Bolszewo na
kwotę 6.765.000,00 zł brutto i 60 miesięcznym okresem
gwarancji. Obecnie sieć kanalizacyjna i wodociągowa została wykonana w całości.
Część nr 5 – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja
sieci wodociągowej w miejscowości Kębłowo i Luzino
Zakres obejmuje w szczególności:
1) budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z uzbrojeniem w miejscowości Kębłowo i Luzino,
w tym:
a) kanały z rur PVC Ø200 długość ok. 22 205 m
b) kanały z rur PVC Ø160 długość ok. 4 456 m
c) kanały z rur PVC 250 długości ok. 587 m
d) kanały z rur kamionka Ø 200( rury przeciskowe) długość ok. 2618 m
e) kanał z rur kamionka Ø150 (rury przeciskowe) długość
ok. 172 m
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f) rurociąg tłoczny dn 90 PE długość ok.1314 m
g) rurociąg tłoczny dn 110 PE długość ok. 495 m
h) rurociąg tłoczny dn 160 PE długość ok. 1 905 m
i) rurociąg tłoczny dn 200 PE długość ok.1 225 m
j) studzienki dn 630 mm ok. 715 szt.
k) studzienki dn 400 mm ok. 587 szt.
l) studzienki Dn 1500 mm ok. 52 szt.
m) studzienki Dn 1200 mm ok. 8 szt.
n) studzienki Dn 2000 mm ok.50 szt.
2) modernizację sieci wodociągowej z rur PE HD wraz z
uzbrojeniem w miejscowości Kębłowo, w tym:
a) budowa sieci wodociągowej o średnicy 250 mm i długości ok. 666 m
b) budowa sieci wodociągowej o średnicy 200 mm i długości ok. 923 m
c) budowa sieci wodociągowej o średnicy od 160 mm oraz
180 mm o łącznej długości ok. 1514 m
d) budowa sieci wodociągowej o średnicy od 90mm do
110 mm o łącznej długości ok. 9106,6 m
e) połączenia boczne przewodów rozdzielczych i hydrantów pożarowych o średnicy od 90 mm o łącznej długości
ok. 158 m
f) przełączenie posesji do nowych przewodów ok. 63 szt.
g) przełączenia odcinków przyłączy wodociągowych o
średnicy 32mm do 50 mm PE o łącznej długości ok. 175
m. Umowa została zawarta w dniu 31.08.2017 r. z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOD-KAN
GRZENKOWICZ Sp. z o.o. ul. Chmieleńska 17, 83-300
Kartuzy, na kwotę 21.398.310,00 zł brutto i 60 miesięcznym okresem gwarancji. Obecnie sieć kanalizacyjna i
wodociągowa została wykonana w całości. Trwają jeszcze
roboty związane z zakresem dodatkowym.
Część nr 6 – Budowa tłoczni ścieków wraz z uzbrojeniem
w miejscowościach Kębłowo, Luzino i Robakowo
Zakres przedmiotowej części postępowania, obejmuje budowę 11 tłoczni ścieków w tym:
1) 8 tłoczni ścieków w Kębłowie
2) 2 tłocznie ścieków w Luzinie
3) 1 tłocznia ścieków w Robakowie
Umowa została zawarta w dniu 15.11.2017 r. z Wykonawcą
HYDRO-PARTNER Sp. z o.o., 64-100 Leszno ul. Gronowska 4a, na kwotę 3.776.813,40 zł brutto i 60 miesięcznym
okresem gwarancji. Obecnie wszystkie tłocznie zostały
wykonane, trwają prace porządkowe i przygotowanie do
rozruchu poszczególnych tłoczni.
Cześć nr 7 - Siłownie fotowoltaiczne
Zakres obejmuje w szczególności:
1) Budowa siłowni fotowoltaicznej o mocy 40kW przy
SUW Luzino
2) Budowa siłowni fotowoltaicznej o mocy 30kW przy
SUW Sychowo
3) Budowa siłowni fotowoltaicznej o mocy 40kW przy
oczyszczalni ścieków
Umowa dla pkt 1 została zawarta w dniu 18.01.2019
r. z Wykonawcą 2 SUN Sp. z o.o. sp. k., 80-266 Gdańsk
al. Grunwaldzka 212, na kwotę 683.551,89 zł brutto i 60
miesięcznym okresem gwarancji. Umowa dla pkt 2 i 3 została zawarta w dniu 01.02.2019 r. z Wykonawcą Pro-eco
Sp. z o.o., 81-525 Gdynia al. Zwycięstwa 245/7, na kwotę
911.193,09 zł brutto i 60 miesięcznym okresem gwarancji.
Obecnie wykonana i zgłoszona do odbioru została siłownia przy SUW Luzino, trwają jeszcze prace montażowe
przy siłowniach na SUW Sychowo i oczyszczalni ścieków.
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Rozpoczęcie podłączania budynków do sieci kanalizacyjnej planowane jest na przełomie czerwca i lipca. Właściciele nieruchomości przewidzianych do podłączenia
otrzymają pisma informujące o możliwości i sposobie
podłączenia swojego budynku do sieci kanalizacyjnej.
Każdy właściciel zdecyduje, czy podłączy się we własnym
zakresie na warunkach określonych w otrzymanym piśmie
(wszystkie koszty podłączenia pokrywa właściciel nieruchomości) lub zleci podłączenie budynku Gminie Luzino,
wtedy podpisana zostanie umowa określająca warunki
podłączenia oraz koszty (koszty podłączenia są następujące: za pierwszy metr wybudowanego przyłączenia 1700 zł
oraz za każdy następny metr przyłączenia po 50 zł).
za okres od 23 maja do 26 czerwca 2019 r.
1) W związku z wyborami sołtysów w dniu 19 maja br.
odbyły się zebrania wiejski, podczas których dokonano
wyborów członków rad sołeckich:
- 10.06.2019 r. – Kębłowo;
- 11.06.2019 r. – Robakowo;
- 12.06.2019 r. – Dąbrówka;
- 13.06.2019 r. – Milwino;
- 19.06.2019 r. – Luzino.
2) W minionym okresie odbyły się następujące imprezy na
terenie naszej gminy, których byliśmy organizatorami lub
głównym sponsorem:
- 25 maja odbył się Bieg Luzińska Dziesiątka oraz Bieg Lusinii;
- 26 maja odbyły się Zawody Strongman;
- 30 maja odbyła się Spartakiada Przedszkolaków;
- 31 maja odbyły się Biegi Po Zdrowie;
- 2 czerwca odbył się Powiatowy Przegląd Talentów Wokalnych oraz Dzień Dziecka;
- 8 czerwca odbył się Zjazd Chórów Kaszubskich;
- 9 czerwca odbyła się Paraolimpiada zorganizowana przez
Stowarzyszenie „Skrzydło Anioła”;
-23 czerwca odbyły się Sobótki Gminne.
Serdecznie dziękuję wszystkim inicjatorom i współorganizatorom za przygotowanie licznych atrakcji podczas tych
wszystkich wydarzeń.
3) 18 czerwca uczestniczyłem w uroczystej Gali Gospodarczo-Samorządowego Hitu regionów. Odebrałem „Platynowy HIT 2019” przyznany gminie Luzino, jako „Gminie Roku” za działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa
publicznego poprzez zakup nowego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Luzino. Komisja Kapituły
audytowała Gminę Luzino 17 maja br. – zapoznano się z
zakupionym sprzętem pożarniczym w ramach projektu
„Bezpieczny Powiat”, sprzętem z „Funduszu Sprawiedliwości” oraz nowym samochodem ratowniczo-gaśniczym
OSP Luzino. Gmina zakwalifikowała się do grona 56 finalistów.
4) Wykonano remonty dróg gruntowych w miejscowościach Luzino, Kębłowo, Barłomino, Wyszecino, Milwino,
Sychowo i Dąbrówka. Ze względu na wykorzystanie kwoty
umownej przeznaczonej na realizację tego zadania, obecnie przygotowywany jest następny przetarg na wyłonienie
wykonawcy w celu wyremontowania dróg gruntowych
w pozostałych miejscowościach, czyli: Tępcz, Robakowo,
Kochanowo, Zelewo i Zielnowo.
Ogłoszono przetarg na utwardzenie odcinków dróg grun-
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towych płytami JOMB. W dniu 3 lipca nastąpi otwarcie
ofert na utwardzenie następujących dróg w Kębłowie: ul.
Strażacka, Herberta, Zakątna i Rolnicza. Na pozostałe zadania dotyczące utwardzania odcinków dróg, przygotowywany jest przetarg.

WYKAZ UCHWAŁ
Uchwały podjęte podczas VI Sesji Rady Gminy Luzino w
dniu 23 maja 2019 r.:
- Nr VI/91/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek
samorządu terytorialnego na 2018 rok,
- Nr VI/92/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Luzino za 2018
rok,
- Nr VI/93/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2019 – 2035,
- Nr VI/94/2019 w sprawie zmiany budżetu gminy na
2019 rok,
- Nr VI/95/2019 w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników,
- Nr VI/96/2019 w sprawie wskazania przedstawicieli
Rady Gminy Luzino do składu Rady Programowej, działającej przy Gminnym Ośrodku Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie,
- Nr VI/97/2019 w sprawie wskazania przedstawicieli
Rady Gminy Luzino do składu Rady Programowej, działającej przy Gminnej Bibliotece Publicznej im. Leona Roppla w Luzinie,
- Nr VI/98/2019 w sprawie wskazania przedstawicieli
Rady Gminy Luzino do składu Rady Programowej, działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Luzinie,
- Nr VI/99/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie,
- Nr VI/100/201W w sprawie uchwalenia wzoru wniosku
o wypłatę dodatku energetycznego,
- Nr VI/101/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Luzino,
- Nr VI/102/2019 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- Nr VI/103/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Luzino,
- Nr VI/104/2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Luzino (obręb geodezyjny Luzino) gmina Luzino (w zakresie działki nr 1451/2)VI/105/2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino) gmina
Luzino (w zakresie działek nr: 911, 913/34, 915/1, 915/2,
915/3, 915/4, 916/1, 916/2, 916/3, 917/2, 917/3, 1046,
1047/6, 1114, 1118, 1149),

- Nr VI/106/2019 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Robakowo (ul. Jarzębinowa, Spokojna),
- Nr VI/107/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sychowo (ul. Szlachecka).
Uchwały podjęte podczas VII Sesji Rady Gminy Luzino w
dniu 26 czerwca 2019 r.:
- Nr VII/108/2019 w sprawie udzielenia wotum zaufania
dla Wójta Gminy Luzino,
- Nr VII/109/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej
Biblioteki Publicznej im. Leona Roppla w Luzinie,
- NrVII/110/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie,
- NrVII/111/2019 w sprawie rozpatrywania i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu gminy za 2018 rok oraz udzielenia lub
nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2018 rok,
- Nr VII/112/2019 w sprawie udzielenia dotacji celowej
dla Powiatu Wejherowskiego,
- Nr VII/113/2019 w sprawie udzielenia dotacji celowej
dla Powiatu Wejherowskiego,
- Nr VII/114/2019 w sprawie rozwiązania porozumienia
międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę
Gdynia od Gminy Luzino zadania własnego w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi,
- NrVII/115/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Luzino do spółki pod nazwą ,,Eko Dolina”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łężycach,
- Nr VII/116/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2035,
- Nr VII/117/2019 w sprawie zmiany budżetu gminy na
2019 rok,
- Nr VII/118/2019 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Luzino,
- Nr VII/119/2019 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Dąbrówka w zakresie działek nr 15/2 i 15/9,
- Nr VII/120/2019 w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
gminy Luzino,
- Nr VII/121/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Luzino,
- Nr VII/122/2019 w sprawie sprostowania oczywistej
omyłki pisarskiej w załączniku do uchwały Nr VI/101/2019
Rady Gminy Luzino z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie
uchwalenia ,,Regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Luzino”,
- Nr VII/123/2019 w sprawie nieodpłatnego nabycia
nieruchomości położonych w Dąbrówce oraz uchylenia
uchwały o przyjęciu darowizny nieruchomości,
- NrVII/124/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Robakowo.
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WYKAZ PRZETARGÓW
za okres od dnia 02.04.2019 r. do 10.06.2019 r.
ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
NA TERENIE GMINY LUZINO – sprawa 12.2019
W dniu 09.05.2019 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do
terminu składania ofert, wpłynęły oferty, odpowiednio
jak niżej:
Część nr 1 zamówienia – Budowa sieci wodociągowej w
miejscowości Barłomino, ulica Ks. Twardowskiego, Długa
i Potokowa.
Do terminu składania ofert, wpłynęły cztery oferty, z
oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie od
17.530,34 zł brutto do 38.868,00 zł brutto. Zamawiający
do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył Wykonawca: RoZ-KoP Tomasz Richert, 84-242 Luzino ul.
Podgórna 10, z oferowaną ceną 17.530,34 zł brutto i 60.
miesięcznym okresem gwarancji.
Część nr 2 zamówienia – Budowa sieci wodociągowej w
miejscowości Wyszecino, w działkach nr 226/5, 209 i 197/4.
Do terminu składania ofert, wpłynęło pięć ofert, z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie od
12.899,75 zł brutto do 27.675,00 zł brutto. Zamawiający
do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył Wykonawca: RoZ-KoP Tomasz Richert, 84-242 Luzino ul.
Podgórna 10, z oferowaną ceną 12.899,75 zł brutto i 60.
miesięcznym okresem gwarancji.
Część nr 3 zamówienia – Budowa sieci wodociągowej w
miejscowości Luzino, w działce nr 1222
Do terminu składania ofert, wpłynęły trzy oferty, z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie od
30.750,00 zł brutto do 39.483,00 zł brutto. Zamawiający
do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wodno-Melioracyjne WODMEL Derra i Potrykus s. j., 84-200 Wejherowo, ul. Przemysłowa 31A, z oferowaną ceną 30.750,00 zł brutto i 60.
miesięcznym okresem gwarancji.
Część nr 4 zamówienia – Budowa sieci wodociągowej w
miejscowości Wyszecino, ulica Zachodnia i Tępcz, ulica Kaszubska.
Do terminu składania ofert, wpłynęło sześć ofert, z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie od
51.315,00 zł brutto do 120.540,00 zł brutto. Zamawiający
do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył Wykonawca: RoZ-KoP Tomasz Richert, 84-242 Luzino ul.
Podgórna 10, z oferowaną ceną 51.315,60 zł brutto i 60.
miesięcznym okresem gwarancji.
Część nr 5 zamówienia – Budowa sieci wodociągowej w
miejscowości Kębłowo, ulica Lawendowa.
Do terminu składania ofert, wpłynęło pięć ofert, z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie od
14.257,82 zł brutto do 36.162,00 zł brutto. Zamawiający
do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył Wykonawca: RoZ-KoP Tomasz Richert, 84-242 Luzino ul.
Podgórna 10, z oferowaną ceną 14.257,82 zł brutto i 60.
miesięcznym okresem gwarancji.
SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ
ZADANIA: ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
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NA TERENIE GMINY LUZINO – sprawa 15.2019
W dniu 21.05.2019 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do terminu składania ofert, wpłynęły dwie oferty,
z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie
3.075,00 zł brutto i 40.446,09 zł brutto. Zamawiający, wybrał najkorzystniejszą ofertę, którą złożył Wykonawca:
NADZORY BUDOWLANE Eugeniusz Gryczewski, 84239 Bolszewo, ul. Szkolna 34, z oferowaną ceną 3.075,00
zł brutto.

WÓJT GMINY Z ABSOLUTORIUM
26 czerwca br. odbyła się VII Sesja Rady Gminy Luzino.
Radni jednogłośnie podjęli decyzję o przyznaniu wójtowi Jarosławowi Wejer wotum zaufania, a także udzielili 10
głosami „za”, 2 wstrzymującymi i 2 głosami „przeciw” absolutorium. Podczas sesji oficjalnie przedstawieni zostali
nowo wybrani sołtysi.

WYBRANI SOŁTYSI W GMINIE LUZINO
NA KADENCJĘ 2019-2024
7 kwietnia oraz 19 maja br. odbyły się wybory sołtysów
na kadencję 2019-2024 w sołectwach na terenie gminy
Luzino. Podobnie jak poprzednio, funkcję sołtysa w nowej kadencji będą pełnić: w Barłominie – Mariusz Stenka,
w Dąbrówce – Bronisław Nadolski, w Kębłowie – Piotr
Michałek, w Kochanowie – Łucja Tokarska, w Milwinie –
Sylwia Trepczyk, w Robakowie – Marzena Pallach, w Tępczu – Małgorzata Licau i w Zielnowie – Stanisław Chojnowski. Z ubiegania się o funkcję sołtysa zrezygnowali
dotychczasowi sołtysi: w Luzinie – Zygmunt Brzeziński,
którego zastąpi Stanisław Cejrowski, w Sychowie – Michał Kummer, którego funkcję przejęła Anna Magrian,
w Wyszecinie, gdzie w miejsce Zygmunta Wiśniewskiego
weszła Ewa Halman oraz w Zelewie – gdzie włodarzenie
sołectwem przejął, po Ryszardzie Groth, Dariusz Miotk.
Gratulujemy serdecznie nowym sołtysom i dziękujemy
dotychczasowym władzom jednostek pomocniczych w
gminie za wydatną, długoletnią działalność.
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GMINA LUZINO OTRZYMAŁA
„PLATYNOWY HIT”

8 czerwca na zamku w Gniewie Wójt Gminy Jarosław
Wejer odebrał „Platynowy HIT 2019” przyznany gminie
Luzino, jako „Gminie Roku” za działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego poprzez zakup nowego
sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Luzino.
Hit został przyznany przez Kapitułę województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Do projektu zarekomendowano w siedmiu kategoriach łącznie 285 zgłoszeń.
Komisja Kapituły audytowała Gminę Luzino 17 maja br.
– zapoznano się z zakupionym sprzętem pożarniczym w
ramach projektu „Bezpieczny Powiat”, sprzętem z „Funduszu Sprawiedliwości” oraz nowym samochodem ratowniczo-gaśniczym OSP Luzino. Gmina zakwalifikowała się
do grona 56 finalistów.

key” z Bolszewa. Na dzieci czekały między innymi dmuchane place zabaw, ścianka wspinaczkowa, malowanie
twarzy, bańki mydlane XXL, popcorn oraz wata cukrowa,
a to wszystko pod opieką 5 animatorów. Zabawę uświetniła obecność pana Rafała Freitaga – trenera GOSRiTu,
który poderwał dzieci do wspólnej zabawy oraz występ
„gości specjalnych” – Pikachu i Elsy z Krainy Lodu. Zorganizowane zostały wspólne zabawy dzieci i rodziców m.in.
przeciąganie liny, skoki w workach i gra w zbijaka. Na
uczestników zabawy czekał również poczęstunek przygotowany przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Luzinie m.in. owoce, ciasto, kanapki i napoje. Na zakończenie spotkania Wójt Gminy Luzino Jarosław
Wejer wręczył wszystkim dzieciom upominki oraz wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie uczestników pikniku
rodzinnego.

PIKNIK RODZINNY

W dniu 6 czerwca 2019 r. przy Hali Widowiskowo – Sportowej w Luzinie odbył się piknik rodzinny pod patronatem Wójta Gminy Luzino Jarosława Wejera. Zorganizowany został przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie w ramach Gminnego Programu
Wspierania Rodziny w Gminie Luzino na lata 2018-2020.
Głównym celem Programu jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, a także profilaktyka środowiska lokalnego
w zakresie promowania społecznie pożądanego modelu
rodziny. W zabawach uczestniczyło ponad sto dzieci wraz
z opiekunami. Spotkaniu towarzyszyła wesoła atmosfera
oraz liczne atrakcje, które zapewniła firma „Funky Mon-

„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
gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo i Robakowo.
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W kwietniu i maju 2019 r. na terenie gminy Luzino wykonano następujące roboty budowlane w miejscowości
Kębłowo w ulicy Ludowej zostało wykonanych 318,70 m
długości sieci DN 200 i 72,70 m.b. przyłączy DN 160 oraz
6 szt. studni na przyłączach i 9 szt. W ramach umowy nr
7/6/2017 - Budowa tłoczni ścieków wraz z uzbrojeniem w
miejscowości Kębłowo, Luzino i Robakowo, rozpoczęto
roboty budowlane na ww. zadaniu. Wykonano część tłoczni ścieków T1 Luzino, T2 Kębłowo, T4 Kębłowo.Rozpoczęto i są kontynuowane prace związane z budową urządzeń fotowoltaicznych dla obiektu SUW Sychowo oraz
oczyszczalni ścieków w Luzinie przez firmę PRO-ECO Sp.
z o.o. oraz dla obiektu SUW Luzino przez firmę 2 SUN
Sp. z o.o. Sp. K. 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.

kacja”. Stypendium motywacyjne przysługuje uczniom
szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dziennych, osiągających wysokie wyniki, wybitne osiągnięcia w nauce, zamieszkałym
na terenie Gminy Luzino.
Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego może
złożyć:
1) w przypadku ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum
– jeden z rodziców /opiekunów prawnych bądź dyrektor
szkoły; 2) w przypadku ucznia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej dziennej – jeden z rodziców/
opiekunów prawnych, bądź sam zainteresowany, gdy jest
pełnoletni.
Warunki przyznawania stypendium motywacyjnego zostały określone w uchwale nr XLVIII/564/2018 Rady
Gminy Luzino z dnia 12 października 2018 r. w sprawie
przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Luzino. Uchwała dostępna jest na stronie internetowe
gminy w zakładce „Edukacja”.

WYBORY DO RAD POWIATOWYCH
POMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
Urząd Gminy w Luzinie informuje, iż w dniu 28 lipca 2019
r. w godzinach od 8.00 do 18.00 odbędzie się głosowanie w
wyborach do Rad Powiatowych Pomorskiej Izby Rolniczej.
Głosowanie w wyborach do Rad Powiatowych Pomorskiej
Izby Rolniczej, dla okręgu wyborczego nr 114, obejmującego Gminę Luzino, odbędzie się w Gminnym Ośrodku
Kultury w Luzinie przy ul. Of. Stutthofu 14. W celu przeprowadzenia głosowania została powołana Komisja Okręgowa Okręgu Wyborczego Nr 114 w Luzinie, w składzie:
przewodnicząca - Marzena Farbotko, z-ca przewodniczącego-Teresa Talaśka, sekretarz Anna Formela, członkowie
- Justyna Bojka i Karol Brunke. Siedziba komisji mieści
się w Tępczu przy ul. Kaszubskiej 14. Na potrzeby głosowania sporządzony został, przez Urząd Gminy Luzino,
spis uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach
członków Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej dla
okręgu wyborczego nr 114 obejmującego obszar Gminy
Luzino. Spis udostępniony jest do wglądu, w godzinach
pracy Urzędu Gminy w Luzinie przy ul.Ofiar Stutthofu 11.

STYPENDIA WÓJTA
GMINY LUZINO
Do dnia 31 lipca 2019 r. przyjmowane są wnioski, dotyczące przyznania stypendium motywacyjnego. Wnioski
należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy Luzino przy
ul. Ofiar Stutthofu 11 (w godzinach pracy urzędu), bądź
za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego), bądź za pośrednictwem skrzynki e-PUAP (adres:
/221507/skrytka). Wnioski składa się na formularzu, dostępnym na stronie internetowej gminy w zakładce „Edu10
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Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego z
Barłomina, Szkoły Podstawowej im. Płk. Stanisława Dąbka z Sychowa, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddział z Luzina, 70 Luzińskiej Wodnej Drużyny Harcerskiej

WYKONAWCY:
Joanna Sobowiec-Jamioł - sopran
Natalia Krajewska-Kitowska - sopran
Emilia Osowska - mezzosopran
Sebastian Godziński - fortepian

UROCZYSTOŚCI 3-MAJOWE

Uroczystości trzeciomajowe rozpoczęły się Mszą Święta w
intencji Ojczyzny w kościele Św. Wawrzyńca w Luzinie,
którą odprawił proboszcz ks. Waldemar Waluk. Po Mszy
władze gminy i mieszkańcy udali się pod Pomnik Powstańców i Wojaków przy ul. Kościelnej. Przy pomniku
zostały złożone wiązanki kwiatów przez: Wójta Gminy
Luzino oraz przedstawicieli: kombatantów, Rady Gminy,
Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie i 70 Luzińskiej
Wodnej Drużyny Harcerskiej. Oprawę muzyczną wykonała gminna orkiestra dęta z Luzina pod batutą Wojciecha Brzozowskiego. Uroczystość patriotyczną uświetniły
poczty sztandarowe: Chóru Lutnia z Luzina, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Lecha Bądkowskiego z Luzina, Szkoły Podstawowej nr 2 im. prof. Gerarda Labudy z Luzina,

oraz Ochotniczej Straży Pożarnej: Luzina, Zelewa i Milwina. Całość uroczystości przy pomniku poprowadził dh
Tadeusz Lech.
Biało – Czerwony Rodzinny Rajd Rowerowy
Pogoda i frekwencja podczas rajdu, który odbył się tradycyjnie 3 maja dopisała. Uczestnicy rajdu pokonali odległość 6,5 km przez teren gminy Luzino. Po wyczerpującym rajdzie w Robakowie przy Szkole Podstawowej na
uczestników czekał gorący poczęstunek. Każdy otrzymał
pamiątkowy medal. Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie
składa serdecznie podziękowanie dla Ochotniczej Straży
Pożarnej z Luzina i Sołtysa Sołectwa Robakowo Marzeny Pallach za pomoc przy organizacji rodzinnego rajdu.
Organizator również dziękuje firmie Dragon Ads Studio-Reklama Wiesław Kwidziński za ufundowanie okoliczno-
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Siecińska. W kategorii klas VII - VIII i gimnazjum: I miejsce - Weronika Bonk, II miejsce – Anna Nowicka, wyróżnienie otrzymała: Julianna Post.

ZAWODY STRONGMAN
Dnia 26 maja 2019 r. odbyły się zawody Pucharu Polski
Strongman. Zawody Strongmanów przyciągnęły do Centrum Luzina tłumy widzów. W Pucharze Polski Strongman brało udział sześciu zawodników: Dariusz Wejer,
Michał Kopacki, Konrad Karwat, Mariusz Dorawa, Sebastian Kurek, Grzegorz Szymański. Sędziami zawodów
byli: Mariusz Pudzianowski oraz Mateusz Ostaszewski.
W każdej konkurencji zawodnicy musieli wykazać się nie
tylko ogromną siłą, ale także zręcznością. Rywalizacja zakończyła się późnym wieczorem, a w zawodach o Puchar
Polski Strongman zwyciężył Mariusz Dorawa. W trakcie
zawodów odbyła się aukcja charytatywna dla Julii Rąpała, gdzie udało się zebrać 6620,06 zł na rehabilitację. Nie
zabrakło również innych atrakcji tj.: plenerowa kuchnia,
dmuchańce, gry i zabawy dla dzieci.

ELIMINACJE GMINNE KONKURSU
„RODNÔ MÒWA”

Dnia 24 kwietnia br. w Gminnej Bibliotece Publicznej im.
Leona Roppla w Luzinie odbyły się eliminacje gminne
XLVIII Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej
„Rodnô Mòwa”. W tegorocznym przeglądzie wzięło udział
25 uczestników z terenu gminy Luzino, którzy zaprezentowali utwory literackie w języku kaszubskim. W skład
komisji weszli: Teofil Sirocki, Maria Krośnicka oraz Adela
Baldowska-Ambros. Jury nagrodziło następujące osoby:
W kategorii przedszkolnej i klas „0”: I miejsce – Aleksandra Lewnau. W kategorii klas I- III Szkoły Podstawowej: I
miejsce – Amelia Sobiecka, II miejsce – Wiktoria Kreft, III
miejsce – Tymon Susdorf, wyróżnienie otrzymała: Blanka Kreft. W kategorii klas IV – VI Szkoły Podstawowej: I
miejsce – Anna Stenka, II miejsce – Antonina Hirsz, III
miejsce – Martyna Patyk, wyróżnienie otrzymała: Ada
12
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oraz wokalistkach Ewelinie Karczewskiej i Aleksandrze
Pranczk. W sędziowskim składzie nie mogło zabraknąć
Piotra Jędrzejczaka – magistra sztuki, który co roku ocenia uczestników przeglądu.
Wyniki XX Powiatowego Przeglądu Talentów Wokalnych:
W kat. 5-6 lat: I miejsce – Zuzanna Wilkowska, II miejsce
– Oliwier Wawrzyniak, III miejsce – Zuzanna Klinkosz.
Wyróżnienia: Błażej Klotzki, Michał Kwidzinski. W kat.
7-9 lat: I miejsce – Zofia Bańko, II miejsce – Kornel Lesner, III miejsce – Hubert Klein. Wyróżnienia: Kornelia
Krajnowska, Zuzanna Klas. W kat. 10-13 lat:I miejsce –
Aleksandra Hinz, II miejsce – Antonina Hirsz, III miejsce
– Łucja Rybakowska. Wyróżnienia: Patrycja Leyk, Roksana Potrykus. W kat. 14-18 lat: I miejsce: Oliwia Jagusiak.
II miejsce: Marta Byczk. Nagrodę Grand Prix otrzymała
Aleksandra Hinz.

XI POWIATOWY PRZEGLĄD TALENTÓW
WOKALNYCH i WESOŁY DZIEŃ DZIECKA
Słoneczna aura przyciągnęła tłumy dzieci wraz z rodzicami na XX Przegląd Talentów Wokalnych, który odbył się
2 czerwca 2019 r. na parkingu za Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Luzinie. W ramach wydarzenia odbyły się również obchody Dnia Dziecka. Organizatorzy, tj. Gminny
Ośrodek Kultury w Luzinie wraz z Wójtem gminy zapewnili dzieciom masę atrakcji: od dmuchańców, pokazów
animatorów, zabaw, gier i balonów poprzez popcorn, na
wacie cukrowej kończąc. W XX Powiatowym Przeglądzie
Talentów Wokalnych wzięło udział 26 uczestników. Jubileuszowa edycja była okazją do zaproszenia wielokrotnych
finalistów konkursu pochodzących z Luzina, którzy z sentymentem oceniali młodych, początkujących wokalistów.
Mowa o Bartłomieju Kunc – producencie telewizyjnym
Nr 149/lipiec 2019
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WIOSNA W BIBLIOTECE

Kwietniowe spotkanie z Rafałem Reszke „Moja droga od
pasji do pracy” w ramach cyklu „Ludzie sukcesu Gminy
Luzino”. Spotkanie z Rafałem było zabawne, pouczające i
bardzo zaskakujące. Uczestnicy mogli posłuchać jak Rafał stawał się magikiem. Spotkanie zakończyło się pokazem iluzji, uczestnicy zabawy mogli dotknąć magicznych
rekwizytów, przymierzyć bajkowe stroje, które przywiózł
ze sobą iluzjonista. Rafał pochodzi z Luzina, jednak swoje
pokazy wykonuje na terenie całej Polski. Sztuką iluzji i występami dla szerszego audytorium zajmuje się od ponad 10
lat. Ukończył studia inżynierskie, po których przez kilka

lat był kierownikiem robót energetycznych. W pewnym
momencie pasja i miłość do iluzji zwyciężyła, a różdżka
na dobre zastąpiła miernik elektryczny.
W maju z okazji Dnia Mamy odbyło się uroczyste otwarcie wystawy Agnieszki Treder i Reginy Miotk „Mama i
córka- uczuciowo”. Mama Regina od 40 lat haftuje, na
pierwszy rzut oka widać, że kocha, to co robi. Po jej sztandary i ornaty przyjeżdżają ludzie z całej Polski. W wolnych
chwilach maluje. Jej ulubionym motywem są kwiaty. Jest
członkinią Akademii Malarstwa i Rysunku działającego
przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Obywatelskich „Pro Bono”.
Córka Agnieszka maluje odkąd pamięta. Najchętniej kobiece twarze pełne wielobarwnych emocji. Agnieszka używa ciekawej techniki, często w swych obrazach łączy różne materiały, tworząc trójwymiarowe kolaże. W wolnych
chwilach fotografuje, tańczy i uczestniczy w projektach
kulturalno-edukacyjnych organizowanych przez bibliotekę. Wystawę można oglądać w naszej bibliotece do końca
czerwca.
14
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wszystkich wydarzeniach pozwoli na zdobycie 4 medali,
które po złożeniu utworzą koło rowerowe.

„ROWEREM PO KASZUBSKIEJ DRODZE”

XI KASZUBSKA PARAOLIMPIADA
Dnia 26 maja br. odbył się pierwszy z cyklu - rodzinny rajd
rowerowy „Rowerem po Kaszubskiej Drodze". Ideą wydarzenia jest promocja Kaszub i bogatej kultury regionu oraz
integracja lokalnej społeczności. Koordynator rajdu - Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” oraz organizator pierwszego z czterech rajdów rowerowych – Stowarzyszenie Twórczej Aktywności Rodzin „Fistaszki” zaprosili
do wspólnej zabawy na świeżym powietrzu cale rodziny.
Tego dnia na rower wsiedli seniorzy, młodzież i małe dzieci. W sumie w wydarzeniu wzięło udział przeszło 130 osób,
prawie 30 drużyn. Uczestnicy pokonali trasę długości około 10 km od ścieżki zdrowia w Luzinie do Klubu Jeździeckiego w Barłominie. Każda drużyna otrzymała mapę z
punktami kontrolnymi, których odszukanie pozwoliło na
odszyfrowanie zakodowanego obrazka. Każda drużyna,
która ukończyła rajd otrzymała drewniany medal i nagrodę. Na mecie na uczestników czekały regionalne przysmaki, przygotowane prze panie z KGW Luzino, zwiedzanie
klubu jeździeckiego z trenerkami, jazda konno, skoki na
dmuchańcach, zabawy z animatorami. Rajd został zorganizowany w szerokim partnerstwie z: Barłomino. Klub
Jeździecki, Wikęd z Luzina, Tomlech z Luzina, Eurocast ze
Strzebielina, GOSRiT Luzino, Starostwo Powiatowe Wejherowo, Wejherowskie Centrum Kultury, Koło Gospodyń
Wiejskich Luzino, Gminna Biblioteka Publiczna w Luzinie
i wolontariusze: Marta, Laura, Adriana, Agata, Maksymilian. Organizatorzy dziękują za wsparcie. Kolejne rajdy
odbędą się w gminie Łęczyce, Linia i Szemud. Udział we

140 niepełnosprawnych sportowców wzięło udział w XI
Kaszubskiej Paraolimpiadzie, która odbyła się w 9 czerwca
2019 roku w Hali Widowiskowo – Sportowej im. Marszałka Macieja Płażyńskiego w Luzinie. Impreza tradycyjnie
została zorganizowana przez Społeczność Stowarzyszenia
Świetlica Integracyjna „Skrzydło Anioła”. Współorganizatorami wydarzenia byli: Gmina Luzino, Gminny Ośrodek
Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie oraz liczna rzesza
wolontariuszy i sponsorów. (Lista sponsorów dostępna
jest na stronie www.luzino.eu) Patronat honorowy nad
imprezą objęli obecny na rozgrywkach: Jarosław WejerWójt Gminy Luzino oraz Gabriela Lisius - Starosta Wejherowski.
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19 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Barłominie odbyła się uroczystość rozdania nagród laureatom Powiatowego Konkursu Plastyczno-Ekologicznego organizowanego dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem:
„Dobro płynące ze świata przyrody do życia, radości
i zgody”. Na konkurs nadesłano 145 prac w trzech kategoriach wiekowych. W kategorii klas 0 – I zwycięzcami
zostali: I miejsce – Zuzanna Bartoszewska oraz Zuzanna
Meyer, II miejsce - Zofia Orłowska, III miejsce - Blanka
Kreft. W kategorii klas II – III: I miejsce zajęła Weronika Skalska, II miejsce - Magdalena Wróbel, III miejsce Przemysław Groth. W kategorii III I miejsce zajęła Paulina
Brzezińska, Michalina Zychowicz, Wiktor Formela.

WIEŚCI Z PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego
w Barłominie
Festiwalem Mistrzów zakończyła się w tym roku zespołowa innowacja „3 kwadranse dla Mistrza” prowadzona
w Szkole Podstawowej w Barłominie.
Od połowy września wszyscy uczniowie klas I – VI
jedną godzinę w tygodniu pod opieką nauczycieli poświęcali na rozwijanie swoich zainteresowań. Zaproponowana forma bardzo spodobała się uczniom,
a swoje osiągnięcia w wybranej przez siebie dziedzinie zaprezentowali 13 czerwca podczas Festiwalu Mistrzów. Atrakcją imprezy był Mistrz Świata, Europy
i Polski freestyle football Paweł Skóra.

16

28 maja br. Szkoła Podstawowa w Barłominie obchodziła uroczystość z okazji 10. rocznicy nadania szkole
imienia Księdza Jana Twardowskiego. W tym roku występ artystyczny uczniów pt: „Słowa najważniejsze” odnosił się do słów, które dla patrona szkoły były najważniejsze: wiara, nadzieja, miłość. Tematyka przedstawienia dotyczyła także uniwersalnych wartości, na których opierać
się powinno życie każdego człowieka m.in: na dobroci,
przyjaźni, pokorze i odpowiedzialności. Po części oficjalnej z okazji Dnia Dziecka odbył się Festyn Rekreacyjno-Sportowy, który zakończył się słodkim poczęstunkiem.
W organizację imprezy zaangażowała się cała szkolna społeczność: nauczyciele, rodzice i uczniowie.
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Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Kębłowie
29 maja br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w
Kębłowie po raz kolejny odbył się Gminny Konkurs Języka Angielskiego „ENGLISH IS FUN”. W konkursie

udział wzięło 24 uczniów klas IV-VI z pięciu szkół Gminy Luzino (SP Barłomino, SP Kębłowo, SP Luzino, SP Sychowo, SP Wyszecino). Głównym celem konkursu było
doskonalenie umiejętności językowych oraz promowanie
uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami lingwistycznymi.
Konkurs poprzedzony był szkolnymi eliminacjami w poszczególnych szkołach. Uczestnicy konkursu zmierzyli się
z testem składającym się z zadań zamkniętych, który obejmował zagadnienia związane z czytaniem, umiejętnością
reagowania w danej sytuacji, znajomością gramatyki i
słownictwa, a także dotyczył wiedzy o krajach anglojęzycznych. Nie obyło się bez dogrywki, tym razem w kategorii
klas IV. Laureatami konkursu zostali: w kategorii klas IV:
I m-ce Jakub Bacławski (SP Luzino), II m-ce Oskar Stolc
(SP Kębłowo), III m-ce Jakub Tederko (SP Luzino); w kategorii klas V: I m-ce Daria Dampc (SPLuzino), II m-ce
Maciej Wasilczyk (SP Luzino), III m-ce Cezary Palach (SP
Sychowo); w kategorii klas VI: I m-ce Paweł Miotk (SP
Luzino), II m-ce Martyna Kempczyńska (SP Kębłowo), III
m-ce Zuzanna Zając (SP Kębłowo). Nagrody główne i dyplomy otrzymali uczniowie, którzy zajęli I-III miejsce w
poszczególnych kategoriach. Pozostali uczniowie biorący
udział w konkursie także otrzymali dyplomy oraz drobny
upominek. Sponsorami nagród byli: Wójt Gminy Luzino
oraz Wydawnictwo Oxford University Press. Konkurs tradycyjnie już przygotowały: Gracjana Potrykus, Joanna Tederko oraz Alicja Wilczewska.
25 kwietnia br. w Szkole Podstawowej Jana Pawła II w
Kębłowie odbył się już XIV Dekanalny Konkurs o Janie Pawle II. Uczniowie mieli możliwość rywalizować w
dwóch kategoriach. Kategoria pierwsza była skierowana
do dzieci z klas I-III. W jej ramach uczniowie wykonywali
prace plastyczne pt. „Jan Paweł II – Promieniowanie Ojcostwa”. Nad pracą uczestników konkursu czuwały osoby
o prawdziwie artystycznej duszy: Patrycja Kruk (plastyk
– fotografik) oraz Łucja Włodek-Jabłońska (rzeźbiarka),
które również weszły w skład Komisji Konkursowej. Organizatorami tej części konkursu były: wicedyrektor Ewa
Tempska, Marzena Pienschke oraz Katarzyna Westphal.
W konkursie udział wzięło 8 szkół dekanatu Luzino. Uta-

lentowane plastycznie dzieci stanęły na wysokości zadania i dając wyraz swemu artystycznemu zacięciu, zajęły
następujące miejsca: klasy pierwsze: I miejsce – Filip Trojanowski (SP Łebno), II – miejsce Hanna Kreft (SP Kębłowo), III miejsce – Fabian Płocki (SP Góra); klasy drugie: I

miejsce – Monika Roszmann (SP Orle), II miejsce – Agata
Bichowska (SP Kębłowo), III miejsce – Oliwia Głodowska
(SP Wyszecino); klasy trzecie: I miejsce – Zuzanna Stolc
(SP Łebno), II miejsce – Jakub Woźniak (SP Kębłowo), III
miejsce – Dominik Kaczmarek (SP Barłomino). Kategoria
druga skierowana została do dzieci uczących się w klasach
IV-VIII. Uczniowie mieli za zadanie, wspólnie z rodziną
lub samodzielnie, wykonać album pt. „Pielgrzymka Jana
Pawła II do wybranego kraju w roku 1979”. W skład Komisji Konkursowej weszły Anna Mikucka (pracownik Starostwa Powiatowego, specjalista Wydziału Kultury i Spraw
Społecznych) oraz Patrycja Kruk (artysta plastyk – fotografik). Wszystkie albumy zachwyciły Komisję swoim wykonaniem i doborem informacji. Wybór laureatów okazał
się bardzo trudny ale po naradzie uzgodniono następujący
werdykt: I miejsce: Justyna Hinz (SP Luzino), II miejsce –
Adam Stenka (SP Sychowo), III miejsce – Krzysztof Wicki (SP Luzino). Organizatorami tej części konkursy były:
Emilia Wrosz, Agnieszka Szumnarska, Joanna Paszki oraz
Małgorzata Buchwald.
W minionym roku szkolnym od września do maja
uczniowie Szkoły Podstawowej Jana Pawła II w Kębłowie wykonywali zadania w ramach realizacji projektu
„Jan Paweł II – nasz patron”. Głównym celem projektu
było przybliżenie sylwetki patrona poprzez poznanie jego
życia i działalności. Uczniowie klas pierwszych rywalizowali w muzycznym konkursie na najlepiej odśpiewany
hymn szkoły. W kategorii klas zwyciężyła klasa Ib, natomiast w rywalizacji indywidualnej wyróżniono: I miejsce - Liliana Janowska, II miejsce – Maja Jędrzejek , III
miejsce – Kornelia Miszkiewicz i Anna Jeka. W klasach
drugich najpiękniej recytowali wiersz Karola Wojtyły
„Nad Twoją białą mogiłą” następujący uczniowie: I miejsce - Kacper Trocki, II miejsce – Norbert Klawikowski, III
miejsce – Agata Bichowska.
Najciekawsze herby Jana Pawła II wykonali uczniowie
klas trzecich: I miejsce – Sebastian Toruński i Jakub Woźniak, II miejsce – Martyna Labudda i Balbina Okoń, III
miejsce – Aleksandra Nowicka, Piotr Baranowski i Mateusz Penkowski.
W klasach czwartych uczniowie przygotowali prace pla-
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styczne nt. „Jan Paweł II i dzieci”. W tej kategorii wyróżniono Martę Potrykus oraz Agatę Murlikiewicz. Piątoklasiści wykonali prace plastyczno – literackie pt. „ Zainteresowania Jana Pawła II”. Komisja nagrodziła: I miejsce
– Julia Wurl, II miejsce – Marcel Tokarski. Szóstoklasiści
przygotowali prezentację multimedialną „Jan Paweł II i
dzieci”. Laureatami zostali: I miejsce – Bartosz Potrykus,
II miejsce – Natalia Murlikiewicz, III miejsce – Martyna
Pobłocka.

Koło Gospodyń Wiejskich z Kochanowa. Na dzieci natomiast czekało mnóstwo atrakcji na boisku szkolnym, gdzie
odbył się festyn zrealizowany przez Radę Rodziców we
współpracy ze szkołą.
W Ogólnopolskim Konkursie ,,Moja bajka z Bratkiem'',
organizowanym przez wydawnictwo OPERON, skierowanym do uczniów klas I-III z sukcesem brali udział
uczniowie SP w Kębłowie. Tomasz Gruba oraz Mateusz
Roszkowski pod opieką nauczycielki Sylwii Klocka, napisali bajkę terapeutyczną nawiązującą do cyklu bajek z
Bratkiem, którego historie uczniowie poznają na zajęciach
terapii. W konkursie brało udział 88 prac. Praca uczniów
z SP w Kębłowie pt.: „O tym, jak Olek zrozumiał, że żeby
wygrać, należy się napracować" została wybrana jako
jedna z 30 bajek, które zostaną opublikowane w postaci
„Dziecięcej Księgi Bajek Bartka”.

24 maja br. społeczność Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Kębłowie obchodziła podwójną uroczystość.
W tym dniu celebrowano Święto Patrona oraz Dzień
Dziecka. Hasłem przewodnim były słowa Jana Pawła

Uczniowie szkoły SP w Kębłowie brali udział w kolejnej
edycji Międzynarodowego Konkursu Matematycznego
„Kangur”. Sukces poprzez osiągnięcie wyróżnienia zdobyła Łucja Rybakowska - uczennica klasy czwartej.

II: „Największą troską serca papieża jest każde dziecko”.
O godzinie 9.30, w kościele p.w. św. Jadwigi, odbyła się
Msza Św., po której wszyscy przeszli na salę gimnastyczną, gdzie uczestniczyli w apelu. Uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz gości przywitała dyrektor Renata
Grzenia. Pani Dyrektor powiedziała również kilka słów o
jednym z największych ambasadorów dzieci i młodzieży
– papieżu Janie Pawle II. Następnie obejrzano przedstawienie pt. „Dzieci Świata”, w które już drugi rok z rzędu
w role aktorów zaangażowały się nie tylko dzieci, ale również nauczyciele. Wśród gości, którzy razem ze szkolną
społecznością świętowali ten dzień, byli m. in.: wójt Jarosław Wejer, ksiądz proboszcz Krzysztof Lorek, dyrektor
przedszkola gminnego Barbara Nikonowicz, dyrektor SP
Sychowo Władysława Joskowka, dyrektor SP Wyszecino
Barbara Hojan, dyrektor SP Barłomino Halina Szlaga,
dyrektor SP nr 1 w Luzinie Dariusz Rompca, dyrektor SP
nr 2 w Luzinie Kazimierz Bistroń oraz emerytowani pracownicy szkoły: dyrektor Teresa Koszałka Teresa Buca. Po
apelu goście wraz z władzami szkoły udali się na słodki
poczęstunek do świetlicy szkolnej, przygotowany przez
18

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Lecha Bądkowskiego
w Luzinie
7 maja br. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie odbył się Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Nowy regulamin sprawił,
że będąc uczniem klasy szóstej nie każdy mógł brać w
nim udziału (tylko rocznik 2007 i młodsi). Taka zmiana
w regulaminie sprawiła, że do turnieju gminnego zgłosiła się tylko drużyna ze Szkoły Podstawowej w Kębłowie.
Uroczystego otwarcia zawodów dokonał dyrektor szkoły
Dariusz Rompca i życzył uczestnikom powodzenia. Dla
najlepszego uczestnika turnieju nagrodę główną- wyso-
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kiej klasy rower ufundował wójt gminy Luzino - Jarosław
Wejer.
Turniej przebiegał w następujących konkurencjach: test
wiedzy, test skrzyżowań, jazda praktyczna na miasteczku
ruchu drogowym i tor sprawnościowy. Emocji było bardzo dużo i po takiej rywalizacji główna nagroda przypadła
Oskarowi Skielnikowi ze Szkoły Podstawowej z Luzina.
Wójt gminy osobiście wręczył specjalną nagrodę dla najlepszego uczestnika turnieju. Zawody wygrała drużyna z
Luzina w składzie: Michalina Dąbkowska, Katarzyna Rojewska, Oskar Skielnik, Paweł Jeliński. 9 maja w Szkole
Podstawowej nr 6 w Rumi odbyły się zawody powiatowe
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Po końcowej klasyfikacji drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Luzina zajęła II miejsce, a Oskar Skielnik
pokazał mistrzowską klasę i był najlepszy w kategorii klas
IV – VI, jak też w kategorii klas VII – VIII, gdzie zajął I
miejsce. Trenerem drużyny z Luzina jest Mieczysław Brzeski.

szkoły jest bardzo dumna z tak wielkiego sukcesu ucznia.
Książka zawierająca zwycięski utwór ucznia dostępna jest
w bibliotece szkolnej.

12 kwietnia w Szkole Podstawowej w Barłominie odbył
się finał Powiatowego Konkursu Plastyczno-Ekologicznego pod hasłem: „Dobro płynące ze świata przyrody
dożycia radości i zgody”. W kategorii 0-1 drugie miejsce
zajęła Zofia Orłowska z grupo Op6B, natomiast w kategorii 2-3- trzecie miejsce przyznano uczennicy Marcie Wyskockiej oraz wyróżniono pracę Mai Witt. Patronat nad
konkursem objął pan wójt Jarosław Wejer, który osobiście
wręczył dyplomy oraz pięknie ilustrowane albumy wszystkim finalistom konkursu. Następnie uczniowie wraz z
rodzicami opiekunami, nauczycielami, panią dyrektor SP
w Barłominie oraz wójtem Gminy Luzino zostali zaproszeni na słodki poczęstunek oraz do odwiedzenie stanowisk eksploracyjnych w ramach projektu „Być jak Ignacy”,
gdzie uczniowie mogli poprzez zabawę poznać wybitnych
polskich naukowców i badaczy oraz ich patenty.
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Profesora Gerarda Labudy
w Luzinie

Wielkim sukcesem dla Macieja Kellera - ucznia Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie
zakończyła się tegoroczna edycja Międzynarodowego
Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży
im. Wandy Chotomskiej. Na konkurs nadesłano aż 8695
zestawów wierszy, opowiadań i prób dramatycznych ze
szkół z Polski, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Litwy i
Ukrainy. Czternastoosobowe jury, złożone z pisarzy, historyków literatury, krytyków, dziennikarzy, literaturoznawców i polonistów wyłoniło 192 laureatów, których
utwory ukazały się drukiem w almanachu pokonkursowym. Wśród nich znalazł się Maciej Keller. Otrzymał on
tytuł laureata ze swoją prozą zatytułowaną „Historia prosto z lasu”. Dodatkowo jury przyznało mu wyróżnienie
w kategorii poezja za wiersz pt. „Książka”. Społeczność

31 maja br. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gerarda Labudy
w Luzinie obchodziła swoje święto. Uroczystość odbyła
się w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Do tradycji szkoły należy organizowanie Świąt w plenerze po to, aby młodzież mogła
zobaczyć ciekawe miejsca, poznać historię z nimi związaną, a przy okazji spotkać się z ludźmi, którzy na co dzień
troszczą się i pielęgnują pamięć o wybitnych postaciach
zasłużonych dla kraju. Tym razem było to wejherowskie
muzeum, w którym mieści się wystawa poświęcona patronowi szkoły, Gerardowi Labudzie. Obok znajduje się
Książnica imienia Profesora zawierająca unikatowy zbiór
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dziedzictwa kulturowego Pomorza i Kaszub. Po zakończeniu wszystkich prac budowlanych do tego kompleksu
budynków zostaną przeniesione zbiory książek po Gerardzie Labudzie; jego zapiski, badania, rękodzieła, pamiątki..., czyli wszystko to, co po mediewiście z Wielkiego Lasu
odziedziczyło muzeum. Bardzo szczegółowo o tej inwestycji opowiadała Starosta Wejherowski dr Gabriela Lisius.
Natomiast Justyna Grabowska – pracownica biblioteki w
Wejherowie nakreśliła rolę autora „Historii Kaszubów w
dziejach Pomorza” w powstaniu samego Muzeum w Pałacu Przebendowskich.
Części oficjalnej uroczystości przewodniczył dyrektor Kazimierz Bistroń, który przybliżył zgromadzonym elementy
biograficzne prof. Labudy, zwracając uwagę na ponadczasową wymowę wartości promowanych przez naukowca;
ojczyznę, miłość, rodzinę, naukę, stanowiące fundament
dobrego wychowania. Obejrzano także fragment filmu w
reżyserii Jana Krauzego pt. „750-lecie Luzina” – wykład
prof. G. Labudy”. Głos zabrała także dr Aleksandra Janas,
promująca debiutancką płytę zespołu wokalnego „Swòjskô
nóta”, prowadzonego przez Zofię Meyer, nauczycielkę muzyki w luzińskiej szkole. Podczas Święta młodzież przytoczyła krótki rys biograficzny na temat Patrona. Labuda
z wielkim sentymentem odnosił się nie tylko do dziejów
historycznych Kaszubów, ale bardzo cenił sobie dorobek literacki pisarzy regionalistów. Chociaż znał prawie
wszystkie języki europejskie z wyjątkiem węgierskiego i
fińskiego, to zawsze troszczył się o język kaszubski, co wielokrotnie podkreślał, twierdząc, że: „Człowiek zna dobrze
tylko jeden język! Trzeba czuć dźwięk, melodię, fonetykę.
Ja mówię dobrze tylko po kaszubsku. To jest moja matryca językowa. Wciąż używam akcentu ruchomego, którego
brak w języku polskim. (...)”. Język kaszubski zajmował w
jego życiu bardzo ważne miejsce, o czym świadczy cytat:
„Mowa i język są największymi skarbami ludzkiej kultury.
Zanim przekroczymy bramy do posługiwania się wielkim
językiem, każdy z nas jest zobowiązany do pielęgnowania
rodzinnej mowy, której nas nauczyli rodzice”. Społeczność
szkolna, od wielu lat stara się być promotorem tej idei. W
murach szkoły rozbrzmiewa swojska mowa ojców, będąca nieodłącznym elementem naszej kultury i tożsamości,
czemu dowód dała podczas uroczystości Anna Nowicka
poprzez piękną recytację wiersza i prozy w języku kaszubskim Stefana Fikusa „Pamiãtôsz?” oraz Jana Drzeżdżona
„Spòwiédz Smãtka”. Następnie przedstawiono wyniki tegorocznego Wojewódzkiego Konkursu Poetycko-Prozatorskiego „Miłość, Przyjaźń, Dobro”. W Konkursie wzięło
20

udział 17 szkół z województwa pomorskiego. Nadesłano
11 prac prozatorskich oraz 49 utworów poetyckich, w tym
dwa wiersze napisane w języku kaszubskim. Po wnikliwej
analizie jury konkursowego w składzie: Grażyna Kulas,
Mieczysław Bistroń, Krystyna Lewna i Natalia Kupska wyłoniono laureatów w następujących kategoriach: kategoria
proza: miejsce I zdobyła Aneta Szyplak za opowiadanie pt.
„Wspomnienia z przeszłości”, kl. 8h SP nr 2 w Luzinie, II
miejsce zajęła Weronika Joskowska za opowiadanie „Kamienny sen”, SP w Mojuszu, a III miejsce zdobyła praca
Agaty Milewczyk „Krótka historia o życiu z przyjaźnią
w tle”, SP w Nowej Wsi Lęborskiej. W Kategorii poezja:
miejsce I zdobyła Zofia Borchardt za wiersz „Miłość” ze
SP w Mściszewicach, II miejsce przyznano Aleksandrze
Serkowskiej za wiersz pt., „A może jednak?” SP w Miechucinie, natomiast III miejsce zdobył Filip Labudda za wiersz
„Taniec ostrzy” SP nr 2 w Luzinie, kl. IIIi gimnazjum.
Wyróżnienie otrzymał Jan Duszyński za wiersz „(Nie)
wiedza o miłości” z Kościerzyny, a w kategorii poezja w
języku kaszubskim przyznano I miejsce Dominice Płotka
za wiersz „Cos ò Kaszëbach” ze SP w Sierakowicach. Wyróżniono również pracę Anastazji Tyborskiej „Rodzinne
wspomnienia” z Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach. Bogaty wachlarz poruszonych przez laureatów problemów jest zapewne wynikiem ich bacznego obserwowania świata, a także wypływa z uniwersalizmu tematycznego Konkursu, który pozwala na przywoływanie niczym
nieskrępowanych obrazów, o czym świadczy chociażby
cytat nagrodzonego wiersza piątoklasistki Zofii Borchart:
Człowiek, który miłość czuje, jakby w przestworzach szybuje./ Na miłość, co uskrzydla człowieka, każdy z niecierpliwością czeka. Dzisiaj mogę śmiało dodać, że rośnie nam
nowe pokolenie poetek i prozatorek. Na koniec uroczystości głos zabrali zaproszeni goście: dr Gabriela Lisius – starosta wejherowski, radny powiatowy – kierownik NZOZ
w Luzinie, Piotr Pelcer, Andrzej Janusz – historyk, archiwista i pisarz, Maria Krośnicka – dyrektorka Gminnej Biblioteki w Luzinie, wieloletnia przyjaciółka prof. Labudy, a
także przewodnicząca Rady Rodziców Aleksandra Meyer.
Pierszégò i drëdżigò czerwińca 2019 rokù w Chmielnie miôł swój môl Finał Wòjewódzczi 48. Kòkursu
Recytatorsczégò Kaszëbsczi Lëteraturë „Rodnô Mòwa.
Kònkùrs mô czile dzélów, òd szkòłowégò bez gminowi ë
pòwiatowi jaż do do wòjewódzczégò, òd prawie pół stalata wiedno w kartësczim Chmielnie. Latos ùczónka Szkòłë

Spòdleczny nr 2 miona Gerata Labùdë w Lëzënie Weronika Bonk dobëła w Finale Rodny Mòwë 2. môl. Werónka
baro snôżą kaszëbizną pòwiedzała dwa tekstë. Pierszi to
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wiérzta Jidë Czjiny pòd titlã „Marija Magdalena”, drëdżi
to felietón Aleksandra Labùdë „Ù Pawłuszków”. Werónce
z klasë VIII j baro gratulëjimë i żëczimë pòstãpnëch dobëców. (red. M. Bistroń).
21 marca odbył się w szkole Międzynarodowy Konkurs
KANGUR MATEMATYCZNY 2019. Uczniowie biorący
w nim udział musieli się wykazać umiejętnością wykorzystania zdobytej wiedzy oraz logicznego myślenia. Dodatkową trudnością były odejmowane punkty za błędne
rozwiązania lub ich brak. Do wykonania było 30 nietypowych zadań o różnym stopniu trudności w ciągu zaledwie
75 minut. Trójka uczniów otrzymała wyróżnienie: Antonina Kas z kl. VIIIe, Magdalena Sielaff z kl. IIIa oraz Paweł
Chrabkowski z kl. IIIa.

Pomorska Liga Zadaniowa „Zdolni z Pomorza” to konkurs adresowany do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i do uczniów gimnazjów województwa pomorskiego.
Po dwóch etapach Magdalena Sielaff zdobyła tytuł laureata
etapu powiatowego z trzech przedmiotów: fizyki, chemii
i matematyki; Kacper Gruba został laureatem z chemii a
Gurski Piotr został finalistą konkursu z fizyki. Te trzy osoby reprezentowały szkołę w etapie wojewódzkim. Ogromny sukces osiągnęła Magda – Finalistka Etapu Wojewódzkiego „Zdolni z Pomorza” z zakresu matematyki i chemii,
tym samym po raz kolejny potwierdzając, że przedmioty
matematyczno - przyrodnicze są jej ogromną pasją.

To już koniec zmagań uczniów SP nr 2 w Luzinie w
Wojewódzkim Konkursie ,,Poznajmy las". Tegoroczny
konkurs przebiegał pod hasłem ,,Zwierzęta naszych lasów - płazy i gady". Organizatorem konkursu była Szko-

ła Podstawowa im. Adama Loreta w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęczycach. W konkursie udział wzięli
uczniowie od IV do VIII klasy szkoły podstawowej oraz
uczniowie III klas gimnazjum. Z luzińskiej szkoły do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się sześcioro uczniów,
z których pięcioro wzięło udział w ostatnim konkursie.
Etap wojewódzki odbył się 29 maja 2019 r. w szkole w Łęczycach. Uczniowie rozwiązywali test wiedzy o płazach i
gadach, ich budowie, czynnościach życiowych i znaczeniu
w świecie przyrody.
Konkurs dla wszystkich uczestników zakończył się ogromnym sukcesem, ponieważ czworo z nich uzyskało tytuł finalisty, natomiast Agata Klawikowska (IIIf) za zajęcie III
miejsca uzyskała tytuł laureata wojewódzkiego konkursu
kuratoryjnego. Tuż za podium uplasowała się Amelia Mielewczyk (IIIe), która zajęła IV miejsce i uzyskała tytuł finalisty. Pozostałe finalistki to: Jagoda Matyszewska (VIIIe),
Adriana Bobkowska (IIIb) i Zuzanna Tobias (VIIIe).
Wszystkie uczennice otrzymały dyplomy, nagrody książkowe i inne upominki.

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie wzięli udział w
Wojewódzkim Konkursie Matematycznym ,,Od szkolniaka do żaka”, którego organizatorem jest Politechnika Gdańska oraz Centrum Nauczania Matematyki i
Kształcenia na Odległość w Gdańsku. Konkurs obywał
się w trzech etapach. Zadania z I i II etapu uczestnicy
rozwiązywali samodzielnie. Finałowy III etap odbył się
16.05.2019 r. w budynku Politechniki Gdańskiej. Poziom
konkursu był bardzo wysoki i dość wyrównany. Uroczystość ogłoszenia wyników połączona z wręczeniem

nagród i dyplomów odbyła się 21.05.2019 r. w auli Senatu Politechniki. Finalistami konkursu zostali uczniowie
szkoły: Stanisław Rojewski, Zuzanna Tobias, Igor Ptach.
Największym sukcesem może pochwalić się Magalena
Sielaff, która otrzymała tytuł finalisty z wyróżnieniem.
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"English Poetry and Drama"- pod takim hasłem 23 maja
2019 r. odbył się w Szkole Podstawowej nr 4 w Redzie XII
Wojewódzki Konkurs „English Poetry and Drama”. 116
uczestników z 20 szkół (z Gdyni, Sopotu, Dębogórza,
Rumi, Wejherowa, Koleczkowa, Łęczyc, Bojana, Bolszewa,
Luzina, Szemuda, Pruszcza Gdańskiego, Nowej Wsi Lęborskiej, Orla i Redy; więcej informacji na www.sp4reda.
pl/blog/2019) rywalizowało w trzech kategoriach: piosence, poezji i scence – mini przedstawieniu. Motywem przewodnim prezentowanych utworów był temat „Wishes do
come true” („Marzenia naprawdę się spełniają”). Luzińska
szkoła nr 2 przygotowała na ten konkurs przedstawienie
pod tytułem „Be Like Hamilton”, nawiązujące do postaci Alexandra Hamiltona, uznawanego za jednego z ojców
założycieli Stanów Zjednoczonych. Sześcioosobowa grupa
uczniów klasy IIIb, w składzie Adriana Bobkowska, Anna
Grzegrzółka, Ewelina Socha, Maksymilian Meyer, Alicja
Szmuda i Julia Wasilczyk, śpiewając, rapując i popisując
się doskonałą angielszczyzną, zdobyła I miejsce i pokonała grupy teatralne ze Szkoły Podstawowej z Bolszewa (II
miejsce) i Gimnazjum nr 1 Gdyni (III miejsce).

duecie, Julia Plecke (IIIe) zdobyła II miejsce w kategorii
piosenki solo oraz Adriana Bobkowska (IIIb) III miejsce
za utwór poetycki. Jury zaznacza, czym dany wykonawca
ujął za serce komisję konkursową. U Alicji i Eweliny komisja doceniła ich radosną interpretację wykonywanego
utworu oraz pięknie brzmiące głosy, natomiast Julia zdobyła uznanie za autentyczność przekazywanych emocji, liryczny śpiew i budowę romantycznego nastroju. W poezji
w interpretacji Adriany zwrócono uwagę na interesujący
dobór repertuaru i równie interesujące wykonanie. Trudu
organizacji etapu szkolnego podjęła się Monika Kolmetz
i Joanna Nadolska, zaś opiekunami uczniów były ich nauczycielki języka angielskiego, Henryka Stanke, Joanna
Szulta i Joanna Nadolska.

Udział w VI Sejmiku Ekologicznym w Bolszewie zakończył się z ogromnym sukcesem dla uczniów szkoły. W
kategorii klas VII – VIII SP wywalczono: I miejsce - Jagoda Matyszewska (kl. VIII e) i III miejsce - Martyna
Bobkowska (kl. VIII e).
Dnia 21 maja na stadionie MOSiRu w Redzie odbyły
się mistrzostwa powiatu w lekkoatletyce. Czteroosobowej reprezentacji szkoły udało się zdobyć trzy medale.
W pchnięciu kulą srebrny medal zdobył Kacper Jaszewski (10,97 m) a brązowy Dawid Gruba (10,34 m). Dawid
zaliczył jeszcze lepszy występ w skoku w dal. W swojej
ostatniej próbie wykonał świetny skok na odległość 5,50 m
zdobywając srebrny medal. Dwaj nasi pozostali zawodnicy: Paweł Grablowski i Nikodem Dzienisz po dzielnej walce zdobyli czwarte miejsca w biegach na 1000 m i 300 m.
20 maja 2019 r. w sopockim Teatrze na Plaży odbył się
finał Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji
Polskiej. W przesłuchaniach powiat wejherowski reprezentowała uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 im. prof.
Gerarda Labudy Ewelina Socha, która w kategorii - poezja
śpiewana zajęła III miejsce. Ewelina zaprezentowała wersję wokalną utworu Marii Konopnickiej „A kiedy przyjdzie” do muzyki Sławomira Drywy.
Co roku w szkole odbywają się eliminacje do regionalnego konkursu poezji i piosenki angielskiej „More
Than Words”. Młodzi artyści wykonują znane utwory
muzyczne oraz recytują wybraną przez siebie poezję.
Laureaci szkolnego etapu reprezentują szkołę na festiwalu
w Gdańsku. Oprawa imprezy dostojna, ponieważ już od
lat finał odbywa się w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku. W tym roku udało się zdobyć
laury aż w trzech kategoriach. Alicja Szmuda i Ewelina Socha (IIIb) wywalczyły I miejsce za wykonanie piosenki w
22

Etap wojewódzki konkursu odbył się 28 marca 2019 r.
w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie. Konkurs przebiegał pod honorowym patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty, organizatorem
był Zarząd Powiatowy Ligi Ochrony Przyrody, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Organizatorem
spotkania był pan Dawid Kaczmarek - Prezes Zarządu
Powiatowego Ligi Ochrony Przyrody w Wejherowie. Z
luzińskiej szkoły w etapie wojewódzkim brało udział pięcioro uczniów z klas VII –VIII i dwoje uczniów z klas III
gimnazjalnych. Agata Reszke (kl. VIII e), Stanisław Loewnau (kl. VII e), Małgorzata Gafka (kl. VII e), oraz Amelia
Mielewczyk (kl. III e), i Julia Plecke (kl. III e), zajęli dalsze,
bardzo dobre miejsca. Wszyscy uczniowie otrzymali dy-
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plomy, nagrody książkowe i inne drobne upominki. Laureaci otrzymali także bony podarunkowe do sklepów sieci
sportowej Decathlon. W trakcie prac komisji konkursowej uczniowie i goście mieli okazję wysłuchać wystąpienia
prelegentów. Jako pierwsza wystąpiła Katarzyna Borowiak
z Akwarium Gdyńskiego, następnie Jerzy Krefft, a na koniec swoją wiedzą podzielił się Piotr Hryniuk – przedstawiciel sponsora Operatora Gazociągów Przesyłowych
GAZ – SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku.

Tegoroczna XVIII Liga Matematyczna im. Zdzisława
Matuskiego organizowana jest przez Instytut Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku i I L.O. im.
Bolesława Krzywoustego. Konkurs jest prestiżową imprezą i ma na celu wyłonienie grupy uczniów szczególnie
uzdolnionych matematycznie. W eliminacjach trwających
od października do grudnia wzięło udział 11 uczniów z
klas siódmych i trzecich gimnazjum, którzy w komplecie
znaleźli się w półfinale. Do ścisłego finału zakwalifikowała się tylko jedna uczennica - Magdalena Sielaff z
klasy IIIa. Magda zdobyła zaszczytny tytuł laureatki i
potwierdziła tym samym swój matematyczny talent poparty rzetelną pracą.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
w Wyszecinie
Dzień 15 maja 2019 r. zapisał się jako jeden z najważniejszych i najbardziej uroczystych w historii SP w Wyszecinie. Tego dnia nastąpiło oficjalne nadanie imienia Janusza
Korczaka i sztandaru Szkole Podstawowej w Wyszecinie.
Na uroczystość przybyli znamienici goście - Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer, przewodniczący Rady Gminy
Luzino - Bartłomiej Formela, przewodnicząca Rady Powiatu Genowefa Słowi, Radni Gminy Luzino, dyrektorzy
szkół, ksiądz kanonik Jan Borkowski - proboszcz parafii p.
w. św. Antoniego Padewskiego w Smażynie, emerytowani pracownicy szkoły, sponsorzy, rodzice, absolwenci oraz
przyjaciele szkoły.

Podczas uroczystości akt nadania szkole imienia Janusza
Korczaka odczytał przewodniczący Rady Gminy Luzino,
pan Bartłomiej Formela. Po poświęceniu Poczet Sztandarowy Rodziców przekazał sztandar dyrektorowi szko-

ły - Barbarze Hojan. Dyrektor podziękowała za sztandar,
zapewniła, że będzie on symbolem wartości będących

fundamentem pracy szkoły, następnie przekazała go
Pocztowi Sztandarowemu Szkoły. Na otrzymany sztandar przedstawiciele klas złożyli uroczyste ślubowanie. To
niecodzienne święto stało się także okazją do prezentacji
talentów uczniów, nie tylko aktorskich, wokalnych ale i
plastycznych. Uczniowie przedstawili inscenizację pod tytułem „Nasz Patron”, w której przybliżyli sylwetkę patrona
i jego stosunek do dzieci poprzez dialogi, wiersze i piosenki. Można było podziwiać wykonane przez starszych
uczniów plakaty przedstawiające myśli Janusza Korczaka
będące inspiracją do kształtowania własnego charakteru.
Dzięki młodszym uczniom powstała barwna i oryginalna
wystawa pt. „Janusz Korczak w oczach dzieci.” Podczas
uroczystości popłynęło wiele ciepłych słów z ust przemawiających. Wszyscy zgodnie gratulowali, że na Patrona
wybraliśmy Janusza Korczaka, wielkiego człowieka, prekursora walki o prawa dziecka, życzyli, aby cała społeczność mądrze korzystała z Jego spuścizny i głoszonych idei.
Społeczność szkoły dziękuje wszystkim za przybycie, za
serdeczne słowa i życzenia, a także za okazane wsparcie
i ofiarowane prezenty. Podziękowania należą się wójtowi
Gminy Luzino Jarosławowi Wejer i przewodniczącemu
Rady Gminy Luzino - Bartłomiejowi Formela za pomoc w
zorganizowaniu uroczystości i wspaniały prezent – sprzęt
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nagłaśniający. Społeczność szkoły dziękuje także sponsorom: Clubowi Kiwanis Wejherowo, Kołu Łowieckiemu
„Słonka” z Łęgowa, Nadleśnictwu Strzebielino z siedzibą
w Luzinie, Pracownikom Szkoły Podstawowej w Wyszecinie, Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2 w Luzinie,
Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej w Wyszecinie, Rodzicom Uczniów klasy IV, Sołectwu Wyszecino, Stowarzyszeniu Przyjaciół Rodziny w Wejherowie, Szkole Podstawowej Nr 2 w Luzinie, Wojskowemu Kołu Łowieckiemu
„Daniel” z Gdyni, Państwu Lidii i Markowi Baranowskim,
Państwu Marzenie i Witoldowi Barteckim, Pani Danucie
Białas, Rodzinie Bistram, Państwu Weronice i Karolowi
Brunke, Panu Wiesławowi Bzdek, Państwu Sylwii i Sławomirowi Głodowskim, Pani Ewie Halman, Pani Marii
Karczyńskiej, Państwu Stanisławie i Markowi Kierznikowicz, Rodzinie Kołacz, Państwu Małgorzacie i Dariuszowi Kreft, Pani Alicji Kunz, Pani Genowefie Słowi, Panu

Romanowi Stenka, Państwu Bożenie i Mirosławowi Stolc,
Państwu Urszuli i Franciszkowi Stolc, Państwu Małgorzacie i Witoldowi Szweda, Panu Łukaszowi Tempskiemu,
Państwu Paulinie i Sylwestrowi Tokarskim, Panu Piotrowi
Waga, Pani Róży Wandtke, Państwu Agnieszce i Adamowi
Zdanowicz.
Gminne Przedszkole Publiczne w Luzinie
W letniej edycji konkursu plastycznego organizowanego przez Wejherowskie Centrum Kultury pt. Podwodny
świat, I miejsce zdobył Daniel Janke, II natomiast Tomasz Lawrenc z grupy Jeżyków.

Kilkoro przedszkolaków z grupy Jeżyków wzięło udział
w odbywającym się 2 czerwca w Luzinie XX Powiatowym Przeglądzie Talentów Wokalnych. W kategorii wie24

kowej 5-6 lat I miejsce zdobyła Zuzanna Wilkowska, natomiast wyróżnienie otrzymał Michał Kwidzinski.

30 maja br. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Luzinie
odbyła się XI Spartakiada Sportowa Przedszkolaków.
Dzieci z Gminnego Przedszkola zmierzyły się z rówieśnikami z Przedszkola „ZOBI” oraz „Skrzacik” w Kębłowie. Dzieci młodsze w wyścigach rzędów uczestniczyły w kilku konkurencjach tj.: Balonowy slalom, Skoki
na piłkach, Przejście przez tunel. Dzieci starsze zmagały
się m.in. w zawodach bieżnych, w podawaniu piłki tyłem
czy "sadzeniu ziemniaków". Wszystkie dzieci włożyły
mnóstwo pracy i wysiłku w zmagania swojego zespołu. I
miejsce zdobyły przedszkolaki z Gminnego Przedszkola,
II-Przedszkole ZOBI, III-Przedszkole Skrzacik. Najważniejsza podczas zawodów była dobra zabawa i satysfakcja
z wykonanych zadań.

SPORT
Cyklopy Wyszecino wygrywają XX Turniej o Puchar
Wójta Gminy Luzino
3 maja br. na Stadionie GOSRiT Luzino odbył się finał jubileuszowego 20. Turnieju o Puchar Wójta Gminy Luzino
dla drużyn soleckich. Zawody, które od 20 lat nieprzerwanie elektryzują kibiców wygrała drużyna Cyklopy
Wyszecino, której kierownikiem jest grający od początku
rozgrywek sołeckich Waldemar Formela. Oprócz niego w
zwycięskim składzie zagrali: Kacper Zielka, Damian Bojka, Karol Bojka, Daniel Kreft, Kamil Halman, Krystian
Paczuła, Krzysztof Jereczek, Łukasz Langa, Mikołaj Komkowski, Kordian Szweda, Sławomir Peryt, Dariusz Dargacz, Grzegorz Gilla, Sławomir Gdański, Wiesław Kwidziński. W wielkim finale Cyklopy pokonały Milwino 2:0.
Gole zdobyli: Damian Bojke, i Kacper Zielka. W meczu
o 3 miejsce Zelewo po zaciętym boju wygrało z Luzinem
2:1, gole zdobyli: Spławiński Paweł, Sebastian Dąbrowski
- Pionk. Wcześniej w meczach półfinałowych Wyszecino
po rzutach karnych pokonało Luzino, a Milwino pokonało
Zelewo 1:0.
Końcowa kolejność XX Turnieju o Puchar Wójta Gminy
Luzino:
1. Cyklopy Wyszecino
2. Sołecka Milwino
3. KS Suchocki Zelewo
4. Sołecka Luzino
5. Barłomino, Kochanowo, Robakowo, Kębłowo.
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Najlepszy bramkarz turnieju - Łukasz Pawlak (Zelewo).
Najlepszy zawodnik turnieju -Waldemar Formela (Wyszecino).

Majówka na boisku w Kębłowo
2 maja br. rozegrany został mini turniej 2x2 w kategorii
2008 i młodsi, natomiast 3 maja odbył się mały przedsmak Wakacyjnej Ligi w roczniku 2004 i młodsi. Emocji
nie brakowało. W mini turnieju 2x2 najlepsza okazała się
dwójka z Kębłowskiej Lechii, tuż przed Juve, Arką, Barcą
i PSG. Z kolei w starszej grupie wygrała ekipa FC Staszek
przed Chillwasyl. Trzecie miejsce przypadło zespołowi
Sajgonki Team, czwarte dla Coco Jambo, piąte zaś dla
Kombajnów Prezesa. Warto dodać, że wszystkie drużyny zdobyły punkty, a zwycięzcy jedyne potknięcie zanotowali z Kombajnami, co tylko potwierdziło wyrównany
poziom. Organizatorem turnieju był Maksym Graczyk –
animator na kębłowskim boisku.

Piłkarskie święto w Zelewie. Roman Suchocki ufundował kosiarkę dla drużyny sołeckiej
12 maja br. podczas meczu 1. wiosennej kolejki Luzińskiej
Ligi Sołeckiej, KS Suchocki Zelewo- Sołecka Barłomino
miała miejsce miła uroczystość. W przerwie meczu wręczono podziękowanie Romanowi Suchockiemu, sponsorowi lokalnej drużyny, który tego dnia sprezentował
piłkarzom z Zelewa traktorek do koszenia boiska. Jest to
kolejne wsparcie Pana Romana dla tej drużyny. W tej uroczystości brało udział ponad 100 lokalnych kibiców (blisko 1/3 mieszkańców wsi), nowo wybrany sołtys Dariusz
Miotk, dyrektor GOSRiT Luzino- Piotr Klecha oraz organizator ligi sołeckiej Witold Dąbrowski. Spotkanie to, co
warto podkreślić wygrali zawodnicy z Zelewa 7:2.
Po zakończeniu meczu w pobliskiej siedzibie OSP Zelewo
miała miejsce dalsza część świętowania. Obecny na imprezie Jarosław Wejer- Wójt Gminy Luzino wręczył podziękowanie dla sponsora, które odebrał dyrektor firmy Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane SUCHOCKI.

Zuzanna Kalbarczyk srebrną medalistką Pucharu Świata w Budapeszcie

Zawodnicy GOSRiT Kleba Luzino wolontariuszami
w Banku Żywności
Młodzi zawodnicy GOSRiT Kleba Luzino z rocznika 2004
byli wolontariuszami podczas wydawania żywności w
Banku Żywności. Jest to kolejna akcja społeczna, w którą włączają się młodzi sportowcy klubu. Warto dodać, że
rocznie ponad 100 zawodniczek i zawodników GOSRiT
Luzino jest wolontariuszami przy różnych akcjach oraz
imprezach sportowych organizowanych na terenie gminy.
Działające przy GOSRiT Luzino Stowarzyszenie Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne w Luzinie przy
współpracy Bankiem Żywności w Trójmieście realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było
zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy
żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach
środków towarzyszących.

Znakomicie zaprezentowała się Zuzanna Kalbarczyk z
GOSRiT Luzino na odbywających się w Budapeszcie zawodach Pucharu Świata w kickboxingu. Zawodniczka
wywalczyła srebrny medal w kat. kick-light juniorek do
65 kg. W zawodach w Budapeszcie rywalizowało łącznie
ponad 3000 zawodników z całego świata.

Mariusz Pudzianowski "walczył" w Luzinie
Europejski Tydzień Sportu w Luzinie rozpoczął się przyjazdem Mariusza Pudzianowskiego. Działającą przy GOSRiT Luzino sekcję sztuk walki koluchstyl odwiedził Mariusz Pudzianowski. Mistrz wylądował na luzińskim Orliku, po czym przywitał się z młodymi sportowcami. Póź-
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niej był sędzią w zawodach Pucharu Polski Stronngman,
które odbywały się w pobliskim Nowym Centrum Luzina.
Po zakończeniu zawodów zmierzył się on na macie z młodymi sportowcami, co na pewno było dla nich wielkim
przeżyciem. Spotkanie z Mistrzem będzie na długo zapamiętane przez luzińskich, młodych sportowców.

Tenisistki stołowe GOSRiT Luzino Magdalena i Katarzyna Płotka zajęły III miejsce w Ogólnopolskiej Licealiadzie,
która odbyła się w dniach 27-29.05.2019 w Zielonej Górze.
Reprezentujące w turnieju PZS nr 3 w Wejherowie zawodniczki z Luzina zajęły III miejsce w Polsce.
W fazie grupowej luzińskie tenisistki pokonały Wrocław i
Poznań, a w ćwierćfinale wygrały z Częstochową.

nych zamków. W grupie ponad 500 uczestników biegu
nie zabrakło licznej grupy rodziców, z których najbardziej
zgraną grupą okazali się być rodzice GOSRiT 2006 - trenera Piotra Jasielskiego. Impreza rozpoczęła się od wspólnej rozgrzewki, którą poprowadził Piotr Klecha – dyrektor GOSRiT Luzino. Zawody odbywały się w kategoriach
wiekowych od rocznika 2012 i młodsi do 2006 oraz w kategorii open, w której pobiegli również trenerzy: Tomasz
Joryn, Piotr Jasielski, Grzegorz Semak, Magda Kołacz oraz
Piotr Klecha. Na zakończenie sportowej rywalizacji rozegrano również marsz Nordic Walking, w którym uczestniczył m.in. Jarosław Wejer - Wójt Gminy Luzino oraz grupa
Aktywny Senior LZS. Po zakończeniu wszystkich zmagań
odbyła się uroczystość wręczenia nagród. Najlepsza trójka
w każdej kategorii otrzymała dyplomy i nagrody, a wśród
wszystkich uczestników rozlosowano liczne nagrody, w
tym rower ufundowany przez Jarosława Wejera - Wójta
Gminy Luzino. Imprezę zorganizował Rafał Freitag, któremu pomagała liczna rzesza wolontariuszy oraz pracowników i trenerów GOSRiT Luzino: Paweł Hinz, Magda Kołacz, Kinga Damps i Adam Olejniczak. Imprezę wsparli:
Wójt Gminy Luzino, Gmina Luzino, Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego, Pomorski LZS, Wytwórnia
Pierników "Bajka", Pizzeria Sorrento, Sklep Lewiatan z
Luzina, Wikęd, El Professional, WP Waga, Eurocast oraz
Solarium Luzino.

Bieg Po Zdrowie - Bieg do Wolności. Ponad 500 zawodników pobiegło w Luzinie

Piłkarki drugie w województwie. SP Nr 2 w Luzinie wicemistrzem Pomorza

Deszczowa aura nie przeszkodziła w pobiciu rekordu frekwencji w Biegach Po Zdrowie, które odbyły się 31 maja
br. na terenie wokół luzińskiego Orlika. Na uczestników
zmagań czekało wiele atrakcji, w tym m in. park dmucha-

10 maja br. w Rumi odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego Szkół Gimnazjalnych w Piłce Nożnej Dziewcząt. W zawodach wzięło udział 7 zespołów, a zwycięzcą
turnieju została drużyna dziewcząt z SP nr 2 w Luzinie,

Magda i Kasia Płotka - kolejny sukces naszych tenisistek
stołowych
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która obroniła tytuł zdobyty w roku ubiegłym i awansowała do Półfinału Wojewódzkiego. Podczas rozgrywek
piłkarki z Luzina, wygrały wszystkie swoje mecze, strzelając w sumie 21 bramek nie tracąc przy tym żadnej. Półfinał
Wojewódzkiej Gimnazjady w Piłce Nożnej Dziewcząt odbył się 23 maja 2019 r. w Lęborku. Zawody były eliminacją
do Finału Wojewódzkiego. W rywalizacji wzięły udział
4 drużyny, które reprezentowały powiaty: wejherowski,
kartuski, pucki oraz lęborski. Drużyna dziewcząt z SP Nr
2 była faworytem zawodów i potwierdziła to na boisku,
wygrywając kolejno: 2:0 z Lęborkiem, 3:1 z Kamienicą i
6:0 z Darżlubiem. Po zajęciu pierwszego miejsca w Półfinale Wojewódzkim zawodniczki z Luzina wzięły udział
w Finale Wojewódzkim. Zawody te odbyły się 30 maja br.
również w Lęborku. Uczestniczyło w nich 6 najlepszych
zespołów z województwa Pomorskiego. Piłkarki z Luzina
w rozgrywkach grupowych zajęły pierwsze miejsce, pokonując Gdańsk 2:1 i Gdynię 4:3. W półfinale wygrały z
Łubianą 4:1. W bardzo wyrównanym meczu finałowym,
po zaciętej walce do ostatniego gwizdka, przegrały 1:0 z
Gdańskiem, zajmując ostatecznie drugie miejsce w województwie. Warto dodać, że skład drużyny opierał się o
zawodniczki III ligowego GOSRiT Luzino.

XI Sportowa Spartakiada Przedszkolaków. Luzino 2019
Blisko 200 przedszkolaków rywalizowało w XI Sportowej
Spartakiadzie Przedszkolaków. Impreza, która jak zawsze

odbyła się w Hali Widowiskowo – Sportowej GOSRiT w
Luzinie była pełna radosnych emocji. Turniej odbył się
w ramach obchodzonego w Luzinie Europejskiego Tygodnia Sportu i Dnia Dziecka na sportowo. Zawody otworzył obecny na imprezie Jarosław Wejer - Wójt Gminy
Luzino oraz Barbara Nikonowicz - dyrektor Publicznego Przedszkola w Luzinie, a także organizator zawodów
oraz Piotr Klecha – dyrektor GOSRiT Luzino. W rywalizacji wzięły udział 3 przedszkola z terenu naszej gminy:
Gminne Przedszkole Publiczne w Luzinie, Niepubliczne
Przedszkole ZOBI w Kębłowie i Niepubliczne Przedszkole Skrzacik z Kębłowa. Po zakończeniu konkurencji, już
tradycyjnie wszystkie drużyny otrzymały pamiątkową

statuetkę „diabelskich skrzypiec” oraz dyplom, a wszyscy
uczestnicy pamiątkowe, piernikowe medale przygotowane
przez p. Kingę Blokus z Wytwórni Pierników Bajka.

Luzińska Dziesiątka i Bieg Lusinii

Blisko 200 biegaczy rywalizowało w tegorocznej edycji Luzińskiej Dziesiątki oraz Biegu i Marszu Lusinii (
6 km.). Zawody w Luzinie były jednocześnie inauguracją
cyklu: Biegam Bo Lubię Lasy KASZUBY – „WIOSNA”.
Start i meta biegu znajdowały się przy Hali Widowiskowo
– Sportowej GOSRiT im. Marszałka Macieja Płażyńskiego
w Luzinie, a jego trasa przebiegała terenami Nadleśnictwa
Strzebielino w tym piękną Ścieżką Zdrowia. Zwycięzcą
biegu na 10 kilometrów został Błażej Król (GKS Tęcza
Nowa Wieś Lęborska). Wśród kobiet wygrała Ewelina Paprockaz Luzina. Na dystansie 6 kilometrów najlepszy był
Maciej Kwarta Maciej, a wśród kobiet wygrała Anna Kas
z GOSRiT – cross&fit factory. Po zakończeniu imprezy
odbyła się uroczystość wręczenia nagród, w której uczestniczył Jarosław Wejer - Wójt Gminy Luzino, Bartłomiej
Formela – Przewodniczący Rady Gminy Luzino, Krzysztof Bober z Nadleśnictwa Strzebielino oraz Artur Szczypior – dyrektor biegu z GKS Kaszubi Luzino. Rozlosowano również liczne nagrody wśród wszystkich uczestników
biegu. Najatrakcyjniejsze z nich były dwa rowery ufundowane przez Jarosława Wejera - Wójta Gminy Luzino. Organizatorem biegu był Gminny Klub Sportowy w Luzinie
– Grupa biegaczy długodystansowych „GKS KASZUBI
– Luzino” Współorganizatorzy: GOSRiT Luzino, Gmina
Luzino. W organizacji biegu, jak zawsze pomagali strażacy
z OSP Luzino. Impreza została dofinansowana przez Gminę Luzino. Sponsorami biegu byli: El Proffesional Mariusz
Maszota, WIKĘD, PROTEL, Nadleśnictwo Strzebielino,
Transport Ciężarowy Roboty Ziemne Józef Formela, AAT
Izolacje Natryskowe, TD Izolacje Natryskowe.
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Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ
DZIEŃ STRAŻAKA OSP LUZINO

WAKACJE Z GOSRiT
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z wakacyjnej
oferty dla dzieci i młodzieży.
Programy zajęć znajdują się na www.gosrit.luzino.pl
28

W sobotę 18 maja 2019 r. w Luzinie odbyły się obchody
Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczęto Mszą Św. w parafii pw. Św. Wawrzyńca w Luzinie, którą odprawił proboszcz Waldemar Waluk. Jak zaznaczył w homilii, przed
strażakami stoi nie tylko wyzwanie prowadzenia działań
ratowniczych, w tym gaszenie pożarów, ale szczególne wezwanie do „gaszenia serc ludzkich” – swoich oraz bliskich,
objętych często „pożarem” gniewu i złości. Po Mszy Św.,
przy akompaniamencie orkiestry dętej gminy Luzino pod
batutą Wojciecha Brzozowskiego brać strażacka oraz goście przeszli na plac przed remizą, gdzie odbyła się część
oficjalna obchodów Dnia Strażaka. Po złożeniu meldunku przez dowódcę Bartosza Miotk do Prezesa Zarządu
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Mirosława Józefowicza, odśpiewaniu hymnu i przywitaniu gości zgromadzeni minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych druhów.
Szczególnie podniosły charakter miało wręczenie na ręce
Pani Danuty Gaffke, Medalu Honorowego im. Bolesława
Chomicza przyznanego przez Zarząd Główny Związku
OSP RP w Warszawie dla Prezesa OSP Milwino Rajmunda Gaffke. Śp. Druh Gaffke, jak podkreślił w krótkim wystąpieniu Komendant Gminny Jan Dettlaff, był naczelnikiem OSP od roku 1996, a następnie od 2001 – Prezesem
jednostki. Przez 23 lata działał w strukturach Zarządu
Oddziału Gminnego Związku OSP RP. Wręczenia odznaczenia oraz złożenia podziękowań dokonali: Prezes
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP Mirosław
Józefowicz, Prezes Zarządu Gminnego Sławomir Miotk,
Komendant Gminny Jan Dettlaff, Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie st. bryg. Jacek Niewęgłowski oraz
Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer. W dalszej kolejności nastąpiło wręczenie odznaczeń. Z OSP Milwino Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał Edmund
Sikora, Srebrny – Marcin Burchacz, a Odznakę „Strażak
Wzorowy” wręczono Przemysławowi Repecie. Z OSP
Luzino Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał Dominik Miotk. Prezes Alicja Hinz przypomniała, że
dwa dni wcześniej, na powiatowych obchodach Dnia Strażaka w Wejherowie nastąpiło wręczenie odznaczenia dla
Sławomira Miotk, który otrzymał z nadania przez Zarząd
Główny Związku w Warszawie Złoty Znak Związku oraz
dla Mariusza Wick, który otrzymał Złoty Medal za Zasługi
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dla Pożarnictwa. Uroczystość była okazją do złożenia podziękowań tegorocznym sponsorom OSP, dzięki którym
udało się zamontować nowe napędy elektryczne do bram
garażowych remizy. Z inicjatywą zbiórki wystąpił w lutym
br. Proboszcz Parafii Matki Boskiej Różańcowej w Luzinie
ks. Andrzej Galiński. Dzięki zbiórce w Parafii, a następnie
dodatkowym sponsorom: Jackowi Wickiemu i Mirosła-

NOWY BOKS GARAŻOWY OSP ZELEWO

wowi Kopacz udało się zakupić napęd do dwóch bram za
kwotę: 9.507 zł. Napęd trzeciej bramy sfinansowała Gmina Luzino. W imieniu OSP Luzino Prezes złożyła również
podziękowania za wydatną współpracę Wójtowi Gminy
Jarosławowi Wejerowi, Radzie Gminy Luzino – na ręce
Wiceprzewodniczącego Rady Wiesława Trepczyka, który
w tym dniu reprezentował Radę wraz z radną Aleksandrą
Meyer i radnym Zenonem Dawidowskim, Komendantowi
PSP st. bryg. Jackowi Niewęgłowskiemu i Prezesowi Zarządu Powiatowego Związku OSP Mirosławowi Józefowiczowi. Powyższe osoby również złożyły gratulacje dla OSP,
ponadto gratulacje złożyła Wiceprzewodnicząca Rady
Powiatu Wejherowskiego Genowefa Słowi. Dziękując,
dwóch zaproszonych gości odniosło się do długotrwałych
pożarów, w których gaszeniu jednostka OSP Luzino brała udział w 2019 r. Komendant Powiatowy st. bryg. Jacek
Niewęgłowski podziękował za udział w marcowej akcji ratowniczej płonącej hali odzieży w Gościcinie, a leśniczy leśnictwa Luzino Krzysztof Bober podziękował za akcję ratowniczą gaszenia pożaru lasu przy ul. Wilczka w Luzinie,
który miał miejsce 24 kwietnia br. W podziękowaniu z rąk
Nadleśniczego Mariusza Kaliszewskiego oraz leśniczego
Krzysztofa Bobera OSP Luzino otrzymała 2 węże tłoczne
Ø52. Ochotnicza Straż Pożarna dziękuje wszystkim przybyłym: gościom, rodzinom strażackim, członkom wspierającym oraz mieszkańcom za liczne uczestnictwo w obchodach Święta Strażackiego.

Uroczystości odbyły się 12 maja br. złożeniem meldunku
o gotowości przez dowódcę Jakuba Drabika do Członka
Zarządu Oddziału Powiatowego, Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP w Luzinie Sławomira Miotk.
Po odśpiewaniu hymnu gości przywitał oraz przedstawił
krótki rys historyczny powstania strażnicy i zakupu pojazdów pożarniczych Prezes OSP Zelewo Ryszard Groth.
Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer przedstawił koszty,
jakie gmina poniosła na budowę drugiego boku garażowego, które wyniosły 291.129,40 zł oraz dane pojazdu
ratowniczo-gaśniczego, którego Zelewo otrzymało: GBA
Mercedes Benz, rok prod. 1984, 9-osobowy, beczka - 2000
litrów wody, wydajność autopompy: 1600 litrów/min., napęd: 4x4. Uroczystego przecięcia wstęgi na bramie wjazdowej do nowego bosku garażowego dokonali: Wójt Gminy Jarosław Wejer, Przewodniczący Rady Gminy Luzino
Bartłomiej Formela, Zastępca Komendanta Powiatowego
PSP w Wejherowie st. bryg. Grzegorz Kmiecik, Prezes
Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP Sławomir Miotk,
Prezes OSP Zelewo Ryszard Groth oraz wykonawca budowy: Maciej Lebiecki z firmy Tree Clone. Poświęcenia boksu garażowego dokonał diecezjalny duszpasterz strażacki
ks. kanonik Jerzy Osowicki.
W dalszej części uroczystości nastąpiło oficjalne, zgodnie
z ceremoniałem OSP, przekazanie przez Wójta Gminy oraz
Naczelnika OSP Luzino pojazdu GBA Mercedes Benz, poprzez wręczenie kluczyków i dowodu rejestracyjnego na
ręce Prezesa OSP Zelewo. Dzień Strażaka był także okazją
do wręczenia odznak „Strażak Wzorowy”, które przyzna-
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no druhom Adamowi Bujak oraz Dariuszowi Westfal z zelewskiej OSP. W ramach wspólnoty wsi w uroczystościach
uczestniczyła także sołecka drużyna piłkarska w Zelewie,
która w tym dniu otrzymała z rąk przedstawiciela firmy
Suchocki. Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane z
Gdyni kosiarkę samojezdną typu traktor o wartości ponad
5.000 zł.

SŁAWOMIR MIOTK Z NAJWYŻSZYM
ODZNACZENIEM STRAŻACKIM

16 maja 2019 r. w Wejherowie odbyły się Powiatowe obchody Dnia Strażaka, których organizatorem byli Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie oraz Zarząd Oddziału
Powiatowego Związku OSP. Po Mszy Św. w kościele pw.
Trójcy Świętej na Placu Wejhera odbyła się uroczystość
wręczenia odznaczeń, aktów nadania wyższych stopni
oraz wyróżnień. Z terenu gminy Luzino zostali wyróżnieni: Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP
w Luzinie druh Sławomir Miotk, który jako jedyny z terenu powiatu w tym dniu otrzymał Złoty Znak Związku
– najwyższe strażackie odznaczenie związkowe, przyznane
przez Zarząd Główny w Warszawie. Z OSP Luzino członek
Zarządu Mariusz Wick otrzymał Złoty Medal Za Zasługi
dla Pożarnictwa a Prezes Alicja Hinz – Medal honorowy
przyznany przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku
z okazji 100.lecia odzyskania Niepodległości. Druh Jakub
Drabik z OSP Luzino otrzymał z rąk Komendanta st. bryg.
Jacka Niewęgłowskiego wyróżnienie w związku z pracą w
PSP Wejherowo. Luzińskim akcentem uroczystości były
także podziękowania za współpracę złożone na ręce Komendanta PSP przez Wójta Gminy Jarosława Wejera oraz
udział nowego średniego samochodu GBA MAN z OSP
Luzino w prezentacji pojazdów ratowniczo-gaśniczych na
wejherowskim rynku.
30

MDP OSP LUZINO NA OBOZIE
W STOLZENAU

Dzięki współpracy gminy Luzino i gminy partnerskiej w
Stolzenau (Niemcy) w dniach od 29.05. do 02.06.2019 r.
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Luzina uczestniczyła
w obozie strażackim zorganizowanym przez zaprzyjaźnioną straż w Stolzenau. Obóz zgromadził 130 uczestników, z
czego Luzino stanowiło jedyną drużynę zagraniczną, składającą się z 14 młodych adeptów pożarnictwa (8 dziewcząt
i 6 chłopców). Podczas obozu odbyły się zawody sportowo-pożarnicze według międzynarodowego regulaminu
CTiF, rozegrano także szereg konkurencji typowo sportowych, jak turniej piłki siatkowej, czy marsz na orientację.
Młodzież musiała się także popisać znajomością sprzętu
strażackiego. Podczas pobytu, oprócz integracji z młodymi strażakami z Niemiec, MDP miała okazję zapoznać się
z działalnością miejscowej ochotniczej oraz powiatowej
straży pożarnej w Nienburgu. Struktura straży w Niemczech odbiega od polskiej - stanowi głównie centralę zabezpieczenia logistycznego poprzez zgromadzony w kilkunastu kontenerach sprzęt, który w razie zgłoszonego
zapotrzebowania jest dowożony w celu wsparcia akcji.
„Zawodowcy” zajmują się także konserwacją sprzętu poszczególnych straży. MDP miała również okazję popływać
15.osobowym strażackim poduszkowcem po rzece Weser.
Akcent strażacki przewinął się podczas pobytu w parafii
pw. Św. Krzysztofa, do którego przynależą głównie mieszkający tam … Polacy, a proboszcz Christoph Konjer oprócz
posługi kapłańskiej jest czynnym strażakiem, wyjeżdzającym do akcji oraz niosącym wsparcie duchowe i psychologiczne dla poszkodowanych i rodzin ofiar. Ks. Christoph
dla Luzinian zorganizował grilla oraz zapewnił dodatkowe
koce w namiotowym obozie. Nie zabrakło gościnności ze
strony byłego burmistrza gminy Ulricha Rokahra, który
m.in. zaprosił do restauracji w Schinnie, mieszczącej się
w odrestaurowanym klasztorze, którego początki sięgają
1148 r. Podczas obozu strażacy mogli także liczyć na stałą pomoc i usługi tłumacza Polki – Pani Pauliny Kleen.
Mimo, że pobyt w Stolzenau zakończono zajęciem przez
Luzinian ostatecznie VI miejsca na 9. obecnych drużyn,
niewątpliwą wartością dodaną będą wspomnienia z wyjazdu. Uczestnicy obozu: Maksymilian Baruch, Alicja
Biernat, Szymon Czoska (OSP Milwino), Patryk Dąbrowski, Klaudia Henig, Kamil Pallach, Jakub Piwka, Magdalena Post, Martyna Rutkowska, Kaja Seta, Wiktoria Stolc,
Paweł Szczepaniak, Daria Wierzba, Amelia Witt, opiekunowie: Bartosz Miotk, Sławomir Miotk oraz Jan Dettlaff,
tłumaczka Beata Riegel.
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PODSUMOWANIE PRAC ZARZĄDU
ODDZIAŁU ZKP W LUZINIE
Kadencja obecnego Zarządu Oddziału Zrzeszenia Kaszbsko-Pomorskiego w Luzinie rozpoczęła się 7 października
2016 r. W skład Zarządu weszły następujące osoby: Mieczysław Bistroń - jako prezes O/ZKP, Teofil Sirocki jako
wiceprezes, Katarzyna Kankowska-Filipiak jako sekretarz,
Alicja Klinkosz jako skarbnik oraz Ewelina Kaatz-Drzeżdżon, Roman Klinkosz i Marek Mudlaw jako członkowie.
W kadencji 2016 -2019 do luzińskiego Oddziału ZKP
zapisało się 19 nowych członków. Obecnie na liście Oddziału ZKP w Luzinie znajduje się 123 zrzeszyńców. 28
stycznia 2018 r. przy Oddziale powstał Klub Młodëch Kaszëbów. Od samego początku nowy Zarząd postawił sobie za cel integrację wszystkich środowisk gminy Luzino
wokół spraw kaszubskich, wskazał na konieczność rozwijania współpracy z władzą samorządową, ze szkołami,
instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi. Zarząd Oddziału ZKP w Luzinie uznał za konieczne posiadanie własnego sztandaru i rozpoczął zbieranie cegiełek
wśród mieszkańców Luzina na ten szczytny cel. Sztandar
Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Luzinie
uroczyście poświęcono 17 marca 2018 r. Drugim ważnym
przedsięwzięciem, do którego luziński Oddział ZKP zapalił wszystkie środowiska gminy Luzino było zorganizowanie XX Światowego Zjazdu Kaszubów z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Zjazd
odbył się w Luzinie 7 lipca 2018 r., wówczas nasza wieś
stała się prawdziwą stolicą Kaszub. Głównymi miejscami
wydarzeń XX Zjazdu Kaszubów były obiekty Gminnego
Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystki, gdzie odbyła się zasadnicza część Zjazdu oraz Szkoła Podstawowa nr 2 im.
prof. Gerarda Labudy, gdzie Prezydent RP odsłonił pamiątkowy obelisk. Natomiast wszystko rozpoczęło się od
przyjazdu Transcassubii, uroczystego przemarszu do kościoła Parafii pw. św. Wawrzyńca i odprawieniu Mszy św.
pod przewodnictwem biskupa Zbigniewa Zielińskiego.
Niewątpliwie XX Światowy Zjazd Kaszubów to wydarzenie, które zapisze się na trwałe w historii Luzina. 6 czerwca
2017 r. luziński Oddział ZKP został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, to w znacznym stopniu umożliwiło
pozyskanie środków finansowych na sztandar oddziału i
inne zadania, jak np. wyjazdy organizowane przez Zrzeszenie. Luziński Oddział ZKP angażował się także w wiele
przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych. Wystarczy wspomnieć o Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Literatury Kaszubskiej ‘Rodnô Mòwa”, Pomorskim Festiwalu
Piosenki Kaszubskiej „Kaszëbsczé Spiéwë”, Sejmiku Kaszubskim, - Konkursie Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu,
Wojewódzkim Konkursie Czytelniczym w Języku Kaszubskim „Méster Bëlnégò Czëtaniô”, Dyktandzie Kaszubskim,
Narodowym Czytaniu, Spotkaniu Chórów Kaszubskich.
Członkowie ZKP/O Luzino aktywnie wspierają i uczestniczą w działaniach Regionalnego Teatru Dramatycznego z Luzina. Przez trzy lata prowadzono liturgię słowa w
języku kaszubskim na niedzielnej mszy świętej w Parafii
pw. św. Wawrzyńca w Luzinie, zorganizowano wycieczkę
– pielgrzymkę na V Odpust Kaszubski do Sanktuarium
Maryjnego na Świętej Górze Polanowskiej w Polanowie.
Oddział ZKP w Luzinie prowadzi stronę internetową, zamieszczając informacje o bieżących wydarzeniach z życia
Oddziału, zajmuje się tym p. Aleksandra Bistroń, za co

bardzo dziękuję. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie to organizacja pozarządowa, jej działanie jest uzależnione od
współpracy z wieloma instytucjami i organizacjami . Podsumowanie działań Oddziału ZKP w Luzinie jest dobrą
okazją do podziękowań. Dziękujemy za współpracę wójtowi Gminy Luzino p. Jarosławowi Wejerowi, przewodniczącemu Rady Gminy Bartłomiejowi Formeli, staroście
powiatu wejherowskiego p. Gabrieli Lisius, prezesowi Zarządu Głównego ZKP prof. Edmundowi Wittbrodtowi ,
dyrektorowi biura ZKP Łukaszowi Richertowi, radnym
powiatowym i gminnym, dyrektorom szkół z Luzina Dariuszowi Rompcy oraz Kazimierzowi Bistroniowi, dyrektor Biblioteki im. Leona Roppla w Luzinie p. Marii Krośnickiej, dyrektor GOK-u w Luzinie p. Krystynie Potrykus,
dyrektorowi GOSRi T p. Piotrowi Klesze, Proboszczowi
Parafii pw. św. Wawrzyńca ks. Waldemarowi Walukowi,
prezes „Pro Bono” p. Zofii Botulińskiej, luzińskim pisarzom p. Feliksowi Sikorze, p. Włodzimierzowi Zaczkowi,
p. Zbigniewowi Klotzkemu, Andrzejowi Januszowi.Nie
byłoby jednak efektów działań zrzeszeniowych, gdyby nie
praca społeczna całego Zarządu. Bardzo serdecznie dziękuję Teofilowi Siorockiemu, memu zastępcy, którego pomoc i ofiarność jest nie do przecenienia, dziękuję Alicji
Klinkosz – skarbnikowi Oddziału ZKP w Luzinie, dzięki
ofiarnej pracy p. Alicji Zrzeszenie w Luzinie ma bezpieczną sytuację finansową, dziękuję Romanowi Klinkoszowi
za dokumentowanie zdjęciowe i filmowe wydarzeń tworzących historię ZKP w Luzinie, dziękuję Ewelinie Kaatz-Drzeżdżon, Katarzynie Kankowskiej Filipiak, Markowi
Mudlawowi za owocną współpracę i mądre doradzanie
przy podejmowanych przez Zarząd decyzjach. Wszystkim
członkom i sympatykom Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Luzinie dziękuję za współpracę i wsparcie. Zakończę moje sprawozdawcze wystąpienie zdaniem
z „Zëcégò i przigód Remùsa” Aleksandra Majkowsczégó
„Zrzeszonëch naji nicht nie złómie”.
Prezes ZKP/O Luzino
Mieczysław Bistroń

WYBORY W ZRZESZENIU
KASZUBSKO-POMORSKIM W LUZINIE
Dnia 28 czerwca 2019 roku odbyły się wybory władz w
luzińskim Oddziale Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
na kadencję 2019 – 2022. Trzyletnią kadencję podsumował prezes Oddziału Mieczysław Bistroń, który wszystkim
podziękował za pracę na rzecz lokalnej kaszubskiej społeczności. Prezesem ZKP Oddział Luzino na kolejną trzyletnią kadencję został Mieczysław Bistroń, do Zarządu zostały wybrane następujące osoby: Teofil Sirocki jako wiceprezes, Alicja Klinkosz jako skarbnik, Aleksandra Bistroń
jako sekretarz, Roman Klinkosz, Wojciech Klein oraz Marek Mudlaw jako członkowie. Do Komisji Rewizyjnej weszły następujące osoby: Dariusz Rompca, Sławomir Klas
oraz Brunon Szpica. Na grudniowym walnym zebraniu
delegatów wszystkich oddziałów z całych Kaszub Luzino
reprezentować będą: Mieczysław Bistroń, Alicja Klinkosz,
Roman Klinkosz oraz Teofil Sirocki.
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LUZINO NA XXI ŚWIATOWYM
ZJEŹDZIE KASZUBÓW

6 lipca br. luziński oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego zorganizował wyjazd do Chojnic na kolejny Zjazd
Kaszubów. Po dwudziestu latach od I Światowego Zjazdu
Kaszubów, po raz kolejny właśnie w Chojnicach odbyło się
jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu społeczności kaszubskiej. W tym roku liczna grupa zrzeszyńców z
Luzina wybrała się autokarem na południe Kaszub. Pozostałych uczestników zjazdu tradycyjnie przywiózł specjalny pociąg Transcassubia. Z dworca uczestnicy XXI Zjazdu
przemaszerowali ulicami Chojnic do Bazyliki Mniejszej,
gdzie odprawiona została uroczysta Msza Święta, następnie Kaszubi z Luzina wraz z innymi uczestnikami przeszli
do Parku Tysiąclecia, gdzie odbywały się główne uroczystości. Podczas powitania uczestników niejednokrotnie
wymieniano także Luzino, jako miejsce poprzedniego Jubileuszowego XX Światowego Zjazdu Kaszubów.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA DOŻYNKI GMINNE

WÓJT GMINY LUZINO, RADA GMINY LUZINO
I SOŁTYSI GMINY LUZINO

.

ZAPRASZAJA, NA

DOZYNKI GMINNE
25.08.2019r.

LUZINO - PLAC PRZY BOISKU GMINNYM
13.30 - Msza dziękczynna za plony w kościele
pw. św. Wawrzyńca w Luzinie.
- Przejazd korowodu dożynkowego.
15.15 - Rozpoczęcie festynu.
15.30 - Koncert Gminnej Orkiestry Dętej.
16.00 - Koncert zespołu FLIGER.
17.00 - Turniej Sołectw.
18.30 - Wręczenie nagród
zwycięzcom konkursu „PIĘKNA GMINA”
oraz rozstrzygnięcie turnieju sołectw.
ORGANIZATORZY:

PARTNERZY:

WÓJT GMINY LUZINO
RADA GMINY LUZINO
SOŁTYSI WSI GMINY LUZINO
GMINNY OŚRODEK KULTURY
W LUZINIE
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19.00 - Koncert zespołu disco polo SHANTEL
20.15 - Koncert zespołu disco polo BLU ANGELS
21.15 - Koncert zespołu disco polo LA MARO
22.15 - Pokaz sztucznych ogni
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