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Szanowni Mieszkańcy Gminy Luzino!

Od 17 października br. Gmina Luzino znajduje się w czerwonej strefie. Prosimy Państwa o przestrzeganie
zasad, które zdaniem epidemiologów zmniejszają rozprzestrzenianie się koronawirusa. Dbajmy o siebie wzajemnie.
Za nami kilka inwestycji drogowych, m.in. utwardzone zostały płytami JOMB ulice: Abrahama, Żeromskiego,
Krzywa i Przyleśna w Luzinie. Od kilku miesięcy na terenie naszej gminy trwają intensywne prace nad budową Trasy
Kaszubskiej, której zarys wygląda imponująco.
Co ważne, obecnie na terenie całej Polski prowadzony jest Powszechny Spis Rolny. Przypominamy, że wzięcie
udziału w Spisie Rolnym to obowiązek. W naszej gminie spisało się aktualnie około 50% gospodarzy. Zachęcamy
wszystkich rolników, by w dobie koronawirusa dokonywać spisu rolnego przez Internet.
Pozdrawiamy serdecznie, życząc dużo zdrowia.
Przewodniczący Rady Gminy Luzino
Bartłomiej Formela

Wójt Gminy Luzino
Jarosław Wejer

Urząd Gminy Luzino
ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino
KANCELARIA (składanie podań i wniosków)
tel.: 58 678 20 68
nr. wew.

nr wew.

Z-ca wójta
Sekretarz

36

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

34

Skarbnik
Kierownik Referatu Finansowego

35

Drogi
Obiekty komunalne

69

Podatki

38,76

Odpady komunalne

78

Opłaty za wodę

37

Kierownik Referatu
Inwestycyjno-Eksploatacyjnego

50

Opłaty za odpady komunalne, czynsze

22

Zamówienia publiczne

74

Księgowość budżetowa Urzędu Gminy

26

Gospodarka wodno-ściekowa

59

Księgowość budżetowa Urzędu Gminy

32

Projekty dofinansowane
ze środków zewnętrznych

49

Kadry i płace pracowników oświaty

45

Kierownik Referatu
Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości
i Ochrony Środowiska

53

Główny księgowy, księgowość budżetowa placówek oświatowych

46

Zagospodarowanie przestrzenne

55

Kierownik Referatu Organizacyjnego
Kadry Urzędu Gminy

31

Ochrona środowiska, zwierząt
gospodarka nieruchomościami

54

Biuro Rady Gminy

58,48

Planowanie przestrzenne, usuwanie drzew
Sprawy geodezyjne
Numeracja budynków

56

Stypendia socjalne, kształcenie młodocianych

51

Obsługa programu „Czyste Powietrze”

47

42

Gminna Komisja ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKds.PiRPA)

66

Sekretariat Wójta

Zarządzanie kryzysowe, ochrona przeciwpożarowa
Promocja gminy, informacja publiczna
Archiwum Urzędu Gminy

23

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
Urząd Stanu Cywilnego

40

Działalność gospodarcza

52

Ewidencja ludności
Dowody osobiste, sprawy wojskowe
Współpraca z organizacjami pozarządowymi

41
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Budynek przy ul. Ofiar Stutthofu 11
parter: Kancelaria, Skarbnik, Referat Finansowy,
piętro: Wójt, Sekretariat Wójta, Sekretarz, Z-ca Wójta, Referat Organizacyjny
Budynek przy ul. 10 Marca 11
parter: Referat Spraw Obywatelskich, Rada Gminy,GKds.PiRPA,
piętro: Referat Inwestycyjno-Eksploatacyjny, Referat Gospodarki
Komunalnej, Referat Zagospodarowania Przestrzennego
i Ochrony Środowiska
poddasze: obsługa placówek oświaty
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Podsumowanie prac Wójta

27 sierpnia 2020 r. odbyła się XVIII sesja Rady Gminy
Luzino, podczas której m.in. omawiano Raport o
stanie gminy za 2019 rok oraz wykonanie budżetu za
ubiegły rok. Rada Gminy, jednogłośnie 12 głosami „za”
przy stanie 3 osób nieobecnych, udzieliła absolutorium
Wójtowi Gminy Luzino. Oprócz Jarosława Wejera,
podziękowania za pracę otrzymały Zastępca Wójta
– Marzena Meyer oraz Skarbnik Gminy Krystyna
Skowrońska.

Stypendia Wójta rozdane
Wójt Gminy Luzino, w związku z §10 ust. 3 Uchwały
Nr XLVIII/564/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 12
października 2018r. w sprawie przyjęcia lokalnego
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Luzino,
zmienionej uchwałą nr VIII/141/2019 Rady Gminy Luzino
z dnia 30 sierpnia 2019r., informuje o przyznaniu na
rok szkolny 2020/2021 stypendiów motywacyjnych
następującym uczniom: Paulinie Wiśniewskiej, Oliwii
Iwińskiej, Norbertowi Borskiemu, Natalii Kwidzińskiej,
Stanisławowi Loewnau, Michalinie Zychowicz.

Plebiscyt był przeznaczony dla referatów oraz
departamentów, które w urzędach zajmują się:
promocją, Public Relations, komunikacją społeczną
oraz kreowaniem polityki wizerunkowej swojego
samorządu. Tegoroczna edycja kongresu, z uwagi na
pandemię koronawirusa przebiegała w formule online.
Ogłoszenie wyników w rankingu „Medialna Perła
Samorządu” odbywało się 13.10. br. bez fizycznego
udziału nagrodzonych w Pomorskim Parku NaukowoTechnologicznym w Gdyni. Organizatorzy oceniali
gminy w następujących kategoriach konkursowych:
– prasa samorządowa (gazeta bądź biuletyn),
–media elektroniczne (strona internetowa, media
społecznościowe, telewizja samorządowa, kanały
wideo),
–kampania komunikacyjna.
Gmina Luzino zgłosiła swój udział w kategorii „media
elektroniczne”, tj. oficjalne profile Gminy Luzino na
kanałach społecznościowych Facebook i Instagram.
– Zdecydowaliśmy się przyznać nagrodę Gminie
Luzino za to, że nawet niewielki samorząd jest w stanie
budować komunikację promocyjną w oparciu o media
elektroniczne, konkretnie mamy na myśli Instagram. Jak
już wspominałem, Instagram pełni rolę albumu z bardzo
ładnymi zdjęciami (…) Luzino to robi. Publikują u siebie
wspaniałe pejzaże (…) – powiedział Jakub Kapiszewski,
dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej.
Co ważne, oprócz pięknych zdjęć, które w dużej mierze
przesyłają do Urzędu Gminy Luzino za pośrednictwem
mediów społecznościowych zaangażowani w lokalną
społeczność mieszkańcy, na koncie Gminy Luzino
na Instagramie można znaleźć treści edukacyjne. To
narzędzie, które pozwala docierać do dzieci i młodzieży.
Wpisy o lokalnych ciekawostkach w ramach cyklu „Czy
wiesz, że…” cieszą się dużą popularnością.
Patronat nad wydarzeniem objęły m.in. Ministerstwo
Klimatu, Ministerstwo Rozwoju, Narodowy Instytut
Samorządu Terytorialnego, Związek Miast Polskich
i Związek Powiatów Polskich. Udział w rankingu był
bezpłatny, a nad właściwym przebiegiem konkursu
czuwała Kapituła złożona z ekspertów ds. samorządu
terytorialnego, ze świata nauki, biznesu oraz
dziennikarzy Dziennika Gazeta Prawna.

Powszechny Spis Rolny
to obowiązek
Medialna Perła Samorządu
dla Gminy Luzino
Gmina Luzino została doceniona w tegorocznym,
ogólnopolskim rankingu „Medialna Perła Samorządu”.
Organizatorami konkursu byli: Dziennik Gazeta Prawna
oraz miasto Gdynia. Luziński samorząd zajął I miejsce
w kategorii gmina wiejska.

Powszechny Spis Rolny jest prowadzony w całej Polsce
od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu
w dniu 1 czerwca 2020 r.
Zachęcamy do dokonywania samospisu, zwłaszcza,
że można wygrać nagrody w loterii ogólnopolskiej.
Wystarczy uzyskać unikatowy kod potwierdzający
dokonanie samospisu oraz zarejestrować go w trakcie
trwania akcji, tj. do 22 listopada 2020), na stronie loterii.
Szczegóły na stronie: https://loteria.spisrolny.gov.pl/.
W Loterii przewidziano nagrody o łącznej wartości
476.447,04 zł brutto: laptopy, tablety i dyski twarde.
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Koronawirus.
Gmina Luzino w czerwonej strefie

Spis przez Internet - w domu lub w Urzędzie Gminy
Spis przez internet to podstawowa i najwygodniejsza
forma spisu. Na stronie internetowej www.spisrolny.
gov.pl zamieszczony zostanie elektroniczny formularz
oraz jego szczegółowa instrukcja wypełniania. Każdy
użytkownik gospodarstwa otrzymał od Prezesa
GUS list zawierający m.in. informacje potrzebne do
logowania się w aplikacji spisowej. Brak listu nie stoi
na przeszkodzie do dokonania spisu: przy logowaniu
podaje się PESEL oraz nr gospodarstwa lub producenta
ARiMR. Można się również zalogować z wykorzystaniem
krajowego węzła identyfikacji elektronicznej (profil
zaufany, bankowość elektroniczna) lub
zadzwonić na infolinię w celu uzyskania pomocy: tel.
+48 22 279 99 99. Samospis jest możliwy przez 14 dni
od pierwszego zalogowania.
Dla osób nieposiadających Internetu w Urzędzie Gminy
Luzino zostało udostępnione stanowisko komputerowe
w ramach działania Gminnego Biura Spisowego. GBS
działa przy ul. 10 Marca 11 (Biuro Rady Gminy), w
godzinach pracy Urzędu. Rezerwacja przyjścia pod
numerem telefonu (58) 678 20 68 wew. 48.
Spis przez telefon lub wizyta rachmistrza w domu
Drugą metodą udziału w spisie jest wywiad
telefoniczny. W tym celu należy zadzwonić na infolinię
spisową nr 22 279 99 99. Rachmistrze terenowi
również dzwonią do rolników, w celu dokonania spisu
telefonicznie. Informujemy, że na terenie gminy Luzino
w ramach prac spisowych pracuje dwóch rachmistrzów
terenowych. Przy rozmowie telefonicznej
z lokalnym rachmistrzem wyświetla się numer
kierunkowy Warszawy, co wynika
z konfiguracji połączeń telekomunikacyjnych.
Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie dokonał
samospisu internetowego albo nie przekazał danych
w formie wywiadu telefonicznego, nie może odmówić
przekazania danych w formie bezpośredniego
wywiadu podczas wizyty rachmistrza w gospodarstwie.
Tożsamość rachmistrza można sprawdzić pod nr 22
279 99 99, lub w aplikacji internetowej na stronie
https://spisrolny.gov.pl/aktualnosci/jak-zweryfikowacrachmistrza.
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Od soboty, 17 października, w całym kraju obowiązują
nowe zasady bezpieczeństwa. Wyjątkiem są
ograniczenia dotyczące wesel i innych uroczystości
rodzinnych – one zaczęły obowiązywać od 19
października.
Strategia walki z koronawirusem – 3 główne cele
Na rządową strategię walki z COVID-19 składają się trzy
powiązane ze sobą cele:
Wsparcie dla seniorów
Jednym z priorytetów jest zapewnienie bezpieczeństwa
najbardziej wrażliwej i narażonej grupie – seniorom.
Jest to możliwe, m.in. poprzez wsparcie i ułatwienie
zmiany codziennych aktywności i zachowań, w tym
ograniczenia kontaktów.
Jednym z ułatwień są godziny dla seniora. Od
poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 12:00 w
sklepie, aptece i na poczcie przebywać mogą wyłącznie
osoby powyżej 60. roku życia. To jednak nie jedyne
rozwiązanie, które pomoże chronić osoby starsze.
Oprócz tego zaostrzone zostały zasady epidemiczne
w domach pomocy społecznej i placówkach opieki, a
także zalecamy maksymalne ograniczenie kontaktu z
osobami powyżej 70. roku życia.
Odpowiednia dostępność do leczenia dla pacjentów z
COVID-19
Głównym celem podczas walki z koronawirusem jest
bezpieczeństwo Polek i Polaków. Aby było to możliwe
musi być zapewniona odpowiednia dostępność do
infrastruktury leczenia – personelu, łóżek szpitalnych
i sprzętu. W każdym województwie powstanie szpital
koordynacyjny, a w nim dodatkowe stanowiska
intensywnej terapii dla pacjentów zarażonych
koronawirusem. Dzięki zwiększeniu liczby szpitali
liczba dostępnych łóżek również będzie większa.
Szpital koordynacyjny będzie pełnił rolę głównego
szpitala w danym województwie. Co ważne, będzie
ukierunkowany na opiekę nad pacjentem z COVID-19.
Dyrektorzy tych placówek zostaną włączeni w skład
wojewódzkich zespołów zarządzania kryzysowego,
który będzie koordynować m.in.: przepływ pacjentów
pomiędzy szpitalami w uzgodnieniu z lekarzami innych
szpitali, lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej i
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, ruch karetek
„wymazowych” i transportowych, przekazywanie
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pacjentów do izolatoriów.
Narzędzia do walki z COVID-19
Wprowadzone zostały narzędzia walki z COVID-19,
które mają za zadanie zmniejszyć transmisję wirusa.
Rząd chce jednak aby miały one jak najmniejszy
wpływ na nasze codzienne aktywności, zarówno
ekonomiczne jak i prywatne. Wiadomo jednak, że nie
zawsze będzie to możliwe. Pamiętajmy, tylko wspólnie
pokonamy koronawirusa. Nasze odpowiedzialne
zachowanie i przestrzeganie obowiązujących zasad
jest najskuteczniejszą bronią wymierzoną w COVID-19.
Zasady w strefie czerwonej:
- ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych
uzależnione od wielkości sklepu: dla sklepów o
powierzchni do 100 m2 - 5 os. na kasę, a dla sklepów
powyżej 100 m2 powierzchni - 1 os. na 15 m2;
- od 19.10 - zakaz organizacji imprez okolicznościowych
(wesela, konsolacje i inne);
- podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1
osoba na 7m2,
- w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć
max. 10 osób;
- w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych
obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem
zajęć praktycznych).
Czym jest aplikacja „Kwarantanna domowa”?
Kwarantanna domowa to aplikacja, która ułatwia
i usprawnia odbycie obowiązkowej 10-dniowej
kwarantanny w warunkach domowych. Korzystanie
z aplikacji jest ustawowym obowiązkiem osób, które
zobowiązane są do poddania się kwarantannie
w związku z podejrzeniem zakażenia wirusem
SARS-CoV-2. Z obowiązku tego zwolnione są osoby
z dysfunkcją wzroku (niewidzące lub niedowidzące),
a także osoby, które właściwym służbom złożyły
oświadczenie, że nie są abonentami lub użytkownikami
sieci telekomunikacyjnej lub nie posiadają urządzenia
mobilnego umożliwiającego zainstalowanie tego
oprogramowania.
Dzięki
aplikacji
potwierdzisz
przestrzeganie
kwarantanny i miejsce swojego pobytu, sprawnie
skontaktujesz się ze służbami odpowiedzialnymi
za nadzór nad osobami w kwarantannie, zgłosisz
do lokalnego ośrodka pomocy społecznej swoje
najpilniejsze potrzeby i masz szybki dostęp do
sprawdzonych informacji dotyczących aktualnej
sytuacji związanej z koronawirusem. Wszystkie
informacje dot. działania aplikacji znajdziesz w jej
Regulaminie dostępnym pod adresem: https://www.
gov.pl/web/koronawirus/kwarantanna-domowa
Czemu powinienem korzystać z aplikacji?
Jeśli musisz odbyć kwarantannę domową, korzystanie
z aplikacji jest Twoim obowiązkiem prawnym.
Podstawa prawna: art. 7e ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374)
Co mi grozi, jeżeli nie będę korzystał z aplikacji?
Osoby podlegające kwarantannie w związku
z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, które
wbrew ciążącemu na nich prawnemu obowiązkowi nie
zainstalują lub nie będą używać aplikacji „Kwarantanna
domowa” mogą zostać ukarane karą grzywny. Osoby,
które niezgodnie ze stanem faktycznym oświadczyły,
że nie są abonentami lub użytkownikami sieci
telekomunikacyjnej lub nie posiadają urządzenia
mobilnego umożliwiającego zainstalowanie tego
oprogramowania, mogą ponieść odpowiedzialność
karną za złożenie fałszywego oświadczenia określoną
w art. 233 § 1 Kodeksu karnego.
Od kiedy muszę korzystać z aplikacji?
Obowiązek
zainstalowania
aplikacji
powstaje,
gdy
otrzymasz
SMS-a
zachęcającego
do
ściągnięcia i zainstalowania aplikacji. Ten SMS
oznacza, że Twoje dane są już w systemie
i możesz aktywować aplikację. Aplikację aktywuj po
przybyciu na miejsce odbywania kwarantanny.
Więcej informacji na temat działania aplikacji można
znaleźć tutaj https://www.gov.pl/web/koronawirus/

Wykaz uchwał
Uchwały podjęte podczas XVII sesji Rady Gminy Luzino
w dniu 30 czerwca 2020 r., tj. uchwały nr:
-XVII/248/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2020 – 2033,
- XVII/249/2020 w sprawie zmiany budżetu gminy na
2020 rok,
-XVII/250/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji
dotyczącej
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego,
-XVII/251/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania
z realizacji Programu Współpracy Gminy Luzino
z organizacjami pozarządowymi, podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego
na 2019 rok,
-XVII/252/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Luzino za 2019 rok,
- XVII/253/2020 w sprawie przyjęcia oceny zasobów
pomocy społecznej Gminy Luzino,
-XVII/254/2020 w sprawie sprostowania oczywistej
omyłki pisarskiej w uchwale nr XVI/241/2020 Rady
Gminy Luzino z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie
zmiany wysokości i zasad ustalania opłat za pobyt
dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Luzino,
-XVII/255/2020 w sprawie sprostowania oczywistej
omyłki pisarskiej w uchwale nr XVI/234/2020 Rady
Gminy Luzino z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie
udzielenia dotacji dla zakładu leczniczego – Szpitale
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Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni,
-XVII/256/2020 w sprawie nieodpłatnego nabycia
nieruchomości położonych w Luzinie (dz. nr 1036,
1174/2, 1178),
-XVII/257/2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości
gruntowych, położnych we wsi Dąbrówka (dz. nr 40/4,
40/5, 40/6, 40/7, 40/8, 40/9),
-XVII/258/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Kębłowo,
-XVII/259/2020 w sprawie wyrażenia zgody na
wprowadzenie należności pieniężnych Gminy Luzino
do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz
określenia rodzaju należności pieniężnych, których
dane są przekazywane do Rejestru Należności
Publicznoprawnych.
Uchwały podjęte podczas XVIII sesji Rady Gminy Luzino
w dniu 27 sierpnia 2020 r., tj. uchwały nr:
-XVIII/260/2020 w sprawie udzielenia wotum zaufania
dla Wójta Gminy Luzino,
-XVIII/261/2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy za 2019 rok oraz udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy za 2019 rok,
-XVIII/262/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej im. Leona Roppla
w Luzinie za 2019 rok,
-XVIII/263/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego instytucji kultury - Gminnego Ośrodka
Kultury w Luzinie za 2019 rok,
-XVIII/264/2020
w
sprawie
zaciągnięcia
długoterminowego kredytu bankowego,
-XVIII/265/2020 w sprawie udzielania pomocy
finansowej Gminie Jawornik Polski,
-XVIII/266/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie
udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Wejherowskiego,
-XVIII/267/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2033,
-XVIII/268/2020 w sprawie zmiany budżetu gminy na
2020 rok,
-XVIII/269/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi,
-XVIII/270/2020 w sprawie rozpatrzenia wniosku.
Uchwały podjęte podczas XIX sesji Rady Gminy Luzino
w dniu 30 września 2020 r., tj. uchwały nr:
- XIX/271/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie
udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Luzinie,
- XIX/272/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020
– 2035,
- XIX/273/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie
zmiany budżetu gminy na 2020 rok,
- XIX/274/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie
zmiany uchwały nr XLVI/404/2010 Rady Gminy Luzino
z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad
projektem uchwały budżetowej,
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- XIX/275/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie
nadania nazwy ulicy w miejscowości Robakowo (ul.
Wodna),
- XIX/276/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie
dzierżawy nieruchomości w Luzinie (dot. działki 167/3.
179. 181/1 i 180 w Luzinie),
- XIX/277/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie
wprowadzenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Luzino na lata
2020 - 2032” oraz „Regulaminu refundacji kosztów
związanych z odbiorem, transportem i utylizacją
odpadów zawierających azbest”,
- XIX/278/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie
pozostawienia bez rozpoznania petycji złożonej przez
Koalicję Polska Wolna od 5G,
- XIX/279/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie
rozpatrzenia skargi na działania Wójt Gminy Luzino
i Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu
Gminy Luzino.

Wykaz przetargów

za okres od dnia 11.06.2020 r. do 29.09.2020 r.
BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH OPERACJI:
„BUDOWA I MODERNIZACJA OBIEKTÓW REKREACYJNOSPORTOWYCH W LUZINIE”
W dniu 10.09.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
jak wyżej, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego.
Do terminu składania ofert, wpłynęło sześć ofert,
z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie
od 391 509,89 zł brutto do 545 900,00 zł brutto.
Zamawiający, w niniejszym postępowaniu, wybrał
ofertę, którą złożył Wykonawca: ARGON Klaudiusz
Półtorak, ul. Grunwaldzka 121/86, 37-700 Przemyśl,
z oferowaną ceną 391 509,89 zł brutto i 60. miesięcznym
okresem gwarancji.
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULIC NA TERENIE GMINY
LUZINO
W dniu 29.09.2020 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 – Przebudowa nawierzchni
ulicy Królewskiej w Sychowie.
Do terminu składania ofert, wpłynęły cztery oferty,
z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie
od 297 246,72 zł brutto do 603 137,88 zł brutto. Trwa
badanie ofert.
Część nr 2 zamówienia – Przebudowa nawierzchni
ulicy Św. Antoniego w Robakowie.
Do terminu składania ofert, wpłynęły cztery oferty,
z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie
od 124 687,56 zł brutto do 251 095,62 zł brutto. Trwa
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badanie ofert.
Część nr 3 zamówienia – Przebudowa nawierzchni
ulicy Andersa w Kębłowie.
Do terminu składania ofert, wpłynęły cztery oferty,
z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie
od 132 745,29 zł brutto do 265 493,09 zł brutto. Trwa
badanie ofert.
UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DLA
GMINY LUZINO W 2020 ROKU
Składanie ofert do dnia 27.10.2020 do godz. 10:00
Otwarcie ofert dnia 27.10.2020 r. o godz. 11:00.

Informacje drogowe
16 lipca br. w Urzędzie Miasta w Kartuzach odbyło
się podpisanie umów o dofinansowanie modernizacji
dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Samorząd
województwa przekazał kilkunastu pomorskim gminom
ponad milion złotych na ich remont. Symboliczny czek
o wartości 91 860,00 zł od wicemarszałka województwa
pomorskiego Leszka Bonny odebrała z-ca wójta Gminy
Luzino Marzena Meyer.
Zgodnie z podpisana umową, w Gminie Luzino
zmodernizowany zostanie odcinek (0,52 km) ul.
Królewskiej w Sychowie. Najważniejszą zmianą, jaką
będzie można zauważyć to nowa nawierzchnia. Drogi
będą utwardzone. Będzie to albo nawierzchnia z płyt
konstrukcyjnych, albo beton asfaltowy. Dodatkowo
wzmacniane będzie podłoże, co umożliwi przejazd
cięższego sprzętu rolniczego. Naprawione zostanie
także odwodnienie, a pobocza zostaną wyrównane.

Zlecone zostały zadania realizowane w ramach
funduszu sołeckiego: utwardzenie płytami JOMB drogi
w Zielnowie - kontynuacja, utwardzenia płytami JOMB
ul. Wspólnej w Kochanowie – kontynuacja, utwardzenie
płytami JOMB ul. Kasztanowej w Wyszecinie –
kontynuacja, utwardzenie płytami JOMB ul. Rolniczej
w Kębłowie – kontynuacja, utwardzenie płytami
JOMB pierwszego odcinka ul. Akacjowej w Milwinie
i utwardzenie płytami JOMB pierwszego odcinka ul.
Tartacznej w Tępczu. Termin wykonania wszystkich
dróg do końca października za wyjątkiem Kębłowa ul.
Rolniczej do końca listopada, ze względu na objazd
w związku z remontem ul. Chłopskiej.
W dniu 29.09. br. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu
nieograniczonym, który dotyczył utwardzenia płytami
JOMB ul. Królewskiej w Sychowie, ul. Św. Antoniego
w Robakowie i ul. Andersa w Kębłowie. Obecnie trwa
badanie ofert w celu wyłonienia wykonawcy. Termin
wykonania w ciągu 30 dni od podpisania umowy.

ul. Abrahama w Luzinie

ul. Przyleśna w Luzinie
W ostatnim okresie wykonano utwardzenie płytami
JOMB następujące odcinki dróg:
1. Luzino ul. Abrahama – zakończono ostatni
etap utwardzenia nawierzchni drogi. Wykonano
utwardzenie płytami na odcinku o dł. 55 m i szer. 4,5 m
2. Luzino ul. Żeromskiego – wykonano utwardzenie
wjazdu na ul. Żeromskiego od strony ul. Robakowskiej
na dł. 46 m i szer. 4 m
3. Luzino ul. Krzywa – wykonano utwardzenie
ostatniego odcinka drogi o dł. 40 m i szer. 3 m
4. Luzino ul. Przyleśna – wykonano utwardzenie
pierwszego odcinka drogi od strony ul. Wilczka, na dł.
50 m i szer. 5 m.

ul. Żeromskiego w Luzinie
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Luzińscy strażacy wyróżnieni

12 czerwca br. Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP
Luzino za rok 2019 połączone z wręczeniem odznaczeń
dla wyróżnionych druhów. Zebranie odbyło się
w związku z epidemią koronawirusa – bez gości,
a dzięki uprzejmości dyrektora GOSRiT Piotra Klechy,
w hali widowiskowo-sportowej w Luzinie. Po raz
pierwszy wręczono nowe odznaczenie ufundowane
przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP
woj. pomorskiego – Brązową Odznakę Honorową
Zasłużony dla Pożarnictwa Woj. Pomorskiego, którą
otrzymał druh Marian Paszki – długoletni członek
Zarządu, skarbnik i z kilkudziesięcioletnim stażem
kierowca OSP. W ramach Medali za Zasługi dla
Pożarnictwa – złote medale otrzymali Krystian Drywa
i Tomasz Magulski, srebrny medal: Mateusz Traskowski,
a brązowe: Stanisław Paszki i Piotr Stanicki. Ponadto
trzeba zaznaczyć, że wicenaczelnik Janusz Drabik
otrzymał w bieżącym roku, jako jedyny z gminy
Luzino z rąk Starosty Wejherowskiego odznaczenie
i tytuł Zasłużony Strażak Powiatu Wejherowskiego.
Wręczenie tego odznaczenia odbyło się 27 maja w JRG
nr 1 w Wejherowie.

dotyczące włączenia OSP Zelewo do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). Oznacza to,
że strażacy z Zelewa będą dysponowani do pożarów
oraz innych miejscowych zagrożeń, według potrzeb
na terenie powiatu wejherowskiego oraz całego
województwa pomorskiego w przypadku włączenia
do wojewódzkiego odwodu operacyjnego. Trzeba
zaznaczyć, że OSP Zelewo mimo dotychczasowego
niefunkcjonowania w strukturach KSRG, ze względu
na położenie miejscowości w północnej części
Gminy Luzino, praktycznie corocznie bierze udział
w działaniach ratowniczych na terenie gmin
sąsiednich. Korzyścią z włączenia do KSRG jest fakt, że
OSP działająca w systemie może być dofinansowana
z budżetu państwa w zakresie zapewnienia gotowości
bojowej.

Ścieżka sensoryczna
w luzińskim parku

OSP Zelewo dołączyła do KSRG

W sierpniu 2020 roku zakończony został I etap projektu
,,Budowa i modernizacja obiektów rekreacyjnosportowych w Luzinie’’ polegający na stworzeniu
ścieżki
sensoryczno-naukowej
do
chodzenia
bosymi stopami, gdzie za pomocą dotyku można
odróżnić 16 różnych rodzajów nawierzchni, takich
jak: cegła ręcznie formowana, łupki kamienne,

W dniu 3 września 2020 r. w Urzędzie Gminy Luzino
podpisano Porozumienie pomiędzy Gminą Luzino,
Ochotniczą Strażą Pożarną w Zelewie oraz Komendą
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie,

trawa naturalna, kora ogrodowa, luksfery, kłody
drewniane polerowane, muszelki itp. Przy ścieżce
ustawione zostały przyrządy pobudzające zmysły oraz
pozwalające na przeprowadzanie doświadczeń: Panel
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pt., 7.30-18.00). Działanie nadzoruje Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona internetowa: https://
www.pomorskiebazarek.pl/

Nowy parking przy szpitalu
25 sierpnia 2020 r. nastąpiło uroczyste otwarcie
nowego parkingu przy Szpitalu Specjalistycznym im.
F. Ceynowy w Wejherowie. 150 miejsce parkingowych
udało się sfinansować dzięki środkom gmin i powiatu
wejherowskiego. Na budowę Gmina Luzino przekazała
dotację w wys. 50.000 zł.
sensoryczny, który ukazuje świat w różnych barwach,
urządzenie pozwalające na pisanie lustrzane, ściana
do rysowania farbami lub markerami, gong i cymbały
które rozwijają wyobraźnię, kształtują pamięć oraz
poprawiają zdolności motoryczne dziecka, szumiące
rury i bębny gdzie można stworzyć własną muzykę
oraz kompas. Na końcu ścieżki sensorycznej powstał
pachnący ogród. Zrelaksować się można leżąc na
leżakach miejskich i czytając książkę z biblioteczki
plenerowej. Kolejnym etapem projektu będzie
budowa dużego, nowoczesnego placu zabaw typu
linarium oraz samoobsługowy park linowy składający
się z dwóch modułów i 7 przeszkód, które zostaną
zawieszone nad ziemią, a celem zabawy będzie
pokonanie różnorodnych przeszkód. Projekt został
dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na

Pod biało-czerwoną!
Zagłosuj na Gminę Luzino

Pomorski e-bazarek

„Pomorski e-bazarek” – to strona internetowa, która
umożliwia kupno, jak i sprzedaż lokalnych produktów i
usług bez udziału pośredników. Jej zadaniem jest pomoc
pomorskim rolnikom, producentom, ogrodnikom,
twórcom rękodzieła ludowego oraz Kołom Gospodyń
Wiejskich w bezpośrednim dotarciu do klientów
i promowaniu swojej działalności. Zamieszczanie
ofert jest bezpłatne. Porad w zakresie zamieszczenia
informacji udziela m.in.: Agnieszka Rojewska, tel. 693
970 911, e mail: a.rojewska@podr.pl, Ewelina Szyc, tel.
797 010 598, e mail: e.szyc@podr.pl. Pomoc w rejestracji
także pod bezpłatnym nr infolinii: 500 011 936 (pn.-

Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada sfinansowanie
przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów
i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy
dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu i flagi
zależeć będzie od mieszkańców. Aby wziąć udział
w akcji, należy zebrać odpowiednią liczbę głosów
poparcia online. Głos poparcia dla inicjatywy zakupu
masztu i umieszczonej na nim flagi, która będzie dumnie
eksponowana w centralnym miejscu gminy, mogą
oddawać jej mieszkańcy. Zaproponowany sposób
zbiórki głosów poparcia online zakłada połączenie
tradycji z nowoczesnością. Jest jednocześnie całkowicie
bezpieczny dla chcących się zaangażować w zbiórkę,
co w dobie pandemii ma kluczowe znaczenie. „Pod
biało-czerwoną” to projekt, który ma zjednoczyć
nasz kraj i jego mieszkańców. Nie tylko uhonoruje
Poległych za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny,
ale także zachęci do patriotycznych postaw i dumy z
bycia Polakami. Ta patriotyczna inicjatywa, realizowana
pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów
Gminny Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy Luzino 9
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Mateusza Morawieckiego, będzie się opierała o zapał i
działanie mieszkańców naszych Małych Ojczyzn.
Celem projektu jest także godne upamiętnienie
zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią
bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku.
Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu
to dowód na to jak ważne są symbole narodowe w
życiu Polaków. Te, za które życie w walce o wolność
Ojczyzny poświęcali nasi przodkowie.
Ile głosów potrzeba do realizacji projektu?
– dla gmin do 20 000 mieszkańców – 100 głosów;
– dla gmin powyżej 20 000 do 100 000 mieszkańców –
500 głosów;
– dla gmin powyżej 100 000 mieszkańców – 1000
głosów.
Bez względu na powyższe wymogi nie warto
poprzestawać na spełnieniu powyższych warunków. W
trzech gminach, które osiągną największą procentowo
liczbę głosów w stosunku do liczby mieszkańców
gminy, przewidujemy udział Prezesa Rady Ministrów
Mateusza Morawieckiego w uroczystości podniesienia
flagi na maszt. Inicjatorem akcji w Luzinie jest radny
Marcin Mutka.
Głosować można do 11 listopada na stronie https://
bialoczerwona.www.gov.pl/.

Wejherowo - chesz pomagać innym?
Wstąp do Policji
Chcesz pomagać innym? Dbać o bezpieczeństwo
i porządek publiczny? Szukasz ciekawej i stałej pracy?
Zostań policjantem! Pomorska Policja w 2020 roku
planuje przyjąć jeszcze w swoje szeregi nowych
funkcjonariuszy w dwóch kolejnych terminach – w
listopadzie oraz grudniu. Oferta skierowana jest do
młodych ludzi, absolwentów szkół średnich oraz
osób z wyższym wykształceniem po kierunkach
przydatnych w Policji (prawo, administracja, ekonomia,
bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo
wewnętrzne).
W województwie pomorskim trwa rekrutacja do służby
w Policji w roku 2020. Każdy, kto chce służyć w tej
formacji musi spełnić określone wymagania:
- obywatel polski, niekarany, o nieposzlakowanej opinii,
- korzystający w pełni z praw publicznych,
- posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby
w formacjach uzbrojonych,
- podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której
gotów jest się podporządkować,
- dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie
do wymogów określonych w przepisach o ochronie
informacji niejawnych.
- ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany
stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją
w książeczce wojskowej).
Każda osoba zainteresowana pełnieniem służby
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w Policji może uzyskać szczegółowe informacje
na stronie www.wejherowo.policja.gov.pl oraz od
poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 pod
numerami telefonów: (47) 742 98 13, (47) 742 97 13,
(47) 742 97 32, a także osobiście w poniedziałek, środę,
czwartek i piątek w godz. 8.00-15.00, a we wtorki w
godz. 10:00-18:00 w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy
Powiatowej Policji w Wejherowie, ul. Dworcowa 14.

List intencyjny ws. utworzenia
Muzeum Sportu Wiejskiego w Luzinie

26 sierpnia 2020 r. w Luzinie podpisano list intencyjny
pomiędzy Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa
Wsi, Gminą Luzino i Pomorskim Zrzeszeniem Ludowych
Zespołów Sportowych. Jak czytamy w liście: „Instytut w
ramach działalności badawczo-doradczej i kulturalnej
przewiduje utworzenie Jednostek Terenowych
Instytutu w cennych obszarach historycznokulturalnych i przyrodniczych Polski oraz deklaruje
utworzenie tej Jednostki na terenie Gminy Luzino (…)
Zadaniem będzie (…) współpraca przy organizacji
wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz z zakresu
zachowania dziedzictwa kulturalnego i historycznego,
a także promocji tych obszarów (…) W szczególności
Instytut udzieli wsparcia organizacyjno-promocyjnego
dla utworzenia Muzeum Sportu Wiejskiego”. List
intencyjny w imieniu stron podpisali p.o. Dyrektora
Instytutu Karol Jan Krajewski, Wójt Gminy Luzino
Jarosław Wejer oraz Przewodniczący Pomorskiego
Zrzeszenia LZS Piotr Klecha.

Jubileusze długoletniego
pożycia małżeńskiego
W dniu 19 i 20 sierpnia 2020 r. odbyły się uroczystości
związane z obchodami Jubileuszy 50-lecia Pożycia
Małżeńskiego. Jubileusz Złotych Godów obchodzili
Państwo:
- Teresa i Władysław Baranowscy
- Teresa i Stanisław Barteccy
- Zofia i Franciszek Lewnau
- Halina i Jan Miotk
- Janina i Tadeusz Miotk
- Irena i Marian Rohde
- Brygida i Paweł Schmidt
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Jubilaci zostali udekorowani przez Wójta Gminy Luzino
Jarosława Wejera Medalami Róży przyznanymi przez
Prezydenta RP. Wszyscy Dostojni Jubilaci otrzymali
kwiaty i pamiątkowe dyplomy.
W imieniu mieszkańców życzymy Jubilatom dużo
zdrowia, pomyślności i następnych Jubileuszy.
W związku z obowiązywaniem dyrektywy Unii
Europejskiej – Rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO) Urząd Stanu Cywilnego w Luzinie
informuje, że otrzymanie Medalu z okazji 50-lecia
ślubu czy też organizacja pozostałych Jubileuszy jest
uzależnione od pisemnej zgody udzielonej przez
Jubilatów. W celu podpisania zgody zainteresowani
Jubilaci mogą zgłaszać się do Urzędu Stanu Cywilnego
w Luzinie przy ul. 10 Marca 11. W Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Luzino w zakładce - Zadania USC jest
informacja o Jubileuszach oraz załączony druk zgody.

Państwo Teresa i Władysław Baranowscy

Państwo Teresa i Stanisław Barteccy

Państwo Zofia i Franciszek Lewnau

Państwo Brygida i Paweł Schmidt

Tablica „Òjcze Nasz”
Luziński oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
został utworzony w maju 1981 roku, w przyszłym roku
obchodzić będzie 40. rocznicę funkcjonowania ZKP
w Luzinie. Z tej okazji Zarząd luzińskiego Oddziału
proponuje
ufundowanie
pamiątkowej
tablicy
z modlitwą Pańską w języku kaszubskim – „ÒJCZE
NASZ”. Ten najważniejszy tekst modlitwy chrześcijan
znajduje się
m.in. w kościele „Pater Noster”
w Jerozolimie. Odsłonięcie „Òjcze Nasz” w rodny
mòwie planowane jest na maj 2021 roku w Parafii pw.
św. Wawrzyńca w Luzinie. Zwracamy się z serdeczną
prośbą do Wszystkich członków Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego w Luzinie oraz osób, które chciałyby
finansowo wesprzeć tę inicjatywę o wpłaty dowolnych
kwot na konto Zrzeszenia w Luzinie. Można również
dokonać wpłat bezpośrednio u skarbnika ZKP/O
Luzino - Alicji Klinkosz. Za pomoc i wsparcie finansowe
serdecznie dziękujemy.
W imieniu Zarządu Odziały ZKP w Luzinie prezes
Mieczysław Bistroń.
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Luzinie
Bank Spółdzielczy w Krokowej
Nr konta: 68 8349 0002 0020 3384 3000 0010
(dopisek: tablica „Ojcze Nasz”)

Sukces poprzez wyższe kwalifikacje szkolenia
Zapraszamy osoby powyżej 18. roku życia do udziału
w szkoleniach zaplanowanych w projekcie pt. „Sukces
poprzez wyższe kwalifikacje”:
• 120 lekcyjne kursy komputerowe - zgodne
z ramami DIGCOMP,
• 120 lekcyjne kursy języka angielskiego lub
niemieckiego - zgodne z Europejskim Systemem Opisu
Kształcenia Językowego,
• kursy zawodowe – tematyka i zakres zgodnie ze
wskazaniem uczestnika.
W ramach planowanych kursów zapewniamy
elastyczne godziny zajęć i wiele więcej. Szczegóły
znajdują się na plakacie.
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Współpraca instytucji kultury
w całej Polsce

Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie jako uczestnik
projektu „Zaproś nas do siebie!” Narodowego
Centrum
Kultury
zainaugurował
cykl
wizyt
studyjnych dla dyrektorów i zespołów instytucji
kultury. Pierwsza miała miejsce 19 czerwca br., kiedy
instytucję odwiedził dyrektor Centrum Kultury
i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk, a zarazem ceniony
muzyk i dyrektor artystyczny kilku festiwali muzyki
organowej i kameralnej Zbigniew Gach. Spotkanie
z pracownikami odbyło się w miłej atmosferze, a
w trakcie wymiany doświadczeń kadra GOK-u mogła
poznać trudności z jakimi mierzy się Słupska Instytucja
Kultury. – To ważne, aby istniała czynna wymiana
międzyinstytucjonalna. Jako były uczestnik programu
Zaproś nas do siebie! organizowanego przez Narodowe
Centrum Kultury wiem, jak istotną rolę odgrywa szerokie
partnerstwo między instytucjami. Jestem przekonany, że
współpraca, którą dziś rozpoczęliśmy będzie owocować
ciekawymi projektami w przyszłości z dużą korzyścią dla
mieszkańców gminy Luzino i Słupsk – powiedział dyrektor
słupskiej jednostki, tuż przed zaprezentowaniem części
artystycznej w czasie, której odegrał na pianinie kilka
utworów muzycznych.
Kolejnym istotnym spotkaniem była wizyta części
zespołu GOK Luzino w oddziałach Gdańskiego
Archipelagu Kultury znajdujących się w Oruni i na
Zaspie, które odbyło się 25 sierpnia. Tym razem
przedstawiciele instytucji kultury z Gdańska i Pomorza
zapoznali się z przykładami pracy w największym
domu kultury w metropolii. Jak mówi Alicja Jelińska,
organizator spotkania z ramienia Metropolitalnej
Kadry Kultury grupy z Komisji Kultury stowarzyszenia
samorządowego Obszar Metropolitalny GdańskGdynia-Sopot. Goście wybrali się najpierw na spacer
po parku Oruńskim z lokalną przewodniczką Lucyną
Korytowską, która oprowadziła ich po tym miejscu
subiektywną trasą. Była to znakomita okazja, aby
osobiście doświadczyć, jak funkcjonuje ten znany od
lat gdańszczanom, międzyinstytucjonalny projekt.
Uczestnicy pojechali także na Zaspę, gdzie odwiedzili,
zwiedzili i dyskutowali o inicjatywach Klubu Plama
GAK. Ale nie tylko. Pomiędzy opowieściami związanymi

z Plamą i Sceną Muzyczną goście mogli zapoznać się
również z przykładami pracy w innych dzielnicach
Gdańska – Letnicy (Gama GAK) i Brzeźna (Projektornia
GAK), a także podzielić się i zainspirować gdańszczan
własnymi projektami - z domów kultury w Pelplinie,
Wejherowie, Luzinie, Skarszewach oraz innych gminach
z obszaru metropolii.
Na
spotkaniu
ogromnym
zainteresowaniem
cieszył się projekt „Luzino Centrum Koncertowym”,
w których GOK w Luzinie zaproponował odbiór muzyki
klasycznej on-line oraz w domach mieszkańców
poprzez rozstawienie w całej miejscowości Mobilnych
Punktów Koncertowych. Przez zebranych dyrektorów
pomorskich instytucji kultury projekt ten został
oceniony jako jeden z ciekawszych pomysłów
kulturalnych odbywających się w minione wakacje.
- W najbliższej przyszłości planujemy spotkania
z zespołami instytucji biorących udział w projekcie
Zaproś nas do siebie! – mówi Rafał Płotka, dyrektor
GOK Luzino. Do tej pory odbyły się wizyty studyjne
w Słupskim Ośrodku Kultury po przyłączeniu
Młodzieżowego Centrum Kultury, w Centrum Kultury
i Bibliotece Publicznej Gminy Słupsk oraz
w instytucjach działających w Krynicy Zdroju. Nie mniej
istotnym spotkaniem było to zorganizowane w Domu
Pracy Twórczej w Radziejowicach, gdzie kadra GOK-u
w Luzinie miała okazję spotkać się z przedstawicielami
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
działającymi przy Narodowym Centrum Kultur oraz
co nie mniej istotne, 16 instytucjami działającymi na
terenie całego kraju. Ten czas zaowocował zaczątkiem
kilku ciekawych projektów, w tym współorganizacji
festiwalu folklorystycznego. Dzięki promocji w tym
czasie grup twórczych powstały pierwsze rozmowy
dotyczące ich występów w całej Polsce. To świetna
promocja Luzina oraz kaszubszczyzny. Działania te są
możliwe dzięki pozytywnej ocenie projektu złożonego
przez instytucję w ramach programu „Zaproś nas do
siebie!”.

Gminny Ośrodek Kultury w szkole
Jednym z celów instytucji jest docieranie z szeroko
pojętą kulturą i sztuką m.in. do jej partnerów. W czasie
pandemii podjęto działania zmierzające do współpracy
z jednostkami szkolnymi. Zorganizowano warsztaty
on-line na żywo „Wiosna w ogrodzie” dla dzieci
Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego
w Barłominie oraz świetlicowe warsztaty manualne
„Letnie kwiaty” we współpracy ze Szkołą Podstawową
im. Jana Pawła II w Kębłowie. – To niezwykle istotne, że
dzieci miały okazję popracować z Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Luzinie w tak trudnym dla nas wszystkich, a
przede wszystkim dla nich czasie. Pamiętajmy, że był to
okres, w którym dzieci nie miały możliwości pobawić się na
placu zabaw czy skorzystać z oferty kulturalnej na żywo.
Teraz rozpoczęliśmy i kontynuujemy naukę stacjonarną
jednak liczymy na dalszą współpracę z GOK – powiedziała
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Sylwia Mejer Nauczycielka SP w Kębłowie. Oba
warsztaty skoordynowała i przeprowadziła Oktawia
Kwidzińska, instruktor Gminnego Ośrodka Kultury
w Luzinie, która pracuje nad kolejnymi propozycjami
współpracy ze szkołami w Gminie Luzino.

Podwójny portret Witkacego
w międzynarodowym Konkursie

Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie delegował
pracę artystki Małgorzaty Kotłowskiej do 23.
Międzynarodowego Konkursu Interpretacji Dzieł
Stanisława Ignacego Witkiewicza „Witkacy pod
strzechy”. Jury w składzie Jolanta Krawczykiewicz,
Aleksandra Karnicka i Michał Studziński podjęła decyzję
o kwalifikacji „Podwójnego portretu Witkacego” do
udziału w konkursie, dzięki czemu praca zostanie
zaprezentowana 17 września w Teatrze Rondo
w Słupsku. Luzinianka znalazła się w gronie artystów
z Warszawy, Częstochowy, Pucka, Wrocławia,
Solca Kujawskiego, Główczyc, Węgrzyc Wielkich,
Białowieży, Mikołajów (Ukraina), Siemianowic,
Poznania, Katowic, Krakowa oraz z Ukrainy, Rosji
czy Portugalii. Jak mówi artystka – Praca powstała
w technice mieszanej, długopisu i kredki. Cieszę się, że
GOK w Luzinie mnie delegował, to ważne, że instytucja
promuje lokalnych artystów. Dość powiedzieć, że miesiąc
wcześniej miałam możliwość zaprezentowania swoich
rzeźb przy okazji organizowanej przez Gminny Ośrodek
Kultury wystawie ArtGOK Galeria Luzino.

Luzino Centrum Koncertowym

W związku z pandemią wirusa SARS-COV na instytucje
kultury nałożono ogromne obostrzenia w zakresie
organizowania wydarzeń kulturalnych zarówno
w zamknięciu jak i w plenerze. Gminny Ośrodek
Kultury zaproponował rozwiązanie, którego w historii
Luzina, a i innych miejscowości jeszcze nie było.
15 sierpnia odbył się koncert muzyki klasycznej, w
którym wystąpili Karolina Janik, Magdalena Sawicka,
Monika Topp, Piotr Jędrzejczak oraz Kacper Dampc,
prezentując najznakomitsze utwory muzyki poważnej.
Wydarzenie poprowadzone przez konferansjerkę
Karolinę Szczepańską zostało przygotowane w
luzińskim Arboretum dzięki uprzejmości Nadleśnictwa
Strzebielino zaś pełna transmisja na żywo odbyła się
na kanale Facebookowym GOK Luzino. – Wspaniale
przygotowani artyści, mariaż profesjonalnej muzyki
z przepięknymi ujęciami z lotu ptaka oraz koncepcja
nagłośnienia koncertu w całym Luzinie spowodowały
wspaniałe przeżycia. Osobiście razem z rodziną
wysłuchaliśmy koncertu nieopodal wieży kościoła Matki
Boskiej Różańcowej, z wieży której muzyka tak pięknie się
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niosła. – powiedział Rainer Mattar, mieszkaniec Luzina.
- Przygotowanie Mobilnych Punktów Koncertowych
spowodowało, że całe Luzino mogło doświadczyć
przepięknej muzyki klasycznej, stworzyliśmy swego
rodzaju ogromną salę koncertową, której widownia była
de facto ulokowana w swoich domach. Zaś profesjonalna
oprawa i transmisja na żywo on-line spowodowały
możliwość odbioru również poza Luzinem. – mówi Rafał
Płotka dyrektor GOK Luzino. Koncert obejrzało do
tej pory blisko 20 tysięcy odbiorców. W trakcie samej
transmisji na żywo dotarliśmy do mieszkańców Gminy
Luzino, ale też do Świnoujścia, Szklarskiej Poręby,
Kartuz, Kolbud, Rumi, Gniewina czy słonecznej Italii,
o czym pisali odbiorcy w trakcie trwania wydarzenia.
Dziś już wiemy, że film z wydarzenia oglądano w całej
Polsce (w chwili publikacji tekstu film wyświetlono
ponad 50 tyś. razy). To ogromny sukces. Jeśli dodać do
niego gratulacje dyrektorów instytucji kultury płynące
z całej Polski z pewnością możemy mówić o sukcesie
przedsięwzięcia – kwituje dyrektor. Koncert został
dedykowany pamięci Bitwy Warszawskiej, której 100.
Rocznica obchodów przypadła na dzień wydarzenia.
Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie wespół z lokalnymi
przedsiębiorcami przygotował też wystawę pn.
"Wojna z Bolszewikami. Bitwa Warszawska 1920",
którą można było oglądać przy Mobilnych Punktach
Koncertowych oraz, po wydarzeniu, w instytucji.
Partnerzy wydarzenia: Nadleśnictwo Strzebielino, Lasy
Państwowe; Ambasador Cafe; Ochotnicza Straż Pożarna
w Luzinie; Ośrodek Zdrowia w Luzinie; Parafia Matki
Boskiej Różańcowej w Luzinie oraz sponsorzy wystawy
Organizacja Imprez Aleksandra - Aleksandra Meyer
i Szkoła Języków Obcych Five Stars Marcin Mutka.

Zakręcone wakacje z GOK Luzino
Wyjątkowy czas określa specyfikę działań. W
wakacyjnym
okresie
pandemicznym
Gminny
Ośrodek Kultury w Luzinie zaproponował duże
przedsięwzięcie dla młodych odbiorców instytucji
organizując cykl warsztatów, które zaproponowano
w różnych sołectwach gminy. Dzięki szerokiej
współpracy instytucji udało się opracować warsztaty
o niezwykle bogatej tematyce i zaproponować je dla
dzieci w wieku 5-15 lat. – Przygotowaliśmy ponad 1100
miejsc warsztatowych. – mówi Oktawia Kwidzińska,
koordynator warsztatów – 20 instruktorów przez 55 dni
przeprowadziło zajęcia, które łącznie trwały 238 godzin.
To duże liczby, ale jeszcze więcej uzyskaliśmy uśmiechów
dzieci w nich uczestniczących. Dzięki współpracy z
jednostkami OSP (Luzino, Milwino, Zelewo) oraz sołtysami
wsi (Kochanowo, Robakowo, Tępcz, Milwino, Zelewo)
mieliśmy szansę na zorganizowanie tych warsztatów
w 8 różnych miejscowościach – dodaje. Warsztaty
spodobały się dzieciom i ich rodzicom. – To był trudny
czas, po lockdownie i w czasie pandemii zastanawialiśmy
się co możemy zaproponować naszym pociechom, nie
chcieliśmy wysyłać dzieci na kolonie. Z odpowiedzią

przyszedł GOK i Zakręcone Warsztaty. Ta oferta była
odpowiedzią na nasze potrzeby i potrzeby dzieci przede
wszystkim – mówi Katarzyna Gajowska mieszkanka
Luzina. – Sterowanie dronami, warsztaty muzyczne,
taneczne czy programowania minecraft to rzeczy, które
dzieci robiły z chęcią. Mam nadzieję, że już zawsze
będziemy mieć takie możliwości w Luzinie – dodaje. Jak
mówi dyrektor instytucji Rafał Płotka – Cały projekt miał
szansę na zaistnieje w takiej formie tylko dzięki pełnemu
wsparciu Wójta i Rady Gminy Luzino za co serdecznie
dziękuję.

Wakacyjne Koncerty Chóru Lutnia

Chór Lutni działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w
Luzinie zaprezentował dwa koncerty w ramach projektu
Missa Pro Pace – koncert dialogowy. Koncerty wg
koncepcji Aleksandry Pitra-Kox odbyły się w kościołach
w Jastarni i Żarnowcu (odpowiednio 29.07. i 15.08.), a
wespół z chórzystami wystąpili Jakub Klemensiewicz
na saksofonie, Dominik Kisiel na organach i Tomasz
Fopke – baryton (dyrygent Chóru Lutnia). Wydarzenia
to dialog muzyki dawnej i współczesnej: XV- wiecznych
graduałów
cysterskich
wykonanych
śpiewem
chóralnym z muzyką organową i improwizacją
muzyczną współczesnych trendów jazzowych. Tytuł
„Missa pro pace” (tł. msza o pokój) nawiązuje do
pierwszego zdania księgi cysterskich rękopisów z
XV wieku, będących własnością skarbca Opactwa
Benedyktynek w Żarnowcu. Materiał źródłowy jest
inspiracją i podstawą działania artystycznego. Twórcy,
artyści i wykonawcy podjęli próbę nawiązania dialogu
przeszłości (XV w.) z przyszłością (XXII w.) i znalezienia
uniwersalnego języka porozumienia z odbiorcą. Na
wykonanie utworu „Missa pro pace” składają się
elementy mszy pozostające ze sobą w dialogu wokalno
- instrumentalnym: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus i Agnus
Dei. Eksperyment poszerza działanie o interakcję z
publicznością i prezentację części „Gloria” w języku
kaszubskim wykonaną wspólnie z uczestnikami
koncertu. – To niezwykłe przeżycie. Przyjeżdżając
na urlop z Gołdapi do Jastarni nie spodziewałam się
takiego wydarzenia. Najbardziej urzekło mnie niezwykłe
połączenie śpiewu Chóru ze współczesnymi aranżacjami
saksofonu. Polecam wszystkim – mówi turystka Pani
Anna Pietrzak.
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4 wernisaże GOK-u

1 stowarzyszenie, 2 miesiące, 4 wernisaże, 13 twórców
i setki odbiorców. To liczby określające cykl wystaw
ArtGOK Galeria Luzino zorganizowany przez Gminny
Ośrodek Kultury w Luzinie w czasie wakacyjnym.
W trakcie wystaw można było spotkać się ze sztuką
prezentowaną przez artystów poruszających się
w różnych jej dziedzinach. – Zaprezentowaliśmy
malarstwo, rzeźbę i fotografię. – mówi Rafał Płotka
dyrektor instytucji. – Zapraszając artystów do współpracy
chciałem uwidocznić jakość „luzińskiej szkoły” sztuki, stąd
każdy z nich jest reprezentantem naszej gminy – dodaje.
W wystawach zaprezentowali się: Marian Mielewczyk
(malarstwo),
Łucja
Włodek-Jabłońska
(rzeźba),
Małgorzata Kotłowska (rzeźba), Marek Malottki (rzeźba),
Wiesława Pałasz (malarstwo), Karolina Tylki (fotografia),
Reiner Mattar (fotografia) oraz Stowarzyszenie Inicjatyw
Obywatelskich Pro Bono z Luzina.
- W trakcie wystawy rzeźby zaistniała swoista wymiana
międzypokoleniowa. Małgorzata Kotłowska, po raz
pierwszy została zaproszona do zaprezentowania swoich
prac w Luzinie mimo, że znalazły się już w Państwowej
Galerii Sztuki w Sopocie czy w Galerii Sztuki Współczesnej
Elektrownia w Czeladzi. Podczas przemówienia
otwierającego ze wzruszeniem powiedziała, iż w
największych marzeniach nie spodziewała się, że jej prace
będą współtworzyć wystawę z pracami Łucji WłodekJabłońskiej, a do tego zadzieje się to w Luzinie. – dodaje
Grażyna Malak, koordynator wystaw.
Sukcesem wystaw jest obecność w mediach, których
najwięksi przedstawiciele, również w kategorii sztuki,
pojawiali się na wernisażach, czego efektem są ciekawe i
szerokie recenzje na terenie całego Pomorza. Kolejnym
argumentem przemawiającym za istotą organizacji
przedsięwzięć tego typu jest kilkusetosobowa grupa
odbiorców wystaw wśród, których znalazł się jeden z
najbardziej cenionych aktorów i reżyserów - Andrzej
Seweryn, prywatnie miłośnik sztuki. Wystawy odbyły
się dzięki współpracy z zarządem Galerii Luzino, który
udostępnił Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Luzinie
przestrzeń wystawienniczą, za co podziękowanie z rąk
Wójta Gminy Luzino Jarosława Wejera oraz dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie Rafała Płotka
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odebrał Jacek Bertrand. W ramach podziękowań GOK
przygotował prace ceramiczne opracowane przez
jedną z artystek biorących udział w wystawach. Jak
dodaje dyrektor GOK Luzino – W ramach ArtGOK
współpracowaliśmy z kilkoma partnerami, którzy
przyczynili się do efektu wystawienniczego za co
serdecznie dziękuję. Zwracam tu szczególną uwagę na
osobę Joanny Bertrand, która otrzymała od nas tytuł
Ambasadora Kultury w Luzinie za wsparcie i pomoc przy
organizacji przedsięwzięcia. Od naszych pierwszych
rozmów i pomysłów, które z Panią Joanną opracowaliśmy
przed uruchomieniem przedsięwzięcia poprzez cały cykl
wystawienniczy, aż po ostatni dzień wystawowy mogliśmy
liczyć na jej wsparcie – mówi Rafał Płotka. – Nie mniej
istotne jest wsparcie partnerów: Tomasza Fopke –
Dyrektora Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki KaszubskoPomorskiej; Kazimierza Bistroń - Dyrektora Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Luzinie; Mariusza Kaliszewskiego
–
Nadleśniczego
Nadleśnictwa
Strzebielino;
Haliny Szlagi - Dyrektorki Szkoły Podstawowej w
Barłominie; Aleksandry Meyer – Organizator Imprez
Okolicznościowych oraz Gabrieli Stenka - Tartak
Barłomino. Ale to nie wszyscy, ważną pomoc okazali
pracownicy hydroforni oraz wolontariusz Rafał Freitag

Ruszyły zapisy do grup artystycznych
W Gminnym Ośrodku Kultury w Luzinie powstały
kolejne grupy artystyczne zarówno dla dzieci jak
i dorosłych. Zapisy ruszyły na przełomie września
na takie długoterminowe zajęcia jak: Teatr Tańca
Współczesnego Sarasvati GOK Luzino, Młodzieżowa
Grupa Redakcyjna, Programowanie robotów w świecie
Minecraft, Ceramika, Makrama i szydełko, Rysunek
i Malarstwo, Po Angielsku o kulturze, Recykling
i rękodzieło, Gra na pianinie. – Do współpracy
zaprosiliśmy specjalistów w swoich dziedzinach.
Zajęcia są odpłatne, jednak staraliśmy się utrzymać
zaangażowanie finansowego uczestników na najniższym
możliwym poziomie. Większość zajęć oscyluje w okolicy
10 zł/h. – mówi Oktawia Kwidzińska, koordynator grup
artystycznych w Gminnym Ośrodku Kultury w Luzinie
– Najistotniejsze jednak jest dla nas przekazanie równej
szansy każdemu kto mógłby być zainteresowany. Stąd
decyzja o równoczesnym wystartowaniu promocji zajęć
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w kilku źródłach, a przede wszystkim przyjmowanie
zapisów zgodnie z kolejnością ich wpływania. – dodaje.
Grupy Artystyczne w GOK Luzino będą działać
długoterminowo, zapisy prowadzone są na termin
październik 2020 – czerwiec 2021, a zapisów można
dokonać
pod
adresem
warsztaty@gok.luzino.
pl. W pierwszej kolejności instytucja zachęca do
obserwowania jej profilu na Facebooku, gdzie – jak
mówi jej zespół – znajdują się najświeższe informacje.

i rozmowach ze znajomymi, zaś na samym końcu
pojawiły się radio, prasa i telewizja.
- Cieszę się, że mieszkańcy tak licznie uczestniczyli
w badaniu. Współpraca z Obszarem Metropolitalnym
spowodowała pełną fachowość w przeprowadzeniu
ankiety i opracowaniu raportu, którego wyniki
wskazują, że na czas pandemii obraliśmy odpowiednią
drogę proponując połączenie wydarzeń on-line z tymi
stacjonarnymi. – mówi dyrektor GOK w Luzinie.

Sekcja gitary online

Gra turystyczna Gminnej Biblioteki
Publicznej w Luzinie

26.06. br. o godzinie 19:00 odbył się koncert pokazowy
grupy artystycznej działającej w Gminnym Ośrodku
Kultury w Luzinie. Sekcja gitarowa pod okiem
instruktora Reinera Mattara zaprezentowała utwory
muzyki rozrywkowej. W wydarzeniu zorganizowanym
w Ambasador Cafe przez GOK w Luzinie uczestniczyli:
Honorata Kankowska, Agata Kankowska, Filip Witczak,
Jagoda Stenka, Oliwia Łyczko. Transmisja online na
żywo, którą obejrzano ponad 3000 razy, odbyła się na
fanpage na Facebooku instytucji.

Biblioteka w Luzinie serdecznie zaprasza do udziału
w grze turystycznej - "Luzino pełne niespodzianek...".
W grze mogą brać udział pojedyncze osoby lub
zespoły. Żeby wziąć udział w zabawie należy odebrać
kartę startową z biblioteki. Z otrzymaną mapą
i wskazówkami można już samodzielnie odkrywać
ciekawostki Luzina. Grę można rozpocząć w dowolnej
chwili, a zaznaczone na mapie miejsca odwiedzić
jednorazowo lub rozłożyć zabawę na kilka dni. Na
wszystkich śmiałków, którzy podejmą wyzwanie
czekają niespodzianki. Opracowanie i koncepcja grybiblioteka w Luzinie, opracowanie graficzne: Tomasz
Mering, sponsorzy: Nadleśnictwo Strzebielino, Gmina
Luzino.

Co mieszkańcy myślą o kulturze?
Komisja
Kultury
Obszaru
Metropolitalnego
Gdańsk-Gdynia-Sopot
przeprowadziła
badanie
potrzeb publiczności lokalnych domów kultury,
które przeprowadzano w całym województwie
we współpracy z zaproszonymi przez komisję
kultury
instytucjami.
Jednym
z
założeń
przeprowadzenia
ankiety
była
możliwość
otrzymania spersonalizowanego raportu (na daną
gminę) w przypadku wysokiego zaangażowania w
odpowiedziach jej mieszkańców. Gmina Luzino jest
jedną z 8 w województwie, którym udało się osiągnąć
próg pozwalający na otrzymanie raportu potrzeb
mieszkańców. Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie,
który szeroko promował ankietę wśród mieszkańców
otrzymał raport, z którego dowiadujemy się, że
większość z ankietowanych ma więcej ochoty na
uczestnictwo w kulturze niż w roku 2019, najchętniej
w koncertach, spektaklach, udziałach w różnych
pokazach. Co istotne badani wskazali, że 64% z nich
uczestniczyło w ciągu pandemii w wydarzeniach
on-line choć wcześniej robiło to raptem 14% z nich.
Luzinianie swojego źródła informacji o kulturze
upatrują w mediach społecznościowych instytucji

Konkurs „Dzieciaki, jak wyglądają
biblioteczaki?” - rozstrzygnięty!
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We wrześniu biblioteka rozstrzygnęła rodzinny
konkurs plastyczny na wizerunki Biblioteczaków, czyli
wesołych stworków zamieszkujących biblioteczne
półki. Molek, G.R.Z.E.S., Plankton znany też jako
Tenczysław, Książeńka i Książkini zadomowiły się już
w luzińskiej bibliotece. Każda osoba, która wzięła udział
w konkursie otrzymała książki autorów, którzy podczas
kwarantanny, udostępniali czytelnikom biblioteki
w Luzinie nagrania czytanych przez siebie książek.
Wśród nadesłanych w konkursie prac znalazła się
także cała rodzinka Biblioteczaków. Jest ona odtąd
symbolem wszystkich czytających rodzin. Kubki
z zaczytaną rodzinką można zdobyć biorąc udział
w konkurach i chellengu 52 naklejki na 52 tygodnie.

„Mała książka - wielki człowiek”
Biblioteka w Luzinie serdecznie zaprasza do udziału
w projekcie „Mała książka- wielki człowiek”. Każde
dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedzi
bibliotekę otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą,
a w niej: książkę „Pierwsze czytanki dla…” dostosowaną
pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka
oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę
w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum
jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały
Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu
zostanie uhonorowany imiennym dyplomem. Ponadto
rodzice otrzymają praktyczny poradnik „Książką
połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki”.
Dowiedzą się z niego o korzyściach wypływających
z codziennego czytania dziecku oraz otrzymają wiele
czytelniczych porad i inspiracji. Projekt jest realizowany
przez Instytutu Książki w ramach ogólnopolskiej
kampanii promującej czytelnictwo.

Biblioteka zmienia się dla
mieszkańców
W 2019 roku rozpoczęto prace remontowo-budowlane
budynku i przestrzeni wokół biblioteki. W ramach
projektu „Infrastruktura Bibliotek” do tej pory
zmieniono pokrycie dachowe z blachodachówki na
dachówkę ceramiczną. Obecnie kończą się prace
renowacyjne elewacji - czyszczenie i uzupełnianie
ubytków. W przyszłości zaplanowano odbudowę
wieży na wzór oryginalnej oraz zagospodarowanie
przestrzeni wzgórza i remont schodów. Pieniądze
na prace remontowe biblioteka pozyskała w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Priorytet 2 "Infrastruktura Bibliotek 2016-2020"
dofinansowanego w 75% przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz w 25% przez Gminę
Luzino.

Rodzinne czytanie pod chmurką

W ramach wakacji biblioteka zaprosiła mieszkańców
gminy na literackie warsztaty w terenie. Pierwsze
spotkanie odbyło się w lipcu w parku w Luzinie.
Bibliotekarze wraz z aktorami Regionalnego Teatru
Dramatycznego z Luzina odczytali wybrane wiersze
z książki Michała Rusinka „Wierszyki rodzinne”. W
sierpniu bibliotekarze zaprosili mieszkańców na
spotkanie z pisarką Kasią Keller. Warsztaty odbyły
się na boisku przy Szkole Podstawowej w Kębłowie.
Autorka rozmawiała z uczestnikami, o tym jak napisać
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swoją pierwszą książkę i na czym polega praca pisarza.
Pani Kasia zaproponowała kilka zabaw na rozbudzenie
kreatywności. Było wesoło i bardzo twórczo. Niestety
ze względu na niesprzyjającą pogodę nie udało się
zrealizować trzeciego spotkania z leśniczym w szkółce
leśnej w Kochanowie.

pamiątkowe drzewko. Organizatorzy serdecznie
dziękują za pomoc w organizacji wydarzenia
Nadleśnictwu Strzebielino, Zygmuntowi Rphraff
za ciepłe przyjęcie oraz wszystkim uczestnikom za
zaangażowanie podczas zabawy i dobry humor.

Klimatyczna Noc Bibliotek

Tegoroczne spotkanie odbyło się w Szkółce Leśnej
w Kochanowie. Dzięki Zygmuntowi Rohraffowileśniczemu i opiekunowi szkółki uczestnicy spotkania

poznali ciekawostki na temat drzew i lasów. Po krótkiej
lekcji, wyposażeni w latarki wszyscy ruszyli w teren,
aby poszukać ukrytych na terenie leśniczówki zadań.
Czy dzik jest cięższy czy może jeleń? Czy ptakom może
zagrażać ich śpiew? Na te i wiele innych pytań musieli
odpowiedzieć uczestnicy zabawy. Wieczór zakończył
się przy ognisku. Każda rodzina otrzymała w prezencie

Warsztaty literackie
Za nami warsztaty literackie z Agnieszką Tyszką
zorganizowane przez luzińską bibliotekę w ramach
Dyskusyjnego Klubu Książki, które odbyły się
w luzińskich szkołach.
Spotkania rozpoczęły się od nietypowego sprawdzenia
listy obecności. Każdy z uczniów miał za zadanie podać
tytuł i autora swojej ulubionej książki, zaznaczając
w ten sposób, że jest prawdziwym czytelnikiem. Pisarka
opowiadała skąd czerpie pomysły do swoich utworów,
zdradzając, że książka „Róże w garażu” zainspirowana
była przygodami jej dzieci. Następnie gość poddał
uczniów kolejnym zadaniom, które polegały na
rozszyfrowaniu dziecięcego języka Lolo, jednego
z bohaterów „Róż w garażu” oraz odpowiedzi na
pytanie gdzie mieszka wyobraźnia. Dzieci miały także
okazję wypróbować swoją fantazję, takie zadanie
pozwoliło na pobudzenie kreatywności i potwierdziło,
że warto używać i ćwiczyć swoją wyobraźnię.
Największy entuzjazm wzbudziła oczywiście dyskusja
o serii książek „Zosia z ulicy Kociej”, która została
przetłumaczona na język litewski. Dzieci zadawały
pytania autorce, dotyczące warsztatu pisarza,
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ulubionych lektur, szukania pomysłów do nowych
książek oraz doboru ilustracji. Co nam dają książki?
Bawią, śmieszą, edukują, rozbudzają wyobraźnię, leczą,
straszą, przenoszą w miejscu i czasie. Kiedyś - jedyne
okno na świat, źródło wielkich inspiracji, marzeń,
oderwania się od rzeczywistości. Tworzą w naszych
umysłach nasze własne światy, przeżycia i myśli których
autorami jesteśmy my sami. Autor książki przelewa na
kartkę papieru myśli i słowa - ale to my sprawiamy, że
z tych słów powstają w naszej wyobraźni piękne krainy
marzeń. Bardzo rzadko we współczesnym świecie,
w okresie pandemii mamy możliwość spotkać się
z autorami książek, ale dzięki przychylności biblioteki
w Gdańsku mogliśmy zorganizować takowe warsztaty
literackie. Na zakończenie warsztatów uczniowie mogli
uzyskać autografy w nowo zakupionej książce oraz
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z autorką.
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Książnica Profesora
Gerarda Labudy otwarta
W 10. rocznicę śmierci, 1 października br. odbyło
się otwarcie Książnicy profesora Gerarda Labudy
w Wejherowie. Inwestycja o łącznej wartości ponad
5 milionów złotych zrealizowana została ze środków
Powiatu Wejherowskiego, przy wsparciu Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Wejherowo.
W uroczystościach brali m.in. córka i syn zmarłego
profesor, a także Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer.
Wójt, wspólnie z dyrektorami instytucji luzińskiej
kultury, radną Aleksandrą Meyer, delegacją ze Starostwa
Powiatowego w Wejherowie, Urzędu Miejskiego w
Wejherowie oraz z SP nr 2 w Luzinie złożyli tego dnia
na grobie zmarłego Profesora, który spoczywa na
luzińskim cmentarzu wiązanki kwiatów.

OŚWIATA/SPORT

Rozpoczęcie roku szkolnego
w dobie koronawirusa
Wszystkie szkoły i przedszkola oraz żłobek mimo
pandemii – w Gminie Luzino zostały otwarte 1 września.
Po blisko półrocznej przerwie w bezpośrednich
kontaktach dzieci i młodzież z Gminy Luzino z radością
rozpoczęli nowy rok szkolny. Z powodu pandemii
uroczystości w poszczególnych placówkach były inne
niż zwykle. Wszystko odbyło się zgodnie z obostrzeniami
spowodowanymi pandemią koronawurusa. Uczniowie
przyznali, że bardzo stęsknili się za szkołą, kolegami
i koleżankami oraz nauczycielami. Ten rok będzie dla
uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli czasem pełnym
wyzwań. Szkoły muszą przede wszystkim spełnić
wytyczne sanitarne, opracowane przez GIS, MEN i MZ.
Dla uczniów oznacza to konieczność przestrzegania
wielu nowych zasad. Decyzję o tym, czy nauka będzie
się odbywała stacjonarnie, hybrydowo czy zdalnie
podejmuje dyrektor placówki, jednak wcześniej musi
uzyskać zgodę powiatowego sanepidu. Możliwe jest
także przejście na system mieszany lub całkowitą
naukę zdalną, jeśli w danej szkole lub regionie dojdzie
do zachorowań.

Za nami turniej kaszubskiej bùczczi
W Luzinie rozegrano turniej bùczki, który ma na celu
przygotowanie zespołów do gry w kolejnym sezonie
ligowym. Zawodnicy mieli okazję sprawdzić formę,
a także w praktyce zweryfikować zasady, które uległy
nieznacznej korekcie. W rozgrywkach nie zabrakło
też przesłania - sportowcy sprzeciwili się atakom na
dobre imię kaszubskiego bohatera Aleksandra Labudy.
Na turnieju w Luzinie pojawiło się pięć zespołów
- oprócz gospodarzy zmierzyli się Krëbanë Brusë,
Chùtczé Diôbłë Szopa, Night Shadows Wejrowò oraz
beniaminek RowerOwce Kartuzë. Turniej należał do
halowych mistrzów świata z Szopy, którzy wygrali
każdy mecz. Świetnie zaprezentował się nowy zespół
z Kartuz, którzy mimo krótkiej ławki rezerwowych
zadziwiał pozostałych swoją kondycją. Największym
przegranym jest Òska Lëzëno. Mistrz Kaszub zakończył
turniej na ostatnim miejscu.

GOSRiT El professional Luzino
mistrzem Polski LZS
W dniach 20-22.08.br. w Zamościu (woj. lubelskie)
odbyły się Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS
w Piłce Nożnej Chłopców „Piłkarska Kadra Czeka
2020”. Najlepszą drużyną imprezy zostali zawodnicy
GOSRiT el professional Luzino, którzy okazali się
bezkonkurencyjni w stawce 10 mistrzów swoich
województw. Podopieczni trenera Karola Piątka
w drodze do finału wygrali 4 spotkania, a jeden mecz
zremisowali. W Wielkim Finale luziński zespół pokonał
PKS Arkę Kluczewsko (woj. świętokrzyskie) 2:0. Królem
strzelców turnieju został Piotr Derba, a za najlepszego
piłkarza uznano Szymona Sell. Warto dodać, że było to
pierwsze zwycięstwo w finałach chłopięcej drużyny,
wcześniej w 2019 roku Mistrzem Polski LZS U-16 zostały
piłkarki GOSRiT Luzino. Wśród osób wręczających
nagrody był m in. Piotr Klecha - dyrektor GOSRiT
Luzino, przedstawiciel Rady Głównej LZS.

Milwino wygrywa XXI Turniej
Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy

Już po raz 21, wyjątkowo w lipcu, odbył się Turniej o
Puchar Wójta Gminy Luzino. Najpierw 19 lipca br.
na boiskach w Wyszecinie i Kochanowie odbyły się
eliminacje, z których do wielkiego finału awansowali:
LZS Sołecka Kębłowo, Milwino, LZS Sołecka
Kochanowo oraz Cyklopy Wyszecino. Ten rozegrany
został na Stadionie GOSRiT w Luzinie 26 lipca 2020 r.
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Turniej, przebiegający w znakomitej atmosferze fair
play wygrali zawodnicy z Milwina, którzy najpierw
w półfinale pokonali Wyszecino 1:0, aby w wielkim
finale pokonać Kochanowo 3:1. Kochanowo w meczu
półfinałowym wygrało z drużyną z Kębłowa, które
później w meczu 3 miejsce wygrało z Wyszecinem
2:1. Po zakończeniu sportowej rywalizacji wszystkie
drużyny sołeckie uczestniczące w turnieju, otrzymały
z rąk Jarosława Wejera - Wójta Gminy Luzino, puchary,
medale i nagrody. Wyróżniono również najlepszych
zawodników rywalizacji: bramkarza: Marcina Burka
(Milwino), oraz piłkarza Damiaana Splitthof (Kębłowo).
Oddzielne podziękowania otrzymali sędziowie:
Rafał Magulski, Mirosław Miotk, Edmund Depta oraz
Radosław Sikora. Pamiątkowe statuetki otrzymali
również Sebastian Dąbrowski i Rafał Wróblewski
odpowiedzialni za opiekę medyczną. Imprezę
zorganizował Witold Dąbrowski.

Klub seniora. Zapraszamy na zajęcia!
Działające przy GOSRiT Luzino stowarzyszenie
Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne
zaprasza do nowopowstałego Klubu Seniora.
Szanowna Seniorko! Szanowny Seniorze!
Jeśli masz 60 + i więcej wiosen zapraszamy na zajęcia
ruchowe, warsztaty korzystania z nowoczesnych
technologii, poradnictwo prawne i psychologiczne,
wyjazd do uzdrowiska termalnego, czy poradnictwo
finansowe. Zgłoś się już dzisiaj. Czekamy na Ciebie.
Informacje i zapisy, tel.: 603275081.

Wakacyjna Liga Piłki Nożnej
w Kębłowie

Przez cały wakacyjny lipiec boisko Orlik w Kębłowie
tętniło życiem, gdzie w tym czasie rozgrywane były
spotkania w ramach Wakacyjnej Ligi Piłki Nożnej.
W imprezie uczestniczyło blisko 300 młodych
zawodników z 39 drużyn z gminy Luzino i okolic, którzy
rywalizowali w 4 kategoriach wiekowych. Młodzi
uczestnicy przed każdą kolejką ligową „montowali” się
w Dzikie Drużyny, otrzymując punkty zarówno podczas
rywalizacji sportowej, jak i za pomoc w organizacji
ligi (sędziowanie, sprzątanie po zawodach, robienie
zdjęć itp.). Ostatecznie zwycięzcami rozgrywek zostali:
w najstarszej kategorii : Zaraz Podam, U-12 FC Laga Na
Wojtka, U-14 Pablo Fristyles, w najmłodszej kategorii
U-9 nie prowadzono tabeli końcowej. Po zakończeniu
ostatniej kolejki wszystkie drużyny otrzymały
puchary oraz medale ufundowane przez Pierniki
BAJKA Kinga Blokus. Zwycięzcy oraz najlepsza trójka
klasyfikacji generalnej otrzymali vouchery na 2 pizze
XL ufundowane przez Zajazd Chata Kębłowo. Wśród
wszystkich uczestników rozlosowane zostały liczne
nagrody ufundowane przez GOSRiT Luzino i Pomorski
LZS, w tym m.in. koszulki oraz kubki z logotypem
rozgrywek. Najlepszy strzelec ligi otrzymał zestaw
piłkarski ufundowany przez Krzysztofa Gordzieja
z tramkarze.pl. Rozgrywki organizowali trenerzy
GOSRiT Luzino: Paweł Hinz, Maksym Graczyk, Paweł
Radecki oraz Kinga Damps. Nagrody dla młodych
uczestników wręczał Piotr Klecha – dyrektor GOSRiT
Luzino.

Wakacyjnych atrakcji GOSRiT-u
ciąg dalszy
Orlik w Luzinie również tętnił życiem. Praktycznie
co drugi dzień na orliku można było wziąć udział w
aktywności fizycznej organizowanej przez animatora
- Rafała Freitag. Były to m.in. turnieje w grach
zespołowych (piłka siatkowa, piłka nożna), rywalizacja
na hulajnogach, bule czy zawody w rzucaniu różnymi
przedmiotami. Największą popularnością cieszył
się jednak zaległy „Lany Poniedziałek”. W wodnej
22 Gminny Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy Luzino

SPORT/INFORMACJE
zabawie udział wzięło kilkadziesiąt osób, które w w ten
dzień mogły dobrze się zabawić i schłodzić. Łącznie
przeprowadzono 15 różnych aktywności. Również,
wyjątkowo w lipcu rozegrany został XI Turniej o Puchar
Wójta Gminy Luzino. Najpierw 19 lipca w Wyszecinie
i Kochanowie rozegrane zostały eliminacje. Finał
turnieju , który wygrał zespół z Milwina, rozegrany
został w Luzinie 26 lipca. W sierpniu na Orliku w Luzinie
można było wziąć udział m.in. w rywalizacji na torze
sprawnościowym, zawodach w badmintona, turnieju
piłki nożnej dwuosobowej, unihokeja oraz w ognisku 15
sierpnia. Niewątpliwą atrakcją był również przyjazd do
Luzina, Agnieszki Rylik. Była Mistrzyni Świata w boksie
i kickboxingu przyjechała do Luzina na zaproszenie
Luzińskiej Restauracji. Wszystkie atrakcje odbywały
się z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących
obostrzeń związanych z pandemią.

Walking. Seniorzy rywalizowali w trzech kategoriach
wiekowych: 55+, 65+ i 75+. W programie były: bieg
na 50 metrów z przeszkodami, rzut ringiem, slalom
piłkarski, rzut piłką lekarską, rzut lotką do celu, marsz
Nordic Walking i tenis stołowy. Najlepszy wynik wśród
naszych zawodników osiągnął Krzysztof Pieper, który
zdobył złoty medal w slalomie piłkarskim. Luzińska
drużyna wylosowała również główną nagrodę, którą
był kilkudniowy pobyt dla całej ekipy w ośrodku
wypoczynkowym nad jeziorem Borówno.

Sukcesy KGW Zelewo
i KGW Kochanowo

Udany debiut luzińskiego Klubu
Seniora

Z inicjatywy Pomorskiego LZS 8 sierpnia br. na
obiektach Skarszewskiego Centrum Sportu odbyła się
III Wojewódzka Senioriada LZS. Wśród 200 uczestników
z terenu całego województwa pomorskiego nie
zabrakło luzińskich sportowców, którzy mieli okazję do
wspólnej zabawy oraz sportowej rywalizacji ze swoimi
rówieśnikami z całego regionu. Rafał Freitag z GOSRiT
Luzino zabrał do Skarszew 12 osobową reprezentację,
wśród których najstarszym zawodnikiem był Pan
Mieczysław z rocznika 1936, który uczestniczył m.
in. w najbardziej wymagającej konkurencji Nordick
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Wejherowski , Pomorski LZS oraz licznych sponsorów.
W organizacji wydarzenia pomagali strażacy OSP
Luzino. Wydarzenie było współorganizowane przez
GOSRiT Luzino, a nagrody dla uczestników wręczał m
in. dyrektor Piotr Klecha.

Z inicjatywy Pomorskiego LZS w Chmielnie odbyła się
II Pomorska Spartakiada Kulturalno – Sportowa KGW.
W stawce 20 reprezentacji nie zabrakło przedstawicieli
luzińskich Kół Gospodyń Wiejskich. Znakomicie w
tej imprezie wypadły debiutantki. KGW Zelewianki
Zelewo zajęły drugą lokatę, a KGW Kochanowo zostało
sklasyfikowane w środku stawki. Na uczestniczki tej
rywalizacji czekały liczne nagrody, które wręczał m.in.
Piotr Klecha prezes Pomorskiego LZS i dyrektor GOSRiT
Luzino. W tym unikatowym wydarzeniu sportowo
– kulturalnym zawodniczki rywalizowały zarówno
w dyscyplinach sportowych, jak i kulturalnych.
Dziewczyny z Zelewa były bezkonkurencyjne m in.
w najbardziej widowiskowej dyscyplinie - przeciąganiu
liny, a zawodniczki z Kochanowa znakomicie
zaprezentowały się m in. w tańcu. Były też rzuty
ziemniakami do patelni, dojenie sztucznej krowy na
czas, ubijanie piany na czas, narty na trawie na czas,
slalom na taczce czy wyścig rowerków wodnych. Panie
musiały też zaśpiewać piosenkę promującą koła KGW.
Zawody były współorganizowane przez Kaszubskie
Towarzystwo Sportowo – Kulturalne z Luzina stąd
sędziami zawodów byli m in. Piotr Jasielski i Jolanta
Radecka, a za opiekę medyczną odpowiadał Rafał
Freitag.

Mistrzostwa Województwa w Tenisie
Stołowym
W skromniejszej frekwencji spowodowanej pandemią,
odbyły się tegoroczne Mistrzostwa Pomorza LZS
w tenisie stołowym. Zawody pierwotnie miały odbyć się
w Cieplewie ( gmina Pruszcz Gdański) , ale w ostatniej
chwili zostały przeniesione do Luzina. Na sali GOSRiT
młodzi, pomorscy tenisiści stołowi spotkali się w sobotę
19 września br., aby rywalizować o miano Mistrza
Pomorza LZS . Zwycięzcy tej rywalizacji reprezentować
będą nasze województwo w Mistrzostwach Krajowego
Zrzeszenia LZS w tenisie stołowym młodzików juniorów
mł. juniorów i młodzieżowców, które odbędzie się
17-18.10.2020 w Brzegu Dolnym ( woj. Dolnośląskie).
Nagrody dla uczestników rywalizacji wręczał m in. Piotr
Klecha – prezes pomorskiego LZS, a organizatorem
wydarzenia byli: Waldemar Płotka i Paweł Hinz
z GOSRiT Luzino.

Luzinianka wygrała MTB Pomerania
Ponad 230 zawodników wystartowało w zawodach MH
Automatyka MTB Pomerania, które odbyły się na terenie
naszej gminy w niedzielę 16 sierpnia br. Wśród kobiet,
na dystansie Speed – 33 km wygrała zawodniczka z
Luzina, Joskowska Iwona. Bardzo dobry wynik osiągnął
jeszcze Piotr Wunsch, który na tym samym dystansie
zajął 13 lokatę wśród mężczyzn, co przełożyło się
na drugą lokatę w kategorii wiekowej 40-49. Warto
dodać, że wśród startujących był m in. Eugeniusz
Miotk - byłyprezes Gminnego Klubu Sportowego
w Luzinie, sklasyfikowany na 9 pozycji M60+ (6099). Trasa rajdu tradycyjnie biegła wymagającymi
terenami Nadleśnictwa Strzebielino, a start i meta,
wyjątkowo ze względu na budowę trasy kaszubskiej,
umiejscowiona została w Stajni Barłomino. Impreza
została dofinansowana przez Gminę Luzino, Powiat
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Inauguracja Ekstraklasy
w Tenisie Stołowym
Na inaugurację Ekstraklasy w Luzinie, która odbyła
się 27 września br. przyjechały brązowe medalistki
z ubiegłego sezonu - zawodniczki BEBETTO AZS UJD
Częstochowa. Drużyna, której liderką jest Tetyana

SPORT/INFORMACJE
Bilenko - dwukrotna uczestniczka Igrzysk Olimpijskich
- pokonała GOSRIT ENERGA MAR-BRUK ZRB Luzino 3:0,
choć zdecydowanie nie był to jednostronny pojedynek.
W pierwszym meczu Maja Miklaszewska przegrała
po walce 1:3 (5:11, 7:11, 11:9, 4:11) z Roksaną Załomską.
Jeszcze bliżej wygranej była Nuriya Zhaludok, która
swój pojedynek przegrała 2:3 ulegając nieznacznie
Sandrze Wabik dopiero w piątym, decydującym secie.
Cenne doświadczenie w meczu ze wspomnianą już
Bilenko zebrała Kasia Płotka. Po trzech, bardzo trudnych
spotkaniach z czołowymi, ligowymi zespołami, już
w najbliższą niedzielę nasza drużyna podejmie we
własnej hali innego beniaminka - zespół KS Gotyk
Toruń. Warto dodać, ze nasz zespół, jako jedyny w lidze
oparty jest na zawodniczka z regionu. Mecenasem
Głównym Drużyny pod nazwą GOSRIT ENERGA
MAR-BRUK ZRB Luzino jest ENERGA z Grupy Orlen.
Sponsorem głównym jest firma MAR BRUK ZRB. Ponadto
drużynę wspierają: Lenap Hale, Gmina Luzino, Powiat
Wejherowski, Pomorski LZS, Transformels, Protel oraz
Leotour. Warto dodać, że młodzieżowa sekcja tenisa
stołowego GOSRIT ENERGA MAR-BRUK ZRB Luzino to
Wiodący Ludowy Klub Sportowy dofinansowany ze
środków Ministerstwa Sportu.

i Zenona Dawidowskiego oraz Piotra Klechy – prezesa
stowarzyszenia KTSK w Luzinie. Uroczystość , w której
udział wzięli mieszkańcy oraz m.in. uczniowe z SP nr 2 w
Luzinie poprowadził Rafał Płotka- dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Luzinie.

Popiersie Jana Pawła II odsłonięte

16 października br., w Dzień Papieża Jana Pawła II
w luzińskim parku odsłonięto Jego popiersie.
Pomnik powstał z inicjatywy Wójta Gminy Luzino
Jarosława Wejera, radnych: Wiesława Trepczyk
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Zmarł długoletni sołtys Zielnowa
"Śpieszmy się kochać ludzi - tak szybko odchodzą..."
Rodzinie oraz Bliskim
wyrazy najgłębszego współczucia
oraz szczere kondolencje z powodu śmierci
Stanisława Chojnowskiego
Sołtysa Sołectwa Zielnowo w latach 2007-2020
składa Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer,
Przewodniczący Rady Gminy Luzino
Bartłomiej Formela
Oraz Sołtysi Gminy Luzino

Informacja dot. przekazywania stanu
wodomierza

Lista darczyńców:
Sylwia Trepczyk, Usługi Stolarskie Tartak Kleba, Patryk
Miotke, Firma Usługowa Protel, Lucyna Kuske, Elpol
Firma Robót Elektrycznych, Mariusz Bojka, Aleksandra
Meyer, Kazimierz Bistroń, Zenon Dawidowski, Witold
Breska, Piotr Pelcer, Halina Waga, Jadwiga Nastały,
Tomasz Kafel, Budrem, Jerz Damps, Cecylia Labuda,
P.U.T Arwit, Elpetrol, Adam Dawidowski, Roman Konkol,
Kancelaria Adwokacja Wiesław Trepczyk, Piotr Klecha.
Inicjatorzy pomnika szczególne podziękowania
składają Markowi Dampc (firma IMPAL z Luizna) za
wykonanie montumentu z kamienia dla popiersia św.
Jana Pawła II.
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Urząd Gminy Luzino informuje, że w związku
z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem
spowodowanym chorobą COVID-19, nie będą
przeprowadzane dotychczasowe odczyty wodomierzy
dokonywane u mieszkańców, firm przez upoważnione
do tego osoby. W związku z powyższym, prosi się
Odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu
i podanie stanu wodomierza (wg stanu na dzień
31.12.2020 r.), do dnia 15 stycznia 2020 r. w wybrany
sposób:
- SMS-em na nr telefonu 697 337 019 (całodobowo),
według szablonu
Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378
a w przypadku podwodomierza:
Jan Wisniewski, Luzino, Rozana 32, w 15378, p 3
gdzie: w – oznacza wodomierz, a p – podwodomierz,
Ważne: Prosi się, aby wysyłana treść SMS, była zgodna
z przedstawionym szablonem,
bez użycia polskich znaków, przy zachowaniu
widocznych znaków interpunkcji (przecinków). Prosimy
o nie wpisywanie innych znaków i wyrazów, gdyż
to spowoduje problemy z prawidłowym odczytem
wiadomości.
- telefonicznie – na nr 58 678 20 68, wew. 37 lub 607 315
832 w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, wtorek,
czwartek i piątek 7.30 – 15.30, środa 8.45 – 16.45,
podając: imię i nazwisko, adres, stan wodomierza,
a odbiorcy posiadający podwodomierz – dodatkowo
również jego stan.

INFORMACJE

Budowa Trasy Kaszubskiej
- wrzesień/październik 2020 r.
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KONKURS FOTOGRAFICZNY
Z OKAZJI 775-LECIA LUZINA

GMINA LUZINO
DAWNIEJ I DZIŚ
Prześlij zdjęcia tego samego miejsca
w Gminie Luzino - jedno sprzed lat, drugie współczesne.

Czekamy na Twoje zgłoszenie
od 15 września
do 30 października 2020 r.
Regulamin konkursu na www.luzino.eu
ORGANIZATOR

PATRONAT MEDIALNY
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