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Szanowni Mieszkańcy Gminy Luzino!
Chcemy na wstępie podziękować wszystkim tym, którzy angażują się w walkę z koronawirusem. Pomagają mieszkańcy, 
stowarzyszenia, my również staramy dawać z siebie tyle, ile możemy. Prosimy o zachowywanie ostrożności i unikania 
skupisk ludzi. Kontynuujmy nasze działania, zachowując tym samym wszelkie zasady bezpieczeństwa. 

Ostatnia Sesja  Rady Gminy Luzino, która odbyła się 30 kwietnia br. ze względu na pandemię COVID-19 obradowała 
na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej w Luzinie, z zachowaniem zalecanych środków ostrożności. Jednogłośnie 
podjęliśmy uchwały dot. udzielenia dotacji celowych dla Powiatu Wejherowskiego na potrzebę rozbudowy dróg 
powiatowych znajdujących się na terenie gminy Luzino. Co ważne, podjęliśmy również uchwały mające na celu 
poprawę sytuacji przedsiębiorców, dotkniętych negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi z powodu COVID-19. 
Z pełnym wykazem uchwał podjętych podczas XV Sesji Rady Gminy Luzino można zapoznać się na stronie nr 6.

Pozdrawiamy serdecznie, życząc dużo zdrowia.

                       Przewodniczący Rady Gminy Luzino                                                                                          Wójt Gminy Luzino 
                                         Bartłomiej Formela                                                                                                                      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

Sekretariat Wójta

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

Zarządzanie kryzysowe, ochrona przeciwpożarowa

Promocja gminy, informacja publiczna
42 Gminna Komisja ds. Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKds.PiRPA) 66

Archiwum Urzędu Gminy 23
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

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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27 maja 1990 roku odbyły się w Polsce pierwsze po II 
wojnie światowej pierwsze, w pełni wolne wybory. 
Były to wybory do odrodzonego samorządu 
terytorialnego. Polacy otrzymali szansę urządzenia 
swoich miast i wsi – swoich Małych Ojczyzn zgodnie 
z własnymi oczekiwaniami i potrzebami. Od tego 
wydarzenia minęło 30 lat. 
W wyniku tajnego głosowania podczas sesji Rady Gminy 
Luzino z dnia 06 czerwca 1990 r. na przewodniczącego 
Rady Gminy w Luzinie, na okres kadencji w latach 
1990-1994 został wybrany  radny Teofil Sirocki. W 1990 
r. Wójtem Gminy Luzino był Kazimierz Hinc. W 1992 r. 
Rada Gminy Luzino wybrała na wójta Jarosława Wejera. 
Skład I Kadencji Rady Gminy Luzino:
Roman Dampc, Wacław Dempc, Jerzy Dobek, Marian 
Dzienisz, Ryszard Grzenkowicz, Jan Hebel, Kazimierz 
Hinc, Józef Hinz, Barbara Koepke, Wacław Miotk, 
Andrzej Mielke, Kazimierz Odwald, Stanisław Perszon, 

Anna Post, Jan Schulz, Leon Serkowski, Andrzej 
Stefanowski, Teofil Sirocki, Andrzej Stenka, Urszula 
Topp, Wojciech Trybowski, Jarosław Wejer, Stefan 
Wróblewski, Róża Wandtke.
30 czerwca 1990 r. ówcześni Radni wybrali Zarząd 
Gminy Luzino, w którego szereg weszli radni: Jarosław 
Wejer, Teofil Sirocki, Ryszard Grzenkowicz, Stanisław 
Perszon. 
Podczas sesji z dnia 28 lipca 1990 r. Rada Gminy Luzino 
powołała Skarbnika Gminy Luzino, którym została 
Mirosława Stolc. Warto zaznaczyć, iż swoją funkcję 
pełniła do 11 maja 2016 r. 
14 września 1990 r. radni podjęli uchwałę w sprawie 
potwierdzenia istnienia sołectw w Gminie Luzino. 
Ustalono, że w obrębie gminy działają następujące 
sołectwa: Barłomino, Dąbrówka, Kębłowo, Kochanowo, 
Milwino, Luzino, Robakowo, Sychowo, Tępcz, 
Wyszecino, Zelewo, Zielnowo.

30 lat samorządu
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Kombinezony ochronne, rękawiczki jednorazowe, 
przyłbice, płaszcze ochronne, maseczki, a także woda 
to dary od Wójta oraz Radnych Gminy Luzino, które 
31 marca br. przekazane zostały przedstawicielom 
wejherowskiego zespołu medycznego w imieniu 
włodarza oraz wszystkich radnych przez Aleksandrę 
Meyer oraz Wiesława Trepczyk. 
Wójt wraz z Radnymi Gminy Luzino wsparli również 
akcję #PosiłekDlaSeniora. Ciepłe posiłki (zupy  
z wkładką) przygotowywała i rozwoziła Restauracja 
Luzińska. W ramach inicjatywy wójta i radnych 
zakupiono także maseczki ochronne dla strażaków 
Ochotniczej Straży Pożarnej  w Luzinie, Milwinie  
i Zelewie oraz dla policjantów z Posterunku Policji   
w Luzinie. Warto wspomnieć, że darczyńcy przekazali 
na zakup wyżej wymienionych produktów własne 
środki finansowe.

Urząd Gminy Luzino wyszedł z inicjatywą skierowaną 
do najstarszych mieszkańców gminy. W trosce o 
bezpieczeństwo seniorów, zgodnie z zaleceniami 
Ministerstwa Zdrowia dot. obowiązku zasłaniania 
twarzy przez wszystkie osoby wychodzące z domu 
np. do sklepu, na spacer czy pocztę   dniach 17-
18.04. br. osoby powyżej 65. roku życia mogły 
otrzymać darmową, bawełnianą maseczkę na twarz 
wielokrotnego użytku.   Akcja spotkała się z aprobatą 
mieszkańców, którzy w sumie pobrali 1620 maseczek. 
Na prośbę Posterunku Policji Luzino przekazano 
również maski, które otrzymały z rąk mundurowych 
osoby bez odpowiednio zasłoniętej twarzy znajdujące 
się w przestrzeni publicznej. Kilkaset maseczek 
przygotowano również do rozdysponowania podczas 
akcji żywnościowej dla podopiecznych GOPS Luzino. 
Wójt Gminy Luzino dziękuje krawcowym z Luzina, 
które uszyły 700 maseczek oraz strażakom z OSP  

w Luzinie, Milwinie i Zelewie, którzy rozdawali maseczki. 

Bezpośrednia obsługa klientów  
w Urzędzie Gminy Luzino  
na nowych zasadach
W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, w związku 
z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa, od 
13 marca br. Urząd Gminy Luzino profilaktycznie 
został zamknięty dla interesantów i pracował  
w trybie wewnętrznym. Od 25 maja br. sytuacja 
się zmieniła. Klient może załatwić sprawę  
w urzędzie po uprzednim umówieniu telefonicznym 
z pracownikiem merytorycznym. Ze względu na 
warunki lokalowe, aby zachować 1,5 m. odległości 
od kolejnej osoby interesanci są przyjmowani 
pojedynczo w poszczególnych referatach. Ze względu 
na bezpieczeństwo prosimy, aby wchodząc do urzędu 
przestrzegać poniższych zasad: zachowanie minimum 
1,5 m. odległości od kolejnej osoby, zasłonięcie ust  
i nosa, dezynfekcję dłoni przed wejściem do urzędu. 
W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby 
takich jak: uporczywy kaszel, złe samopoczucie, 
trudności w oddychaniu, klient nie zostanie 
wpuszczony do budynku. Zachęcamy, aby mieszkańcy 
składali podania i wnioski w skrzynce umieszczonej 
w przedsionku wejścia do Urzędu Gminy Luzino (ul. 
Ofiar Stutthofu 11) lub elektronicznie przez platformę 
ePUAP: skrytka /221507/skrytka.

Maseczki dla seniorów Gminy Luzino

Wspólna walka 
z koronawirusem
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COVID 19 –  
pomoc dla przedsiębiorców
Rada Gminy Luzino na sesji w dniu 30 kwietnia 2020 
r. w związku z trwającą epidemią COVID-19, w ramach 
wsparcia przedsiębiorców, których płynność finansowa 
uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji ekonomicznych 
wywołanych epidemią, korzystając z 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. z 2020 r. 
poz. 374, 567, 568, 695)   podjęła następujące uchwały: 
- nr XVI/238/2020 w sprawie zwolnienia  
z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, 
których płynność finansowa uległa pogorszeniu 
w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,  
- nr XVI/239/2020 w sprawie przedłużenia 
terminu płatności rat podatku od nieruchomości 
przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa 
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,  
- nr XVI/240/2020 w sprawie odstąpienia od dochodzenia 
należności cywilnoprawnych przypadających Gminie 
Luzino lub jej jednostkom organizacyjnym, w stosunku 
do podmiotów, których płynność finansowa uległa 
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
Przedsiębiorcy, spełniający kryteria określone uchwałą 
nr XVI/238/2020 i zainteresowani tą formą pomocy są 
zobowiązani do złożenia stosownych wniosków, które 
dostępne są na stronie www.luzino.eu w zakładce 
„COVID-19 POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW”.

Inicjatywy KGW w czasie pandemii

W walkę z koronawirusem włączyły się członkinie 
Kół Gospodyń Wiejskich. KGW z Zelewa przekazało 
na potrzeby Urzędu Gminy Luzino 100 maseczek 
bawełnianych. Maseczki rozdawane były również 
mieszkańcom Zelewa.

Panie z KGW w Kochanowie rozdysponowały po 50 
maseczek w Domu Opieki w Kochanowie, Parafii  
w Kębłowie, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Luzinie, Domu Opieki "Cichy Dworek"w Kębłowie,  
a także przekazały maseczki Wójtowi Gminy 
Luzino na potrzeby działalności urzędu. Wszystkim 
serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc i wsparcie. 
Działalność Koła Gospodyń Wiejskich w Kochanowie 
została doceniona przez Dyrektora Pomorskiego 
Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa, Karola Narlocha. W jego 
imieniu, Wójta Gminy odwiedził przedstawiciel 
ARMiR-u Adam Dettlaff, który wspólnie z paniami  
z KGW wręczył włodarzowi maseczki.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie na 
mocy umowy zawartej ze Związkiem Stowarzyszeń 
Bank Żywności w Trójmieście, nieodpłatnie dystrybuuje 
artykuły spożywcze wśród osób najbardziej 
potrzebujących, zgodnie z Programem Operacyjnym 
Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 oraz Wytycznymi 
Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji 
Pośredniczącej i beneficjentów dotyczącymi działań 
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym w Podprogramie 2019. Celem 
Programu jest dystrybucja artykułów spożywczych 
do osób najbardziej potrzebujących. Pomoc w ramach 
PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin, znajdujących 
się w  trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria 
wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, 
(m.in. ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała lub 
ciężka choroba, bezrobocie, bezdomność, potrzeba 
ochrony macierzyństwa lub wielodzietności) przy 
jednoczesnym wystąpieniu przesłanki 200 % kryterium 
dochodowego, uprawniającego do skorzystania  
z pomocy społecznej, tj. nie więcej niż:
- 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 
czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium 
dochodowego uprawniającego do korzystania  

Program Operacyjny  
Pomoc Żywnościowa 2014 -2020
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z pomocy społecznej (tj. 701 zł).
- 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód 
nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego 
uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej 
(tj. 528 zł). Beneficjenci Programu otrzymują pomoc  
w formie paczek żywnościowych, na które składają 
się podstawowe artykuły spożywcze: warzywne  
i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, a także 
cukier i olej. Dotychczas żywność wydawana była, po 
uprzednim ogłoszeniu terminu, na Hali Widowiskowo – 
Sportowej w Luzinie. Na chwilę obecną, ze względu na 
stan epidemii, spowodowany rozprzestrzenianiem się 
wirusa SARS - CoV – 2, pracownicy socjalni Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie we współpracy 

z Wojskiem Obrony Terytorialnej, dostarczają paczki 
żywnościowe do miejsc zamieszkania beneficjentów 
Programu. W miesiącu kwietniu 2020 r. pracownicy 
GOPS dostarczyli 11 ton żywności, a w miesiącu maju 
2020 r. - 5,2 tony żywności. Paczki żywnościowe 
trafiły do 749 osób (210 rodzin) objętych Programem. 
Podprogram 2019, zgodnie z obowiązującą umową, 
realizowany będzie na terenie gminy Luzino do lipca 
2020 r. Dodatkowo wskazać należy, że ze względu na 
aktualną sytuację w kraju, odwołane zostały działania 
towarzyszące, tj. bezpłatne warsztaty dotyczące m.in. 
przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego 
odżywiania. Do pomocy przy pakowaniu żywności 
włączyli się lokalni wolontariusze, którym Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie serdecznie 
dziękuje za współpracę.

Wykaz uchwał
Wykaz uchwał podjętych podczas XIV Sesji Rady 
Gminy Luzino w dniu 3 lutego 2020 r. tj. nr:
- XIV/222/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2020 – 2035,
- XIV/223/2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Luzino 
na 2020 rok,
- XIV/224/2020 w sprawie określenia średniej ceny 
jednostki paliwa w Gminie Luzino, w roku szkolnym 
2019/2020,
- XIV/225/2020 w sprawie zmiany ,,Programu Współpracy 
Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu 
terytorialnego na 2020 rok”,
- XIV/226/2020 w sprawie zmiany uchwały nr X/171/2019 
Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2019 r.,
- XIV/227/2020 w sprawie apelu do Starosty 
Wejherowskiego.
Wykaz uchwał podjętych podczas XV Sesji Rady 
Gminy Luzino w dniu 11 marca 2020 r. tj. nr:
-XV/228/2020 w sprawie zaliczenia dróg w Luzinie do 
dróg publicznych o kategorii dróg gminnych
Wykaz uchwał podjętych podczas XVI Sesji Rady 
Gminy Luzino w dniu 30 kwietnia 2020 r.: tj. nr:
- XVI/229/2020 w sprawie udzielenia dotacji celowej 
dla Powiatu Wejherowskiego (dot. budowy chodnika 
wzdłuż ul. Wilczka w Luzinie),
- XVI/230/2020 w sprawie udzielenia dotacji celowej 
dla Powiatu Wejherowskiego (dot. rozbudowy ulicy 
Chłopskiej w Kębłowie),
- XVI/231/2020 w sprawie udzielenia dotacji celowej 
dla Powiatu Wejherowskiego (dot. budowy chodnika  
w ciągu ulicy Wejherowskiej w Milwinie),
- XVI/232/2020 w sprawie udzielenia dotacji celowej 
dla Powiatu Wejherowskiego (dot. budowy chodnika 
wzdłuż ul. Of. Stutthofu w Wyszecinie),
- XVI/233/2020 w sprawie udzielenia dotacji celowej 
Gminie Miasta Wejherowa,
- XVI/234/2020 w sprawie udzielenia dotacji dla zakładu 
leczniczego - Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni,
- XVI/235/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2020–2033,
- XVI/236/2020 w sprawie zmiany budżetu gminy na 
2020 rok,
- XVI/237/2020 w sprawie zmiany Statutu Gminy Luzino,
- XVI/238/2020 w sprawie zwolnienia z podatku od 
nieruchomości przedsiębiorców, których płynność 
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 
COVID-19,
- XVI/239/2020 w sprawie przedłużenia terminu 
płatności rat podatku od nieruchomości 
przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa 
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
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- XVI/240/2020 w sprawie odstąpienia od dochodzenia 
należności cywilnoprawnych przypadających Gminie 
Luzino lub jej jednostkom organizacyjnym, w stosunku 
do podmiotów, których płynność finansowa uległa 
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
-XVI/241/2020 w sprawie zmiany wysokości  
i zasad ustalania opłat za pobyt dziecka w żłobku 
prowadzonym przez Gminę Luzino,
- XVI/242/2020 w sprawie uchwalenia ,,Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt”
- XVI/243/2020 w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gmina Luzino 
(w zakresie działek nr: 344, 345, 346/1, 357, 343, 346/2, 
356/1, 341/2, 346/3, 350/1, 341/1, 338/2, 1471, 337),
- XVI/244/2020 w sprawie przystąpienia do 
opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego 
Tępcz, gmina Luzino (w zakresie dz. nr 211),
- XVI/245/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy  
w miejscowości Zelewo,
- XVI/246/2020 w sprawie nabycia nieruchomości  
w Luzinie (dz. nr 846/30),
- XVI/247/2020 w sprawie nieodpłatnego nabycia 
nieruchomości położonej w Luzinie (dz. nr 122/5).

Wykaz przetargów 
za okres od dnia 14.02.2020 r. do 15.05.2020 r.

- RÓWNANIE I PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH 
NA TERENIE GMINY LUZINO
W dniu 02.04.2020 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 – Część północna terenu gminy 
Luzino
Do terminu składania ofert, wpłynęły dwie oferty,  
z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie 
302 137,20 zł brutto i 416 625,60 zł brutto. Zamawiający, 
w niniejszej części zamówienia, wybrał ofertę, którą 
złożył Wykonawca: Produkcja i Eksploatacja Kruszywa 
FORMELLA s.c., Mariusz Formella, Tomasz Formella, 
Niepoczołowice 3a, 84-223 Linia , z oferowaną ceną 302 
137,20 zł brutto, 10. tygodniowym okresem gwarancji, 
i czasem do przystąpienia do realizacji zamówienia –  
1 doba.
Część nr 2 zamówienia – Część południowa terenu 
gminy Luzino
Do terminu składania ofert, wpłynęły dwie oferty,  
z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie 
294 019,20 zł brutto i 359 504,40 zł brutto. Zamawiający 
do realizacji zamówienia wybrał ofertę, którą złożył 
Wykonawca: Produkcja i Eksploatacja Kruszywa 

FORMELLA s.c., Mariusz Formella, Tomasz Formella, 
Niepoczołowice 3a, 84-223 Linia, z oferowaną ceną 294 
019,20 zł brutto, 10. tygodniowym okresem gwarancji, 
i czasem do przystąpienia do realizacji zamówienia – 1 
doba.
- BUDOWA ŚCIEŻKI SENSORYCZNO-DYDAKTYCZNEJ, 
PLACU ZABAW ORAZ MIEJSCA RELAKSU DLA 
MIESZKAŃCÓW GMINY LUZINO,  W RAMACH 
OPERACJI: „BUDOWA I MODERNIZACJA OBIEKTÓW 
REKREACYJNO-SPORTOWYCH W LUZINIE”
W dniu 02.06.2020 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 – Budowa ścieżki sensoryczno-
dydaktycznej oraz miejsca relaksu dla mieszkańców 
gminy Luzino.
Do terminu składania ofert, wpłynęły trzy oferty,  
z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie 
od 158 481,69 zł brutto do 212 000,00 zł brutto. 
Zamawiający, w niniejszej części zamówienia, wybrał 
ofertę, którą złożył Wykonawca: Konsorcjum firm, w skład 
którego wchodzą: lider konsorcjum Biuro Regionalne 
JORDAN Jolanta Pędzisz, ul. Szymanowskiego 15/3, 
87-100 Toruń; partner konsorcjum BMJ EQUIP Mariusz 
Śliwiński, Czemlewo 40, 86-070 Dąbrowa Chełmińska,  
z oferowaną ceną 158 481,69 zł brutto i 60. miesięcznym 
okresem gwarancji.
Część nr 2 zamówienia – Budowa placu zabaw  
w Luzinie.
Do terminu składania ofert, wpłynęło sześć ofert,  
z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie 
od 413 829,81 zł brutto do 587 000,00 zł brutto. 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
przedmiotowego zamówienia kwotę 349 944,00 zł 
brutto,  więc unieważnia część nr 2 postępowania,  
ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa 
kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może 
zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, 
w tej części zamówienia.

Gmina Luzino w Twojej kieszeni
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!go Gmina Luzino to bezpłatna aplikacja mobilna 
dla mieszkańców Gminy Luzino, z którą z łatwością 
odnajdziesz wszystko co jest związane z życiem  
w gminie i okolicach. Za pomocą zaledwie trzech 
kliknięć dowiesz się jakie atrakcyjne wydarzenia 
będą się odbywały w najbliższym czasie, czy choćby 
sprawdzisz najnowsze komunikaty.
Aplikacja mobilna !go Gmina Luzino to nowoczesna 
mobilna platforma służąca do szybkiej i łatwej 
komunikacji pomiędzy Urzędem Gminy Luzino 
a mieszkańcami. Za pośrednictwem aplikacji 
informujemy Państwa o ważnych sprawach, wysyłamy 
komunikaty oraz przyjmujemy zgłoszenia usterek.

Gmina Luzino na fotografiach

Blisko 400 zdjęć, ponad 300 użytkowników  
i kilkadziesiąt pozytywnych komentarzy pod 
kadrami wykonanymi w Gminie Luzino. Mowa  
o facebookowej grupie Gmina Luzino na fotografiach, 
która została założona przez Urząd Gminy Luzino 
pod koniec lutego br. Dołączyć może do niej każdy 
posiadacz konta na Facebooku. W tej wirtualnej 
społeczności dominują zdjęcia pięknych krajobrazów 
Gminy Luzino, ale nie brakuje również wspomnień, 
czyli zdjęć sprzed lat. Wybrane zdjęcia są cyklicznie 
zamieszczane dla szerszego grona odbiorców  
w mediach społecznościowych Gminy Luzino, czyli na 
Facebooku i Instagramie. Regulamin grupy zastrzega 
sobie jednak, że każde publikowane przez Urząd 
zdjęcie zostaje podpisane imieniem i nazwiskiem 
autora. Niewykluczone, że ujęcia zostaną w przyszłości 
wykorzystane do druku publikacji promujących gminę.
Zachęcamy do dołączenia wszystkich tych, którzy lubią 
fotografować i dzielić się swoimi ujęciami z innymi. 
Wystarczy wpisać w wyszukiwarce na Facebooku 
„Gmina Luzino na fotografiach” , następnie klikać 
przycisk „Dołącz” i gotowe. :-) 

Aleksandra Kuczmińska

Małgorzata Ossowska

Piotr Czapp

Reiner Mattar

Aleksandra Kwidzińska
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W Internecie funkcjonuje krajowy system ePUAP 
(Elektroniczna Platforma Usług Administracji 
Publicznej). Jest to platforma, dzięki której można 
załatwić wiele spraw w różnych urzędach administracji 
publicznej przez internet –w dowolnym miejscu  
i czasie. Wnioski można podpisywać: kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym (płatny), poprzez profil 
zaufany lub tymczasowy profil zaufany (bezpłatny). 
Profil zaufany można założyć również bez wychodzenia 
z domu, jeśli mamy: konto w systemie banku lub innego 
przedsiębiorcy, który ma zgodę na potwierdzanie 
profilu zaufanego (ich listę znajdziesz na stronie 
profilu zaufanego www.pz.gov.pl), kwalifikowany 
podpis elektroniczny, nowy dowód osobisty z warstwą 
elektroniczną oraz czytnik umożliwiający podłączenie 
go do komputera.
Profil zaufany, jako bezpłatny odpowiednik 
bezpiecznego podpisu elektronicznego, możemy 

również założyć na stronie Grupy Poczty Polskiej www.
envelo.pl. Wystarczy założyć konto na platformie 
Envelo i potwierdzić swoją tożsamość, odwiedzając 
placówkę Poczty Polskiej z dowodem osobistym lub 
paszportem.
Tymczasowy profil zaufany–weryfikacja przez 
wideorozmowę
Ministerstwo Cyfryzacji na czas pandemii wdrożyło 
nową e-usługę – tymczasowy Profil zaufany ważny 
przez trzy miesiące, możliwy do założenia online, 
nawet bez konta w banku, weryfikowany przez 
wideorozmowę. Aby skorzystać z tej możliwości, 
należy wejść na stronę www.gov.pl, wybrać opcję 
po lewej stronie „Profil zaufany”, następnie kliknąć  
w środkowym okienku „Tymczasowy profil zaufany”. 
Dalej system przeprowadzi użytkownika przez 
kolejne kroki. Weryfikacja złożonego wniosku odbywa 
się poprzez wideorozmowę z urzędnikiem, który 
oddzwoni do wnioskującego. Rozmowa odbywa 
się za pomocą aplikacji wskazanej we wniosku, np. 
przez Skype. Podczas połączenia urzędnik poprosi  
o okazanie dowodu tożsamości oraz potwierdzenie, 
że dane zawarte we wniosku są prawdziwe i aktualne, 
a także przedstawi zasady korzystania z profilu 
zaufanego. Potwierdzenie założenia tymczasowego 
profilu zaufanego zostanie przesłane na wskazany 
przez wnioskującego adres e-mail.

Wniosek Gminy Luzino o dofinansowanie w ramach 
Programu „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 
został rozpatrzony pozytywnie. Dzięki wsparciu do 6 
szkół w gminie trafi 34 sztuk urządzeń przenośnych 

wraz z oprogramowaniem systemowym oraz 
antywirusowym, sprzęt został również ubezpieczony 
na wypadek uszkodzenia. Szkoły podstawowe 
rozdysponowały przekazany sprzęt do najbardziej 
potrzebujących. Urządzenia zostały przekazane 
na podstawie umów użyczenia, na okres zdalnego 
nauczania podczas zamknięcia szkół. Łączna wartość 
projektu wyniosła 89 711,40 zł z czego dofinansowanie 
otrzymane na realizacje projektu wyniosło 80 000,00 
zł.

Jak założyć profil zaufany?

80 000,00 zł na zakup laptopów
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GOK w Luzinie w zespole 
antykryzysowym dla  
Kultury Pomorskiej
6 czerwca br. w Gdańskiej Szkole Artystycznej 
odbyło się spotkanie pn.: „Kultura Restart- 
Pilne Spotkanie Ludzi Kultury” zorganizowane 
przez oddolną inicjatywę pn.: „Porozumienie dla 
Kultury.” Wśród kilkudziesięciu osób, które wzięły 
udział w wydarzeniu znaleźli się przedstawiciele 
domów kultury, teatrów instytucjonalnych (Teatr 
Muzyczny w Gdyni, Teatr Miejski w Gdyni, Opera 
Bałtycka), pozainstytucjonalnych (m.in. Teatr Komedii 
Valldal, Teatr 3.5), organizacji pozarządowych, 
badacze kultury, freelancerzy, edukatorzy, 
producenci wydarzeń i festiwali oraz dziennikarze.  
Spotkanie rozpoczęło się spektaklem „Sztetl-Welt op.4 
– z widokiem na Lesbos – kwarantanna”, po którym 
pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie 
udali się na warsztaty ze specjalistami z zakresu prawa 
i ekonomii kultury. Ciąg wydarzeń zamknęło forum, 
którego efektem było powstanie pomorskiego zespołu 
antykryzysowego dla kultury. 

Pomorze Kultury i Gazeta 
Świętojańska docenili GOK w Luzinie
„Rafałowi Płotce, dyrektorowi Gminnego Ośrodka 
Kultury w Luzinie, udała się rzecz wyjątkowa – stworzył 
ad hoc wspólnotę wokół idei. To rzadka umiejętność, 
szczególnie dzisiaj, w czasach egoistów i wycofanych. Na 
pomysł wpadł już 11 marca a pierwszy filmik pojawił się 
w sieci 16 marca. Akcja została zamknięta 16 maja, bo już 
najwyższy czas przenosić się do realu. Mamy nadzieję, 
że idea znajdzie ciąg dalszy w działaniach trwałych.”  
Tak o GOK w Luzinie piszą redaktorzy naczelni jednych 
z najbardziej cenionych portali poświęconych wszelkiej 

Zakręcone warsztaty 
wakacyjne z GOK Luzino
Wójt Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury przy wsparciu 
Rady Gminy organizują warsztaty artystyczne dla 
dzieci z Gminy Luzino. To pierwszy raz kiedy w okresie 
wakacyjnym została przygotowana oferta warsztatowa 
na 1080 miejsc. – Zadbaliśmy o to, by w jak największej 
liczbie sołectw można było skorzystać z oferty – mówi 
koordynator warsztatów Agnieszka Potrykus – w tym 
roku warsztaty odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury, 
ale również w OSP Milwino i Luzino oraz w świetlicach 
wiejskich w Robakowie, Dąbrówce, Zelewie (przy OSP)  
i Tępczu – dodaje.
To duże przedsięwzięcie, jednak generujące ogromne 
zainteresowanie. Cena końcowa została opracowana  
z myślą o rodzinach, dlatego za pierwsze dziecko należy 
uiścić opłatę 10 zł i 5 zł za drugie i kolejne dziecko.
- Przedsięwzięcie zorganizowaliśmy zgodnie z reżimem 
sanitarnym w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora 
Sanitarnego i MKiDN – mówi Rafał Płotka, dyrektor 
GOK w Luzinie – opracowaliśmy konkretne procedury  
i regulaminy, które zostały skonsultowane i zaaprobowane 
przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Wejherowie. To oczywiście podnosi koszt, ale w dobie 
pandemii i tak dużej potrzeby dzieci do obcowania ze 
sobą po miesiącach odizolowania jesteśmy przekonani  
o konieczności wyjścia z tak konkretną propozycją – 
dodaje. Bezpieczeństwo oraz zapewnienie najwyższych 
możliwych standardów sanitarnych powoduje, że 
zachęcamy do udziału w warsztatach całotygodniowo, 
a przede wszystkim rodzinnie. 
A co dzieci będą mogły robić w ramach tegorocznych 
wakacji? Nauczą się sterowania i programowania 
dronów, piosenki z bajek, rysunku mangowego 
i komiksu, programowania Lego Mindstorms, 
majsterkowania,wykonywania fotografii otworkowej, 
sitodruku, programowania minecraft i wiele innych. 
Warsztaty będą się odbywać w lipcu i sierpniu, zaś ilość 
miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisy pod nr telefonu: 525  998  578. Szczegółowe 
informacje na stronie www.gok.luzino.eu oraz na 
Facebook GOK Luzino.

aktywności związanej z kulturą w województwie 
pomorskim, którzy porównali działania w zakresie 
kultury województwa pomorskiego i przedstawili 
12 najistotniejszych inicjatyw w tym sektorze  
w czasie pandemii. GOK w Luzinie znalazł się się na 
zaszczytnym 5. miejscu rankingu co napawa dumą, ale 
też przedkłada zobowiązanie do dalszego działania 
w zakresie sieciowania instytucji kultury. Warto 
podkreślić, że obecność GOK-u odznaczyła się przy 
tak dużych instytucjach jak: Teatr Rondo ze Słupska; 
Teatr Miniatura z Gdańska; Konsulat Kultury/Gdyńskie 
Centrum Kultury; Teatr 3.5 z Dzierżążna i nazwiskach: 
Aurora Lubos, Stefan Chwin, Mariusz Waras.
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Warsztaty GOK Luzino
w Internecie
W czasie pandemii koronawirusa Gminny Ośrodek 
Kultury w Luzinie proponuje różne formy korzystania  
z kultury w Internecie. Od koncertów, poprzez konkursy 
do warsztatów on-line.
Jednak GOK w Luzinie to również, a może przede 
wszystkim ogrom zaangażowanych osób, mieszkańców 
Gminy Luzino, którzy wbrew panującej sytuacji 
odnajdują sposoby, aby dalej prowadzić działalność 
kulturalną. Dzięki zaangażowaniu wielu osób większość 
zajęć artystycznych odbywa się on-line. Nadal odbywają 
się spotkania nauki gry na gitarze, fortepianie oraz 
Gminnej Gildii Wielbicieli Przygód. Jednocześnie warto 
wspomnieć, że bez przerw odbywają się także się próby 
Chóru Lutnia pod prezesurą  Zygmunta Brzezińskiego 
i dyrygenturą Tomasza Fopke oraz Orkiestry Dętej pod 
batutą Wojciecha Brzozowskiego. 

Nie damy się! Kultura w Twoim Domu!

Już 11 marca br. dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Luzinie Rafał Płotka poinformował w wywiadzie na 
żywo na antenie Radia Gdańsk o przygotowywanym 
projekcie wejścia instytucji w sferę Internetu. Projekt  
o roboczej nazwie „GOK Luzino w Twoim Domu” 
zakładał opracowanie interesujących i wartościowych 
treści dla dzieci, którym zamknięto szkoły w związku 
z pandemią koronawirusa. Propozycję współpracy 
przy akcji otrzymały również lokalne instytucje oraz 
podmioty prywatne. Akcja pod nazwą „Nie damy się! 
Kultura w Twoim Domu!” ruszyła 16 marca. Była to jedna 
z pierwszych w Polsce propozycji kulturalnej on-line  
i co ważne, pierwszą na tak dużą skalę. Podczas dwóch 
miesięcy trwania wydarzenia uczestniczyło w nim 39 
podmiotów, w tym w większości Instytucje Kultury  
z powiatów: wejherowskiego, lęborskiego i słupskiego 
oraz centra kultury z powiatów: białostockiego  
i cieszyńskiego. W akcji udział wzięli także m.in.: aktor 
Artur Barciś oraz piosenkarka Weronika Kothals-Tartas. 
Wydarzenie, które wygenerowało ponad 170 filmów  
o różnej tematyce (warsztaty, spektakle, fitness, koncerty, 

wiersze itp.) zakończono równo w dwa miesiące po 
jego rozpoczęciu 16 maja generując niebotyczną ilość 
ponad 130 000 wyświetleń. Korzystając z okazji GOK 
w Luzinie dziękuje za udaną współpracę wszystkim 
aktywnie działającym w ramach wydarzenia (produkcja 
filmów, promocja akcji, wsparcie merytoryczne) 
bibliotekom, centrom kultury i kultury fizycznej, 
autorom książek, aktorom, muzykom, podmiotom 
prywatnym, organizacjom pozarządowym, mediom,  
w tym: GOSRiT w Luzinie, Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Luzinie,  Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie, 
Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo, GIKiB 
Łęczyce, Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy 
Słupsk, Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskiemu 
Centrum Kultury, Gminnemu Centrum Kultury 
w Cewicach, Gminnemu Dom Kultury w Lini, 
Wiślańskiemu Centrum Kultury; Gminnemu Centrum 
Kultury w Gródku; PROCSB Adam Hebel, Wróżce Zuzi 
i cudownym dzieciom, Magdalenie Kryger, Katarzynie 
Keller, Arturowi Barciś, Weronice Korthals-Tartas, Kindze 
Blokus, Gazecie Świętojańskiej, Fundacji Pomysłodalnia; 
Portalowi Pomorza, Kaszëbskô Liga Bùczczi, Szkole 
Języków Obcych Five Stars Marcin Mutka, Zespołowi 
„Tatk je Złi” w składzie: Sebastian Susdorf, Tomasz Kafel, 
Maciej Gabrychowicz, Adam Benke, Marcin Wiśniewski, 
Mateusz Sikora oraz Arkadiuszowi Jaskułka, Oli 
Kotłowskiej, a także Adamowi Hebel. GOK w Luzinie 
pragnie złożyć podziękowania Starostwu Powiatu 
Wejherowskiego za udzielone wsparcie finansowe 
części z przygotowanych warsztatów.

Muzyczne propozycje 

W tak trudnym czasie niezwykle istotne jest, aby 
Instytucje Kultury przedłożyły różne propozycje dla 
mieszkańców tak by zaproponować rozrywkę również 
w czasie pandemii. Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie 
oprócz zorganizowania i koordynowania jednej  
z największych akcji kulturalnych w Polsce od początku 
trwania pandemii podjął się zadania organizacji szeregu 
propozycji muzycznych w Internecie. Wychodząc 
naprzeciw wytycznym dotyczącym funkcjonowania 
domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii 
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COVID-19 w Polsce przygotowanym przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach których 
kładzie się nacisk na formę prowadzenia kultury w 
Internecie Wójt, Rada Gminy i Gminny Ośrodek Kultury 
w Luzinie zaproponowali szereg koncertów na żywo, 
które można oglądać on-line na Facebooku GOK 
Luzino.
13.05.br. zaproponowano koncert pt.: „Muzyka 
Filmowa bez słowa”, w ramach którego maestro 
Piotr Jędrzejczak (były wieloletni fortepianista m.in. 
Filharmonii Wrocławskiej) zaprezentował program 
muzyczny na fortepianie składający się z najbardziej 
rozpoznawalnych utworów muzyki filmowej. Widzowie 
mogli usłyszeć muzykę z takich tytułów jak „Titanic”, 
„Polskie Drogi”, „Wesoła Rozwódka”, „New York, New 
York” i innych. 5 dni później GOK Luzino wespół z parafią 
Matki Boskiej Różańcowej w Luzinie, w której znajdują się 
relikwie Ojca św. zaprezentowali koncert pt.: „Jan Paweł 
II – Pro Memento”. Program artystyczny opracowali 

i zaprezentowali: Państwo Jolanta i Artur Bańko  
z córką Zosią oraz Patrycja Klein. W czasie koncertu 
zaprezentowano znane utwory sakralne w nowej, 
ujmującej swą wrażliwością i koncepcją artystyczną 
aranżacji. Można było usłyszeć „Barkę”, „Zostaw 
swą łódź” czy „Błogosławieni Miłosierni”. Koncert 
cieszył się ogromną popularnością nie tylko wśród 
mieszkańców Gminy Luzino. Dzięki szerokiej promocji 
oraz wsparciu Radio Głos o koncercie usłyszano  
w całym województwie pomorskim, którego wielu 
mieszkańców postanowiło spędzić te chwile oddając 
się kontemplacji przy angażującym wykonaniu.
Na 27 maja przygotowano kolejną niespodziankę  
w postaci koncertu Violin Sunset. Wirtuoz skrzypiec 
Michał Cieśluk opracował program artystyczny 

Uczciliśmy to!
3 Maja to niezwykle istotne święto dla Polaków. Tradycją 
już stały się dwa wydarzenia opracowane przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Luzinie. Uroczystości patriotyczne 
przy pomniku Powstańców i Wojaków w Luzinie oraz 
Rajd Rowerowy.  W tym roku przygotowano ciekawą 
trasę zakończoną w Muzeum Techniki Wojskowej Gryf 
zwiedzaniem, ogniskiem, muzyką na żywo, tańcami 
i śpiewem. Te plany nie mogły zostać zrealizowane, 
więc GOK w Luzinie opracował film ukazujący ww. 
szlak (który wybrano przy pomocy Nadleśnictwa  
w Strzebielinie z siedzibą w Luzinie), dzięki któremu 
każdy z zainteresowanych mógł zapoznać się z atrakcją, 
a luźna forma montażowa spowodowała uśmiech na 
niejednej twarzy. Ponadto Orkiestra Dęta GOK w Luzinie 
odegrała on-line Mazurek Dąbrowskiego, zaś film  
 tego wydarzenia został zaprezentowany na Facebooku 
GOK w Luzinie. Kolejną formą uświetnienia obchodów 
trzeciomajowego święta był przygotowany przez GOK 
Luzino odczyt wiersza autorstwa Alicji Bęcikowskiej 
„Trzeci Maj”. Przedmowę zaprezentował Wójt Gminy 
Luzino Jarosław Wejer, zaś swoją interpretację wiersza 
przedstawili Radni Gminy Luzino: Aleksandra Meyer, 
Marcin Mutka (koordynator projektu), Sylwester 
Piątek oraz Grzegorz Slas, dyrektorzy i reprezentanci 
gminnych szkół: Halina Szlanga z SP. Barłomino, Natalia 
Kąkol z SP. Wyszecino, Emilia Wrosz z SP. Kębłowo oraz 
dyrektorzy i reprezentanci instytucji gminnych: Piotr 
Klecha - Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki 
Luzino; Maria Krośnicka - Gminna Biblioteka Publiczna 
w Luzinie, Rafał Płotka- Gminny Ośrodek Kultury  
w Luzinie oraz Róża Dylewska reprezentująca Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie. 

Zaproś nas do siebie!
Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie zakwalifikował 
się do tegorocznej edycji programu ,,Zaproś nas 
do siebie". W ramach kilku miesięcy jego trwania 
odbywać się będą wizyty studyjne, warsztaty, 
spotkania z ekspertami i nie tylko. ,,Zaproś nas do 
siebie" to największy i najbardziej prestiżowy program 
szkoleniowy Narodowego Centrum Kultury, do założeń 
którego należy m.in. nauka poprzez doświadczenie, 

składający się z niezwykle popularnych utworów jak 
„Despacito”, „Englishman in New York”, „Hallelujah”, 
„Every breath You Take” czy „Nothing Else Matters”. 
Koncert odbył się przy zachodzie słońca, a jego 
transmisja została profesjonalnie przygotowana przez 
Arkadiusza Jaskułkę. W koncercie na gitarze w ramach 
niespodziankidział również Igor Blaszke, młody muzyk 
z Kębłowa. Powyższe wydarzenia cieszyły się ogromną 
popularnością. Dość powiedzieć, że filmy z koncertami 
oraz przygotowanymi na ich potrzeby wideoklipami 
promocyjnymi na samym fanpage GOK Luzino 
obejrzano ponad 30 tysięcy razy. 
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poznawanie dobrych praktyk, wymiana doświadczeń 
itp. Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie znalazł się wśród 
16 instytucji, które zakwalifikowały się do tegorocznej 
edycji. Tym samym jest jedną z dwóch instytucji kultury 
na pomorzu, która weźmie udział w 8 - miesięcznym 
programie prowadzonym przez Narodowe Centrum 
Kultury, podczas którego uczestnicy mają okazję 
współpracować z profesjonalnymi trenerami  
i specjalistami w dziedzinie kultury. Aby wziąć 
udział w konkursie należy napisać projekt, w którym 
najistotniejsze są potencjał i motywacja zespołu, 
zakres działań i misji instytucji wraz z jej strategią 
rozwoju oraz odpowiednia i wyczerpująca diagnoza 
zasobów lokalnych. Nasz projekt spotkał się z dużym 
zainteresowaniem oceniających. – powiedział Rafał 
Płotka, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie. 

Nowa strona internetowa GOK  
w Luzinie
26.05. br. w programie na żywo Radio Norda nastąpiła 
prezentacja i oficjalne uruchomienie nowej strony 
internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie. 
Nowy adres strony to www.gok.luzino.eu

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Luzinie podczas kwarantanny

Czas kwarantanny zmienił codzienne życie, także 
funkcjonowanie biblioteki. Od 11 maja br. można 
ponownie wypożyczać i oddawać książki. Zmieniły 
się jednak zasady udostępniania zbiorów. Nowe formy 
wypożyczania książek dostosowane są do wytycznych 
sanepidu i mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
użytkownikom. Zachęcamy do zapoznania się  
z informacjami. O wszelkich zmianach biblioteka będzie 
informować na stronie www.luzino.info oraz na FB. Do 
odwołania zawieszone są wszystkie zajęcia grupowe 
w bibliotece. Niemniej pracownicy zapewniają, że 
na stronie biblioteki znaleźć będzie można ciekawe 
propozycje na spędzanie czasu wolnego, warsztaty  
i spotkania z książką on-line, liczne konkursy i wyzwania. 

W tym roku Tydzień Bibliotek w całości przeniósł się do 
sieci. Każdego dnia biblioteka namawiała czytelników 
do „spróbowania” różnego rodzaju literatury. W tym 
czasie powstały filmiki instruktażowe, np. pokazujące 

Tydzień Bibliotek

jak wykonać bukiety i wianki z bibuły, propozycje 
zabaw z książką (do ściągnięcia dziennik obserwatora 
robali) i wiele innych. Odbyły się także liczne konkursy 
dla czytelników, a także rozpoczął się nowy cykl 
recenzji „Zaczytaj(My) się!”. W organizację Tygodnia 
bibliotek zaangażowała się pisarka Katarzyna Keller, 
artysta Tomasz Mering,  uczestniczka DKK dla dzieci 
Kaja, zaprzyjaźniona działaczka kultury oraz instruktor 
teatralny Ewa Śliwińska. Biblioteka zaprasza na swoją 
stronę internetową www.luzino.info oraz Fanpage na 
Facebooku do korzystania z dostępnych materiałów. 
korzystania z dostępnych materiałów. 
Tymczasem konkurs. Co mówi/ myśli pies Basfeat? 
Zwierzak promuje zdrowy tryb życia i ruch na świeżym 
powietrzu. Uzupełniony pasek komiksowy należy 
dostarczyć do biblioteki do dnia 30 czerwca br. Autorem 
komiksu jest Tomasz Mering. Pasek do wydrukowania 
znajduje się na stronie biblioteki: www.luzino.info.

Biblioteka rzuca wyzwanie- „52 na 52”
Na czym polega wyzwanie? Co tydzień w bibliotece 
pojawia się nowa naklejka. Naklejki można wklejać 
do specjalnego albumu dostępnego na miejscu. 
Najbardziej wytrwali czytelnicy otrzymują nagrody 
i niespodzianki. Osoba, która zbierze wszystkie 
otrzyma tytuł Mistrza Czytelnictwa i nagrodę 
specjalną. Do zabawy można dołączyć w każdym 
momencie. Nie ma ograniczeń wiekowych! 
Projekt naklejek i albumu wykonała Karolina Kułaga 
„Namaluj Mi”.
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Hallerczycy w Luzinie!

9.02.2020 r. pierwszy pułk ułanów Krechowieckich im. 
płk. Bolesława Mościckiego oraz szwadron kawalerii 
im. Drugiego Pułku Szwoleżerów Rokitiańskich 
zawitały do Luzina, aby wziąć udział w uroczystościach 
upamiętniających wydarzenie powrotu Kaszub do 
Polski.
Kawaleria przemaszerowała ulicą Ofiar Stutthofu 
do kościoła pw. św. Wawrzyńca w Luzinie, gdzie 
została uroczyście przywitana przez mieszkańców, 
wójta Gminy Luzino oraz proboszcza parafii pw. św. 
Wawrzyńca w Luzinie. Ksiądz Waldemar Waluk otrzymał 
od Szwoleżerów ryngraf upamiętniający uroczystość. 
Msza Święta, w której liczny udział wzięli mieszkańcy, 
odprawiana była w intencji parafian, którzy 100 lat 
temu przyjęli Polskie Wojsko. Mszę Świętą ubogaciło 
czytanie w języku kaszubskim przygotowane przez 
Mieczysława Bistroń, prezesa ZKP o .w Luzinie. Gościem 
honorowym uroczystości był Wiktor Kotłowski –
urodzony w 1917 r., syn żołnierza Armii gen. Hallera, 
najstarszy mieszkaniec Luzina. We Mszy Świętej udział 
wzięli również wojskowi. Modlitwę wiernych czytał 
st. szer. WOT Jacek Siulkowski-Wytwer oraz harcerze, 
którzy odczytali fragmenty Pisma Świętego Po Mszy 
Świętej wojsko wraz z mieszkańcami przemaszerowało 
na cmentarz do grobu księdza proboszcza Ludwika 
Machalewskiego, duchownego, który powitał Wojsko 
Polskie dokładnie 100 lat temu w Luzinie. Po krótkiej 
modlitwie oraz odśpiewaniu Hymnu Narodowego, 
pochód udał się do sali OSP Luzino, gdzie po 

Bezpiecznie w bibliotece

Nowe godziny otwarcia biblioteki
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smacznym żołnierskim poczęstunku rotmistrz ułanów 
opowiadał o swoim pułku oraz cechach żołnierza 
kawalerzysty. Przywitana gromkimi brawami doktor 
Barbara Męczykowska z Instytutu Pamięci Narodowej 
wygłosiła wykład dot. przyłączenia Pomorza do Polski. 
Na koniec głos zabrał Wiktor Kotłowski, opowiadając  
o tym jak on sam zapamiętał czasy II Rzeczypospolitej, 
za co otrzymał gromkie brawa uznania. Organizacja 
przedsięwzięcia wymagała zaangażowania i wysiłku 
wielu anonimowych darczyńców oraz ludzi, którzy 
poświęcili swój czas i środki. Komitet Organizacyjny 
wydarzenia w składzie Piotr Dybowski, Krzysztof 
Bober, Marcin Mutka dziękują wszystkim uczestnikom 
obchodów za przybycie. oraz mieszkańcom, 
uczestnikom tych obchodów. Patronat nad 
uroczystością objął Wójt Gminy Luzino oraz Lasy 
Państwowe. Pomysłodawcą wydarzenia był śp. Brunon 
Szpica.

Dzień Dziecka online
Dzień Dziecka dla każdego w tym roku był inny, 
wyjątkowy. GOK w Luzinie wespół ze Szkołą Podstawową 
w Barłominie zaproponowali cykl warsztatów 
edukacyjnych pn. „Ratując Pszczoły Ratujesz Świat”, 
których głównym tematem było poznanie i ratowanie 
pszczół miodnych oraz ekologia. Dzieci poznały tajniki 
budowania hotelików dla owadów, robienia lalek-
pszczół z materiałów, jakie zalegają w domu, nauczyły 
się grać i komponować na nietypowych instrumentach, 
a także śpiewać piosenki o pszczołach. Kolejną 
niespodzianką był wspaniały spektakl na aktorów i 
lalki „Mała Oj-czy-zna”, który poprowadzili znakomici 
trójmiejscy artyści Hanna Łubieńska i Grzegorz Miller. 
„Mała Oj-czy-zna” to bajka dla każdego, kto myśli 
globalnie o środowisku i losach naszej planety. To 
również spektakl dla tych, którzy działają lokalnie, 
ucząc siebie i innych nabierać nawyków poszanowania 
przyrody i jej mieszkańców, a jego historia rozgrywała 
się w luzińskich lasach. W swoje role wcielili się aktorka 
teatru Czwarte Miasto, która występowała na scenach 
Teatru Muzycznego w Gdyni, Teatru J. Osterwy w 
Gorzowie Wielkopolskim, Teatru Animacji w Poznaniu, 
Teatru „Mój Teatr” w Poznaniu. Śpiewała w chórkach z 
wieloma polskimi i zagranicznymi wokalistami, m.in. 
w radiowej Trójce w studiu im. Agnieszki Osieckiej, 
WOŚP w TVP 2, podczas koncertów na Przystanku 
Woodstocku, Open’erze, festiwalu Wschód Piękna i na 
wielu festiwalach reggae oraz aktor Teatru Otwartego 
i Trójmiejskiego Kabaretu Literackiego Ostatnie Piętro. 
Ostatnią niespodzianką przygotowaną przez zespół 
GOK w Luzinie była maskotka nazwana GOKusiem, 
która 01.06. pojawiła się przed instytucją. Nadal tam 
stoi i pozdrawia przechodniów prezentując swoje 
kolorowe piórka.
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Zdalne nauczanie 
w czasie pandemii koronawirusa
SP nr 1 w Luzinie

W marcu br. w związku z zaistniałą sytuacją w naszym 
kraju uczniowie, nauczyciele i rodzice w całej Polsce 
zostali postawieni przed trudnym wyzwaniem czyli 
zdalnym nauczaniem. Nic nie zastąpi codziennego 
kontaktu, lecz w obliczu zagrożenia zdrowia wszyscy 
musieli dostosować się do panujących warunków. 
Również w Szkole Podstawowej nr 1 w Luzinie zostały 
wdrożone nowe metody i narzędzia. Nauczyciele 
korzystają z różnego rodzaju multimedialnych 
form pracy oraz komunikacji z uczniami. Uczniowie 
luzińskiej jedynki stanęli na wysokości zadania. Są 
komunikatywni i chętnie współpracują z nauczycielami 
i wychowawcami w tym trudnym czasie. Tęsknota 
za murami szkoły i relacjami z kolegami pojawiała 
się każdego dnia, ale wszyscy dzielnie stawiali czoła 
przeciwnościom. Uczniowie chętnie dzielili się efektami 
swojej pracy, wysyłali zadania pisemne i zdjęcia swoich 
prac np. plastycznych. Bardzo pomocne stały się różnego 
rodzaju komunikatory, dzięki którym uczniowie mogli 
pozostać w codziennym kontakcie z nauczycielami 
oraz aplikacje multimedialne sprawdzające wiedzę. W 
szkole wykorzystano m.in. platformy e-learningowe: 
Google Suite oraz epodreczniki.pl, aplikację Meet 
oraz Classroom, które umożliwiły kontakt i realizację 
zajęć online. Zdalne zajęcia logopedyczne były nie 
tylko wyzwaniem dla dzieci, ale także dla logopedów. 
Logopedzi z SP nr 1 w Luzinie Weronika Engelbrecht 
i Karolina Mach również stawiały czoła tej trudnej 
sytuacji, by w jak najlepszy sposób organizować zajęcia 
logopedyczne. Każde dziecko objęte terapią otrzymało 
ciekawe materiały do pracy w domu, odpowiednio 
dostosowane m.in. wyzwania logopedyczne, 
prezentacje multimedialne z różnymi ćwiczeniami 
artykulacyjnymi i oddechowymi, tablice motywacyjne 
czy rysowane wierszyki.   Lekcje w formie video bardzo 
spodobały się uczniom. Mogli poczuć się, jakby 
naprawdę byli na zwyczajnej lekcji w szkole. Mogą też 

skorzystać ze spotkań w formie konsultacji. Terapeuci, 
logopedzi, pedagodzy i psycholog również pracowali 
online. Dzięki nauczycielom świetlicy można było 
skorzystać np. z pomocy w odrabianiu zadań. Wielką 
rolę w procesie zdalnego nauczania odgrywali rodzice. 
Należą im się podziękowania, że mimo codziennych 
obowiązków domowych oraz służbowych, poświęcali 
czas i dużo energii, aby wspomóc swoje dzieci. 

SP nr 2 w Luzinie
W ciągu zaledwie kliku dni uczniowie i nauczyciele 
stanęli przed wyzwaniem zastąpienia tradycyjnego 
nauczania kształceniem na odległość – zupełnie 
innego, niż tego do którego przywykliśmy  
i w którym od lat funkcjonowaliśmy. Ze zwykłego, 
codziennego kontaktu trzeba było przenieść się do 
rzeczywistości cyfrowej. Pierwsze dni były bardzo 
trudne, z różnych względów. Nowy sposób komunikacji, 
ogromne problemy techniczne na platformach, 
wyszukiwanie najlepszych kanałów komunikacji, 
tworzenie kont, haseł, nauka obsługi nowych 
programów. Ogromna praca i ogromny stres. Potem, 
po tygodniu dwóch tygodniach wszyscy nauczyli się 
w miarę funkcjonować w nowych realiach. Pojawiły się 
nowe kłopoty – po pierwszych dniach zachłyśnięcia 
się nowością – uczniowie zaczęli odchodzić od 
komputerów, smatfonów, tabletów. Należało teraz 
popracować nad czymś innym – mobilizacją uczniów 
do pracy, wspieraniem zniechęconych uczniów i 
przemęczonych nadmiarem obowiązków rodziców. 
Pomimo tych wszystkich obciążeń nauka odbywała się 
cały czas, a wszystko to dzięki zaangażowaniu uczniów  
i nauczycieli. 22 kwietnia br r. Szkoła Podstawowa nr 
2 im. prof. Gerarda Labudy w Luzinie otrzymała sprzęt 
komputerowy dla uczniów i nauczycieli, zakupiony  
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w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
Oś I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” 
Działanie 1.1:  „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w 
możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu 
o wysokich przepustowościach”, dotyczącego  
realizacji projektu grantowego pn: „Zdalna Szkoła – 
wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 
kształcenia zdalnego.” Laptopy zostały udostępnione 
uczniom nie mającym warunków technicznych  do 
uczestniczenia w kształceniu zdalnym.

SP w Barłominie
Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana 
Twardowskiego w Barłominie w okresie czasowego 
ograniczenia działalności placówek edukacyjnych 
wynikających z epidemii COVID-19 zostało opracowane 
na podstawie obowiązujących w tym zakresie 
przepisów prawa. Organy szkoły kontaktowały się ze 
sobą i współpracowały z użyciem cyfrowych  narzędzi. 
Synchroniczne zajęcia edukacyjne (bezpośrednie 
łączenie z uczniami w czasie rzeczywistym) 
odbywały się  w klasach I – VI i  prowadzone były  
z wykorzystaniem komunikatora Microsoft Teams.  
Z każdym dniem kształcenia na odległość nauczyciele, 
uczniowie oraz rodzice rozwijali swoje cyfrowe 
kompetencje, a organizacja pracy szkoły we wszystkich 
obszarach przebiegała coraz sprawniej. Prowadzone 
były również spotkania w formie wideokonferencji, tj. 
rady pedagogiczne czy zebrania rodziców. Dyrekcja 
szkoły utrzymywała stały kontakt z wychowawcami, 
nauczycielami, uczniami i rodzicami i monitorowała 
pracę szkoły w systemie edukacji zdalnej. Z wypowiedzi  
na podstawie przeprowadzonej ankiety dotyczącej  
pracy szkoły w systemie kształcenia na odległość 
wynika, że rodzice najbardziej cenią sobie dobrze 
opracowane i prowadzone lekcje , stałe godziny zajęć 
on-line z uczniami, życzliwość i empatię nauczycieli. 
Nadmienić należy, że podstawowym warunkiem 
dobrej organizacji pracy szkoły w czasie pandemii była 

współpraca pomiędzy wszystkimi organami szkoły  
w tym przepływ informacji i umiejętność rozwiązywania 
problemów, dzielenie się wiedzą i doświadczeniami, 
wzajemna pomoc i życzliwość. Dyrekcja szkoły 
serdecznie dziękuje wszystkim uczniom, rodzicom, 
nauczycielom i pracownikom szkoły i jej sympatykom 
za współpracę we wszystkich obszarach pracy szkoły  
w tym jakże trudnym dla wszystkim czasie.

SP w Kębłowie

W Szkole Podstawowej w Kębłowie pracę nauczycieli 
nad nowymi metodami nauczania koordynowali 
liderzy oddziałów przedszkolnych, wczesnoszkolnych 
oraz IV-VI. Nauczyciele ściśle ze sobą współpracowali, 
wymieniając się pomysłami oraz udzielając sobie 
wsparcia metodycznego i technicznego. W swoich 
działaniach wszyscy pracownicy szkoły starali się 
uwzględnić indywidualną sytuację domową uczniów, 
nad czym czuwali wychowawcy udzielając dzieciom 
i rodzicom ciągłego wsparcia i rozwiązując wszystkie 
trudności. Dzieci i rodzice z oddziałów przedszkolnych, 
które nie mieli jeszcze pełnego dostępu do 
dziennika elektronicznego otrzymywali zadania do 
wykonania dwa razy w tygodniu za pomocą telefonu 
(wiadomości SMS) oraz aplikacji Messenger. Za główne 
miejsce do kontaktu z uczniami oraz ich rodzicami 
oddziałów szkolnych ustalono dziennik elektroniczny. 
Uczniowie wykonane zadania odsyłali nauczycielom 
za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wielu 
nauczycieli posiłkowało się również innymi 
narzędziami, aby maksymalnie usprawnić kontakt. 
Nauczyciele przygotowywali także nagrania lekcji, 
które umożliwiały powrócenie do nich w razie 
konieczności. Dużą pomocą są również najróżniejsze 



Gminny Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy Luzino 19

OŚWIATA

wideolekcje dostępne na portalu YouTube czy 
rządowy portal epodręczniki.pl. Wielu nauczycieli 
samodzielnie tworzyło interaktywne ćwiczenia  
i zabawy wykorzystując takie narzędzia jak Wordwall, 
Kahoot! czy Learning Apps. Szkoła utworzyła także 
konto na platformie Office 365, która w przyszłości 
pozwoli na darmowy dostęp społeczności szkolnej 
do aplikacji i programów firmy Microsoft. Aktualne 
informacje odnośnie tego co działo się w szkole 
stale pojawiało się na szkolnej stronie internetowej 
i Fanpage szkoły na portalu www.facebook.com.  
Z bardzo ciekawą inicjatywą wyszły do uczniów 
nauczycielki pracujące w bibliotece i świetlicy 
szkolnej. Są inicjatorkami powstania dwóch Fanpage’y: 
„Świetlicowe Okno Dzieciom – SP im. Jana Pawła II  
w Kębłowie” oraz „BiblioTeka SP Kębłowo”. Uczniowie  
i rodzice mogli tam znaleźć wiele inspiracji, gier i zabaw 
oraz ciekawostek. Panie ze świetlicy udzielały również 
wsparcia dzieciom, które potrzebuowały go podczas 
codziennych zmagań z zadaniami szkolnymi. Dobrą 
informacją jest to, że szkoła otrzymała 8 laptopów 
na potrzeby dzieci aby ułatwić im codzienną naukę. 
Sprzęt został zakupiony w ramach projektu „Zdalna 
Szkoła” i został sfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

SP w Wyszecinie
W celu zróżnicowania form pracy nauczanie zdalne 
w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka  
w Wyszecinie miała charakter synchroniczny – zajęcia 
odbywały  się on-line w czasie rzeczywistym za 
pomocą aplikacji Microsoft Teams oraz asynchroniczny 
– uczniowie wykonywały zadania samodzielnie 
i przesyłali nauczycielom do sprawdzenia za 
pośrednictwem dziennika elektronicznego, poczty 
elektronicznej, komunikatorów społecznościowych, a 
nawet telefonów komórkowych. Nauczyciele udzielali 
szczegółowych instrukcji do  lekcji, aby uczeń mógł 
samodzielnie wykonać określone zadania. Ponadto 
nauczyciele byli dostępni dla uczniów i rodziców od 
poniedziałku do piątku w określonych godzinach 
przeznaczonych na konsultacje. W ramach Programu 
„Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” szkoła 
otrzymała od organu prowadzącego dwa laptopy 
wraz z pełnym oprogramowaniem, które zostały 
przekazane najbardziej potrzebującym rodzinom na 
okres zdalnego nauczania. Ponadto uczniowie, jak 
również nauczyciele,  na podstawie umów użyczenia, 
wypożyczyli sprzęt ze szkoły. Chociaż społeczność 
szkoły nie była przygotowana do nauczania zdalnego, 
to zarówno nauczyciele, uczniowie  jak i ich rodzice 
szybko podnieśli swoje kompetencje informatyczne. 
Na platforie Microsoft Teams nie tylko prowadzone były 
lekcje, ale i spotkania. Wszystko po to, by porozmawiać, 
zobaczyć kolegów i koleżanki. Nauczyciele wykorzystali 

to narzędzie do spotkań z rodzicami, a także do pracy 
rady pedagogicznej.

Gminne Przedszkole Publiczne w Luzinie 
W związku z czasowym zawieszeniem zajęć 
wychowawczych i dydaktycznych w celu ograniczenia 
niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem 
COVID-19, w Gminnym Przedszkolu Publicznym  
w Luzinie nie odbyło się wiele zaplanowanych atrakcji, 
takich jak wycieczki, spotkanie z kapelą góralską, 

przedstawienia teatralne, Spartakiada Sportowa, 
uroczystości przedszkolne, czy festyn rodzinny. 
Pracownicy placówki starali się jednak w jak najlepszy 
sposób zastąpić te atrakcje dzieciom. Codziennie 
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Konkursy dla uczniów klas III
10 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Lecha 
Bądkowskiego odbył się XXIV Międzyszkolny Konkurs 
Ortograficzny i Matematyczny. Uczniowie z klas trzecich 
szkół podstawowych gminy Luzino, tj. z Barłomina, 
Kębłowa, Sychowa, Luzina mieli możliwość wykazania 
się swoimi wiadomościami oraz umiejętnościami 
z zakresu ortografii i rozwiązywania zadań 
matematycznych. Dyktando pt. ,,Jesteśmy uczniami” 
pisało 12 uczniów, a do konkursu matematycznego 
przystąpiło 14 dzieci. Prace uczestników oceniała 
komisja w składzie: Hanna Plecke – przewodnicząca, 
Marzena Pienschke, Joanna Czajkowska, Estera 
Masłosz, Maria Schrader, Beata Greszta, Mirosława 
Marszewska, Wioleta Płotka, Natalia Danilczyk, Danuta 
Klocka. Zarówno w konkursie matematycznym jak 
i ortograficznym uczniowie zaprezentowali wysoki 
poziom. W konkursie matematycznym I miejsce zdobył 
Krzysztof Kwidziński, który rozwiązał wszystkie zadania. 
Przygotowywała go p. Danuta Klocka oraz p. Maria 
Schrader, II miejsce uzyskała Karolina Plichta, zaś III 
miejsce osiągnął Szymon Dampc – ich opiekunem była 
Hanna Plecke. Wyróżnienia otrzymał Paweł Damps, 
który jest podopiecznym Beaty Greszta oraz  Kacper 
Andrychowski – uczeń Hanny Plecke. Wszyscy laureaci 
konkursu matematycznego są uczniami Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Luzinie.
W konkursie ortograficznym I miejsce uzyskała Zofia 
Bańko ze SP Luzino, którą przygotowywała Beata 
Greszta. II miejsce zdobyła ex aequo uczennica ze SP 
w Kębłowie – Magdalena Rompza, którą przygotowała 
Ewa Nowak i Lena Czerwionka ze SP w Luzinie, której 
opiekunem była Danuta Klocka oraz Maria Schrader. 
III miejsce zajęła Oliwia Różek ze SP w  Kębłowie, 
podopieczna Marzeny Pienschke. W tym konkursie 
wyróżnienia uzyskała Aleksandra Łątka (opiekun– 
Hanna Plecke) oraz Stefan Kanczkowski (opiekun– 
Danuta Klocka oraz Maria Schrader) - uczniowie ze SP  
w Luzinie. Laureaci jak i pozostali uczestnicy konkursów 
otrzymali atrakcyjne nagrody –  plecaki, torby sportowe, 
książki, dyplomy, ciepły posiłek i słodycze ufundowane 
przez Wójta i Radę Gminy Luzino.
Wszystkim uczniom i nauczycielom przygotowującym 
uczestników do konkursów serdecznie gratulujemy  

Festiwal MORE THAN WORDS organizowany jest przez 
II Społeczną Szkołę Podstawową STO w Gdańsku 
już od trzynastu lat i skierowany jest do uczniów  
z terenu województwa pomorskiego. Przebiega on  
w dwóch samodzielnych konkursach, recytatorskim 
oraz piosenki. Zmagania młodzieży odbywają się 
w języku angielskim, a utwory wywodzić muszą się 
z kręgu kultury anglojęzycznej. Uczestnicy mogą 
odtworzyć utwory znane z mediów lub skomponować 
własne. Na poziomie eliminacji szkolnych trzy 
uczennice naszej szkoły zakwalifikowały się do etapu 
międzyszkolnego: Oliwia Jagusiak, Pola Krauza oraz 
Oliwia Berlak. Konkurs ten od wielu lat cieszy się bardzo 
dużym zainteresowaniem dlatego też szczególnie 
cieszymy się z ogromnego sukcesu Oliwii Jagusiak, 
która zajęła II miejsce na podium w kategorii piosenka, 
śpiewając utwór Adele pt. „I won’t let you close enough 
to hurt me” Wyróżnienie w tej samej kategorii otrzymała 
uczennica tej samej klasy, Pola Krauza, a utwór przez 
nią zaprezentowany to „Sweet dreams are made of this” 
grupy Eurythmics. 

Plastycy nagrodzeni
Uczennice klasy VIIIj Szkoły Podstawowej nr 2  
w Luzinie odniosły sukces w X Ogólnopolskim Konkursie 
Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi: nie 
ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz.”. Dominika 
Okrój zajęła II miejsce, a Oliwia Kendziora uzyskała 
wyróżnienie. Konkurs miał na celu promowanie wśród 
uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich 
pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą 
na terenie gospodarstw rolnych. Popularyzowanie 
czynności szczególnie niebezpiecznych związanych 
z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie 
wolno powierzyć dzieciom poniżej 16 lat.

Matematycy najlepsi w „Sobieskim”
Dobiegł końca organizowany przez I Liceum 
Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego  

i życzymy dalszych sukcesów.  

XIII Wojewódzki Festiwal  
Poezji i Piosenki Angielskiej  
MORE THAN WORDS 2020

na stronie internetowej przedszkola zamieszczane 
były propozycje zabaw. Wysyłane były propozycje  
ciekawych  eksperymentów. Udostępniane były także 
filmiki, tj.: różne zabawy zabawy czy rymowanki 
logopedyczne. Przedszkole bierze udział w programie 
edukacyjnym ,,Czyściochowe Przedszkole”, który na 
ma celu pomagać w motywowaniu przedszkolaków do 
codziennego dbania o higienę. Placówka uczestniczy 
również w programie ,,Kubusiowi Przyjaciele Natury”, 
który uczy podstawowych zasad ochrony otaczającego 
nas środowiska. Nauczyciele są w stałym kontakcie  
z rodzicami i wychowankami. 
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w Wejherowie IV Powiatowy Konkurs Matematyczno 
– Fizyczny. Konkurs był skierowany do uczniów szkół 
podstawowych z terenu powiatu wejherowskiego 
i puckiego. Celem było rozwijanie i poszerzanie 
zainteresowań z zakresu matematyki i fizyki. Do 
drugiego etapu zakwalifikowali się uczniowie  
z największą liczbą punktów. Szkołę SP nr 2 w Luzinie 
reprezentowały: Oliwia Kendziora z kl.VIIIj, Natalia 
Teclaf z kl.VIIIj i Paulina Wiśniewska z kl.VIIIj.
Uczniowie musieli przejść przez trzy etapy zmagań: 
eliminacje szkolne, przygotować prezentację, pt: 
„Badanie fizycznego ruchu ciał i ich matematyczny 
opis” i etap powiatowy. Na 13 drużyn z powiatu 
wejherowskiego i puckiego w finale ósmoklasistki z SP 
nr 2 w Luzinie zajęły pierwsze miejsce.

Lekcja Enter
„Lekcja Enter” to cyfrowy projekt edukacyjny, w którym 
wzięło udział 4 nauczycieli Szkoły Podstawowej 

im. Księdza Jana Twardowskiego w Barłominie. Na 
przełomie trzech ostatnich trzech miesięcy nauczyciele 
odbyli 40-godzinne szkolenie on-line dotyczącego 
lepszego wykorzystania nowych technologii, 
e-zasobów i aktywizujących metod nauczania  
w edukacji dzieci i młodzieży. Jednym z wymogów 
projektu było także zaangażowanie dyrektora szkoły 
w proces szkolenia nauczycieli poprzez obserwację 
lekcji w systemie on-line prowadzonych przez 
nauczycieli z wykorzystaniem scenariuszy przez nich 
przygotowanych w trakcie szkolenia oraz włączenie TIK 
do działań edukacyjnych w szkole pt. ”Aktywna lekcja 
z TIK”. Udział w projekcje Lekcji Enter usprawnił od 
samego początku funkcjonowanie szkoły w systemie 
zdalnym w tym wykorzystanie różnorodnych platform 
edukacyjnych i dostosowanie odpowiednich narzędzi 
mobilnych podczas lekcji w celachedukacyjnych. 
Opracowane przez nauczycieli scenariusze zostały 
zatwierdzone i opublikowane na platformach 
edukacyjnych powszechnie dostępnych.

Wdzięczni „za dar rąk” 
W ramach projektu: Wdzięczni „za dar rąk” uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego 
w Barłominie oraz jej przyjaciele namalowali  
i przesłali prace plastyczne dla wszystkich, którzy 

w czasie pandemii pomagają i służą innym często 
bezinteresownie. Wdzięczność okazano między 
innymi służbom medycznym, ratownikom, strażakom, 
sprzedawcom, rodzicom, nauczycielom, rodzicom, 
księżom. Prace znalazły się  w „Galerii Wdzięczności” 
na stronie internetowej szkoły. W projekt zaangażowali 
się także członkowie Stowarzyszenia Inicjatyw 
Obywatelskich Pro Bono w Luzinie, którym szkoła 
serdecznie dziękuje.

Sukces biblioteki w Kębłowie
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kębłowie 
otrzymała dofinansowanie na zakup książek do 
biblioteki szkolnej z Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa (NPRCz) – na rok 2020 r. - w kwocie 15 tys. 
zł. Program został zatwierdzony przez Radę Ministrów 
6 października 2015r. (akualizacja rozp. z 26 listopada 
2019r.) na lata 2016-2020. Na to przedsięwzięcie 
składa się priorytet 3. (dotyczący bibliotek szkolnych 
i pedagogicznych) NPRCz i przewidziano na niego 
aż 150 mln zł. Należy tutaj dodać, iż ww. priorytet 
dotyczy wspierania w latach 2016-2020 organów 
prowadzących szkoły oraz biblioteki w zakresie 
rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję 
i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym 
zakup nowości wydawniczych. Tegoroczna edycja 
jest już ostatnią, tym bardziej radość jest ogromna. 
W listopadzie 2019 r. szkoła wypełniła odpowiedni 
wniosek, tym samym składając go w Kancelarii Urzędu 
Gminy Luzino. Dzięki uprzejmości władz gminy, która 
wsparła program, wniosek mógł być skierowany do 
Wojewody Pomorskiego. Ostatecznie, na początku 
maja 2020 r. na stronie Kuratorium Oświaty w Gdańsku  
szkoła znalazła się na liście szczęśliwców. Dyrekcja 
oraz nauczyciele bibliotekarze planują zakupić przede 
wszystkim nowe lektury, słowniki, literaturę dziecięcą, 
przygodową i mnóstwo innych pięknych książek. 
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Sukcesy w tenisie stołowym  
i kickboxingu 
Dzięki zdobyciu w 2019 roku ponad 30 punktów  
w Systemie Sportu Młodzieżowego sekcje kickboxingu  
i tenisa stołowego KTS-K GOSRiT Luzino 
zakwalifikowały się do projektu pn. „Wiodący 
Ludowy Klub Sportowy”. Dzięki temu otrzymają 
dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. Środki dla 
drużyn przekazane zostaną przez Pomorski LZS za 
pośrednictwem Krajowego Zrzeszenia LZS. GOSRiT 
w Luzinie składa serdeczne gratulacje zawodnikom 
oraz trenerom: Rafałowi Karcz i Waldemarowi Płotka. 
Warto zaznaczyć, że jest to kolejne dofinansowanie 
zewnętrzne na działalność sportową. Wcześniej 
Ministerstwo Sportu wsparło GOSRiT z programu  zajęć 
sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki 
korekcyjno-kompensacyjnej oraz Certyfikacji 
Szkółek Piłkarskich. Ponadto udało się pozyskać 
dodatkowe środki m in. z Powiatu Wejherowskiego 
oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego na zajęcia sportowo – profilaktyczne.    

Sport w gminie Luzino a COVID-19
Mimo odwołanych treningów, turniejów i meczy, 
trenerzy LZS GOSRiT Luzino ciężko pracowali ze swoimi 
podopiecznymi. Do wspólnych treningów online 
włączyły się poszczególne drużyny, wraz z trenerami. 
Wspólne treningi podtrzymały sprawność zawodników 
oraz zachęcić ich do pozostania w domu. Trenerzy 
byli w stałym kontakcie z podopiecznymi, nagrywali 
dla nich treningi online i na bieżąco monitorowali ich 
wyniki. 

„Odmrażanie” sportu  

Od poniedziałku 4 maja br. wdrożono „odmrażanie 
sportu”. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu 
od tego dnia można było rozpocząć zajęcia sportowe 
na świeżym powietrzu, z uwzględnieniem wielu 
obostrzeń. Najważniejszymi z nich były poniższe 
zasady:
- na jednym boisku mogło przebywać maksymalnie  
6 osób oraz trener,
- wszyscy zawodnicy musieli przyjść na trening  
z własną piłkę, a przed wejściem i wyjściem na boisku, 
odkażali oni swoje dłonie.
W tych warunkach odbyły się pierwsze treningi,  

w których trenerzy Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji 
i Turystyki spisali się znakomicie, dostosowując zajęcia 
do nowej rzeczywistości. Drużyny GOSRiT w Luzinie 
mają za sobą również  treningi z nowymi obostrzeniami 
sanitarnymi, które pozwoliły przeprowadzić  trenerom 
zajęcia w większych grupach. Najmłodsze grupy z 
roczników 2009 i 2008 trenowały na boiskach typu 
Orlik w Luzinie i w Kębłowie w podziale na dwie grupy 
po 8-10 osób. Na obiektach treningowych przy GOSRiT 
obostrzenia w przypadku podziału pełnowymiarowego 
boiska piłkarskiego na dwie połowy pozwalają na 
przebywanie 16 osób oraz 3 trenerów na każdej z nich. 
Z 5 metrowym buforem na boisku może przebywać 
nawet do 32 osób. W przypadku boiska bez podziału, 
przebywać mogą 22 osoby i 4 trenerów. Wedle tych 
zaleceń treningi odbyły zespoły ze wszystkich drużyn 
młodzieżowych, Akademii Piłkarskiej Karola Piątka, 
rezerw Wikędu Luzino, zespołu II ligi Kobiet, a także 
Buczki. Ponadto z obiektów GOSRiT-u skorzystał II-
ligowy Gryf Wejherowo, który jeszcze uczestniczy w 
rozgrywkach sezonu 2019/2020. Natomiast pierwsze 
treningi poprzedzające przygotowania do nowego 
sezonu 2020/2021 rozpoczął także IV-ligowy Wikęd 
Luzino. Podopieczni Tomasza Bronera zakończyli już 
ligowe zmagania, podobnie jak pozostałe drużyny.

Tenisiści stołowi GOSRiT Luzino 
awansowali do III Ligi
Zarząd Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Tenisa 
Stołowego podjął decyzje o zakończeniu rozgrywek III  
i IV ligi. Męska drużyna KTS-K GOSRiT Luzino - lider IV ligi 
uzyskała promocję do wyższej klasy rozgrywkowej. To 
kolejny awans luzińskiego zespołu w tym historycznym 
sezonie, w najwyższej klasie rozgrywkowej grać będzie 
od jesieni również drużyna kobiet. Wielkie gratulacje 
dla całego zespołu oraz ich trenera Waldemara Płotki.

GOSRiT 2001 kończy 
w tym roku wiek juniora
Runda wiosenna to ostatni etap w juniorskiej piłce 
dla kolejnej drużyny naszego klubu. Młodzieńczy 
wiek kończą zawodnicy GOSRiT 2001, którzy przez 
minione lata grali w jednej drużynie z zawodnikami 
rocznik 2002. Zespół występował pod nazwą GOSRiT 
el professional Luzino i jego głównym sponsorem był 
Mariusz Maszota. Przez większość czasu ich  trenerem 
był Paweł Radecki. Na boiskach IV ligi zagrali nie tylko 
zawodnicy z 2001, ale również z 2002, oto oni: Beniamin 
Damps, który obecnie jest zawodnikiem juniorskiej 
Lechii Gdańsk, Łukasz Michałek, Mikołaj Nastały, 
Dawid Siebert, Wiktor Droździel, Paweł Selonke, Miłosz 
Grubba, Damian Splithof, Kacper Bornowski, Szymon 
Landowski, Kacper Bartecki. Warto dodać, że swoje 
pierwsze piłkarskie kroki w tej drużynie zrobili również 
młodsi zawodnicy, są to m in. : Konrad Formela 2004, 
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który obecnie gra w juniorach Lechii Gdańsk, Igor 
Wiczkowski rocznik 2003 , który jeszcze tej wiosny 
zdążył zadebiutować na boiskach 4 ligi. Rocznik 2001 
w naszym klubie trenował jeszcze Mateusz Cytryniak, 
Dominik Szreder i Rafał Kaczmarczyk, a obecnie zespół 
już w kategorii juniora starszego prowadzi Michał 

Dąbrowski. Z ważnych wydarzeń w historii tej drużyny 
warto m in. odnotować jej udział w  bardzo silnie 
obsadzonym turnieju EuroNadzieje w Gdańsku ( zagrał 
tam sam rocznik 2002 ), gdzie GOSRiT, chyba po raz 
pierwszy w historii , mógł rywalizować z najlepszymi 
drużynami w Europie (m in. Borussia Dortmund, 
Odessa Czarnomorec, FC Brommapojkarna), wygranie 

finału wojewódzkiego Turnieju Piłkarska Kadra Czeka 
LZS , następnie zajęli oni 3 miejsce w Polsce na finale  
w Słubicach, udział w turniejach w Austrii i Holandii. Do 
kadry wojewódzkiej powoływani byli: Kacper Bartecki, 
który również otrzymał powołanie na konsultację 

Reprezentacji Polski, Beniamin Damps, Wiktor 
Droździel, Mikołaj Nastały oraz  Damian Splitthof, 
Mateusz Stolc, Krzysztof Bollin, Adam Pieńkowski, Miłosz 
Grubba. Część z zawodników objęta była programem 
stypendialnym projektu Piłkarska Przyszłość z Lotosem 
(min. Damian Splitthof, Kacper Bartecki, Krzysztof 

Bollin). Zespół grał aż 4 sezony w 1 Wojewódzkiej 
Lidze Juniorów. Spora grupa zawodników tej ekipy to 
zawodnicy z rocznika 2002, którzy jeszcze przez rok 
będą w wieku juniorskim. Rocznik 2001 to już siódmy 

zespół GOSRiT Luzino, który skończył wiek juniora.

Mar-Bruk ZRB GOSRiT Luzino  
w ekstraklasie!
Historia dzieje się na naszych oczach. W tym 
smutnym czasie, do GOSRiT-u w Luzinie dotarła 
infomrmacja, że w związku z zaistniałą sytuacją, Polski 
Związek Tenisa Stołowego postanowił zakończyć 
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tegoroczne, centralne   rozgrywki ligowe. Klasyfikacja 
końcowa rozgrywek została ustalona na podstawie 
aktualnych   tabel, w których Mar-Bruk ZRB GOSRiT 
Luzino będąc obecnie na pozycji lidera 1 Ligi Kobiet, 
otrzymał promocję do Ekstraklasy.
To wielka chwila dla całego luzińskiego sportu. 
Od przyszłego roku nasz klub czeka rywalizacja 
z   najlepszymi. Ten historyczny sukces to zasługa 
całej drużyny, ale przede wszystkim jest wynikiem 
determinacji Waldemara Płotki i jego brata Henryka, 
którzy wspólnie od podstaw tworzyli sekcję tenisa 
stołowego w GOSRiT Luzino. Oni wraz ze swoimi 
córkami Magdaleną i Katarzyną przechodzili wszystkie 
szczeble awansu sportowego, którego zwieńczeniem 
jest ten awans. Wielkie słowa podziękowania należą się 
również wszystkim sponsorom i darczyńcom, którzy 
wspierali rozwój tenisa w naszym klubie. Największe 
słowa podziękowania należą się sponsorowi głównemu 
drużyny Markowi Bulczak z firmy Mar-Bruk ZRB, który 
nie dość, że wspierał naszą drużynę finansowo, to 
często był widywany na ich meczach. Oddzielnie należy 
podziękować kibicom, którzy co raz liczniej wspierali 
drużynę podczas meczy, które odbywały się już na 
nowej Sali Sportowej GOSRiT. Tutaj należy również 
podziękować władzom gminy Luzino, które wspierają 
nasz zespół finansowo oraz poprzez budowę nowego 
obiektu Sali Sportowej przy ul. Szkolnej stworzyli 
znakomite warunki do rozwoju nie tylko tenisa , na 
naszym terenie. 
Ponadto zespół wspierali: Lenap Hale, Powiat 
Wejherowski, Pomorski LZS, U Witka, Leotour, Auto 
Gaz Mak i Nadleśnictwo Strzebielino. Skład beniaminka 
Ekstraklasy MAR BRUK ZRB GOSRiT Luzino: Katarzyna 
Płotka, Magdalena Płotka, Zhaludok Nuriya, Garbino 
Maja, Mika Małgorzata, Nowakowska Anna, to one 
wywalczyły ten historyczny awans. Warto dodać, że w 
GOSRiT Luzino działa również sekcja mężczyzn, która 
jest obecnie liderem pomorskiej IV ligi. 

WYBORY PREZYDENTA RP 
28.06.2020R.

Szanowni wyborcy, 
Wójt Gminy Luzino informuje, iż w związku  
z sytuacją epidemiczną w kraju, mając na względzie 
bezpieczeństwo sanitarne i obowiązujące w tym 
zakresie przepisy prawne na terenie gminy Luzino, 
na potrzeby przeprowadzenia wyborów Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej  nastąpiła zmiana siedziby:
1) Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Luzinie, 
która będzie mieściła się  w Szkole Podstawowej Nr 1 
w Luzinie na sali gimnastycznej – wejście B, przy ul. 
Szkolnej 13 w Luzinie,
2) Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Luzinie, 
która będzie mieściła się w Gminnym Ośrodku 
Sportu Rekreacji i Turystyki  na hali  widowiskowo 
– sportowej przy ul.  Mickiewicza 22 w Luzinie.
Natomiast lokal głosowania: w obwodzie głosowania 
nr 5 w Szkole Podstawowej w Sychowie zostanie 
zlokalizowany w sali gimnastycznej, w obwodzie 
głosowania nr 6 w Szkole Podstawowej  w Kębłowie 
zostanie zlokalizowany na górnym holu szkoły. 
Ważne: Lokale wyborcze będą czynne od godziny 7.00 
do 21.00.  Wyborca wchodząc do lokalu wyborczego, 
zobowiązany będzie  do dezynfekcji rąk oraz do 
zasłonięcia nosa i ust. 
Informacja dla wyborców, głosujących 
korespondencyjnie:
Wyborca głosujący korespondencyjnie, przekazuje 
kopertę zwrotną zawierającą: 
1) zaklejoną kopertę z kartą do głosowania, 
2) wypełnione i podpisane oświadczenie o osobistym 
i tajnym oddaniu głosu, które należy zakleić  
i najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r. osobiście lub 
za pośrednictwem innej osoby: 
- wrzucić do nadawczej skrzynki pocztowej Poczty 
Polskiej znajdującej się na terenie gminy Luzino,  
w której zlokalizowana jest obwodowa komisja 
wyborcza właściwa dla danego wyborcy, tj.: przy 
budynku Poczty Polskiej w Luzinie przy ul. Ofiar 
Stutthofu 7, w Kębłowie przy budynku Agencji 
Pocztowej przy ul. Jagalskiego 1, w Robakowie przy 
sklepie spożywczym przy ul. Św. Jana 27, lub 
- dostarczyć kopertę zwrotną do kancelarii Urzędu 
Gminy Luzino przy ul. Ofiar Stutthofu 11, (w godzinach 
pracy urzędu, tj.: poniedziałek, wtorek, czwartek, 
piątek – w godz. od 7.30 do 15.30, środa – w godz. od 
8.45 do 16.45). 

Wyborca głosujący korespondencyjnie może w dniu 
głosowania, do czasu zakończenia głosowania (tj. 
w godz. 7.00-21.00), osobiście lub za pośrednictwem 
innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej 
komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym 
jest wpisany do spisu wyborców.
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OBWIESZCZENIE 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 12 czerwca 2020 r. 
o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

Na podstawie art. 305 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 

i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości dane 

kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 

2020 r. 

1) BIEDROŃ Robert, lat 44, wykształcenie wyższe politologiczne, poseł do Parlamentu Europejskiego, 

zamieszkały w Warszawie, członek Wiosny Roberta Biedronia; 

2) BOSAK Krzysztof, lat 38, wykształcenie średnie, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały 

w Warszawie, członek Konfederacji Wolność i Niepodległość; 

3) DUDA Andrzej Sebastian, lat 48, wykształcenie wyższe prawnicze, Prezydent Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamieszkały w Krakowie, nie należy do partii politycznej; 

4) HOŁOWNIA Szymon Franciszek, lat 43, wykształcenie średnie, wykonujący zawód publicysty, miejsce 

pracy: własna działalność gospodarcza, zamieszkały w Otwocku, nie należy do partii politycznej; 

5) JAKUBIAK Marek, lat 61, wykształcenie średnie, wykonujący zawód menadżera, miejsce pracy: 

Browary Regionalne Jakubiak Sp. z o.o., zamieszkały w Warszawie, członek Federacji 

dla Rzeczypospolitej; 

6) KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin, lat 38, wykształcenie wyższe medyczne, poseł na Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Krakowie, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego; 

7) PIOTROWSKI Mirosław Mariusz, lat 54, wykształcenie wyższe historyczne, wykonujący zawód 

nauczyciela akademickiego, miejsce pracy: Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, zamieszkały 

w Lublinie, członek Ruchu Prawdziwej Europy - Europa Christi; 

8) TANAJNO Paweł Jan, lat 44, wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania, wykonujący zawód 

przedsiębiorcy, miejsce pracy: IAM4U.pl Sp. z o.o., zamieszkały w Warszawie, nie należy do partii 

politycznej; 

9) TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz, lat 48, wykształcenie wyższe politologiczne, wykonujący zawód 

pracownika samorządowego, miejsce pracy: Urząd m.st. Warszawy, zamieszkały w Warszawie, członek 

Platformy Obywatelskiej RP; 

10) WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz, lat 66, wykształcenie wyższe, wykonujący zawód zarządcy, 

miejsce pracy: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Hipolita Cegielskiego, zamieszkały w Poznaniu, członek 

Unii Pracy; 

11) ŻÓŁTEK Stanisław Józef, lat 64, wykształcenie średnie, miejsce pracy: własna działalność, 

zamieszkały w Krakowie, członek Kongresu Nowej Prawicy oraz Polexitu. 

Przewodniczący 
Państwowej Komisji Wyborczej 

(-) Sylwester Marciniak 

WYBORY PREZYDENTA RP - 28.06.2020 r.
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WYBORY PREZYDENTA RP - 28.06.2020 r.
Uwaga! Zmiana siedzib głosowania w Luzinie 

gm. Luzino 

I N F O R M A C J A  
KOMISARZA WYBORCZEGO 

W SŁUPSKU I 
z dnia 12 czerwca 2020 r. 

 
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568)  w związku z art. 2 ust. 
1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Komisarz Wyborczy w Słupsku I przekazuje informację o 
numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego 
i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.: 

 

Nr obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

1 

Sołectwo Luzino ul.: Abrahama, Brzozowa, Chopina, 

Chrobrego, Kaszubska, Kopernika, Kościelna, 

Kościuszki, Ks. Machalewskiego, Konopnickiej, Ks. 

Gończa, Ks. Rzepczyńskiego, Ks. Sychty, Kwiatowa, 

Lawendowa, Leona Roppla, Łąkowa, Okólna, 

Ogrodowa, Podgórna, Pomorska, Remusa, Robotnicza, 

Rotmistrza Pileckiego, Rybacka, Rzeczna, Słoneczna, 

Sobieskiego, Stolema, Szkolna, Wejhera, Wiśniowa, 

Wschodnia, Zielona 

Szkoła Podstawowa nr 1 (część sali gimnastycznej-

wejście B), ul. Szkolna 13, 84-242 Luzino 
 

2 

Sołectwo Luzino ul.: 10 Marca, 3 Maja, Bankowa, 

Bądkowskiego, Biała, Brylantowa, Bursztynowa, 

Diamentowa, Długa, Dolna, Fiołkowa, Gen. Hallera, 

Gen. Sikorskiego, Grabskiego, Grodzka, Jana Waraksy, 

Jasna, Jaśminowa, kpt. Józefa Dambek, Koralowa, 

Krokusowa, Krótka, Krzywa, Kryształowa, Ks. Wryczy, 

Kuczewska, Łączna, Miła, Mjr. Hubala, Miętowa, 

Młyńska, Narcyzowa, Ofiar Grudnia 1970, Ofiar 

Stutthofu, Okrężna, Pawła Miotk, Perłowa, Piaskowa, 

Piękna, Poprzeczna, Por. Bernarda Michałki, 

Robakowska, Różana, Rubinowa, Rumiankowa, 

Starowiejska, Strażacka, Szafirowa, Szmaragdowa, 

Topazowa, Turkusowa, Widokowa, Wiejska, Wolna, 

Wspólna, Zacisze, Zakątna, Zbigniewa Herberta, Zgody, 

Żeromskiego, Złota, Żołnierzy Niezłomnych. 

Szkoła Podstawowa nr 1 (część sali gimnastyczne-

wejście A), ul. Szkolna 13, 84-242 Luzino 
 

3 

Sołectwo Luzino: ul. Akacjowa, Asnyka, Borowikowa, 

Borówkowa, Bukowa, Cedrowa, Ceynowy, Chabrowa, 

Cicha, Cisowa, Czesława Miłosza, Derdowskiego, 

Dębowa, Dobra, Drzewiarza, Gen. Dąbrowskiego, Gen. 

Fieldorfa, Gen. Pułaskiego, Grabowa, Graniczna, Gryfa 

Pomorskiego, Grzybowa, Jagodowa, Jałowcowa, 

Jarzębinowa, Jaworowa, Jodłowa, Jana Pawła II, 

Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki 

(hala widowiskowo-sportowa), ul. Mickiewicza 22, 

84-242 Luzino 

 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 
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Kamienna, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 

Kasztanowa, Klonowa, Konwaliowa, Ks. Jastaka, Ks. 

Sumińskiego, Ks. Jana Twardowskiego, Kurkowa, 

Kusocińskiego, Leszczynowa, Letnia, Lęborska, 

Lipowa, Majkowskiego, Mjr. Sucharskiego, Malinowa, 

Mickiewicza, Modrzewiowa, Obrońców Poczty 

Gdańskiej, Obrońców Westerplatte, Olchowa, 

Olimpijska, Oliwkowa, Orzechowa, Osiedlowa, 

Owocowa, Paraszyńska, Partyzantów, Polna, 

Południowa, Porzeczkowa, Poziomkowa, Północna, 

Prosta, Przemysłowa, Przyleśna, Przy Torze, płk. Dąbka, 

Siostry Faustyny, Słowackiego, Solidarności, Sosnowa, 

Spacerowa, Spółdzielców, Strzebielińska, Świerkowa, 

Tartaczna, Truskawkowa, Wąska, Wejherowska, Wielki 

Las, Wierzbowa, Wilczka, Władysława Markowskiego, 

Wojska Polskiego, Wrzosowa, Wybickiego, 

Żurawinowa. 

4 Sołectwa: Barłomino, Tępcz, Wyszecino 

Szkoła Podstawowa, Wyszecino ul. Szkolna 2, 84-

242 Luzino 

 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

5 Sołectwa: Dąbrówka, Milwino, Robakowo, Sychowo 

Szkoła Podstawowa, Sychowo Szkolna 4, 84-242 

Luzino 

 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

6 

Sołectwo Kębłowo ul.: 11 Listopada, Abrahama, 

Akacjowa, Baczyńskiego, Barokowa, Borówkowa, 

Brzechwy, Brzozowa, Bukowa, Bursztynowa, 

Charwatyńska, Chłopska, Czereśniowa, Dębowa, 

Diamentowa, Doktora Jagalskiego, Fiołkowa, Gen. 

Andersa, Gen. Fieldorfa, Gospodarska, Graniczna, 

Herberta, Heweliusza, Jagodowa, Jasna, Jaśminowa, 

Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Konwaliowa, 

Kopernika, Kościuszki, Krokusowa, Krótka, Ks. 

Twardowskiego, Lazurowa, Leśna Polana, Lema, 

Leszczynowa, Leśnicza, Lęborska, Lipowa, Łączna, 

Łąkowa, Mjr. Szendzielarza, Makowa, Malinowa, 

Mickiewicza, Miętowa, Miłosza, Modrzewiowa, 

Morska, Narcyzowa, Norwida, Obr. Helu, Okrężna, 

Orzechowa, Orzeszkowej, Perłowa, Przyleśna, 

Szkoła Podstawowa (budynek szkoły), Kębłowo ul. 

Wiejska 49, 84-242 Luzino 
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Pszczelarska, Reja, Reymonta, Rolnicza, Różana, 

Rubinowa, Rumiankowa, Sienkiewicza, Słowackiego, 

Solidarności, Spokojna, Staffa, Strażacka, Szafirowa, 

Śliwkowa, Świerkowa, Uczniowska, Wejherowska, 

Wiejska, Witosa, Wiśniowa, Wolności, Wrzosowa, 

Wspólna, Zagrodowa, Zamkowa, Zbożowa, Zielona, 

Żurawinowa. 

7 

Sołectwo Kębłowo ul.: 10 Lutego, 3 Maja, 

Broniewskiego, Cedrowa, Daglezjowa, Chopina, 

Chrobrego, Gen. Bema, Gen. Hallera, Gdańska, 

Grabowa, Gryczana, Hetmańska, Husarska, Świętej 

Jadwigi, Kapitańska, Kasztelańska, Klonowa, 

Kochanowskiego, Komandorska, Konopnickiej, 

Krasickiego, Krucza, Lawendowa, Leśna, Liliowa, 

Lniana, Ludowa, Ogrodowa, Olchowa, Ks. Popiełuszki, 

Piastowska, Polna, Północna, Prosta, Prusa, Pszeniczna, 

Rzepakowa, Siewna, Sobieskiego, Sosnowa, 

Starowiejska, Topolowa, Waszyngtona, Wejhera, 

Wierzbowa, Wybickiego, Zakątna, Zamenhoffa, 

Żurawia, Żwirki i Wigury oraz Sołectwa: Kochanowo, 

Zelewo, Zielnowo. 

Szkoła Podstawowa (budynek sali gimnastycznej), 

Kębłowo ul. Wiejska 49, 84-242 Luzino 

 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

 

 
 

Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca. 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem 
urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.  

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może 
zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie 
podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar 
najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r. 

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie  
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu  
rentowego o: 
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
2) całkowitej niezdolności do pracy; 
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;  
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Luzino najpóźniej do dnia 19 
czerwca 2020 r. 

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 2020 r. od godz. 700 do godz. 2100. 
 

Komisarz Wyborczy 
w Słupsku I 
 

/-/ Marek Lagut 
 


