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Szanowni Państwo, mija już kolejna, szósta kadencja władz 
Gminy Luzino. 
 Ustępująca kadencja, można powiedzieć z całą 
pewnością była bardzo udaną. Rada nie bała się podejmo-
wać trudnych i odpowiedzialnych decyzji. Decyzji mają-
cych na celu dobro naszej gminy, jego mieszkańców oraz 
naszej wspólnej przyszłości. Przez cztery lata potrafiliśmy 
w większości pracować zgodnie, czasami spierając się we-
wnętrznie nad wypracowaniem merytorycznie najlepszych 
rozwiązań. Bardzo często udawało się, ponad wewnętrzny-
mi podziałami budować zgodę dla dobra uzasadnionych 
interesów wielu środowisk. Rada potrafiła wyznaczać wła-
ściwe kierunki rozwoju gminy, uchwalając bardzo ambit-
ne plany inwestycyjne, z których wiele zadań zostało już 
zrealizowanych, niektóre są rozpoczęte, a inne będą reali-
zowane już w przyszłym roku.  W mijającej kadencji nie 
zabrakło jednak momentów smutnych. Przyszło nam po-
żegnać nagle i przedwcześnie zmarłą radną śp. Genowefę 
Kasprzyk. Od 12 kwietnia br. Rada Gminy pracowała w 
składzie 14 – osobowym: przewodniczący – Bartłomiej 
Formela, zastępca – Zdzisław Koszałka, radni: Aleksandra 
Meyer, Katarzyna Szczepaniak, Mieczysław Brzeski, Ka-
zimierz Budnik, Stanisław Engelbrecht, Rajmund Gaffke,  
Andrzej Janusz, Józef Kandzorra, Waldemar Kunz, Dariusz 
Richert, Edmund Słowi, Zygmunt Wiśniewski. W okresie 
swojej działalności, tj. od 2 grudnia 2010 roku do 15 paź-
dziernika 2014 roku, Rada odbyła łącznie 45 posiedzeń, 
podczas których podjęła 516 uchwał. W tymże okresie 
poszczególne komisje odbyły następującą ilość posiedzeń: 
Komisja Gospodarcza i Samorządu – 25 posiedzeń, Ko-
misja Oświaty, Kultury i Sportu –  29 posiedzeń, Komisja 
Zdrowia i Opieki Społecznej –  22 posiedzenia, Komisja 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 26 posiedzeń, Komisja 
Rewizyjna – 34  posiedzenia, Komisja Statutowa – 5 posie-
dzeń, Komisja Doraźna ds. sporządzenia rejestru zabytków 
i obiektów zabytkowych Gminy Luzino – 5 posiedzeń.
 Składam podziękowania wszystkim radnym za 
pracę i zaangażowanie w sprawy gminy i życzę tym rad-
nym, którzy ubiegają się o ponowny wybór powodzenia w 
wyborach i ponownej reelekcji. 
 Dziękuję za współpracę wójtowi gminy, zastępcy 
wójta, skarbnikowi gminy, dyrektorom jednostek organi-
zacyjnych i instytucji kultury, sołtysom, kierownikom refe-
ratów Urzędu Gminy oraz wszystkim pozostałym pracow-
nikom urzędu. 
 Podziękowania kieruję również do kierownika 
Posterunku Policji w Luzinie, nadleśniczego Nadleśnictwa 
Strzebielino z siedzibą w Luzinie, agronoma Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego, reprezentantów wszystkich stowarzy-
szeń, w tym prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych w 
Luzinie, Milwinie i Zelewie za bardzo dobrą współpracę z 
radą i pracę na rzecz gminy. 
 W sposób bardzo szczególny chciałbym podzię-
kować wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Zdzisławo-

wi Koszałce za owocną i merytoryczną współpracę oraz 
nieocenioną pomoc przy wypełnianiu obowiązków oraz 
pracownikom obsługi Biura Rady Gminy za nieocenioną 
pomoc przy wypełnianiu obowiązków.

                                     Z wyrazami szacunku
Przewodniczący Rady Gminy Luzino

                                   Bartłomiej Formela

 
Szanowni Mieszkańcy, 
 mijająca kadencja przebiegała w czasie kryzysu 
gospodarczego w naszym kraju, co negatywnie wpłynęło 
na realizację zadań inwestycyjnych. Mniejsze dochody, w 
związku z likwidacją niektórych firm, większe bezrobocie, 
miały wpływ na wielkość udziałów gminy w podatku PIT. 
Dochody gminy spadły do tego stopnia, że znaleźliśmy się 
na 99 miejscu (na 124 samorządy w województwie pomor-
skim), pod względem dochodu na mieszkańca. Pomimo 
tych utrudnień, jednak udało się  zrealizować szereg inwe-
stycji, które zaważyły na dalszym rozwoju gminy, podno-
sząc jakość naszego życia oraz zwiększając bezpieczeństwo 
mieszkańców.
 Wodociągi i kanalizacja: Rozbudowano oczysz-
czalnię ścieków w Luzinie, co umożliwi podłączenie do 
sieci kanalizacyjnej pozostałej części wsi Luzino oraz wsie 
Kębłowo i Robakowo. Obecnie w Luzinie rozbudowywana 

jest sieć kanalizacyjna, która obejmuje ulice: Of. Stuttho-
fu (od budynku GOK-u w kierunku torów kolejowych), 
Wilczka, Dobrą, Wybickiego, Jana Pawła II, Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego. Podpisana została umowa z Naro-
dowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na wykonanie projektów sieci kanalizacyjnej dla 
wsi Luzino, Kębłowo i Robakowo, już rozpisano przetarg 
na to zadanie. Wszystkie projekty będą gotowe do 31 lipca 
2015r. W ramach programów dofinansowanych ze środ-
ków Unii Europejskiej wybudowano dwie nowe studnie w 
Luzinie i Kębłowie, wybudowano nowy zbiornik wody w 
Kębłowie, wykonano sieć wodociągową z przyłączami w 
Kębłowie, Kochanowie i Zelewie, zwiększono średnicę wo-
dociągu na ul.Wiejskiej oraz połączono wodociąg od ulicy 
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Andersa do ul.Zielonej w Kębłowie. W Luzinie przedłu-
żono magistralę wodociągową od budynku GOK-u do to-
rów kolejowych. Te inwestycje znacznie wpłynęły na pod-
niesienie ciśnienia oraz poprawiły parametry przepływu 
wody. Podpisana została również umowa na dofinanso-
wanie rozbudowy stacji uzdatniania wody w Luzinie oraz 
przebudowę wodociągu w kierunku Barłomina. Łącznie, 
wybudowano ponad 22 km sieci wodociągowej, podłączo-
no 370 nieruchomości do sieci wodociągowej. Ponad 150 
nieruchomości podłączono do sieci kanalizacyjnej.
 Drogi i chodniki: Wyremontowano lub przebu-
dowano 8  km dróg gminnych i powiatowych m.in.: wy-
konano remont drogi powiatowej Wyszecino-Barłomino, 
rozpoczęto remont drogi powiatowej Zelewo-Zamostne, 
przeprowadzono remont drogi gminnej w Barłominie 
(ul.Ks. Jana Twardowskiego), utwardzono ulicę Zielo-
ną w  Luzinie, rozpoczęto utwardzanie ul.Tartacznej w 
Luzinie, wybudowano ulicę Łąkową w Luzinie, przebu-
dowano ulicę Narcyzową w Luzinie, rozpoczęto remont 
ul. Młyńskiej i Długiej w Luzinie. W gminie Luzino po-
wstało 11  km chodników i ścieżek rowerowych. Inwe-
stycje te były realizowane w ośmiu wsiach naszej gminy 
(Wyszecino, Barłomino, Milwino, Sychowo, Robakowo, 
Luzino, Kębłowo, Kochanowo). Ścieżki rowerowe lub cią-
gi pieszo-jezdne wybudowano w  Luzinie (ul.Młyńska), 
łączą Luzino z Robakowem, Luzino z Kębłowem i Kocha-
nowem. W centrum Luzina powstał duży parking na po-
nad 60 samochodów osobowych (za GOK-iem). W 2015r. 

wspólnie ze  Starostwem Powiatowym wyremontowany 
zostanie odcinek drogi łączącej Luzino z Barłominem w 
ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lo-
kalnych. W 2015r. ze środków UE wybudowane zostaną 
nowe chodniki w Luzinie na ulicach: Lipowej, Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego i Robakowskiej. Inwestycje te będą 
realizowane w oparciu o wnioski, które zostały przygoto-
wane w 2014 roku.
 Oświata: Rozbudowano szkołę podstawową w 
Kębłowie o 7 sal dydaktycznych, windę, sanitariaty i po-
mieszczenia gospodarcze, rozbudowano szkołę podstawo-
wą w Sychowie o 2 sale lekcyjne, nowoczesną salę gim-
nastyczną, sanitariaty oraz nową kotłownię olejową, prze-
prowadzono termomodernizację obiektów oświatowych, 
w tym: budynku szkoły podstawowej w Luzinie (stara 
część) przy ul.Szkolnej, dwóch budynków szkoły podsta-
wowej w Luzinie przy ul.Ofiar Stutthofu, gdzie mieszczą 
się klasy „0” oraz wymieniono kotłownię węglową na 
gazową, budynku szkoły podstawowej w Kębłowie (stara 
część) wraz z wymianą kotłowni węglowej na gazową. Na 
budynkach  szkół podstawowych w Barłominie, Wysze-
cinie i Kębłowie zamontowano instalacje solarne, w celu 
zapewnienia uczniom ciepłej wody. Wykonano projekt 
techniczny budowy sali gimnastycznej przy szkole podsta-
wowej w Luzinie, wykonano projekt techniczny na termo-
modernizację budynków szkolnych w Zelewie, Robakowie 
i Sychowie. Przy szkole podstawowej w Luzinie wybudo-
wano nowy plac apelowy, a przy szkole w Kębowie boisko 
ze sztuczną nawierzchnią. Kuchnie szkolne w ramach 
programu dożywiania dzieci wyposażono w nowoczesny 
sprzęt. W  ramach projektu Zapobieganie Wykluczeniu 
Cyfrowemu w Gminie Luzino 100 gospodarstw domo-
wych otrzymało zestawy komputerowe i darmowy dostęp 
do Internetu na okres 5 lat. Szkoły w ramach tego projektu 
otrzymały 122 laptopy, ponad 70 jednostek komputerów 
stacjonarnych, podłączenie do szybkiego Internetu oraz 
szereg niezbędnego sprzętu elektronicznego np. drukarki, 
modeny itp. Wybudowany został bezpieczny plac zabaw 
przy szkole podstawowej w Kębłowie, a kolejne bezpiecz-
ne place zabaw, na które otrzymaliśmy dofinansowanie 
powstaną w Zelewie, Robakowie, Sychowie, Barłominie 
i Wyszecinie.
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 Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej: Wyre-
montowano i rozbudowano remizę OSP w Milwinie. Do-
kończono budowę świetlicy wiejskiej w Dąbrówce oraz 
w ramach kolejnego projektu unijnego wyposażono ją w 
sprzęt komputerowy, stół bilardowy, stół do tenisa stoło-
wego oraz sprzęt RTV. Wyremontowano remizę OSP Ze-

lewo. Przebudowano centralne ogrzewanie w świetlicach 
wiejskich w Tępczu i Kochanowie. Wykonano elewację 
budynku komunalnego w Kochanowie (tzw. pałac). Do-
posażono 12 placów zabaw dla dzieci  oraz wybudowano 
jeden nowy plac zabaw przy gimnazjum. We wsiach Zele-
wo i Wyszecino ustawiono nowe altany grilowe. Wybudo-
wano dwie nowe ścieżki zdrowia w Luzinie i Robakowie. 
Przy gimnazjum i szkole podstawowej w Luzinie ustawio-
no siłownie zewnętrzne, na których każdy z mieszkańców 
może ćwiczyć. W Kochanowie powstała piękna palisada 
na ognisko i spotkania mieszkańców. Podpisana została 

umowa na rozpoczęcie budowy nowego Centrum Luzina 
(I etap), na które otrzymaliśmy ponad 1,3 mln zł dofinan-
sowania ze środków UE. Prace rozpoczną się jeszcze w 
tym roku, a zakończą w maju 2015r.
 Bezpieczeństwo: Dla ochotniczych straży po-
żarnych zakupiono nowoczesny sprzęt: dużej wydajności 
pompę szlamową, pompy pływające oraz pompy M-8, 
aparaty powietrzne, nowy ciężki samochód ratowniczo-
-gaśniczy MAN. 

 Ponadto w ramach dofinansowania projektów 
ze środków UE wybudowano windę w ośrodku zdrowia 
w Luzinie, zamontowano 350 instalacji solarnych na bu-
dynkach prywatnych.
 Jednym z najtrudniejszych zadań, które gmina 
musiała  przeprowadzić w tej kadencji było wprowadzenie 
w życie tzw. ustawy śmieciowej, którą można nazwać re-
wolucją śmieciową w Polsce. Ustawa ta nie jest doskonała, 
budziła i budzi nadal wiele emocji. Mam nadzieję, że ko-
lejne zmiany tej ustawy będą korzystne dla mieszkańców. 
 Niewątpliwym sukcesem tej kadencji jest wpro-
wadzenie systematycznych, bezpłatnych zajęć sportowych 
dla dzieci i młodzieży. Jesteśmy jedyną gminą w woje-
wództwie pomorskim, w której dzieci i młodzież są za 
darmo uczestniczą, w tak szerokim zakresie zajęć sporto-
wych. 
 W trakcie kadencji zrealizowaliśmy (niektóre są 
jeszcze w trakcie realizacji) ponad 40 projektów, które 
otrzymały dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Na 
inwestycje gmina wydała łącznie 43 mln. zł, w tym ponad 
20,5 mln zł pozyskanych ze środków Unii Europejskiej.
 W tej kadencji, szczególną rolę odgrywała  współ-
praca z organizacjami pozarządowymi, które otrzymały 
z budżetu gminy w ramach realizacji zadań publicznych, 
przez organizacje, dofinansowanie w wysokości ponad 
463 tyś. zł. Organizacje pozarządowe stały się partnerami 
w realizacji wielu projektów, realizowanych przy współ-
udziale środków z Unii Europejskiej, przez jednostki or-
ganizacyjne gminy, w szczególności dotyczących działań 
w zakresie kultury i sportu.
 Gmina również otrzymywała nagrody i wyróżnie-
nia, m.in. trzykrotnie w Konkursie Gospodarczo-Samo-
rządowym Województwa Pomorskiego tytuł HIT – Po-
morza, w latach 2011, 2012, 2014. W październiku br. w 
siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie 
gmina otrzymała certyfikat Sportowa Gmina 2014.
 Dziękuję radnym, sołtysom, strażakom ochotni-
kom, członkom stowarzyszeń organizacji pozarządowych 
działających na terenie gminy, a także moim współpra-
cownikom za zaangażowanie w pracę na rzecz społeczno-
ści lokalnej. Dziękuję mieszkańcom gminy, w tym przed-
siębiorcom za wsparcie w realizacji zadań publicznych. 

Wójt Gminy
Jarosław Wejer
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WÓJT  GMINY  LUZINO
OGŁASZA:

Przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż niżej przedstawionych działek  niezabudowanych, położo-
nych na terenie gminy Luzino, stanowiących własność GMINY LUZINO:

I. Jedn.rej. G 6   KW GD1W/00046085, wieś Dąbrówka w gminie Luzino:
-   Działka nr 49/2 obszaru 1248 m2 , cena wywoławcza - 29.400 zł.
-   Działka nr 49/3 obszaru 1509 m2 , cena wywoławcza - 33.800 zł.
-   Działka nr 49/4 obszaru 1509 m2 , cena wywoławcza - 33.800 zł.
Na teren w/w działek obowiązuje decyzja o ustaleniu warunków zabudowy. Zgodnie z tą decyzją działki 
przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działki położone są w strefie ochrony kon-
serwatorskiej historycznego zespołu ruralistycznego oraz w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. 

II. Jedn.rej. G 3   KW GD1W/00044533, wieś Wyszecino w gminie Luzino:
-   Działka nr 82/1  obszaru 1146 m2, cena wywoławcza - 21.000 zł.
-   Działka nr 82/2  obszaru 1292 m2, cena wywoławcza - 23.700 zł.
-   Działka nr 82/3  obszaru 1075 m2, cena wywoławcza - 19.700 zł. 
Na teren w/w działek obowiązuje decyzja o ustaleniu warunków zabudowy. Zgodnie z tą decyzją działki 
przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  

III. Jedn.rej. G 480   KW GD1W/00031760/8, wieś Kochanowo obręb Kębłowo w gminie Luzino:
-   Działka nr 309/2 obszaru 1119 m2 , cena wywoławcza - 41.400 zł.
-   Działka nr 309/3 obszaru 1561 m2 , cena wywoławcza - 49.900 zł.
-   Działka nr 309/4 obszaru 1505 m2 , cena wywoławcza - 53.400 zł.
-   Działka nr 309/5 obszaru 1593 m2 , cena wywoławcza - 50.900 zł.
-   Działka nr 309/6 obszaru 1447 m2 , cena wywoławcza - 51.400 zł.
-   Działka nr 309/7 obszaru 1469 m2 , cena wywoławcza - 51.000 zł.
Na teren w/w działek obowiązuje decyzja o ustaleniu warunków zabudowy. Zgodnie z tą decyzją działki 
przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  

Przetarg odbędzie się w dniu  09 grudnia 2014 roku o godz. 1200  w siedzibie  Gminy Luzino. Warun-
kiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoław-
czej do dnia 04 grudnia 2014 roku,  na rachunek Gminy Luzino nr 81834900020012881820000090 - BS 
Krokowa Oddz. Luzino. Jednocześnie informuje się, że wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał 
przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości,  a pozostałym uczestnikom zwraca się w ter-
minie 3 dni, od dnia zamknięcia przetargu. Jeżeli uczestnik, który  wygrał przetarg nie stawi się w miejscu 
i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Gmina może odstąpić od umowy sprzedaży, a wpłacone wadium 
nie podlega zwrotowi. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości. Do ceny 
zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% ceny. Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg 
zgodnie z art.38 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.( tekst jedn. Dz.U. 
z 2014r., poz.518). Informacje na temat  przetargu  można uzyskać w Urzędzie Gminy w budynku przy 
ulicy 10 Marca 11 w godzinach urzędowania (Ref. Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości 
i Ochrony Środowiska), tel. (58) 6782068 w. 53 lub 54.
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INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI
PRZEWODNICZĄCEGO

Za okres od 01 lipca do  29 sierpnia 2014 roku:
Zgodnie z art.19 ust.2  ustawy o samorządzie gminnym 
i  §32 Statutu Gminy Luzino realizowałem zadania prze-
wodniczącego Rady. Jako przewodniczący zajmowałem się 
wyłącznie organizacją pracy Rady Gminy. Współpracowa-
łem z Wójtem wykonując zadania Rady zawarte w art.18 
ustawy o samorządzie gminnym oraz w §18 Statutu Gmi-
ny.  Pełniłem dyżury w siedzibie Rady  i przyjmowałem  
mieszkańców gminy oraz  radnych. W okresie sprawoz-
dawczym koordynowałem pracami stałych Komisji Rady, 
tj. Komisji: Rewizyjnej, która odbyła posiedzenia w dniu 
18  i 25 sierpnia 2014 roku, Zdrowia i Opieki Społecznej, 
której zorganizowano posiedzenie w dniu 19 sierpnia 
2014 roku, Oświaty, Kultury i Sportu – 20 sierpnia 2014 
roku, Gospodarczej i Samorządu -  21 sierpnia 2014 roku, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska -  22 sierpnia 2014 roku. 
W  dniu 06 lipca 2014 roku w Strzepczu wspólnie z wi-
ceprzewodniczącym Rady i innymi radnymi reprezento-
waliśmy Radę Gminy na V Festiwalu Kultury Kaszubskiej 
Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga”. Reprezen-
towałem Radę na IV Pikniku Historycznym w Wejhero-
wie, zorganizowanym przez Lokalną Grupę Działania 
„Kaszubska Droga”, który odbył się  17 sierpnia 2014 roku. 
W dniu 24 sierpnia 2014 roku wiceprzewodniczący Rady 
Zdzisław Koszałka reprezentował Radę Gminy na dożyn-
kach parafialno - wiejskich  wsi: Kochanowo i Kębłowo. 

Za okres od 29 sierpnia do 15 października 2014 roku:
Realizowałem zadania przewodniczącego Rady Gminy 
według art.19 ust.2  ustawy o samorządzie gminnym i § 
32 Statutu. Zajmowałem się wyłącznie organizacją pracy 
Rady. Współpracowałem z Wójtem Gminy realizując za-
dania Rady zgodnie z przepisami prawa.
Zgodnie z  32 Statutu pełniłem dyżury w Biurze. Przyjmo-
wałem mieszkańców i radnych. W  dniu  31 sierpnia  2014 
roku  reprezentowałem  Radę  Gminy  na  tegorocznych  
dożynkach gminnych. Dnia 19 września 2014 roku, na  
wniosek  radnych  zwołałem  sesję  w sprawie dowożenia  
dzieci z  Zelewa  do  Szkoły  Podstawowej  w  Kębłowie.   
Pragnę poinformować, że 26 września 2014 roku podczas 
uroczystej sesji Rady Powiatu Wejherowskiego uhono-
rowano działaczy i organizacje z terenu powiatu. Medal 
„Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego” otrzymał m.in. 
Chór „Lutnia” z Luzina. Składam na ręce Prezesa Chóru 
Zygmunta Brzezińskiego serdeczne gratulacje i podzięko-
wania za promowanie Gminy. W dniu 30 września 2014 
roku w czasie trwania Święta Szkoły Podstawowej płk. Sta-
nisława Dąbka w Sychowie, Radę reprezentowali członko-
wie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, m.in. Mieczysław 
Brzeski, Zdzisław Koszałka, Rajmund Gaffke, Waldemar 
Kunz i Edmund Słowi. W dniu 02 października 2014 roku 
w czwartą rocznicę śmierci odsłonięto tablicę pamiątkową 
na budynku Szkoły Podstawowej w Luzinie przy ul.Ofiar 
Stutthofu 13, poświęconą Profesorowi Gerardowi Labu-
dzie. Reprezentowałem Radę w czasie tej uroczystości.  
Dnia 4 października 2014 roku odbyło się uroczyste za-
kończenie rozbudowy Sali Wiejskiej przy OSP Milwino. 
Radę Gminy reprezentował radny Rajmund Gaffke. Koor-
dynowałem pracami komisji Rady Gminy. I tak w dniach:  
3 i 10  października 2014 roku odbyły się posiedzenia 
Komisji Rewizyjnej, 6 października 2014 roku odbyło się 
posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, 7 paź-
dziernika 2014 rok odbyło się posiedzenie Komisji Rol-
nictwa i Ochrony Środowiska, 8 października 2014 roku 

odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,  
9 października 2014 roku odbyło się posiedzenie Komi-
sji Gospodarczej i Samorządu, 14 października 2014 roku 
odbyło się posiedzenie Komisji Doraźnej ds. Sporządze-
nia Rejestru Zabytków i Obiektów Zabytkowych Gminy 
Luzino. W związku z obchodami 25 rocznicy wolności, 
z inicjatywy ministra środowiska Macieja Grabowskiego 
powstało 25 ścieżek biegowych w lasach w ramach pro-
gramu:  „wolność jest w naturze”. Jedną z takich ścieżek 
jest właśnie ścieżka zdrowia w Luzinie. W uroczystościach 
otwarcia i ogólnopolskich zawodach w biegu przełajo-
wym na dystansie 5 km, które odbyły się 11 października 
2014 roku, Radę reprezentował wiceprzewodniczący Rady 
Zdzisław Koszałka. W uroczystościach Święta Edukacji 
Narodowej w Szkole Podstawowej im. Lecha Bądkow-
skiego w Luzinie i Gimnazjum Publicznym im. Pisarzy 
Kaszubsko-Pomorskich,  Radę reprezentował przewodni-
czący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Mieczysław Brze-
ski. Reprezentowałem Radę w czasie uroczystości oddania 
boiska sportowego w Kębłowie, które odbyło się  14 paź-
dziernika 2014 roku.
 

Przewodniczący Rady Gminy
Bartłomiej Formela

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI 
WÓJTA

Za okres od 1 lipca do 28 sierpnia 2014 roku
1. W okresie wakacji przeprowadzono niezbędne remonty 
w budynkach szkół podstawowych i gimnazjum w nastę-
pującym zakresie: przedszkole – zakup 30 szt. leżaków dla 
dzieci, wykonanie odcinka chodnika z kostki betonowej 
stanowiącego dojście z budynku do placu zabaw, gimna-
zjum – malowanie ścian i sufitów sal dydaktycznych, kla-
tek schodowych, holi, pomieszczeń gospodarczych i toalet 
w lewym skrzydle budynku, SP Luzino (ul. Szkolna) – do-
prowadzenie ciepłej bieżącej wody do zapleczy sanitarno-
-higienicznych dla uczniów w starej części szkoły, SP Sy-
chowo – remont podłóg w salach dydaktycznych nr 5,8 
i 9 oraz remont podłogi przy sali klasy Ia w starej szko-
le, wykonanie odcinka chodnika z kostki betonowej sta-
nowiącego przejście między budynkami szkół od strony 
podwórza, SP Kębłowo – malowanie ścian i sufitów klatki 
schodowej i holi w budynku przy sali gimnastycznej, SP 
Barłomino, Wyszecino i Kębłowo – połączenie instalacji 
solarnej z instalacją ciepłej wody użytkowej.
2. Dnia 20 sierpnia zakończyły się negocjacje z Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Gdańsku dotyczące realizacji projektu techniczne-
go gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji 
Luzino. W poniedziałek tj. 1 września zostanie podpisa-
na umowa o dofinansowanie tego zadania, otrzymamy 
816.000 zł, a całkowity koszt zadania to 1.180.000 zł. Pro-
jekt dotyczy wykonania projektów technicznych sieci ka-
nalizacyjnej we wsiach Luzino, Kębłowo, Robakowo oraz 
nowej stacji uzdatniania wody dla wsi Kębłowo. Prace mu-
szą być wykonane do 31 lipca 2015r. 
3. W dniu 25 sierpnia podpisałem umowę z Marszałkiem 
Województwa Pomorskiego o dofinansowaniu zadania 
w ramach działania budowa i modernizacja sieci wodo-
ciągowo-kanalizacyjnej, a obejmować będzie budowę 
wodociągu na ul.Ofiar Stutthofu w kierunku Barłomina 
(pod gazociągami), rozbudowę i modernizację AKSUW w 
Luzinie (dwukrotne zwiększenie wydajności, odrębną sta-
cję podnoszenia ciśnienia w kierunku Barłomina), wyko-
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nanie obudów i podłączenie studni głębinowych w Luzinie 
i Kębłowie. Szacowane koszty projektu 2 527 054,91 zł. 
Otrzymane dofinansowanie to kwota 1 027 258,00 zł.
4. Zgłoszono do odbioru zakończoną inwestycję dotyczą-
cą budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią przy szkole 
podstawowej w Kębłowie.

Za okres od 29 sierpnia do 15 października 2014 roku
1. We wrześniu i październiku podpisałem z Marszał-
kiem Województwa  Pomorskiego trzy umowy, które są 
dofinansowane ze środków UE, a wpłyną w znaczący spo-
sób na jakość życia mieszkańców gminy. Łączna kwota 
dofinansowania tych projektów to ponad 3mln. 200 tyś. 
zł. Umowy dotyczą planowanej rozbudowy  Stacji Uzdat-
niania Wody (SUW), która będzie obejmować między 
innymi rozbudowę budynku kontenerowej SUW o do-
budowę trzech kontenerów stalowych wraz z technologią 
uzdatniania wody, bezodpływowego zbiornika na ścieki, 
międzyobiektowych instalacji  wod-kan oraz wyposaże-
nie w stacjonarny agregat prądotwórczy. Po zrealizowa-
niu inwestycji wydajnością SUW wzroście z obecnej wy-
dajności Q=60 m3/h na Q = 120m3/h czyli podwoi się. 
Stacja uzdatniania będzie rozbudowana o całkowicie nowe 
urządzenia technologiczne wraz z komputerowym stero-
waniem. Z uwagi na zróżnicowanie wysokościowe rejonu 
zasilania w wodę, zaprojektowane dwa niezależne zestawy 
dla dwóch stref ciśnienia tj. Luzino oraz w stronę Barłomi-
na. Zostanie także wykonana obudowa studni nr 3 na uję-
ciu wody w  Kębłowie oraz obudowa studni nr 3 na ujęciu 
nr 2 w Luzinie, które to umożliwią odpowiednio zwiększe-
nie poboru wody o 84 m3/h i  73 m3/h. Również zostanie 
wykonany odcinek sieci wodociągowej Ø110 pod istnieją-
cym gazociągiem wysokiego ciśnienia o długości 480mb, 
który połączy istniejącą sieć wodociągową Ø160 na rogu 
ul. Koralowej i ul.Ofiar Stutthofu w Luzinie z istniejącą 
siecią wodociągową Ø90 w ul.Ofiar Grudnia’70. Realizacja 
przedmiotowego odcinka sieci wodociągowej zwiększy ci-
śnienie w sieci wodociągowej w ul. Ofiar Stutthofu i przy-
ległych od skrzyżowania z ul. Koralową w kierunku Bar-
łomina - druga strefa ciśnienia na stacji SUW, co pozwoli 
zasilać w wodę z SUW Luzino również wieś Barłomino.  
Na powyższe trzy zadania została podpisana umowa o do-
finansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 
2007-2013 na podstawie której gmina otrzymała dofinan-
sowanie w wysokości 1 027 258, 00 zł. Kaszt całego przed-
sięwzięcia to ponad 2,5 mln zł. Druga umowa dotyczy 
„Rewitalizacji przestrzeni publicznej poprzez zagospoda-
rowanie centrum wsi Luzino”. Projekt współfinansowany 
ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego 
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeż-
nych obszarów rybackich 2007-2013”, środek 4.1. Rozwój 
obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji 
operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy 
rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywi-
zacji lokalnych społeczności. Wartość projektu wynosi: 
1 779 132,59 zł. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 
1 229 481,87 zł. Czas realizacji projektu: do końca czerwca 
2015 roku. Zakres rzeczowy projektu obejmuję: budowę 
stawu i małą architekturę; część drogową w ramach której 
zostaną wykonane: roboty przygotowawcze, odwodnienie 
korpusu wodnego, roboty wykończeniowe, urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu, wykonanie elementów ulic, geode-
zyjny pomiar powykonawczy; instalacje i sieci elektryczne 
w ramach których zostaną wykonane rozdzielnice, insta-
lacje elektryczne oraz pomiary, badania i próby instalacji 
elektrycznych; zieleń w ramach których zostaną wykona-
ne roboty przygotowawcze, zasadzone zostaną drzewa, 

krzewy, byliny, zioła, trawy i cebule. Zakres rzeczowy pro-
jektu obejmuje również sprawowanie nadzoru inwestor-
skiego o raz wykonanie dokumentacji projektowej. Kolej-
na umowa dotyczy uporządkowania gospodarki wodno 
– ściekowej na terenie aglomeracji Luzino (wykonanie 
dokumentacji) w ramach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko. W ramach tego zadania zostanie 
wykonana dokumentacja projektowa sieci kanalizacyjnej 
na terenie wsi Robakowo, Kębłowo oraz dokończenie ka-
nalizacji w Luzinie. Łączne przewiduje się około 39,5 km 
sieci kanalizacyjnej z 10 pompowniami ścieków, które zo-
staną skierowane do istniejącej sieci kanalizacyjnej a na-
stępnie do oczyszczalni ścieków w Luzinie. Zakres aglo-
meracji obejmuje tereny, na których na 1 km sieci kanali-
zacyjnej przypada co najmniej 120 osób zameldowanych. 
W ramach tego przedsięwzięcia planuje się też wykonanie 
projektów na około 5 km sieci wodociągowej w Luzinie 
i około 10  km sieci wodociągowej w Kębłowie. Planuje 
się też wykonanie dokumentacji projektowej na 2 studnie 
głębinowe w Luzinie, zbiornik wody czystej na ujęciu w 
Luzinie, wykonanie nowej stacji uzdatniania wody w Kę-
błowie wraz z nową studnią głębinową i zbiornikiem wody 
czystej na nowym ujęciu wody. Planuje się również wyko-
nanie nowej studni głębinowej na ujęciu w Sychowie, które 
zasila m. innymi wieś Robakowo będącą częścią aglome-
racji Luzino. Koszt zadania (projektowanie) wynosi 1 180 
800,00, koszty kwalifikowane 960 000,00, dofinansowanie 
816 000,00 zł. Planowany koszt realizacji projektowanego 
przedsięwzięcia w latach 2016 – 2019 to prawie 31 mln 
zł. Możliwość dofinansowania 85% kosztów kwalifikowa-
nych.
2. W czwartek 9 października br. w siedzibie Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbyła się Gala 
Sportowa Polska, podczas której wręczano wyróżnienia 
"Pasjonat Sportowej Polski” oraz “Sportowa Gmina 2014”. 
Wśród laureatów tegorocznej edycji, tej prestiżowej gali 
znaleźli się przedstawiciele gminy Luzino, w osobach Jaro-
sława Wejer – Wójta Gminy oraz Piotr Klechy – dyrektora 
GOSRiT Luzino, którzy z rąk znakomitych olimpijczyków:  
Andrzeja Suprona, Mariana Woronina oraz Jacka Wszoły 
otrzymali tytuł  „Pasjonat Sportowej Polski”. Ponadto ode-
brałem nagrody w 6 edycji konkursu „Sportowa Gmina 
2014” . Warto dodać, że nasza gmina dostała powyższe 
wyróżnienie jako jedna z trzech na Pomorzu, głównym 
atutem naszej gminy, co podkreślali organizatorzy jest 
darmowa organizacja sportu dla dzieci i młodzieży.  
3. W dniu wczorajszym tj. 14 października br. zosta-
ło otwarte boisko ze sztucznej trawy wybudowane przy 
szkole podstawowej w Kębłowie. Boisko to służyć będzie 
do 16.30 uczniom szkoły, a później wszystkim chętnym 
mieszkańcom do godz. 21.30. Został tam zatrudniony 
animator sportu, który będzie organizował zajęcia popo-
łudniowe.

Wójt Gminy Luzino 
Jarosław Wejer

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUZINO
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu 
geodezyjnego Kębłowo (wsie Kębłowo i Kochanowo), 

gmina Luzino.

 Na podstawie art.17, pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2012r. poz.647 z późn.zm.) 
oraz Uchwały Rady Gminy Luzino Nr XXIX/264/2009 z 
dnia 21 kwietnia 2009r., zawiadamiam o wyłożeniu do 
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publicznego wglądu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kę-
błowo (wsie Kębłowo i Kochanowo), gmina Luzino wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12 
listopada 2014r. do 10 grudnia 2014r. w Urzędzie Gmi-
ny Luzino, 84-242 Luzino, ul. 10 Marca 11, w godz. od 
godz. 1100 do  godz. 1500.
 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w   dniu  
02 grudnia 2014r. w Urzędzie Gminy Luzino, 84-242 
Luzino, ul. 10 Marca 11, od godz. 13 30 do godz. 15 30 - 
pokój nr 16.

Zgodnie z art.18, ust.1 ustawy każdy kto kwestio-
nuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, 
może wnieść uwagi.
 Uwagi należy składać na piśmie osobiście, za po-
średnictwem poczty lub w postaci elektronicznej, w tym za 
pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 235). Pisma składane w  
postaci elektronicznej muszą być:
1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifiko-
wanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z  dnia 18 
września 2001r. o podpisie elektronicznym (tekst 
jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 262)  lub

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufa-
nym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności pod-
miotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. 
Dz. U. z 2013r. poz. 235)

do Wójta Gminy Luzino z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznacze-
nia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie 
od dnia zakończenia okresu wyłożenia projektu planu  
tj. od dnia 11 grudnia 2014r. do dnia 02 stycznia 2015r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUZINO
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu wsi Milwino, działki nr 135, 136, 140, 151 
i 154 na terenie gminy Luzino, uchwalonego Uchwałą 

Rady Gminy Luzino Nr XVI/141/2008 z dnia 31 marca 
2008r. (Dz.Urz.Woj.Pomorskiego  Nr 81, poz. 2111 

z dnia 28 lipca 2008r.), w zakresie działki nr 140

 Na podstawie art.17, pkt.9 i 11 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i  zagospodarowaniu prze-
strzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn.zm.) 
oraz Uchwały Rady Gminy Luzino Nr XXVIII/345/2013 
z dnia 23 maja 2013r. zawiadamiam o wyłożeniu do pu-
blicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Milwi-
no, działki nr 135, 136, 140, 151 i 154 na terenie gminy 
Luzino, uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Luzino Nr 
XVI/141/2008 z dnia 31 marca 2008r. (Dz.Urz.Woj.Po-
morskiego Nr 81, poz.2111 z dnia 28 lipca 2008r.), w za-
kresie działki nr 140 wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, w dniach od 12 listopada 2014r. do 10 grud-
nia 2014r. w  Urzędzie Gminy Luzino, 84-242 Luzino, 
ul. 10 Marca 11, w godz. od 1100 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w   dniu  
02 grudnia 2014r. w Urzędzie Gminy Luzino, 84-242 
Luzino, ul. 10 Marca 11, od godz. 13 30 do godz.15 30 - 
pokój nr 16.

Zgodnie z art.18, ust.1 ustawy każdy kto kwestio-

nuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, 
może wnieść uwagi.
 Uwagi należy składać na piśmie osobiście, za po-
średnictwem poczty lub w postaci elektronicznej, w tym za 
pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 235). Pisma składane w  
postaci elektronicznej muszą być:
1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifiko-
wanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z  dnia 18 
września 2001r. o podpisie elektronicznym (tekst 
jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 262)  lub

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufa-
nym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności pod-
miotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. 
Dz. U. z 2013r. poz. 235)

do Wójta Gminy Luzino z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznacze-
nia nieruchomości, której uwaga dotyczy od  dnia za-
kończenia okresu wyłożenia projektu planu tj. od dnia 
11 grudnia 2014 r. do dnia 02 stycznia 2015 r.

WYKAZ UCHWAŁ
Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu: 
29 sierpnia 2014 roku:
• Nr XLIII/485/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierp-
nia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej na lata 2014-2024,
• Nr XLIII/486/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierp-
nia 2014r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok,
• Nr XLIII/487/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierp-
nia 2014r. w sprawie sprzedaży nieruchomości (dot. dział-
ki nr 53/3 w Dąbrówce),
• Nr XLIII/488/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierp-
nia 2014r. w sprawie nabycia nieruchomości (dot. działki 
nr 34/27 w Robakowie),
• Nr XLIII/489/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierp-
nia 2014r. w sprawie nabycia nieruchomości (dot. działki 
nr 718/36 w Luzinie),
• Nr XLIII/490/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierp-
nia 2014r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości 
(dot. działki nr 454/14 w Kębłowie),
• Nr XLIII/491/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierp-
nia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/312/2013 
Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2013r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Luzino,
• Nr XLIII/492/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierp-
nia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Metropolitalnego 
Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej,
• Nr XLIII/493/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierp-
nia 2014r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przyzna-
wania nagród Rady Gminy Luzino”,
• Nr XLIII/494/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierp-
nia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzy-
stanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przed-
szkolu Publicznym w Luzinie, prowadzonym przez Gminę 
Luzino.
15 października 2014 roku:
• Nr XLV/495/2014 w sprawie wyrażenia opinii przez 
Radę Gminy dotyczącej zakresu zadań inwestycyjnych na 
2015 rok,
• Nr XLV/496/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej na lata 2014 – 2024,
• Nr XLV/497/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy 
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na 2014 rok,
• Nr XLV/498/2014 w sprawie określenia stawek podatku 
od nieruchomości na 2015 rok,
• Nr XLV/499/2014 w sprawie zwolnień w podatku od nie-
ruchomości na terenie gminy Luzino  w 2015 roku,
• Nr XLV/500/2014 w sprawie uchwalenia „Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i  Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Luzino na 
2015 rok”,
• Nr XLV/501/2014 w sprawie uchwalenia zmiany Miej-
scowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi 
Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino w zakre-
sie fragmentu miejscowości Luzino (działki: nr 117/4, nr 
718/27 i nr 94/36),
• Nr XLV/502/2014 w sprawie uchwalenia zmiany Miej-
scowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi 
Luzino (obręb geodezyjny Luzino) gm. Luzino w  zakre-
sie fragmentu miejscowości Luzino (działki nr 94/53, 951 
i 1131/6),
• Nr XLV/503/2014 w sprawie uchwalenia zmiany Miej-
scowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego frag-
mentu wsi Robakowo, działki nr 86/7 i cz. nr 86/8, gm. 
Luzino,
• Nr XLV/504/2014 w sprawie przyjęcia gminnego pro-
gramu zdrowotnego pod nazwą „Program przeciwdziała-
nia rakowi szyjki macicy w Gminie Luzino na lata 2015 
- 2019”,
• Nr XLV/505/2014 w sprawie uchwalenia „Programu 
Współpracy Gminy Luzino z  organizacjami pozarządo-
wymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu te-
rytorialnego na 2015 rok”,
• Nr XLV/506/2014 w sprawie uchwalenia 3-letnie-
go Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie 
Luzino na lata 2015 – 2017,
• Nr XLV/507/2014 w sprawie przyjęcia „Planu potrzeb 
Gminy Luzino w zakresie wykonywania prac społecznie 
użytecznych na 2015 rok”,
• Nr XLV/508/2014 w sprawie zmiany uchwały 
nr XVIII/190/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 
2012r. w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego pro-
gramu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochro-
ny ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Luzino na  lata 
2012 – 2014,
• Nr XLV/509/2014 w sprawie przyjęcia darowizny nieru-
chomości (Dąbrówka – działka nr 250/5),
• Nr XLV/510/2014 w sprawie uchwalenia „Regulami-
nu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Luzino dla 
uzdolnionych uczniów, gimnazjum zamieszkałych bądź 
uczących się na terenie Gminy Luzino i uczniów szkół  
ponadgimnazjalnych dziennych zamieszkałych na terenie 
Gminy Luzino, uzyskujących wybitne osiągnięcia w dzie-
dzinie kultury, nauki i sportu”,
• Nr XLV/511/2014 w sprawie określenia wymagań, jakie 
powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyska-
nie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezod-
pływowych i transportu nieczystości ciekłych,
• Nr XLV/512/2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości 
(działka nr 1055 – Luzino),
• Nr XLV/513/2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości 
(działki nr 351/8 – Kębłowo),
• Nr XLV/514/2014 w sprawie zatwierdzenia Planu Odno-
wy Miejscowości Luzino na lata 2011 – 2018,
• Nr XLV/515/2014 w sprawie przystąpienia Gminy 
Luzino do realizacji inwestycji „Budowa chodnika w cią-
gu ulicy kardynała Stefana Wyszyńskiego na odcinku od 
ul. Wilczka do działki 191/7 w miejscowości Luzino” oraz 
„Budowa chodnika w pasie drogowym ulicy Robakow-

skiej w Luzinie na odcinku od ulicy Rzecznej do ul. Młyń-
skiej” w ramach projektu „Uporządkowanie infrastruktury 
publicznej w miejscowości Luzino” współfinansowanych  
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 
2013 działania. 313,322,323 „Odnowa i rozwój”,
• Nr XLV/516/2014 w sprawie określenia regulaminu 
otwartego konkursu ofert na wyłonienie niepublicznych 
przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego re-
alizujących zadania wychowania przedszkolnego na zlece-
nie Gminy Luzino, kryteriów wyboru ofert oraz wyrażenia 
zgody na udzielenie dotacji.

STYPENDIA WÓJTA GMINY
W dniu 26 sierpnia 2014 roku, w oparciu o „Regulami-
nu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Luzino dla 
uzdolnionych uczniów, szkół podstawowych, gimnazjum 
zamieszkałych bądź uczących się na terenie Gminy Luzino 
i uczniów szkół ponadgimnazjalnych dziennych zamiesz-
kałych na terenie Gminy Luzino, osiągających wybitne 
osiągnięcia w dziedzinie kultury, nauki i sportu”,  zostały 
przyznane stypendia w wysokości 267 zł miesięcznie, na-
stępującym uczniom:
1)Benjaminowi Damps, który  jako reprezentant Polski, 
zakwalifikowany przez Polski Związek Lekkiej Atletyki, 
w VIII Międzynarodowych Zawodach Lekkoatletycznych 
w Warszawie zajął II miejsce w biegu na 60 m, w Finale 
Ogólnopolskim XX Edycji „Czwartków Lekkoatletycz-
nych” w Łodzi  zajął I miejsce w biegu na 60 m oraz w roku 
szkolnym 2013/2014 uzyskał celującą ocenę z wychowania 
fizycznego i ocenę bardzo dobrą z  zachowania. 
2)Julii Damps, która jest członkiem Kadry Polski kobiet 
do lat 15  zakwalifikowaną przez Polski Związek Piłki Noż-

WYKAZ PRZETARGÓW 
od 21 sierpnia do 24 października 2014 roku

SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU 
INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: 
BUDOWA I ORGANIZACJA PLACÓW ZABAW PRZY 
SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE LUZINO 
W RAMACH PROJEKTU PN. MODERNIZACJA OD-
DZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE LUZINO. 
W dniu 25.09.2014r. nastąpiło otwarcie ofert w postępo-
waniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej, 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do 
terminu składania ofert, wpłynęło 9 niepodlegających od-
rzuceniu ofert, z oferowaną ceną za wykonanie zamówie-
nia w kwocie: od 2.900,00 zł brutto do 10.587,81 zł brutto. 
Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, któ-
rą złożył Wykonawca: Nadzory Budowlane inż. Eugeniusz 
Gryczewski, 84-239 Bolszewo ul. Szkolna 34, z oferowaną 
ceną 2.900,00 zł brutto.
BUDOWA I ORGANIZACJA PLACÓW ZABAW PRZY 
SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE LUZINO 
W RAMACH PROJEKTU PN. MODERNIZACJA OD-
DZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE LUZINO. 
W dniu 26.09.2014r. nastąpiło otwarcie ofert w postępo-
waniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej, 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do 
terminu składania ofert, wpłynęło 6 niepodlegających 
odrzuceniu oferty, z oferowaną ceną za wykonanie zamó-
wienia w kwocie: od 387.500,00 zł brutto do 519.500,00 
zł brutto. Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął 
ofertę, którą złożył Wykonawca: MAJA Ewelina Piotrow-
ska, 07-320 Małkinia Górna, ul. Kopernika 10, z oferowa-
ną ceną 387.500,00 zł brutto.
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LIDER INNOWACYJNEJ EDUKACJI
Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk przyznał gmi-
nie, w dniu 05 września br., certyfikat Lidera Innowacyjnej 
Edukacji, w podziękowaniu za udział,  szkół prowadzo-
nych przez samorząd w latach 2012 – 2014, w najwięk-
szym innowacyjnym projekcie edukacyjnym w dziedzinie 
szkolnictwa  wyższego i edukacji współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Pod-
noszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk 
matematyczno – przyrodniczych i technicznych z wyko-
rzystaniem innowacyjnych metod i technologii eduscience”.

ODSŁONIĘCIE PAMIĄTKOWEJ TABLICY
02 października 2014 roku, w 4. rocznicę śmierci, odsło-
nięto, na budynku Szkoły Podstawowej im. Lecha Bąd-
kowskiego w Luzinie  przy ul.Of.Stutthofu 11,  pamiątko-
wą tablicę poświęconą Profesorowi Gerardowi Labudzie. 
Odsłonięcia tablicy dokonali synowie Profesora – Alek-
sander, Adam i Samuel Labudowie oraz Wójt Gminy, Ja-
rosław Wejer. Na tablicy został umieszczony napis: „Do 
tego budynku, powszechnej szkoły, w latach 1924 -1928 
uczęszczał Profesor Gerard Labuda (1916 - 2010), świato-
wej sławy historyk z zakresu historii średniowiecza, wy-
bitny specjalista w dziedzinie historii Słowian i Pomorza, 
niezrównany znawca Kaszub, pierwszy Honorowy Oby-

nej i reprezentowała Polskę na arenie międzynarodowej 
w dwumeczu towarzyskim Polska – Białoruś oraz w roku 
szkolnym 2013/2014 uzyskała celującą ocenę z wychowa-
nia fizycznego i ocenę bardzo dobrą z zachowania. 
3)Magdzie Kołacz,  za zdobycie I miejsce w Mistrzostwach 
Polski Juniorek Młodszych w Kielcach oraz za uzyskanie 
w roku szkolnym 2013/2014 oceny celującej z wychowania 
fizycznego i oceny wzorowej z  zachowania. 
4)Darii Rutkowskiej, która jest członkiem Kadry Narodo-
wej Polskiego Związku Gimnastycznego i reprezentowała 
Polskę na arenie międzynarodowej w XIII Międzynaro-
dowym Turnieju w Gimnastyce Artystycznej oraz w roku 
szkolnym 2013/2014  uzyskała celującą ocenę z wychowa-
nia fizycznego i ocenę wzorową z zachowania.

GOTUJ Z NAMI KASZUBAMI 
„Kulinarna niedziela - Gotuj z nami Kaszubami” była 
podsumowaniem działań projektowych (rozpoczętych w 
grudniu 2013) w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lat 2007-2013 oś 4 „Leader” działanie 413 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małych projek-
tów” pt. „Smak tradycji - dziedzictwo kulinarne Gminy 
Luzino”. Projekt ten Gminna Biblioteka Publiczna im. Le-
ona Roppla realizowała w partnerstwie z Hotelem Czar-
dasz, Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich „Pro 
Bono” oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Luzinie. 
Pierwszymi działaniami były warsztaty tematyczne z tra-
dycji kulinarnych i sposobu dekorowania potraw i stołów. 
Opisywano receptury i sposób przygotowywania wspania-
łych przysmaków wykonywanych z okazji świąt i uroczy-
stości rodzinnych w czterech porach roku obrzędowego 
Kaszub. Jednocześnie zamieszczano te przepisy na blo-
gu kulinarnym luzińskiej biblioteki, a mieszkańcy mogli 
w drodze głosowania wybierać najlepsze przepisy. Przepi-
sy, które otrzymały najwięcej  głosów zostały wykonane 
przez uczestników warsztatów i ocenione pod względem 
tradycji, wyglądu i smaku przez powołaną przez realiza-
tora projektu Komisję konkursową. W ten sposób wyło-
niono dwa  „Przysmaki Luzina”.  Pierwszy, który otrzymał 
najwięcej głosów na blogu to przepis na wykonanie nalew-
ki  przez Lucynę Gruba „Malinowe usta”. Drugi to „Zupa  
z kaszubskich suszonych grzybów” autorstwa Magdaleny 
Sirockiej. Obie panie  otrzymały nagrody w postaci robo-
tów kuchennych. Jeden finansowany był ze środków za-
planowanych w projekcie, a drugi ufundowali współwła-
ściciele  firm z Luzina: Krystyna Kotłowska (MAG-WER) 
oraz Mirosław Kopacz (PROTEL). Kulinarnej Niedzieli  
towarzyszyła promocja pierwszej luzińskiej książki ku-
charskiej  „Smak tradycji - dziedzictwo kulinarne Gminy 
Luzino”.  Licznie zgromadzeni mieszkańcy przy Hotelu 
Czardasz mieli okazję posmakować tradycyjne  luzińskie 
potrawy  wykonane przez mistrzów i  uczniów. Posilić się 
znakomitymi wypiekami  wykonanymi z dodatkiem na-
szych wspaniałych jabłek. Obejrzeć stoiska z owocami, 
warzywami przygotowanymi przez Pawilon Handlowy 
Adam oraz Carwing – Gniech, gdzie dodatkowo odbywały 
się warsztaty  rzeźbienia w owocach i warzywach. Jak zwy-
kle nie zabrakło pierników z wytwórni „Bajka” z Luzina.  
Oprawę artystyczną  zapewniła kapela kaszubska  z Sie-
rakowic.

watel Gminy Luzino”. W uroczystościach odsłonięcia ta-
blicy udział wzięli mieszkańcy gminy, w tym społeczność 
gimnazjum i szkoły podstawowej z Luzina oraz przedsta-
wiciele władz samorządowych.
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WESELE KASZUBSKIE
Tej jesieni, mieszkańcy Gminy Luzino mieli okazję  obej-
rzeć  spektakl „Kaszubskie wesele”  przygotowany w ra-
mach projektu „Widowisko teatralne i publikacja prezen-
tujące tradycje obrzędów weselnych  na Kaszubach” reali-
zowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju”  z zakresu małych projektów, tj. operacji, 
w ramach Programu osi 4 „Leader” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, przez  Gminny 
Ośrodek Kultury w Luzinie, w partnerstwie z Gminną Bi-
blioteką Publiczną w Luzinie i Stowarzyszeniem Inicjatyw 
Obywatelskich Pro Bono. Premiera  widowiska „Wesele 
Kaszubskie” (komedia w czterech aktach),  według scena-
riusza Tomasza Fopke, odbyła się  dnia 28 września 2014 
roku w Kochanowie. Licznie zgromadzona publiczność od 
pierwszych chwil prezentowanego widowiska wspaniale 
się bawiła.  Uśmiech i gromkie brawa  publiczności towa-
rzyszyły przez cały czas trwania obrzędowego widowiska.  
Ponadto w ramach realizowanego projektu zorganizowa-
ne zostały warsztaty teatralne, muzyczne i taneczne. Spo-
śród uczestników warsztatów wyłoniono grupę aktorów, 
muzyków (chór oraz orkiestrę) i tancerzy, do  udziału w 
przygotowaniu widowiska teatralnego. Podsumowaniem 
projektu będzie  publikacja pt. „Album   Nowożeńców”, 
poświęcona zwyczajom i obrzędom weselnym na Kaszu-
bach. 

ULICZNY POKAZ SZTUKI 
W ramach projektu pod  nazwą - „Apetyt na sztukę – 
Gmina Luzino w malarstwie”,  współfinansowanego ze 
środków unijnych w ramach programu Leader, działanie 
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego 
PROW na lata 2007-2013, realizowanego przez Stowarzy-
szenie Inicjatyw Obywatelskich PRO BONO, w partner-
stwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Gminną Bibliote-
ką Publiczną, odbył się uliczny pokaz sztuki regionalnej. 
Podczas zorganizowanego pokazu, 13 września br. miesz-
kańcy Gminy Luzino mieli możliwość zaprezentowania 
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swoich talentów w różnych dziedzinach sztuki. Uczestnicy 
pokazu sztuki regionalnej mieli możliwość  wraz z miej-
scowymi  artystami  malować  obrazy, rzeźbić w drewnie, 
haftować na płótnie, układać bukiety kwiatowe, ozdabiać 
gipsowe figury,  dekorować pierniki, układać quiling, 
grać, śpiewać i tańczyć.  Bito też rekord świata w gimna-
styce i w tańcu do znanych wszystkim rytmów.  Można 
było poczęstować się wyśmienitym bigosem i  na bieżąco 
wypiekanymi przez Panie z  luzińskiego Koła Gospodyń 
Wiejskich,  kaszubskimi waflami.  Uczestnicy spotkania  
przez całe popołudnie, tworzyli obraz  pt.  „Bank”. Zapre-
zentowana została wystawa poplenerowa obrazów, które 
powstały podczas pleneru malarskiego, zorganizowane-
go w lipcu br.  w Barłominie również w ramach projektu.  
Natomiast, wieczór uświetniło widowisko ognia, światła i 
dźwięku pt. „Mój Remus”, w wykonaniu Teatru Młodych 
Gotów z Czarnej Dąbrówki, pod reżyserią Dariusza Na-
rlocha. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wójt 
Gminy Luzino.
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ZAWODY SPORTOWE NA JEZIORZE
W niedzielę 07 września  2014 roku nad jeziorem w miej-
scowości Strzepcz  zostały zorganizowane zawody spor-
towe w ramach projektu: „Bezpieczny na wodzie. Gmina 
Luzino 2014.” w Gminie Luzino, dofinansowanego z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oś 
4 „Leader”, działanie 413, „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju małych projektów”, realizowanego przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Luzinie, we współpracy  70 Luzińskiej 
Harcerskiej Drużyny Wodnej oraz Gminy Linia. W ra-
mach wydarzenia odbyły się pokazy drużyny ratowniczej 
WOPR Słupsk działającej w CSiR w Lęborku. Ratownicy 
pokazali różne techniki podejmowania człowieka z wody, 
omówili  zasady korzystania z bezpiecznej kąpieli oraz 
ze sprzętu wodnego, a następnie osoby zainteresowane 
uczestniczyły w rywalizacji sportowej. Zorganizowane zo-
stały konkurencje sportowe z udziałem dzieci, młodzieży 
i dorosłych, z gminy Luzino i Linia, takie jak: rzut rzutką 
ratowniczą, rzut rzutką piłkową, slalom na kajakach oraz 
wyścig na łódkach bez wioseł, wyścig, w czasie którego 
należało dobiec do kół ratunkowych,   przejść przez koło 
ratunkowe,  nałożyć kamizelkę asekuracyjną i  przybiec na 
metę. Koło Gospodyń Wiejskich z Luzina  dla wszystkich 
uczestników zawodów sportowych, przygotowało nie-
spodziankę w formie poczęstunku, co było miłym zasko-
czeniem. Wydarzenie było doskonałą formą aktywnego 
wypoczynku, sportu i zdrowego stylu życia. Uczestnicy 
zawodów sportowych  dobrze się bawili, a udział w nich 
był bezpłatny.

DOŻYNKI GMINNE
W ostatnią niedzielę sierpnia 2014 roku odbyły się Do-
żynki Gminne, które tradycyjnie rozpoczęły się Mszą Św. 

Dziękczynną w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Luzinie, 
odprawioną pod przewodnictwem Ks. Prałata Zygfryda 
Leżańskiego. Po mszy tradycyjnie zaprezentował się prze-
jazd korowodu dożynkowego ulicami Luzina. W korowo-
dzie można było podziwiać m.in. stuletnią pompę stra-
żacką, ciągniki i maszyny rolnicze, pięknie przystrojone 
bryczki, jeźdźców konnych, motocykle oraz najnowsze 
autobusy Pomorskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z 
o.o. z siedzibą w Gdyni. Około godz. 14.30. starostowie 
tegorocznych dożynek, którymi byli Maria i Marek Elwart 
z Kębłowa przekazali na ręce Wójta i Przewodniczącego 
Rady Gminy chleb wypieczony z tegorocznych zbiorów. 
Tradycyjnie już, po przekazaniu chleba,  zaproszeni goście 
w tym m.in. z zaprzyjaźnionej niemieckiej gminy Stolze-
nau wraz z burmistrzem, symbolicznie na znak pokoju 
wypuścili  ze sceny gołębie. Podczas festynu odbył się tur-
niej sołectw, w którym udział wzięli reprezentanci wsi z 
terenu gminy. Rywalizowali w następujących kategoriach: 
slalom z taczką z balotem słomy, rzut balotem słomy i bieg 
w workach. Największą liczbę punktów zdobyli przedsta-
wiciele z sołectwa Kębłowo, drugie miejsce zawodnicy z 
sołectwa Luzino, trzecie miejsce z Barłomina, oraz kolej-
no wg otrzymanych punktów sołectwa: Zelewo, Tępcz, 
Dąbrówka, Wyszecino, Sychowo, Kochanowo, Robakowo 
oraz Milwino. Zaprezentowane zostały przepiękne wień-
ce dożynkowe, przygotowane przez sołectwa.  W konku-
rencji na najpiękniejszy wieniec konkursowy w kategorii 
wieńca klasycznego zwyciężyło sołectwo Luzino, nato-
miast w kategorii wieńca niekonwencjonalnego sołectwo 
Barłomino. Na scenie zaprezentowały się zespoły: Czaro-
dzieje z Kaszub, Fucus, Bliza, a jako atrakcja wieczoru wy-
stąpił zespół ŁUKASH z repertuarem piosenek w rytmach  
muzyki disco-polo, a o godzinie 22.00 odbył się pokaz 
sztucznych ogni. Publiczność przy muzyce bawiła się do 
północy. Warto dodać, że podczas festynu wolontariusze 
fundacji przeprowadzili zbiórkę pieniężną na leczenie 
Mileny Małaszyckiej, mieszkanki gminy, oczekującej na 
operację, która odbędzie się poza granicami kraju, a Po-
morska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o.  zapewniła 
mieszkańcom gminy bezpłatne dojazdy na miejsce wyda-
rzenia.   Sponsorzy dożynek:  GAZ-SYSTEM – sponsor 
główny, Pomorska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o., 
Bank Spółdzielczy w Krokowej O/Luzino, Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ELPOL – Firma 
Robót Elektrycznych Hubert Szweda, PHU AUTO – GAZ  
Marcin Kaszuba, HEWELIX – Usługi Ogólnobudowlane 
Jarosław Hewelt, Transport Ciężarowy, Roboty Ziemne 
Józef Formela, Usługi Budowlane  Maciej Lebiecki,  Ada-
-Light Sp.zo.o. Budy Kozickie 56, Firma Usługowa PRO-
TEL Sp.z o.o., Usługi Stolarskie, Tartak Zygmunt Kleba, 
Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane  EKO-INSTAL 
Piotr Kuczkowski, Waga Piotr - Firma Budowlana, BRA-
CIA BERTRAND Spółka Komandytowa, Przedsiębior-
stwo Inżynieryjne PÓŁWYSEP Kazimierz Okrój i Grze-
gorz Okrój, Wikęd Rafał Kędziora i  Grzegorz Wiśniewski, 
ZHU TRAK – Roman Stenka, MS BRUKI Mirosław Siroc-
ki, Usługi Drogowo-Budowlane i Kanalizacyjne – ARKA 
BUD – Artur Teclaf, Stanisław Richert – INSTALATOR-
STWO SANITARNO GAZOWE I C.O., Richert Włady-
sław P.H.U. „WODO-INSTAL USŁUGI ŚLUSARSKO-
-HYDRAULICZNE”. Patronat medialny objęli: „Dziennik 
Bałtycki”, Radio Kaszëbë oraz Twoja Telewizja Morska. 
Wójt Gminy Luzino składa podziękowania sponsorom 
oraz tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przy-
czynili się do organizacji dożynek gminnych. 
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WIZYTA NA WESTERPLATTE
Uczniowie klas III Szkoły Podstawowej im. płk Stanisła-
wa Dąbka w Sychowie pod opieką wychowawców wzięli 
udział w projekcie edukacyjnym „Westerplatte – znajdź 
klucz do historii” przeprowadzonym w formie gry tere-
nowej, a zorganizowanym przez Muzeum II Wojny Świa-
towej w Gdańsku. Celem gry było przybliżenie historii 
Westerplatte. Trzy drużyny wraz z kapitanami otrzymały 

zadania do wykonania oraz mapę ze wskazówkami do za-
dań specjalnych, dotyczących rozszyfrowania treści depe-
szy - odezwy majora Henryka Sucharskiego, a przez ich 
rozwiązywanie zdobywały wiedzę i uczyły się współpracy 
w grupie. Spotykani na każdym stanowisku rekonstruk-
torzy opowiadali o wyposażeniu i umundurowaniu żoł-
nierzy w czasie II wojny światowej. Dodatkową atrakcją 
były przejazdy drezynami historyczną trasą kolejową na 
terenie dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej. Takie 
poznawanie historii Ojczyzny jest ciekawe i inspirują-
ce do działania i poszukiwania dalszych informacji. Jest 
też hołdem pamięci nie tylko dla bohaterskich żołnierzy 
poległych w obronie Westerplatte, ale też wszystkich wal-
czących w obronie Ojczyzny w czasie II wojny światowej. 
Realizacja projektu była możliwa dzięki Państwu  Joannie 
i Arturowi Teclaf – z Firmy Arkabud, którzy sfinansowali 
dojazd dzieci do Gdańska.

ŚWIĘTO PATRONA 
Społeczność Szkoły Podstawowej im. płk. Stanisława Dąb-
ka w Sychowie w dniu 30 września 2014 roku obchodziła 
swoje święto. Jak co roku, wspominano bohaterstwo i mę-
stwo w obronie Wybrzeża pułkownika Stanisław Dąbka, 
który był żołnierzem budzącym podziw i cześć zarówno u 
Polaków jak i u wrogów. Podczas walk o Gdynię wykazał 
maksimum bohaterstwa, ofiarności i poświęcenia. Zapre-
zentowane przedstawienie podczas uroczystości szkolnej 
pt. „Nigdy więcej wojny”, było prośbą i apelem o pokój na 
całym świecie. Szkoła również obchodziła 35-tą rocznicę 

odsłonięcia tablicy pamiątko-
wej na budynku szkolnym w 
Robakowie, poświęconej Stefa-
nowi Lewińskiemu – nauczy-
cielowi i żołnierzowi, który 
zginął 8 września 1939 roku 
na froncie w obronie Gdyni. 
Z tej okazji szkołę odwiedziła  
rodzina Stefana Lewińskiego. 
Wszystkim gościom podzięko-
wano za przybycie i uświetnie-
nie tak ważnej uroczystość dla 
społeczności szkoły. 

PIKNIK EDUKACYJNY
„Młody Nobel” to kampania edukacyjna Fundacji Roz-
woju Wolontariatu i Fundacji PGNiG im. Ignacego Łuka-
siewicza mająca na celu popularyzowanie przedmiotów 
ścisłych i zachęcanie młodzieży do rozwoju. 22 września 
2014 roku w Gimnazjum Publicznym w Luzinie odbył się 
piknik edukacyjny, w którym wzięli udział uczniowie klas 
drugich. W ramach tego spotkania studenci – wolontariu-
sze z Podkarpacia przeprowadzili warsztaty i pokazy z sze-
ściu dyscyplin naukowych: chemii, fizyki, robotyki, biologii 
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V TURNIEJ ORLIKA
W środę 8 października  2014 roku, w Kościerzynie roze-
grany został finał wojewódzki V Turnieju Orlika o Puchar 
Premiera. W tym elitarnym gronie nie zabrakło corocz-
nych finalistek, piłkarek GOSRiT Luzino. Po raz pierw-
szy do tego finału dotarli również chłopcy. W klasyfika-
cji dziewcząt nasze piłkarki, które od kilku lat regularnie 
reprezentowały nasze województwo w finale krajowym, 
ostatecznie zajęły drugie miejsce, natomiast chłopcy, jako  
debiutanci, zajęli  3 miejsce. Obydwie drużyny, od począt-
ku eliminacji prowadził Rafał Freitag.

SPORTOWA GMINA
9 października br. w siedzibie Polskiego Komitetu Olim-
pijskiego w Warszawie odbyła się Gala Sportowa Polska, 
podczas której wręczano wyróżnienia „Pasjonat Sportowej 
Polski” oraz “Sportowa Gmina 2014”.  Wśród laureatów 
tegorocznej edycji, tej prestiżowej gali nie zabrakło przed-
stawicieli gminy Luzino, Jarosława Wejera- Wójta Gminy 
oraz Piotra Klecha – dyrektora GOSRiT Luzino, którzy z 
rąk znakomitych olimpijczyków:  Andrzeja Suprona,  Ma-
riana Woronina oraz Jacka Wszoły otrzymali tytuł  „Pa-
sjonat Sportowej Polski”. Natomiast Gmina Luzino, jako 
jedna z trzech na Pomorzu, otrzymała tytuł  „Sporto-
wa Gmina 2014”. Tytuł przyznano za szeroką, bezpłatną 
ofertę zajęć sportowych, dzięki którym gminne obiek-
ty sportowe wypełnione są uczestnikami przez cały rok.  

Tech, Zygmunt Kleba – Tartak Kleba oraz Dobrosława 
Joskowska z KCE Vademecum i Piotr Klecha, dyrektor 
GOSRiT Luzino. W rozgrywkach piłkarskich zwycięzca-
mi turnieju  okazali się trenerzy GOSRiT Luzino. Drugą 
drużyną turnieju została firma WIKĘD, a na najniższym 
stopniu podium stanęła drużyna firmy KLEBA. Kolejne 
miejsca zajęli: Pomorski Urząd Wojewódzki, San Tech, 
KCE Vademecum, Pomorska Komunikacja Samochodo-
wa, Eko - Logistik, Protel, U Witka. Zarówno uczestnicy 
konkursu rzutów karnych jak i wszystkie uczestniczące 
drużyny otrzymały za udział pamiątkowe statuetki ufun-
dowane przez Jarosława Wejera- Wójta Gminy Luzino.

TURNIEJ BIZNES CUP
26 października 2014 roku odbył się turniej Biznes Cup, 
do udziału w którym zaproszeni zostali „Przyjaciele Lu-
zińskiego Sportu”, czyli firmy i instytucję sponsorujące 
młodych sportowców KTS-K GOSRiT Luzino. Gościem 
specjalnym turnieju był Ryszard Stachurski - Wojewoda 
Pomorski. Zanim piłkarze rozpoczęli zmagania, odbył się 
konkurs rzutów karnych. W konkursie udział wzięli wła-
ściciele firm, uczestnicy turnieju, którzy zmierzyli się z Ja-
rosławem Wejerem – Wójtem Gminy Luzino, który stanął 
w bramce. W konkursie rzutów karnych  uczestniczyli: 
Janusz Bullmann –  Eko Logistik, Michał Szmytke – San 

oraz chemii warsztatowej i kryminalistyki. Eksperymenty 
naukowe to najlepsza i najbardziej aktywizująca uczniów 
metoda dydaktyczna, dlatego też nasi gimnazjaliści z nie-
ukrywaną ciekawością angażowali się w przeprowadzanie 
różnorodnych doświadczeń. Pokaz z robotyki zaskakiwał 
niesamowitym popisem robotów zbudowanych z klocków 
LEGO najnowszej generacji. Na warsztacie z chemii każdy 
mógł samodzielnie wykonać żelki oraz proste doświad-
czenia chemiczne z użyciem odczynników dostępnych 
w  każdej kuchni. Podczas zajęć z kryminalistyki uczest-
nicy wciągnięci zostali w tajemniczy świat rozwiązywania 
zagadki kryminalnej oraz mogli nauczyć się, jak pobiera 
się odciski palców. Na niekonwencjonalnej lekcji biologii 
dowiedzieli się, jak jest zbudowane serce, a także jak moż-
na oszukać zmysły smaku i słuchu. W trakcie pikniku stu-
denci skupili się na ukazaniu różnorodności nauk ścisłych, 
zaprezentowali zjawiska, które wydają się skomplikowane, 
a otaczają nas w życiu codziennym. Dodatkową atrakcją 
dla uczniów była wystawa zdjęć z misji łazika Curiosity, 
którą można było obejrzeć dzięki współpracy z Konsulem 
Generalnym Stanów Zjednoczonych w Krakowie. Piknik 
edukacyjny był atrakcyjną formą nauki. 
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BIEGI SZTAFETOWE 2014
Na terenie Powiatowego Centrum Młodzieży w Garczy-
nie (koło Kościerzyny) 17 października odbyły się XLIII 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej, XVI Gimnazjada oraz XV 
Licealiada w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziew-
cząt i Chłopców. Była  to największa impreza sportowa w 
roku szkolnym 2014/15 organizowana przez Wojewódzki 
Szkolny Związek w Gdańsku, w której udział wzięło ponad 
1000 uczestników. Prawo startu, w tej imprezie, mieli zwy-
cięzcy eliminacji powiatowych. W mistrzostwach udział 

się ponad 370 uczestników XXIII Biegów Pamięci Jurka 
Tarnowskiego. Zawody rozegrano w 14 kategoriach wie-
kowych, gdzie dziewczęta i chłopcy, rocznik 2005 i młodsi,  
do pokonania mieli  300 m, zaś pozostali  800m, który był 
koronnym dystansem Jurka Tarnowskiego. 
Zwycięzcy poszczególnych kategorii: dziewcząt: rocznik 
2007 i młodsi: 1.Marta Gelińska, 2.Bianka Lesnau, 3. Aga-
ta Rażniewska,  rocznik  2006:1. Zuzanna Lesnau, 2.Sa-
muela Landowska, 3. Wiktoria Domagała, rocznik 2005: 
1. Daria Sikorra, 2. Anastazja Hewelt, 3. Patrycja Figlon, 
rocznik 2004: 1.Bernadeta Landowska, 2.Wiktoria Tobia-
ska, 3.Martyna Koepke, rocznik 2003: 1.Alicja Szmuda, 
2.JuliaWasilczyk, 3.Milena Fajter, rocznik 2002: 1.Rozalia 
Meyer, 2.Agnieszka Sikorra, 3.Anna Szulc, rocznik 2001 i 
starsi: 1. Marta Topp, 2.Ewelina Pielowska, 3.Zofia Topp. 
W kategorii chłopców: rocznik 2007 i młodsi: 1.Kordian 
Kankowski, 2.Kacper Formela, 3.Nikolas Dobbek, rocznik  
2006: 1. Wincenty Markowski, 2.Maksymilian Tomecz-
kowski, 3.Dawid Szałas, rocznik 2005: 1. Kamil Gruba, 
2.Paweł Mach, 3.Jan Szmuda, rocznik 2004: 1.Filip Angel, 
2.Filip Raczyński, 3.Oskar Tomeczkowski, rocznik 2003: 
1.Igor Wiczkowski, 2.Konrad Formela, 3.Alex Pyka, rocz-
nik 2002: 1.Beniamin Damps, 2.Maciej Darznik, 3.Miko-
łaj Nastały, rocznik 2001 i starsi: 1. Mateusz Szałas, 2.Ra-
fał Teclaf, 3.Paweł Minga. Organizatorem imprezy, jak co 
roku byli: Gminny Klub Sportowy w Luzinie, Szkoła Pod-
stawowa im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie oraz Tadeusz 
i Jagoda Tarnowscy wraz z rodziną. Liczne nagrody rze-
czowe i puchary ufundowali: Wójt Gminy Luzino Jarosław 
Wejer oraz rodzina Tarnowskich.

XXIII BIEGI PAMIĘCI 
JURKA TARNOWSKIEGO

3 października br. na obiektach sportowych Szkoły Pod-
stawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie zgromadziło 

PIŁKA NOŻNA HALOWA
Dnia 21 października br. w Linii odbyły się Mistrzostwa 
Powiatu w Piłce Nożnej Halowej, do których zakwalifi-
kowali się uczniowie Szkoły Podstawowej im. Lecha Bąd-
kowskiego w Luzinie. Po zaciętej i wyrównanej rywalizacji 
chłopcy z Luzina zajęli  pierwsze miejsce i zapewnili sobie 
awans do półfinałów wojewódzkich. 
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 Okręg Nr 3

ROJEWSKI Przemysław Rafał lat 39, zam. Luzino
zgłoszony przez KOMITET WYBOR-

CZY WYBORCÓW NASZA AKTYW-
NA GMINA

lista nr 12

 Okręg Nr 2

KANKOWSKI Piotr Marcin lat 37, zam. Luzino
zgłoszony przez KOMITET WYBOR-

CZY WYBORCÓW NASZA AKTYW-
NA GMINA

lista nr 12

BORSKA-SOCHA 
Lucyna Magdalena lat 47, zam. Luzino zgłoszona przez KWW NASZA GMI-

NA-WSPÓLNYM DOBREM lista nr 13

LABUDDA Dorota Ewa lat 50, zam. Luzino zgłoszona przez KWW LUZINO NAJ-
WYŻSZY CZAS NA ZMIANY lista nr 15

ŁAGUS Andrzej lat 58, zam. Luzino zgłoszony przez KWW TWÓJ SAMO-
RZĄD SĄSIEDZKI lista nr 18

GAJEWSKA Patrycja Weronika lat 19, zam. Luzino zgłoszona przez KWW LUZINO - 
CZAS NA ZMIANY lista nr 19

KULHAWIK Kazimierz lat 54, zam. Luzino zgłoszony przez KWW AKTYWNA 
GMINA 2014-2020 lista nr 21

 Okręg Nr 1

MIELEWCZYK Stanisław lat 50, zam. Luzino
zgłoszony przez KOMITET WYBOR-

CZY WYBORCÓW NASZA AKTYW-
NA GMINA

lista nr 12

TREPCZYK Wiesław Marian lat 52, zam. Luzino zgłoszony przez KWW NASZA GMI-
NA-WSPÓLNYM DOBREM lista nr 13

RECLAW Katarzyna Danuta lat 23, zam. Luzino zgłoszona przez KWW MŁODZI PO-
NAD PODZIAŁAMI lista nr 14

POBŁOCKI Tadeusz Antoni lat 61, zam. Luzino zgłoszony przez KWW LUZINO NAJ-
WYŻSZY CZAS NA ZMIANY lista nr 15

HOLKE Katarzyna lat 42, zam. Luzino zgłoszona przez KWW  - ALTERNA-
TYWA DLA LUZINA lista nr 20

Kandydaci na Wójta Gminy Luzino

1 BRZESKI Mieczysław lat 43, zam. Luzino wykształcenie 
wyższe

nie należy 
do partii po-

litycznej

zgłoszony przez KOMITET 
WYBORCZY WYBOR-

CÓW NASZA AKTYWNA 
GMINA

2 KUNZ Waldemar Adam lat 40, zam. Luzino wykształcenie 
wyższe

nie należy 
do partii po-

litycznej

zgłoszony przez KWW LU-
ZINO NAJWYŻSZY CZAS 

NA ZMIANY

3 WEJER Jarosław Piotr lat 52, zam. Luzino wykształcenie 
wyższe

nie należy 
do partii po-

litycznej

zgłoszony przez KWW NA-
SZA GMINA-WSPÓLNYM 

DOBREM

WYBORY 2014

Kandydaci do Rady Gminy Luzino

Nastały Mikołaj, Darznik Maciej, Wiczkowski Igor, Skiba 
Szymon, Dzięcielski Damian, Lis Gracjan, Tracz Marcin, 
Damps Szymon, Langa Jakub, Damps Beniamin, Angel 
Filip (rezerwowy) będzie reprezentowała województwo 
pomorskie na Mistrzostwach Polski w Sztafetowych Bie-
gach Przełajowych, które odbędą się pod koniec kwietnia 
2015r. w Łodzi.

wzięło 20 sztafet po 10 zawodników.  Sukces odnieśli 
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w 
Luzinie, którzy po zajęciu pierwszego miejsca w elimina-
cjach powiatowych, powtórzyli swoją wyższość nad rywa-
lami zajmując również pierwsze miejsce w Mistrzostwach 
Województwa Pomorskiego w kategorii chłopców na dy-
stansie 10x800 m. W nagrodę sztafeta chłopców w składzie 
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 Okręg Nr 7

FORMELA Bartłomiej Teodor lat 36, zam. Luzino zgłoszony przez KWW NASZA GMI-
NA-WSPÓLNYM DOBREM lista nr 13

SŁOWY Tadeusz Kazimierz lat 46, zam. Luzino zgłoszony przez KWW LUZINO NAJ-
WYŻSZY CZAS NA ZMIANY lista nr 15

KOTŁOWSKA Karolina lat 23, zam. Luzino zgłoszona przez KWW PRZYJACIÓŁ I 
SYMPATYKÓW GL lista nr 16

GAJEWSKI Krystian Wojciech lat 26, zam. Luzino zgłoszony przez KWW LUZINO - 
CZAS NA ZMIANY lista nr 19

 Okręg Nr 6

BRZESKI Mieczysław lat 43, zam. Luzino
zgłoszony przez KOMITET WYBOR-

CZY WYBORCÓW NASZA AKTYW-
NA GMINA

lista nr 12

KRYŻA Ryszard Antoni lat 67, zam. Luzino zgłoszony przez KWW NASZA GMI-
NA-WSPÓLNYM DOBREM lista nr 13

BACH Rafał lat 24, zam. Luzino zgłoszony przez KWW MŁODZI PO-
NAD PODZIAŁAMI lista nr 14

RUTKOWSKI Wojciech Stanisław lat 47, zam. Luzino zgłoszony przez KWW LUZINO NAJ-
WYŻSZY CZAS NA ZMIANY lista nr 15

SZTURGULEWSKA Agata Teresa lat 35, zam. Luzino zgłoszona przez KWW AGATA 
SZTURGULEWSKA lista nr 17

TORUŃCZAK Karolina Anna lat 25, zam. Kębłowo zgłoszona przez KWW  - ALTERNA-
TYWA DLA LUZINA lista nr 20

 Okręg Nr 5

MIELKE Wojciech Szymon lat 23, zam. Luzino
zgłoszony przez KOMITET WYBOR-

CZY WYBORCÓW NASZA AKTYW-
NA GMINA

lista nr 12

PIĄTEK Sylwester Grzegorz lat 58, zam. Luzino zgłoszony przez KWW NASZA GMI-
NA-WSPÓLNYM DOBREM lista nr 13

LEYK Daniel lat 26, zam. Luzino zgłoszony przez KWW MŁODZI PO-
NAD PODZIAŁAMI lista nr 14

BOJKA Roman Tomasz lat 44, zam. Luzino zgłoszony przez KWW LUZINO NAJ-
WYŻSZY CZAS NA ZMIANY lista nr 15

 Okręg Nr 4

SIKORA Radosław Andrzej lat 29, zam. Luzino
zgłoszony przez KOMITET WYBOR-

CZY WYBORCÓW NASZA AKTYW-
NA GMINA

lista nr 12

CEJROWSKI Stanisław Wacław lat 54, zam. Luzino zgłoszony przez KWW NASZA GMI-
NA-WSPÓLNYM DOBREM lista nr 13

KOTŁOWSKA Krystyna Teresa lat 46, zam. Luzino zgłoszona przez KWW LUZINO NAJ-
WYŻSZY CZAS NA ZMIANY lista nr 15

GRUBA Kornel Andrzej lat 20, zam. Luzino zgłoszony przez KWW PRZYJACIÓŁ I 
SYMPATYKÓW GL lista nr 16

GAJEWSKI Mateusz Marek lat 18, zam. Luzino zgłoszony przez KWW LUZINO - 
CZAS NA ZMIANY lista nr 19

ZIEMANN Krystyna Barbara lat 51, zam. Kochanowo zgłoszona przez KWW  - ALTERNA-
TYWA DLA LUZINA lista nr 20

SZCZEPANIAK 
Katarzyna Magdalena lat 53, zam. Luzino zgłoszona przez KWW LUZINO NAJ-

WYŻSZY CZAS NA ZMIANY lista nr 15

KOTŁOWSKA Wioletta lat 23, zam. Luzino zgłoszona przez KWW PRZYJACIÓŁ I 
SYMPATYKÓW GL lista nr 16

MEYER Aleksandra Stanisława lat 41, zam. Luzino zgłoszona przez KWW ALEKSANDRY 
MEYER lista nr 24
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 Okręg Nr 12

ENGELBRECHT Stanisław lat 49, zam. Kębłowo zgłoszony przez KWW NASZA GMI-
NA-WSPÓLNYM DOBREM lista nr 13

TORUŃCZAK Iwona Barbara lat 48, zam. Kębłowo zgłoszona przez KWW LUZINO NAJ-
WYŻSZY CZAS NA ZMIANY lista nr 15

 Okręg Nr 11

BOGUCKI Jacek Karol lat 32, zam. Robakowo zgłoszony przez KWW NASZA GMI-
NA-WSPÓLNYM DOBREM lista nr 13

SŁOWI Edmund Józef lat 71, zam. Luzino zgłoszony przez KWW LUZINO NAJ-
WYŻSZY CZAS NA ZMIANY lista nr 15

BYCZKOWSKI Paweł Bartłomiej lat 23, zam. Luzino zgłoszony przez KWW PRZYJACIÓŁ I 
SYMPATYKÓW GL lista nr 16

TECLAF Romana Teresa lat 42, zam. Robakowo zgłoszona przez KWW TWÓJ SAMO-
RZĄD SĄSIEDZKI lista nr 18

GRUBA Kamil Łukasz lat 18, zam. Luzino zgłoszony przez KWW LUZINO - 
CZAS NA ZMIANY lista nr 19

 Okręg Nr 10

KUMMER Michał Karol lat 29, zam. Sychowo
zgłoszony przez KOMITET WYBOR-

CZY WYBORCÓW NASZA AKTYW-
NA GMINA

lista nr 12

NADOLSKI Bronisław lat 54, zam. Dąbrówka zgłoszony przez KWW NASZA GMI-
NA-WSPÓLNYM DOBREM lista nr 13

GAFFKE Rajmund Franciszek lat 56, zam. Milwino zgłoszony przez KWW LUZINO NAJ-
WYŻSZY CZAS NA ZMIANY lista nr 15

TREPCZYK Sylwia Agnieszka lat 35, zam. Milwino zgłoszona przez KWW TWÓJ SAMO-
RZĄD SĄSIEDZKI lista nr 18

WINIARSKI Jacek Henryk lat 50, zam. Luzino zgłoszony przez KWW  - ALTERNA-
TYWA DLA LUZINA lista nr 20

 Okręg Nr 9

KANDZORRA Józef lat 58, zam. Barłomino
zgłoszony przez KOMITET WYBOR-

CZY WYBORCÓW NASZA AKTYW-
NA GMINA

lista nr 12

WIŚNIEWSKI Zygmunt Leon lat 62, zam. Wyszecino zgłoszony przez KWW NASZA GMI-
NA-WSPÓLNYM DOBREM lista nr 13

BOJKA Elżbieta Dorota lat 31, zam. Luzino zgłoszona przez KWW LUZINO NAJ-
WYŻSZY CZAS NA ZMIANY lista nr 15

KLEIN Łukasz lat 23, zam. Luzino zgłoszony przez KWW PRZYJACIÓŁ I 
SYMPATYKÓW GL lista nr 16

LEYK Sylwester lat 19, zam. Luzino zgłoszony przez KWW LUZINO - 
CZAS NA ZMIANY lista nr 19

BOJKA Dorota Ewa lat 40, zam. Luzino zgłoszona przez KWW - ALTERNA-
TYWA DLA LUZINA lista nr 20

LICAU Małgorzata Rozalia lat 56, zam. Tępcz zgłoszona przez KWW MAŁGORZA-
TA LICAU lista nr 23

 Okręg Nr 8

HEBEL Mariusz lat 27, zam. Luzino
zgłoszony przez KOMITET WYBOR-

CZY WYBORCÓW NASZA AKTYW-
NA GMINA

lista nr 12

RICHERT Dariusz Adam lat 33, zam. Luzino zgłoszony przez KWW NASZA GMI-
NA-WSPÓLNYM DOBREM lista nr 13

SLAS Grzegorz Łukasz lat 27, zam. Luzino zgłoszony przez KWW LUZINO NAJ-
WYŻSZY CZAS NA ZMIANY lista nr 15
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Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania 
oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

 Okręg Nr 15

BĄK Sabina Renata lat 42, zam. Zelewo
zgłoszony przez KOMITET WYBOR-

CZY WYBORCÓW NASZA AKTYW-
NA GMINA

lista nr 12

GROTH Ryszard Jan lat 58, zam. Zelewo zgłoszony przez KWW NASZA GMI-
NA-WSPÓLNYM DOBREM lista nr 13

HERBASZ Janina Beata lat 43, zam. Kębłowo zgłoszona przez KWW LUZINO NAJ-
WYŻSZY CZAS NA ZMIANY lista nr 15

GAFFKE Natalia Magdalena lat 20, zam. Milwino zgłoszona przez KWW - ALTERNA-
TYWA DLA LUZINA lista nr 20

BUDNIK Kazimierz Franciszek lat 42, zam. Zelewo zgłoszony przez KWW AKTYWNA 
GMINA 2014-2020 lista nr 21

TOKARSKA Łucja Urszula lat 53, zam. Kochanowo zgłoszona przez KWW WSPÓLNE 
DOBRO lista nr 22

Nr obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania

Przynależność 
okręgów wy-

borczych

Siedziba Obwodo-
wej Komisji Wy-

borczej

1

Sołectwo Luzino ul.: 10 Marca, 3 Maja, Abrahama, Bankowa, 
Brzozowa, Chopina, Chrobrego, Długa, Gen. Hallera, Grodz-
ka, Kaszubska, Kopernika, Kościelna, Kościuszki, Krzywa, Ks. 
Machalewskiego, Ks. Rzepczyńskiego, Ks. Sychty,  Ks. Wryczy, 
Kwiatowa, Leona Roppla,  Łączna, Łąkowa,  Młyńska, Ogrodo-
wa, Pomorska, Por. Bernarda Michałki, Remusa, Poprzeczna, 
Robotnicza, Rotmistrza Pileckiego, Rybacka, Rzeczna, Staro-
wiejska, Słoneczna, Sobieskiego, Stolema, Szkolna, Wejhera,  
Wiśniowa, Wschodnia, Zakątna, Zbigniewa Herberta, Zielona.

5, 6, 7

Szkoła Podstawowa 
w Luzinie, 

ul. Szkolna 13, 
84-242 Luzino 

(nowa część szkoły)

2
Sołectwo Luzino ul.: Asnyka, Bądkowskiego, Biała, Botanicz-
na, Brylantowa, Bursztynowa,  Diamentowa, Dolna, Fiołkowa, 
Gen. Sikorskiego, Grabskiego, Jana Waraksy, Jasna, Jaśminowa,

4, 8

 Okręg Nr 14

DETTLAFF Michał Jan lat 26, zam. Kębłowo
zgłoszony przez KOMITET WYBOR-

CZY WYBORCÓW NASZA AKTYW-
NA GMINA

lista nr 12

MIOTKE Patryk Karol lat 25, zam. Kębłowo zgłoszony przez KWW NASZA GMI-
NA-WSPÓLNYM DOBREM lista nr 13

STENKA Halina Małgorzata lat 46, zam. Kębłowo zgłoszona przez KWW LUZINO NAJ-
WYŻSZY CZAS NA ZMIANY lista nr 15

MARZEJON Emilia Katarzyna lat 32, zam. Kębłowo zgłoszona przez KWW AGATA 
SZTURGULEWSKA lista nr 17

 Okręg Nr 13

DETTLAFF Magdalena Jadwiga lat 25, zam. Kębłowo zgłoszona przez KWW NASZA GMI-
NA-WSPÓLNYM DOBREM lista nr 13

KOSZAŁKA Zdzisław Franciszek lat 56, zam. Kębłowo zgłoszony przez KWW LUZINO NAJ-
WYŻSZY CZAS NA ZMIANY lista nr 15

ŁAGUS Marcin Tadeusz lat 34, zam. Kębłowo zgłoszony przez KWW TWÓJ SAMO-
RZĄD SĄSIEDZKI lista nr 18

LEYK Szymon lat 23, zam. Luzino zgłoszony przez KWW LUZINO - 
CZAS NA ZMIANY lista nr 19

DZIENISZ Kinga Adriana lat 28, zam. Luzino zgłoszona przez KWW  - ALTERNA-
TYWA DLA LUZINA lista nr 20
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2

Konopnickiej, Konwaliowa, Koralowa, Krokusowa, Krótka, 
Kryształowa, Ks. Gończa,  Kuczewska, Miła, Miętowa, Narcy-
zowa, Ofiar Grudnia 1970, Ofiar Stutthofu,  Okólna, Okrężna, 
Pawła Miotk, Perłowa, Piaskowa, Piękna, Podgórna, Robakow-
ska, Różana, Rubinowa, Rumiankowa, Słowackiego, Strażac-
ka, Szafirowa, Szmaragdowa, Topazowa, Turkusowa, Wiejska, 
Wolna, Wspólna, Zacisze,  Zgody, Żeromskiego, Żołnierzy Nie-
złomnych.

4, 8

Szkoła Podstawowa 
w Luzinie 

ul. Szkolna 13, 
84-242 Luzino 

(stara część szkoły)

3

Sołectwo Luzino: ul. Akacjowa, Borówkowa, Bukowa, Cey-
nowy, Chabrowa, Cicha, Cisowa, Czesława Miłosza, Derdow-
skiego, Dębowa, Dobra, Drzewiarza, Gen.Dąbrowskiego, Gen.
Fieldorfa, Gen.Pułaskiego, Grabowa, Graniczna, Gryfa Pomor-
skiego,  Grzybowa, Jagodowa, Jałowcowa, Jaworowa, Jodłowa, 
Jana Pawła II, Kamienna, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
Kasztanowa, Klonowa, Ks.Jastaka, Ks.Sumińskiego, Ks. Jana 
Twardowskiego, Kusocińskiego, Leszczynowa, Letnia, Lębor-
ska, Lipowa, Majkowskiego, Mjr. Sucharskiego, Malinowa, Mic-
kiewicza, Modrzewiowa, Obrońców Poczty Gdańskiej, Obroń-
ców Westerplatte, Olchowa, Olimpijska, Oliwkowa, Orzecho-
wa, Owocowa, Paraszyńska, Partyzantów, Polna, Południowa, 
Porzeczkowa, Poziomkowa, Północna, Prosta, Przemysłowa, 
Przyleśna, Przy Torze, płk. Dąbka, Siostry Faustyny, Solidarno-
ści, Sosnowa, Spacerowa, Spółdzielców, Strzebielińska, Świer-
kowa, Tartaczna, Truskawkowa, Wąska, Wejherowska, Wielki 
Las, Wierzbowa, Wilczka,  Władysława Markowskiego, Wojska 
Polskiego, Wrzosowa, Wybickiego, Żurawinowa.

1, 2, 3

Gimnazjum 
Publiczne 
w Luzinie

ul. Mickiewicza 22
84-242 Luzino

Lokal głosowania 
przystosowany 
do potrzeb wy-

borców niepełno-
sprawnych.

4 Sołectwa: Barłomino, Tępcz, Wyszecino 9

Szkoła Podstawowa 
w Wyszecinie
ul. Szkolna 2

84-242 Luzino

5 Sołectwa: Dąbrówka, Milwino, Robakowo, Sychowo 10, 11

Szkoła Podstawowa 
w Sychowie
ul. Szkolna 4

84-242 Luzino

6

Sołectwo Kębłowo ul.: 11 Listopada,  Abrahama, Akacjowa, 
Baczyńskiego, Barokowa, Borówkowa, Brzechwy, Brzozowa, 
Bukowa, Bursztynowa,  Charwatyńska, Chłopska, Dębowa, 
Diamentowa, Doktora Jagalskiego, Fiołkowa, Gen.Andersa, 
Gen.Fieldorfa, Gospodarska, Herberta, Heweliusza, Jagodo-
wa, Jaśminowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Konwaliowa, 
Kopernika, Kościuszki, Krokusowa, Krótka, Lazurowa, Leśna 
Polana, Leszczynowa, Leśnicza, Lęborska, Lipowa, Łączna, Łą-
kowa, mjr. Szendzielarza, Makowa, Mickiewicza, Miętowa, Mo-
drzewiowa, Morska, Narcyzowa, Norwida, Obr.Helu, Okrężna, 
Orzechowa, Perłowa, Przyleśna, Pszczelarska, Reja, Reymonta, 
Rolnicza, Różana, Rubinowa, Rumiankowa, Sienkiewicza, Sło-
wackiego, Solidarności, Spokojna, Staffa, Strażacka, Szafirowa, 
Świerkowa, Uczniowska, Wejherowska, Wiejska, Witosa,  Wi-
śniowa, Wolności, Wrzosowa, Wspólna, Zagrodowa,  Zamko-
wa. Zbożowa, Zielona, Żurawinowa.

12, 13

Szkoła Podstawowa 
w Kębłowie

ul. Wiejska 49
84-242 Luzino

(budynek szkoły)

7

Sołectwo Kębłowo ul.:  10 Lutego, 3 Maja, Broniewskiego, Ce-
drowa, Chopina, Chrobrego,  Gen.Bema, Gen.Hallera, Gdańska, 
Grabowa, Hetmańska, Świętej Jadwigi, Kasztelańska, Klonowa, 
Kochanowskiego, Komandorska, Konopnickiej, Krasickiego, 
Krucza, Leśna, Ludowa, Olchowa, Ogrodowa, Ks. Popiełuszki, 
Piastowska, Polna, Północna, Prosta, Prusa, Siewna, Sobieskie-
go, Sosnowa, Starowiejska, Szenwalda,  Topolowa, Waszyngto-
na, Wejhera, Wierzbowa, Wybickiego, Zakątna, Zamenhoffa, 
Żurawia, Żwirki i Wigury
oraz Sołectwa: Kochanowo, Zelewo, Zielnowo

14, 15

Szkoła Podstawowa 
w Kębłowie

ul. Wiejska 49
84-242 Luzino

(budynek sali gim-
nastycznej)

Lokal głosowania 
przystosowany 
do potrzeb wy-

borców niepełno-
sprawnych.
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Okręgi wyborcze dla wyboru Rady Gminy Luzino

Nr okręgu
wyborcze-

go 
Granice okręgu wyborczego

Liczba
radnych wybie-

ranych
 w okręgu

1

Sołectwo Luzino ulice: Wejherowska, Prosta, Wielki Las, Kamienna, Graniczna, Prze-
mysłowa, Drzewiarza, Partyzantów, Gryfa Pomorskiego, Mjr. Sucharskiego, Tartaczna, 
Mickiewicza, Ks. Jastaka, Siostry Faustyny, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Włady-
sława Markowskiego, Jana Pawła  II, Solidarności, Kusocińskiego, Olimpijska, Gen. Dą-
browskiego, Ks. Sumińskiego, Polna, Spacerowa, Wojska Polskiego, Obr. Westerplatte, 
Majkowskiego, Płk Dąbka, Przy Torze, Gen. Pułaskiego, Ks. Jana Twardowskiego, Cze-
sława Miłosza, Grzybowa, gen. Fieldorfa 

1

2

Sołectwo Luzino ulice: Wejherowska, Prosta, Wielki Las, Kamienna, Graniczna, Prze-
mysłowa, Drzewiarza, Partyzantów, Gryfa Pomorskiego, Mjr. Sucharskiego, Tartaczna, 
Mickiewicza, Ks. Jastaka, Siostry Faustyny, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Włady-
sława Markowskiego, Jana Pawła  II, Solidarności, Kusocińskiego, Olimpijska, Gen. Dą-
browskiego, Ks. Sumińskiego, Polna, Spacerowa, Wojska Polskiego, Obr. Westerplatte, 
Majkowskiego, Płk Dąbka, Przy Torze, Gen. Pułaskiego, Ks. Jana Twardowskiego, Cze-
sława Miłosza, Grzybowa, gen. Fieldorfa 

1

3
Sołectwo Luzino ulice: Strzebielińska, Modrzewiowa,  Północna, Sosnowa, Południo-
wa, Świerkowa, Jodłowa, Grabowa, Paraszyńska, Wrzosowa, Chabrowa, Borówkowa, 
Porzeczkowa, Poziomkowa, Truskawkowa, Jagodowa, Malinowa, Żurawinowa, Oliw-
kowa, Jałowcowa, Wąska, Owocowa

1

4

Sołectwo Luzino ulice: Wiejska, Rumiankowa, Miętowa, Botaniczna, Słowackiego, 
Asnyka, Konwaliowa, Krokusowa, Narcyzowa, Jaśminowa, Różana, Bądkowskiego, 
Fiołkowa, Ofiar Stutthofu, Okrężna, Jasna, Bursztynowa, Perłowa, Rubinowa, Szafi-
rowa, Ofiar Grudnia 1970, Jana Waraksy, Gen. Sikorskiego, Koralowa, Kryształowa, 
Szmaragdowa, Strażacka, Biała, Żołnierzy Niezłomnych, Turkusowa, Diamentowa, To-
pazowa, Brylantowa

1

5 Sołectwo Luzino ulice: Wiśniowa, Abrahama, Łączna, Młyńska, Krzywa, Gen. Halle-
ra, Bankowa, 3 Maja, Ks. Wryczy, 10 Marca, Poprzeczna, Robotnicza, Chrobrego 1

6

Sołectwo Luzino ulice: Kościelna, Długa, Grodzka, Zbigniewa Herberta, Por. Ber-
narda Michałki, Zakątna, Starowiejska, Ks. Rzepczyńskiego, Pomorska, Rybacka, Ks. 
Sychty, Stolema, Remusa, Rzeczna, Leona Roppla, Szkolna, Kaszubska, Sobieskiego, 
Kopernika, Kościuszki, Ogrodowa, Ks. Machalewskiego, Rotmistrza Pileckiego, Wej-
hera, Chopina, Zielona

1

7 Sołectwo Luzino ulice: Łąkowa, Brzozowa, Kwiatowa, Słoneczna, Wschodnia 1

8
Sołectwo Luzino ulice: Dolna, Krótka, Podgórna, Okólna, Piękna, Miła, Zacisze, Ro-
bakowska, Wolna, Grabskiego, Wspólna, Pawła Miotka, Żeromskiego, Konopnickiej, 
Piaskowa, Ks. Gończa, Kuczewska, Zgody

1

9 Sołectwa: Barłomino, Wyszecino, Tępcz 1
10 Sołectwa: Milwino, Sychowo, Dąbrówka 1
11 Sołectwo: Robakowo 1

12

Sołectwo Kębłowo ulice: Lęborska, Leśna Polana, Charwatyńska, Łąkowa, Zamkowa, 
Dębowa, Brzozowa, Akacjowa, Bukowa, Konwaliowa, Wrzosowa, Jaśminowa, Jagodo-
wa, Narcyzowa, Zbożowa, Borówkowa, Szafirowa, Diamentowa, Rubinowa, Krótka, 
Orzechowa, Kasztanowa, Rolnicza, Mickiewicza, Fiołkowa, Makowa, Różana, Mię-
towa, Rumiankowa, Żurawinowa, Baczyńskiego, Reja, Słowackiego, Norwida, Staffa, 
Brzechwy, Reymonta, Sienkiewicza, Witosa, Leszczynowa, Mjr. Szendzielarza, Gen. 
Fieldorfa, Wspólna, Lipowa, Świerkowa, Jesionowa, Wiejska (od skrzyżowania z ul. 
Charwatyńską do skrzyżowania z ul. Chłopską, Ludową). Lazurowa, Spokojna

1

13

Sołectwo Kębłowo ulice: Chłopska, Wejherowska, Zielona, Leśnicza, Bursztynowa, 
Przyleśna, Doktora Jagalskiego, Herberta, Perłowa, Gospodarska, Pszczelarska, Zagro-
dowa, Abrahama, Morska, Barokowa, Modrzewiowa, Wiejska  (od skrzyżowania z ul. 
Chłopską, Ludową do skrzyżowania z ul. Wejherowską), Wolności, Solidarności, 11 Li-
stopada, Okrężna, Obr. Helu, Łączna, Gen. Andersa, Jodłowa, Wiśniowa, Heweliusza, 
Kopernika, Uczniowska, Krokusowa, Strażacka, Kościuszki

1
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14

Sołectwo Kębłowo ulice: Gdańska, Siewna, Topolowa, Cedrowa, Klonowa, Żwirki i 
Wigury, Leśna, Żurawia, Piastowska, 10 Lutego, 3 Maja, Komandorska, Starowiejska, 
Krucza, Hetmańska, Zakątna, Północna, Grabowa, Sosnowa, Wejhera, Kasztelańska, 
Gen. Hallera, Gen. Bema, Waszyngtona, Prosta, Krasickiego, Kochanowskiego, Wierz-
bowa, Chrobrego, Ogrodowa, Konopnickiej, Ks. Popiełuszki, Ludowa, Świętej Jadwigi, 
Broniewskiego, Sobieskiego, Chopina, Prusa, Zamenhoffa, Szenwalda, Wybickiego, Ol-
chowa, Polna

1

15 Sołectwa: Zelewo, Kochanowo, Zielnowo 1

UROCZYSTA SESJA
RADY GMINY LUZINO

Przewodniczący Rady

zaprasza mieszkańców gminy 

na uroczystą XLVI sesję Rady Gminy Luzino, 
podsumowującą kadencję 2010 – 2014, 

która odbędzie się dnia 07 listopada 2014 roku
o godzinie 1200,

w Szkole Podstawowej im. płk Stanisława Dąbka
w Sychowie (sala gimnastyczna).

W programie sesji m.in.: informacja przewodniczącego 
Rady Gminy o pracy rady w latach 2010 – 2014, 

informacja z działalności Wójta Gminy mijającej kadencji,
występy artystyczne, podziękowania.  

75. ROCZNICA 
WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

01 września br. o godz. 445, przy Pomniku Powstańców 
i Wojaków, zgromadzili się mieszkańcy Luzina, w tym 
harcerze, strażacy, kombatanci wraz z przedstawicielami 
władz Gminy Luzino i zaprzyjaźnionej Gminy Stolze-
nau oraz Proboszczem parafii pw. św. Wawrzyńca, w celu  
upamiętnienia 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 
Przy odtworzonych dźwiękach wystrzałów ze Schleswiga 
– Holstein i syren alarmowych, w skupieniu i milczeniu, 
oddano hołd wszystkim poległym i pomordowanym pod-
czas II wojny światowej. Następnie odśpiewano hymn pań-
stwowy, odmówiono modlitwę oraz złożono symboliczne 
wiązanki kwiatów i zapalono znicze. O godz. 800 w kościele 
pw. Matki Boskiej Różańcowej odprawiona została msza 

św. w intencji ofiar wojny, po której uczniowie gimnazjum  
złożyli kwiaty i zapalili znicz przy Obelisku Józefa Wilcz-
ka, a uczniowie Szkoły Podstawowej w Luzinie przy Obeli-
sku Marszu Śmierci i na Mogile Stutthowiaków. 


