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Obecna Kadencja Rady Gminy Luzino dobiega końca.  
Dokonano wiele zmian mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców.  

Polityka inwestycyjna Gminy prowadzona była w kierunku zabezpieczenia potrzeb miesz-
kańców w zakresie infrastruktury drogowej i technicznej, jak również wspierania rozwoju 

społeczno-gospodarczego. Działalność władz samorządowych gminy Luzino była niejedno-
krotnie wyróżniana. Minione cztery lata upłynęły pod znakiem wielu inwestycji i sukcesów. 

Obecnie Gmina Luzino realizuje największą  i najbardziej kosztowną inwestycję w swojej 
historii. W wyniku jej realizacji m.in. zostanie wybudowane 54,21 km kanalizacji sanitarnej, 

przebudowana zostanie również sieć wodociągowa. Gmina Luzino zadbała również o naj-
młodszych mieszkańców. Na budowę żłobka samorząd otrzymał największe dofinansowanie 

w kraju, bo aż 3 mln. złotych. Park Profesora Gerarda Labudy, w którym odsłonięty został 
pomnik wybitnego uczonego został doceniony przez Związek Urbanistów Polskich. Podczas 
XX Światowego Zjazdu Kaszubów,  który po raz pierwszy odbył się w gminie wiejskiej gości-

liśmy w Luzinie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzeja Dudę. 

Zagospodarowanie centrum Luzina

Budowa ul. Okólnej w Luzinie Otwarcie żłobka "Tuptusie"
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NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE I WYDARZENIA 
MINIONEJ KADENCJI 

ROK 2015

MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
Projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w 
Gminie Luzino”, którego wartość wyniosła 1 045 953,16 zł 
brutto realizowany był w okresie od 3 lutego 2014 r. do 2 
lutego 2015 r. Jego głównym założeniem była poprawa ja-
kości w oddziałach  przedszkolnych w 5 szkołach podsta-
wowych położonych na terenie Gminy Luzino poprzez ich 
doposażenie w celu dostosowania oddziałów do potrzeb 
dzieci 3-4 letnich. W ramach projektu zostały wybudowa-
ne place zabaw przy szkołach, wykonano nawierzchnie, 
ogrodzenia i zamontowano urządzenia zabawowe. Zmo-
dernizowane zostały toalety i łazienki, a także w ramach 
projektu szkoły zostały wyposażone w pomoce dydaktycz-
ne, w tym sprzęt komputerowy i tablice multimedialne.

REWITALIZACJA CENTRUM WSI  
– PARK PROF. GERARDA LABUDY

Teren, na którym został zrealizowany projekt przez wie-
le lat był torfowiskiem i szpecił centrum wsi Luzino, gdyż 
niejednokrotnie był składowiskiem odpadów komunal-
nych. Dziś, w tym samym miejscu do dyspozycji miesz-
kańców oraz przyjezdnych jest ogólnodostępny park z 
alejkami spacerowymi, ławkami, stawem i roślinnością. 
Zakres rzeczowy projektu obejmował budowę alejek (cią-
gów pieszych), budowę stawu oraz małej architektury: 
montaż ławek i koszy na śmieci, wykonanie instalacji i sie-
ci elektrycznych poprzez montaż opraw oświetleniowych 
oraz nasadzenie drzew, krzewów i kwiatów. W centrum 
mieszkańcy mogą korzystać z darmowego WiFi. Całkowi-
ta wartość projektu wyniosła 1 194 264, 89 zł. Wartość do-
finansowania wyniosła 825 305, 00 zł. W 2015 r. Otwarcie 
„Centrum Luzina” rozpoczęło uroczystości 25-lecia ist-
nienia luzińskiego samorządu. Rok później Gmina Luzino 
otrzymała za utworzenie tzw. Centrum Luzina – I Wyróż-
nienie w XI „Konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publicz-
ną Województwa Pomorskiego 2016”. W 2017 r. Zwią-
zek Główny Towarzystwa Urbanistów Polskich uznał, że 
luziński projekt „Rewitalizacja przestrzeni publicznej po-
przez zagospodarowanie centrum wsi Luzino” zasługuje 
na wyróżnienie w kategorii „Przestrzeń Publiczna w ziele-
ni, w ramach XII edycji konkursu na najlepiej zagospoda-

rowaną przestrzeń publiczną w Polsce”, organizowanego 
we współpracy ze Związkiem Miast Polskich. Ceremonia 
wręczania nagród odbyła się 16 października 2018 r. pod-
czas trwania Kongresu Polityki Miejskiej w Krakowie. 

BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI  

WODOCIĄGOWYCH ORAZ UJĘĆ WODY 
 NA TERENIE GMINY LUZINO

Zakres rzeczowy prac obejmował rozbudowę Automa-
tycznej Stacji Uzdatniania Wody w Luzinie, wybudowanie 
wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
domowymi na terenie Kębłowa i Luzina, a także wywier-
cenie otworów dla studni na ujęciach wody w Kębłowie 
i Luzinie. Wybudowany został również odcinek sieci wo-
dociągowej w ul. Ofiar Stutthofu w Luzinie pomiędzy ul. 
Koralową i Ofiar Grudnia 1970, a także wykonana zosta-
ła obudowa studni nr 3 na terenie ujęć wody Kębłowo i 
Luzino II. Łączny koszt inwestycji wyniósł 3 122 743,88 zł. 

ROK 2016
„UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIE-

KOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI LUZINO”
Dnia 22 września 2016 r.,  w siedzibie Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer podpisał umowę 
dot. dofinansowania realizacji przedsięwzięcia „Uporząd-
kowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Luzino” 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-
-ściekowa w aglomeracjach”. W wyniku realizacji projek-
tu zostanie wybudowane 54,21 km kanalizacji sanitarnej, 
przebudowane 17,38 km sieci wodociągowej oraz przebu-
dowane zostaną 3 ujęcia wody: w Sychowie, w Kębłowie 
oraz 2  w Luzinie. Gmina Luzino otrzymała na ten cel 32 
333 221,56 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniesie 62 
280 598,07 zł. W wyniku realizacji projektu m.in. 4800 go-
spodarstw przyłączy się do sieci kanalizacyjnej.  Warto za-
znaczyć, że projekt ten jest największą w historii gminy in-
westycją. Jej zakończenie zaplanowano na czerwiec 2019 r.

ODSŁONIĘCIE POMNIKA PROFESORA GERARDA 
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LABUDY
W październiku 2016 r. mieszkańcy Gminy Luzino odda-
li hołd wielkiemu uczonemu, wyjątkowemu człowieko-
wi, profesorowi zwyczajnemu, który edukację rozpoczął 
w Luzinie, stąd wyruszył w świat nauki, także w Luzinie, 
zgodnie ze swoją wolą spoczął na nekropolii. Pomnik Pro-
fesora Gerarda Labudy udało się postawić nie tylko dzięki 
wkładowi własnemu gminy, ale także dzięki darczyńcom. 
Inicjatywę budowy pomnika podjęto z okazji obchodzo-
nego w Gminie Luzino Roku Profesora Gerarda Labudy. 
Jest to  pierwszy pomnik profesora w Polsce.

ROK 2017

OTWARCIE ŻŁOBKA „TUPTUSIE” 
Na budowę żłobka który został uroczyście otwarty  30 
marca 2017 r. Gmina Luzino otrzymała 3 mln. z rządo-
wego programu „Maluch”. Całkowity koszt inwestycji 
wyniósł 4 250 198,20 zł. Jest to placówka, która pomieści 
100 dzieci. Inwestycja została doceniona również przez In-
stytut Certyfikacji i Jakości Gospodarczo-Samorządowe-
go „HIT" Regionów przyznając Gminie Tytuł „Rubinowy 
HIT” 2017 za wzorcową budowę żłobka. 

MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW 
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Modernizacją energetyczną zostały objęte: Szkoła Podsta-
wowa im. płk. Stanisława Dąbka w Sychowie oraz oddział 
przedszkolny w Robakowie, Szkoła Podstawowa w Wysze-
cinie oraz budynek oddziału przedszkolnego w Zelewie. 
W ramach realizacji inwestycji została m.in.: wymieniona 
stolarka okienna, wykonana instalacja gazowa oraz insta-
lacja elektryczna dla potrzeb zasilania kotłów gazowych 
oraz wykonano docieplanie dachów, a w Wyszecinie w Ze-
lewie wykonano pompy ciepła. Całkowity koszt inwestycji 
wyniósł 1 977 000,00 zł. 

ROK 2018 

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO 
NA ENERGOOSZCZĘDNE

Przedmiotem inwestycji była modernizacja oświetlenia 
zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunika-
cyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych 
na terenie Gminy Luzino, poprzez wykonanie dostawy 
opraw wraz z osprzętem oraz materiałami instalacyj-
nymi, polegającej na zainstalowaniu opraw oświetlenia 
ulicznego ze źródłami LED, na wybranych, istniejących 
konstrukcjach wsporczych linii energetycznych i słupach 
oświetleniowych sieci kablowej. Zakres prac obejmował 
w szczególności demontaż istniejących i montaż w miej-
sce zdemontowanych, opraw LED w ilości 851 szt. Gmi-
na Luzino otrzymała na ten cel unijne dofinansowanie w 
kwocie 1 501 733,83 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 
1 766 745,68 zł.

 XX ŚWIATOWY ZJAZD KASZUBÓW W LUZINIE Z 

UDZIAŁEM PREZYDENTA  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W lipcu 2018 r. Luzino było współorganizatorem XX Świa-
towego Zjazdu Kaszubów. Zaproszenie na tę uroczystość 
przyjął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzej 
Duda, który wspólnie z mieszkańcami regionu uczest-
niczył w obchodach.  Po raz pierwszy w historii Gminy 
Luzino mieliśmy okazję gościć w Luzinie Głowę Państwa. 

 
AKTYWNE SOŁECTWO POMORSKIE

Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności miejsco-
wości Tępcz poprzez utworzenie miejsca w centrum wsi, 
z którego korzystać będą mogli mieszkańcy sołectwa. 
W ramach projektu wyrównany został teren za świetlicą 
wiejską, wykonana została nawierzchnia trawiasta na po-
wierzchni ok. 280 m2, oraz nawierzchnia z kostki betono-
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wej o powierzchni 46 m2 Zamontowane zostały urządzenia 
siłowni zewnętrznej: wiosło podwójne na pylonie, biegacz 
podwójny na pylonie oraz orbitrek podwójny na pylonie. 
Dodatkowo zamontowano elementy małej architektury: 2 
stoły z ławkami, stół do tenisa oraz grill betonowy. 

BUDOWA SALI GMINASTYCZNEJ PRZY SZKOLE 
PODSTAWOWEJ NR 1 W LUZINIE

Przedmiotem projektu jest budowa przyszkolnej sali 
gimnastycznej o wymiarach 18x36m. Dodatkowo obiekt 
będzie zawierał salę korekcyjną, salę do tańca, 4 zespoły 
szatniowe, 1 zespół  szatniowo-sanitarny dla nauczycieli, 
pomieszczenie magazynowe, gabinet kultury fizycznej, 
ogólnodostępne węzły sanitarne, pomieszczenia komu-
nikacyjne i rekreacyjne, pomieszczenia pomocnicze oraz 
łącznik komunikacyjny wiodący do istniejącego budynku 
szkoły. Obiekt jest w pełni przystosowany do osób nie-
pełnosprawnych. Kwota dofinansowania z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki wyniosła 2 000 000, 00 zł. Planowane 
oddanie sali do użytku nastąpi do końca listopada 2018 r.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 
 ORAZ INSTALACJE  SOLARNE 

Przedmiotem projektu jest przedsięwzięcie inwestycyjne 
polegające na zakupie i montażu instalacji wykorzystu-
jących odnawialne źródła energii: panele fotowoltaiczne, 
pompy ciepła i instalacje solarne, które będą montowane 
na nieruchomościach prywatnych zlokalizowanych na te-
renie Gminy Miasta Reda i Miasta Puck oraz Gmin Luzino, 
Linia, Łęczyce i Gniewino. Głównym celem projektu jest 
zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
do produkcji energii elektrycznej i cieplnej na obszarze 
Gmin biorących udział w projekcie, w celu ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń 
środowiska, powstających w wyniku spalania węgla lub 
koksu. Wykorzystanie OZE spowoduje znaczne korzyści 
ekologiczne dla środowiska naturalnego oraz ekonomicz-
ne dla społeczeństwa. Okres realizacji projektu trwa od 
października 2018 r. do stycznia 2020 r. 

DOBRY START – PROGRAM ROZWOJU PRZED-
SZKOLI GMINY LUZINO

Celem głównym projektu jest utworzenie 10 trwałych 
miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Luzino 
od roku szkolnego 2018/2019. Ponadto w projekcie za-
planowano działania mające na celu podniesienie wiedzy 
i potencjału edukacyjnego dzieci wszystkich ośrodków 
wychowania przedszkolnego podlegających pod Gminę 
Luzino poprzez objęcie ich wsparciem w postaci dodat-
kowych zajęć, a także trwała poprawa atrakcyjności i efek-
tywności zajęć dzięki doposażeniu bazy dydaktycznej oraz 
podniesieniu kompetencji nauczycieli. W dniu 28.08.2018 
r. Urząd Gminy w Luzinie został poinformowany o  za-
kwalifikowaniu się wniosku gminy Luzino do dofinanso-
wania. 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rok 2018 jest rokiem szczególnym w zakresie doposażenia 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Luzino. 
Zakupiono sprzęt ratowniczy w ramach projektu „Bez-
pieczny Powiat” za kwotę 328 656 zł, z czego 80% pokryły 
środki zewnętrzne oraz sprzęt z Funduszu Sprawiedliwo-
ści za kwotę 24 387,27 zł. Największym wydatkiem bę-
dzie tegoroczne pozyskanie na rzecz OSP Luzino nowego 
średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego, którego zakup 

gmina dofinansowuje w wysokości 400 000 zł, przy czym 
kwota dotacji może ulec zwiększeniu nawet o 50 000 zł ze 
względu na całkowity koszt pojazdu, który po przetargu 
wyniósł 824 100 zł.   

WAŻNIEJSZE REMONTY ULIC I CHODNIKÓW 
ZREALIZOWANE W LATACH 2014-2018:

Łącznie (stan na wrzesień 2018 r.) na remonty ulic i chod-
ników wydatkowano:
w 2015 r.: 1 021 704,49 zł
w 2016 r.: 1 701 003,06 zł
w 2017 r.: 3 189 896,87 zł
w 2018 r.: 2 209 656,69 zł
Ul. Tartaczna i Przemysłowa w Luzinie: w ramach inwe-
stycji wybudowano chodnik w ciągu ulicy Tartacznej oraz 
ulicy Przemysłowej w Luzinie, o długości ok. 1 km oraz 
szerokości od 1,5 do 2 m wraz z obrzeżami betonowymi. 

Utwardzono płytami betonowymi typu JOMB ulicę Tar-
taczną na odcinku ok. 800 mb. oraz ulicę Przemysłową na 
odcinku ok. 700 mb.
Ul. Kwiatowa w Luzinie: w ramach inwestycji utwardzono 
ulicę gruntową, przebudowano i wymieniono istniejącą 
sieć wodociągową, wyudowano kanalizację deszczową.
UlICEł Podgórna, Okólna, Kardynała Wyszyńskiego, Polna, 
Krótka, Chabrowa, Piękna, 10 Marca w Luzinie, Ks. Jana 
Twardowskiego w Barłominie, Wspólna w Kochanowie, 
Klonowa w Zelewie - w ramach inwestycji utwardzono ww. 
ulice gruntowe.
Ul.  Okólna w Luzinie: zadanie polega na utwardzeniu ist-
niejącej jezdni gruntowej poprzez budowę nawierzchni 
mineralno-asfaltowej, budowę zjazdów indywidualnych 
do przyległych zabudowań, budowę chodników obustron-
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nych na całej długości drogi, odwodnienie drogi poprzez 
wpusty deszczowe do kanalizacji deszczowej. 
Co istotne, wspólnym nakładem sił powiatu wejherow-
skiego i gminy Luzino w Luzinie w 2018 r. powstał dodat-
kowy prawoskręt w kierunku DK6. Gmina Luzino prze-
kazała również 300 tys. zł. Powiatowi Wejherowskiemu na 
zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1450 G Knie-
wo-DK nr 6-Luzino-Łebno”. 

BUDOWA CHODNIKÓW:
- rozbudowa chodnika przy ul. Lipowej w Luzinie (520 
mb.);
- rozbudowa chodnika przy ul. Robakowskiej w Luzinie – 
od ul. Rzecznej do ul. Młyńskiej (267 mb.);
- budowa chodnika przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w 
Luzinie – od ul. Wilczka do działki nr 191/73 (424 mb.);
-budowa chodnika w Sychowie w ciągu ul. Jana Pawła II o 
dł. 380 mb.;
- budowa chodnika w Milwinie o dł. 220 mb. wraz zatoką 
autobusową w ciągu ul. Wejherowskiej;
- budowa chodnika w Wyszecinie przy ul. Zachodniej o dł. 
180 m i przy ul. Of. Stutthofu 250 mb.;
- budowa chodnika w Tępczu przy ul. Ks. Rotty o dł. 220 
mb. 
- budowa chodnika w Robakowie w ciągu ul. Wejherow-
skiej o dł. 200 m oraz dofinansowanie w wysokości 50%  

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI
PRZEWODNICZĄCEGO

 za okres  
od 22 czerwca 2018 r. do 30 sierpnia 2018 r.

W okresie sprawozdawczym wykonywałem zadania prze-
wodniczącego Rady Gminy zgodnie z ustawą o samorzą-
dzie gminnym i Statutem Gminy. Tradycyjnie w każdą 
środę pełniłem dyżur. Przyjmowałem mieszkańców gmi-
ny. Podejmowałem czynności związane z wykonywaniem 
zadań gminnych. W związku ze skierowaniem skargi do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, przez skarżącą 
na uchwałę Rady Gminy Luzino  nr XXXVI/416/2017 z 
dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 
wsi Robakowo, zwołałem XLV sesję Rady Gminy, celem 
jej rozpatrzenia. Sesja odbyła się 22 sierpnia 2018 roku. 
Koordynowałem prace Komisji Rady. Ustaliłem terminy i 
tematy posiedzeń z przewodniczącymi Komisji.  Posiedze-
nia  Komisji:

- Rewizyjnej odbyły się  25 czerwca  oraz  14 i 24 sierpnia 
2018 roku, 
- Zdrowia i Opieki Społecznej – 20  sierpnia 2018 roku,
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 30 czerwca i 23 sierp-
nia 2018 roku,
- Oświaty, Kultury i Sportu – 21 sierpnia 2018 roku,
- Gospodarczej i Samorządu – 22 sierpnia 2018 roku.
W okresie sprawozdawczym swoje obowiązki realizowa-
ła Komisja Doraźna ds. opracowania prawa miejscowe-
go. Spotkała się 16 i 23 lipca oraz 13 sierpnia 2018 roku. 
Analizowano  projekt Statutu Gminy Luzino w związku z 
wprowadzeniem zmian do ustawy o samorządzie gmin-
nym. Omówiono zmiany do statutów sołectw, w tym m.in. 
zmianę:
a) o wydłużeniu kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej, która 
będzie trwała 5 lat,
b) w sprawie odbycia głosowania na sołtysa w przypadku 
zgłoszenia i zarejestrowania jednego kandydata itp.,
c) dotyczącą wzoru karty do głosowania i stosowania na 
niej zapisów. 
Rozważano projekt uchwały dotyczący wysokości diet 
oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych i 
sołtysów Gminy Luzino.
W dniu 10 lipca 2018 roku odbyło się posiedzenie Komi-
sji Konkursowej „Piękna Gmina”. Przeprowadzono drugą 
wizję lokalną ogrodów i wyłoniono zwycięzców konkursu. 
Uczestniczyłem z pracownikami Urzędu Gminy Luzino w 
spotkaniu z przedstawicielami PKP, w sprawie podjęcia 
rozwiązań dotyczących projektowanej  modernizacji linii 
kolejowej 202 w obrębie Gminy Luzino. Spotkanie odbyło 
się 09 lipca  2018 roku. 
Reprezentowałem Radę Gminy:
- w dniu 07 lipca 2018 roku na XX Światowym Zjeździe 
Kaszubów.   
-  w dniu 26 sierpnia 2018 roku na dożynkach gminnych.

Przewodniczący
Rady Gminy Luzino

(-) Bartłomiej Formela

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI
WÓJTA

 za okres  
od 22 czerwca 2018 r. do 30 sierpnia 2018 r.

1. Dnia 7 lipca w Luzinie odbył się XX Światowy Zjazd 
Kaszubów. Była to bardzo piękna uroczystość, na którą 
zjechało kilka tysięcy Kaszubów nie tylko z Polski, ale i in-
nych krajów Europy, Ekwadoru i Stanów Zjednoczonych 
Ameryki. W uroczystościach brał udział Prezydent Rze-
czypospolitej  Andrzej Duda. Była to najlepsza promocja 
Gminy Luzino i Kaszub. Dziękuję Mieczysławowi Bistroń 
- Prezesowi Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie-
go w Luzinie oraz mojej zastępczyni Marzenie Meyer za 
ogromny wkład w organizację zjazdu. Dziękuję pracow-
nikom urzędu,  GOK-u, orkiestrze dętej, strażakom za 
ogromne zaangażowanie podczas organizacji uroczy-
stości. Bardzo dziękuję ks. Proboszczowi Waldemarowi 
Walukowi za przygotowanie mszy świętej na rozpoczęcie 
zjazdu.
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2. W dniu 26 sierpnia odbyły się dożynki gminne. Był to 
pokaz przepięknych bryczek, koni, nowoczesnego sprzę-
tu rolniczego i zabytkowych maszyn. Dziękuję sołtysom 
za przygotowanie wspaniałych wieńców dożynkowych, 
korowodu dożynkowego i turnieju sołeckiego. Dziękuję 
Krystynie Potrykus i pracownikom GOK-u za organiza-
cję. Bardzo dziękuję rolnikom za zaangażowanie w orga-
nizację dożynek.
3. Trwają intensywne prace przy budowie ul. Okólnej w 
Luzinie, która łączy ul. Młyńską z ul. Robakowską.
4. Na budowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawo-
wej Nr 1 w Luzinie przystąpiono do ostatniego etapu bu-
dowy, czyli prac wykończeniowych, a niedługo zostanie 
wykonana elewacja zewnętrzna i będą prowadzone prace 
wewnątrz powstającego obiektu.
5. Rozstrzygnięto przetarg na budowę z płyt jumbo dróg 
gminnych, z których wykonane zostaną m.in. część ul. 
Rolniczej i ul. Siewnej w Kębłowie; w Luzinie: ul. Robot-
nicza, Kwiatowa, Abrahama, część ul. Krzywej, Prostej i 
Jasnej oraz drogi wykazane w funduszu sołeckim poszcze-
gólnych wsi. 
6. Budowa obiektów zaopatrzenia w wodę:
W miejscowości Sychowo prace związane z budowa stud-
ni głębinowej wraz z uzbrojeniem zostały zakończone, 
w Kębłowie zakończono prace przy budowie zbiornika 
na wodę czystą, kontynuowane są prace przy budowie 
budynku stacji uzdatniania wody. W Luzinie wykonano 
odwierty studni głębinowych nr 4 i 5 wraz z zestawami 
pompowymi.
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i nie-
zbędnym uzbrojeniem w miejscowościach Robakowo:
Obecnie wykonano około 45% robót;
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i nie-
zbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodocią-
gowej w miejscowości Luzino (ul. Lipowa i przyległe):
Obecnie wykonano około 55 % robót;
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i nie-
zbędnym uzbrojeniem oraz modernizacja sieci wodocią-
gowej w miejscowości Luzino (ul. Kościelna i przyległe):
Obecnie wykonano około 90 % robót;
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i nie-
zbędnym uzbrojeniem oraz  modernizacja sieci wodocią-
gowej w miejscowości Kębłowo i Luzino (Kębłowo):
Obecnie wykonano 75 % robót; 
- Budowa tłoczni ścieków wraz z uzbrojeniem w miejsco-
wościach Kębłowo, Luzino i Robakowo.

Wójt Gminy
(-) Jarosław Wejer

 
WYKAZ UCHWAŁ

Uchwała podjęta podczas XLV sesji Rady Gminy Luzino w 
dniu 22 sierpnia 2018 r.:
- XLV/512/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
Uchwały podjęte podczas XLVI sesji Rady Gminy Luzino w 
dniu 30 sierpnia 2018 r.:
- XLVI/513/2018 w sprawie udzielenia dotacji Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Luzinie;
- XLVI/514/2018 w sprawie udzielenia dotacji dla zakładu 
leczniczego – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. w Gdyni;
- XLVI/515/2018 w sprawie udzielenia Województwu Ku-

jawsko-Pomorskiemu pomocy finansowej;
- XLVI/516/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2018-2033;
- XLVI/517/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 
2018 rok;
- XLVI/518/2018 w sprawie ustalenia zasad usytuowania 
na terenie Gminy Luzino miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych;
- XLVI/519/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie 
Gminy Luzino;
- XLVI/520/2018 w sprawie nabycia nieruchomości w Ro-
bakowie;
- XLVI/521/2018 w sprawie nabycia nieruchomości w 
Luzinie;
- XLVI/522/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miej-
scowości Zelewo;
- XLVI/523/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miej-
scowości Robakowo;
- XLVI/524/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miej-
scowości Kębłowo;
- XLVI/525/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXXIX/453/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 23 marca 
2018 r. w sprawie uchwalenia ,,Programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt”;
- XLVI/526/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXXVI/335/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 10 paździer-
nika 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mil-
wino;
- XLVI/527/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 
VI/32/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 14 marca 2007 r. w 
sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kębłowo;
- XLVI/528/2018 w sprawie zmiany uchwały nr 
XXXVI/333/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 10 paź-
dziernika 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 
Luzino;
- XLVI/529/2018 w sprawie zatwierdzenia ,,Planu Odno-
wy Miejscowości Milwino na lata 2019-2026”;
- XLVI/530/2018 w sprawie zatwierdzenia ,,Planu Odno-
wy Miejscowości Luzino na lata 2019-2026”;
- XLVI/531/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 
Luzino;
- XLVI/532/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXXV/334/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 10 paździer-
nika 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ro-
bakowo;
- XLVI/533/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/31/2007 
Rady Gminy Luzino z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrówka.
- XLVI/534/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/33/2007 
Rady Gminy Luzino z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Sołectwa Kochanowo;
- XLVI/535/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 
VI/34/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 14 marca 2007 r. w 
sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sychowo;
- XLVI/536/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 
VI/35/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 14 marca 2007 r. w 
sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tępcz;
- XLVI/537/2018 w sprawie ustalenia zasad i wysokości 
przysługujących diet oraz zwrotu kosztów podróży służ-
bowych dla sołtysów Gminy Luzino;
- XLVI/538/2018 w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu 



7

LUZINO Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy

Nr 145/październik 2018

kosztów podróży służbowej radnym Gminy Luzino;
- XLVI/539/2018 w sprawie przystąpienia do zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Luzino (obręb geodezyjny Luzino) gm. Luzino;
- XLVI/540/2018 w sprawie przyjęcia ,,Planu potrzeb 
Gminy Luzino w zakresie wykonywania prac społecznie 
użytecznych na 2019 rok”;
- XLVI/541/2018 w sprawie zatwierdzenia ,,Planu Odno-
wy Miejscowości Barłomino na lata 2019-2026”;
- XLVI/542/2018 w sprawie zatwierdzenia ,,Planu Odno-
wy Miejscowości Dąbrówka na lata 2019-2026”;
- XLVI/543/2018 w sprawie zatwierdzenia ,,Planu Odno-
wy Miejscowości Sychowo na lata 2019-2026”;
- XLVI/544/2018 w sprawie zatwierdzenia ,,Planu Odno-
wy Miejscowości Zelewo na lata 2019-2026”;
- XLVI/545/2018 w sprawie zatwierdzenia ,,Planu Odno-
wy Miejscowości Tępcz na lata 2019-2026”;
- XLVI/546/2018 w sprawie zatwierdzenia ,,Planu Odno-
wy Miejscowości Wyszecino na lata 2019-2026”;
- XLVI/547/2018 w sprawie zatwierdzenia ,,Planu Odno-
wy Miejscowości Kochanowo na lata 2019-2026”;
- XLVI/548/2018 w sprawie zatwierdzenia ,,Planu Odno-
wy Miejscowości Robakowo na lata 2019-2026”;
- XLVI/549/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXIX/370/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie okre-
ślenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy 
Luzino oraz warunków i zasad korzystania z tych przy-
stanków;
- XLVI/550/2018 w sprawie przyjęcia projektu herbu i flagi 
Gminy Luzino.

 
WYKAZ PRZETARGÓW

za okres od dnia 01.07.2018 r. do 24.09.2018 r.

UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO 
DLA GMINY LUZINO W 2018 ROKU

W dniu 17.07.2018 r. nastąpiło otwarcie ofert w postę-
powaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wy-
żej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczone-
go. Do terminu składania ofert, wpłynęły cztery oferty,                                      
z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie od 
3 617 712,16 zł brutto do 4 198 540,87 zł brutto. 
Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, 
którą złożył Wykonawca: Konsorcjum, w skład którego 
wchodzą: lider - Bank Spółdzielczy w Krokowej, 84-110 
Krokowa ul. Żarnowiecka 1; partner - SGB Bank S.A. 60-
462 Poznań ul. Szarych Szeregów 23A, z oferowaną ceną 
3.617.712,16 zł brutto.

UTWARDZENIE KOSTKĄ BETONOWĄ ORAZ PŁY-
TAMI BETONOWYMI TYPU JOMB DRÓG GRUNTO-

WYCH  NA TERENIE GMINY LUZINO
W dniu 23.08.2018 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępo-
waniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej, 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do 
terminu składania ofert, wpłynęły oferty niepodlegające 
odrzuceniu jak niżej: Do terminu składania ofert, wpły-
nęła jedna oferta, z oferowaną ceną za wykonanie zamó-
wienia w kwocie oraz okresem gwarancji odpowiednio 
w: a) części nr 1 622.144,00 zł brutto, 60 m-cy gwarancji,  
b) części nr 2  576.405,00 zł brutto, 60 m-cy gwarancji

 c) części nr 3  312.659,00 zł brutto, 60 m-cy gwarancji.
Zamawiający do realizacji zamówienia, odpowiednio 
w każdej części, przyjął ofertę, którą złożył Wykonaw-
ca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe SPEC BRUK 
Zdzisław Jereczek, ul. Wejherowska 2, 84-242 Luzino, z 
ceną i okresem gwarancji jak wyżej.

BUDOWA „OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI” NA 
TERENIE GMINY LUZINO

Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie za-
mówienia publicznego jak wyżej, na podstawie art. 93 ust. 
1 pkt. 1) ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty 
niepodlegającej odrzuceniu. Zamawiający odrzucił ofertę 
Wykonawcy,  Concept Bau Wroński Krzysztof, Nawcz 18a, 
84-218 Łęczyce, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy 
Prawo zamówień publicznych, ponieważ wadium zostało 
wniesione w sposób nieprawidłowy tj. wniósł on wadium 
po upływie terminu składania ofert.

DOBUDOWA GARAŻU DO ISTNIEJĄCEGO  
BUDYNKU OSP W ZELEWIE

Termin składania ofert upływa 26.09.2018 r., g. 10:00.
Termin otwarcia ofert 26.09.2018 r., g. 11:00.

DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ INSTALACJI 
FOTOWOLTAICZNYCH DLA OBIEKTÓW SUW 

SYCHOWO, SUW LUZINO ORAZ OCZYSZCZALNI 
ŚCIEKÓW  W LUZINIE, W RAMACH PROJEKTU 

„UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIE-
KOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI LUZINO”

Termin składania ofert upływa 30.10.2018 r., g. 10:00.
Termin otwarcia ofert 30.10.2018 r., g. 11:00.

„UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI 
WODNO – ŚCIEKOWEJ NA TERENIE 

AGLOMERACJI LUZINO”
Gmina Luzino informuje, iż trwają prace budowlane zwią-
zane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową i prze-
budową sieci wodociągowej oraz budową obiektów zaopa-
trzenia w wodę. Powyższe prace są realizowane na terenie 
gminy w miejscowościach Luzino, Kębłowo.
Do tej pory zostało wybudowane na terenie gminy Luzino 
łącznie około 37,8 km sieci kanalizacji sanitarnej, około 
11,11 km sieci wodociągowej.
W lipcu i sierpniu 2018 r. na terenie gminy Luzino wyko-
nano następujące roboty budowlane:
- w miejscowości Luzino wykonano  609,30 mb. kanału 
sanitarnego Dn200,  261,60 mb.przyłączy DN160,  261,0 
mb. kanalizacji tłocznej PE110, 2 108,19 mb. sieci wodo-
ciągowej oraz 1720,00 mb. przyłączy PE32;  
- w miejscowości Robakowo wykonano 2 930,00 mb. ka-
nału sanitarnego Dn200,  546,50 mb. przyłączy DN160,  
131,0 mb. kanalizacji tłocznej PE110;  
- w miejscowości Kębłowo wykonano  4 072,00 mb. ka-
nału sanitarnego Dn200,  882,50 mb. przyłączy DN160, 1 
330,00 mb. kanalizacji tłocznej PE110 oraz  3 082,00 mb. 
sieci wodociągowej oraz 1720,00 mb.  
Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ście-
kowej na terenie aglomeracji Luzino” współfinansowany 
jest ze środków unijnych w ramach działania 2.3 „Gospo-
darka wodno – ściekowa w aglomeracjach” II oś priory-
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ZA NAMI BAL JESIENNY  
DLA SENIORÓW

tetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian 
klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko 2014 – 2020. Celem projektu jest rozwój infrastruk-
tury kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Luzino. 
Całkowita wartość projektu wyniesie 62 280 598,07 zł. 
Poziom dofinansowania projektu wyniesie 85%. Wartość 
dofinansowania projektu wyniesie 32 333 221,56 zł.

Dnia 31 sierpnia 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Luzinie 
odbyła się pierwsza „Jesienna Biesiada dla Seniorów przy 
dźwiękach muzyki cygańskiej”. W uroczystości udział 
wzięło 80 seniorów z terenu Gminy Luzino. Inauguracji 
wieczoru dokonał Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer, 
który nawiązał do potrzeby kontynuowania tego typu 
inicjatyw. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej Ewa Walczak przedstawiła gościom program uro-
czystości zawierający wiele atrakcji, w tym: występ zespo-
łu cygańskiego „Cygański Tabor” z Ciechocinka, wybór 
Cygana i Cyganki wieczoru, wspólne śpiewanie piosenek 
biesiadnych przy akompaniamencie dwóch gitar. Wieczór 
rozpoczął się wspólnym obiadem przy świecach, lampce 
wina i dźwiękach muzyki cygańskiej. Symboliczną lampkę 
wina do obiadu ufundował darczyńca, który wyraził wolę 
pozostania  anonimowym.
Seniorzy bawili się w stylu disco przy  muzyce cygańskiej 
oraz muzyce lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Jak 
przystało na biesiadę - wspólnie śpiewano znane piosenki 
przy akompaniamencie  gitarzystów z Luzina. Teksty pio-
senek zebrane zostały w „Śpiewnik biesiadny” przygoto-
wany przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Luzinie. Integralną częścią progra-
mu był występ artystyczny zespołu cygańskiego „Cygań-
ski Tabor” z Ciechocinka. Cyganie przez 2 godziny bawili 
seniorów, zachęcali do tańca, grali i śpiewali największe 
przeboje. Miłym zaskoczeniem dla uczestników biesiady  
był ,,Owocowy walc”, w trakcie którego rozdawano tańczą-
cym polskie jabłka pochodzące z rejonu Kaszub. Biesiada 
przebiegała nie tylko pod motywem przewodnim jakim 
była muzyka cygańska, ale także  w jej trakcie promowano 
zdrową żywność. Na zakończenie zabawy biesiadnicy ob-
darowani zostali udekorowaną, ekologiczną marchewką z 
dołączoną ulotką o zaletach zdrowotnych soku  z marchwi. 
Wybór Cygana i Cyganki biesiady zakończył zabawę, a 
osoby wybrane obdarowane zostały przez Wójta Gminy 
prezentami w formie koszy dobroci, kapelusza cygańskie-
go dla Cygana oraz wianka kwietnego i chusty cygańskiej 
dla Cyganki wieczoru. 
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KULTURA

DOŻYNKI GMINNE 2018

Dnia 26 sierpnia 2018 r. odbyły się Dożynki Gminne, któ-
re rozpoczęły się Mszą Świętą dziękczynną w podzięko-
waniu za zebrane plony. Zgodnie z wieloletnią tradycją, 
barwny korowód dożynkowy przejechał ulicami Luzina. 
W przejeździe wzięły udział bryczki, jeźdźcy na koniach, 
wiekowe auta, motocykliści oraz zarówno nowoczesny, 
jak i zabytkowy sprzęt rolniczy. Starostami tegoroczne-
go święta rolników byli Państwo Iwona i Wojciech Klein 
z Barłomina. Podczas Dożynek Gminnych na placu przy 
ul. Olimpijskiej zostały wręczone nagrody uczestnikom, 
którzy wzięli udział w konkursie „Piękna Gmina”. Komi-
sja konkursowa w składzie: Wojciech Wermiński, Maria 
Wittstock, Ryszard Groth oraz Małgorzata Licau ustaliła, 
że zwycięzcami konkursu w poszczególnych kategoriach 
zostali: Teresa Kołacz z Wyszecina - w kategorii „zagroda 
rolnicza”, Witold Dąbrowski z Zelewa - w kategorii „ogród 
tradycyjny” oraz Urszula Gołąbek z Barłomina – w kate-
gorii  „ogród stylowy”. Na dożynkowej scenie nastąpiło 
również rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejsze wień-
ce dożynkowe. W tegorocznej edycji w kategorii „wieniec 
tradycyjny” zwyciężało Kochanowo, zaś za najpiękniejszy 
wieniec niekonwencjonalny nagrodzono Robakowo. Jak 
co roku, wiele emocji dostarczył zebranym Turniej So-
łectw, w którym uczestnicy zmierzyli się w następujących 
konkurencjach: toczenie balotu, bieg na szczudłach oraz 
bieg na nartach. I miejsce w tej zabawie zdobyła drużyna 

z Barłomina, drugie przypadło ex aequo załogom z Tęp-
cza i Kochanowa, zaś na trzecim miejscu uplasowało się 
Luzino. Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer w podzięko-
waniu za współorganizację wydarzenia wręczył sołtysom, 
księżom i pozostałym zaproszonym gościom pamiątkowe 
medale. W Dożynkach, co ciekawe wzięli udział m.in. 
goście z partnerskiej gminy Stolzenau z Niemiec. Na sce-
nie zaprezentowały się następujące zespoły: EXAITED, 
BLACK BICEPS, SPEED oraz  REVERS. Nie zabrakło po-
kazu sztucznych ogni. Występ DJ’a ADAMOO zakończył 
wspólne świętowanie.
Wójt Gminy Luzino serdecznie dziękuje sponsorom 
Dożynek Gminnych 2018:
Bertrand Spółka Jawna, „TRAK” - Roman Stenka, Zakład 
Usługowo-Produkcyjno-Handlowy HIRSZ, P.U.H El Pro-
fessional, Firma Budowlana „WP WAGA”, M.H TECH 
Marek Hartwig, Przedsiębiorstwo Inżynieryjne DREWA-
-HYDROINSTAL, P.U.H ARWIT Arkadiusz Wicki, MS 
BRUKI Mirosław Sirocki, Firma Usługowa „PROTEL”, In-
stalacje Sanitarno-Gazowe i CO Stanisław Richert, ARKA 
BUD, Przedsiębiorstwo Wodno-Melioracyjne WODO-
MEL DERRA i POTRYKUS, WIKĘD Rafał Kędziora, Za-
kład Stolarski Zygmunt Kleba, Bank Spółdzielczy w Kro-
kowej, o. Luzino, Maciej Lebiecki TREE CLONE, AMPIS 
PROJEKT, ELGRUNT Marian Mielewczyk, Józef Formela 
Transport Ciężarowy, WOD-KAN Grzenkowicz, ORLEX 
Danuta i Wojciech Gębarowscy, ZUPH – Hirsz, Firma 
„RICHERT” Krzysztof Richert, EL-POL Hubert Szweda, 
WOD KAN Grzenkowicz, KRUSZYWO Sp. z o.o., Sala 
Bankietowa ALICJA, Waldemar Kunz, Dom Handlowy 
KUNZ, PUK w Rumi, Spółdzielcza Grupa Bankowa, Ho-
tel Czardasz, MH-TECH, OKTAN Brzeski, Grzenkowicz, 
WPHU WODO-INSTAL Władysław Richert, BUDREM 
RYBAK.
Organizatorami Dożynek Gminny 2018 byli: Wójt Gmi-
ny Luzino Jarosław Wejer, Rada Gminy Luzino, Sołtysi 
Gminy Luzino oraz Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie.
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Ogród nagrodzony w ramach konkursu "Piękna Gmina"

Ogród nagrodzony w ramach konkursu "Piękna Gmina"

Ogród nagrodzony w ramach konkursu "Piękna Gmina"

RODZINNY KONCERT LETNI 

W środę 15 sierpnia br. w ogrodach Arboretum odbył się 
kolejny Rodzinny Koncert Letni pod tytułem „W kręgu 
muzyki folk”. W malowniczej scenerii parku tym razem 
na scenie zagrał kwartet instrumentalny ZAGAN ACO-
USTIC, który dobrał repertuar koncertu z myślą o wielu 
pokoleniach słuchaczy. Na koncercie letnim przygotowa-
no dla dzieci zjeżdżalnie dmuchaną a dla wszystkich słod-
ki poczęstunek z kawą i herbatą. Również tego dnia odbył 
się spektakl teatralny dla dzieci. Organizatorzy dziękują za 
udostępnienie miejsca Nadleśnictwu Strzebielino – Lasy 
Państwowe z siedzibą w Luzinie.

ZA NAMI NARODOWE CZYTANIE

Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Roppla w Luzinie 
8 września 2018 r. zainaugurowała Narodowym Czyta-
niem „Przedwiośnia” S. Żeromskiego i otwarciem wysta-
wy "Marzenia Kaszubów o Polsce" realizację autorskiego 
projektu „Niepodległa na Kaszubach”. Projekt ten został 
dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego Nie-
podległa na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyj-
nego „Niepodległa”.
Narodowe Czytanie rozpoczął wójt Jarosław Wejer czy-
tając list prezydenta RP Andrzeja Dudy do mieszkań-
ców Gminy Luzino. Słowo wstępne o „Przedwiośniu” 
i Żeromskim w mistrzowski sposób przedstawił ks. pro-
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boszcz parafii św. Wawrzyńca Waldemar Waluk. Powieść 
czytali: radni (Bartłomiej Formela, Dorota Labudda, Wie-
sław Trepczyk), ks. Waldemar Waluk, prezes OSP Alicja 
Hinz, członek zarządu ZKP Luzino – Roman Klinkosz, 
nauczyciel z Gminnego Przedszkola Publicznego - Klau-
dia Gruba, aktorzy Regionalnego Teatru Dramatycznego 
z Luzina (Mieczysław Bistroń, Łucja Danilczyk, Lucyna 
Dragan, Beata Kandzorra, Dawid Kołacz, Sebastian Koss, 
Teofil Sirocki, Gizela Stenka, Maria Wittstock, Marek Ze-
lewski) oraz pracownicy biblioteki (Sławomir Jankowski, 
Krystyna Kotłowska i Maja Krośnicka). Otwarcie wysta-
wy nastąpiło po zakończeniu czytania „Przedwiośnia”. 
Gościem specjalnym była Pani Aleksandra Tatarczuk z 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z War-
szawy. „Marzenia Kaszubów o Polsce” to wystawa, która 
prezentuje działalność narodowo-wyzwoleńczą i obronę 
polskości na terenie Kaszub w latach: 1909-1945, 1946 do 
„Solidarności”. Można zobaczyć fotografie, legitymacje, 
dokumenty, fotogramy, grafiki, rękopisy, książki, odzna-
czenia, przedwojenny strój kaszubski, mundur harcerza z 
Wolnego Miasta Gdańsk i wiele innych ciekawych doku-
mentów. Materiały do wystawy zostały przekazane przez 
mieszkańców Gminy Luzino i Wejherowa oraz Muzeum 

Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubskiej w Wejherowie. Or-
ganizatorzy dziękują  rodzinom bohaterów wystawy za 
udostępnienie tych cennych pamiątek. Podziękowania 
należą się również Aleksandrze Meyer za wykonane deko-
racji oraz zakładowi fotograficznemu „U Pani Fotograf ” 
za pomoc w przygotowaniu wystawy i dokumentację fo-
tograficzną wydarzeń. Wystawę można oglądać w godzi-
nach pracy biblioteki do 20 listopada 2018 r. Dokumenty 
związane z powyższym tematem w dalszym ciągu można 
dostarczać do biblioteki.  

O FINANSACH W BIBLIOTECE

27 września uroczyście zakończył się projekt „O finan-
sach…w bibliotece” prowadzony w ramach Programu 
Rozwoju Bibliotek przez Gminną Bibliotekę Publiczną w 
Luzinie. W spotkaniu podsumowujacym realizację pro-
jektu wzięli udział seniorzy, którzy uczestniczyli w kur-
sie edukacyjnym z zakresu podstaw obsługi komputerów 
oraz edukacji finansowej. Przypomnijmy, że w trakcie or-
ganizowanych od maja do końca czerwca spotkań w bi-
bliotece, uczestnicy korzystali ze specjalnie opracowanego 
dla nich kursu e-learingowego, który przybliżył im pod-
stawowe zagadnienia ekonomiczne, szczególnie ważne w 

życiu codziennym - racjonalne oszczędzanie, bezpieczne 
zakupy przez Internet, bankowość elektroniczna, ubezpie-
czenia, czy lokaty. Przy okazji kursu seniorzy nauczyli się 
także m.in. jak założyć konto e-mailowe, jak korzystać z 
wyszukiwarek Internetowych, spotkania były też znako-
mitą okazją do wymiany doświadczeń. Kurs zaliczyło 20 
seniorów z terenu Gminy Luzino. Uczestnicy otrzymali 
certyfikaty ukończenia szkolenia oraz drobne upominki. 
Projekt „O finansach… w bibliotece” realizowany przez 
Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego został 
dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego. 

PODSUMOWANIE WAKACJI  
W BIBLIOTECE

W tegorocznych spotkaniach wakacyjnych w bibliotece 
głównej w Luzinie oraz filiach w Sychowie i  Kębłowie 
udział wzięło prawie 500 osób w różnym wieku oraz troje 
zaproszonych gości- Michał Malinowski, Katarzyna Keller, 



13

LUZINO Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy

Nr 145/październik 2018

Maria Wittstock. Warsztaty odbywały się przez niemal 30 
dni, a ich tematyka była bardzo zróżnicowwana. Uczestni-
cy m.in. doskonalili umiejętności programowania zarów-
no przy użyciu komputerów, jak i offline, zgłębiali tajemni-
ce kosmosu, czy świata przyrody podczas wycieczek i gier 
terenowych, bawili się w teatr, poznawali historię sztuki i 
kulturę regionu, tworzyli proste animacje. W trakcie spo-
tkania z panem Michałem Malinowskim – założycielem 
Muzeum Bajek Baśni i Opowieści (http://mubabao.pl/), 
znakomitym opowiadaczem, twórcą bajek, podróżnikiem, 
dzieci mogły nie tylko posłuchać fascynujących historii, 
ale także sami je tworzyć i opowiadać. Ogromną niespo-

dzianką na zakończenie spotkania, był występ młodego 
muzyka, który śpiewał i grał na instrumencie zwanym 

Ngoni (tradycyjnym instrumencie strunowym, wywodzą-
cym się z Afryki Zachodniej). Pani Katarzyna Keller- pi-
sarka opowiedziała o tym, w jaki sposób powstają książki, 
skąd czerpać pomysły i czym jest wyobraźnia. Efektem 

spotkania było stworzone przez dzieci improwizowane 
przedstawienie teatralne „O wilku, który (chyba) nie spo-
tkał Kapturka i (nie) połknął Babci”. Podczas rodzinnego 
spotkania z panią Marią Wittstock dzieciaki przy współ-
pracy z rodzicami zaprojektowały i uszyły swoje maskotki.

PODSUMOWANIE WAKACJI  
W GOK-u

Jak co roku Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie przy-
gotował atrakcyjną ofertę dla dzieci i młodzieży w czasie 
letnich wakacji. W dniach od 6 do 17 sierpnia odbywały 
się zajęcia. Dzieci podczas wakacji miały możliwość roz-
wijania swoich umiejętności plastycznych jak i wokalnych. 
Zajęcia wokalne zostały poprowadzone przez znaną woka-
listkę Ewelinę Pobłocką. Podczas zajęć dzieci poznały pod-
stawowe zasady prawidłowej emisji głosu oraz powstało 
dużo prac indywidualnych i grupowych przygotowanych 
w różnych technikach plastycznych.
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ZAPRASZAMY NA UROCZYSTOŚCI
11 LISTOPADA

 

 

 

 

 

 

 
Wójt Gminy Luzino  

oraz Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie 
uprzejmie zapraszają na uroczystość gminną z okazji 

ŚWIĘTA  NIEPODLEGŁOŚCI 
w dniu 11 listopada 2018 r. 

 

 
PROGRAM UROCZYSTOŚCI 
Msza Święta w Parafii Św. Wawrzyńca w Luzinie  

w intencji ojczyzny o godz. 10.30 

Przemarsz do Pomnika Powstańców i Wojaków przy ul. Kościelnej, 

gdzie odbędzie się dalsza część uroczystości patriotycznych.  

 

 

 

 
NOWA PRZESTRZEŃ EDUKACYJNA 

 W SZKOLE

 
EDUKACJA

W czasie wakacji dzięki wygranej w Konkursie „Powie-
trze bez śmieci” oraz współpracy z organem prowadzą-
cym i darczyńcami w Szkole Podstawowej im. Księdza 
Jana Twardowskiego w Barłominie zmieniona została 
przestrzeń edukacyjna w dwóch klasach. Przestrzeń za-
projektowano według zasady -  „mniej znaczy więcej”, któ-
ra  zwłaszcza w przypadku dzieci młodszych wpływa na 

lepsze skupienie uwagi. Nowe pomieszczenia są przyjazne 
i motywujące, co  w przypadku procesu uczenia się jest 
bardzo ważne.

 
DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

Dnia 20 września 2018 roku w Gminnym Przedszkolu 
Publicznym w Luzinie odbył się Dzień Przedszkolaka.  
Z tej okazji dzieci uczestniczyły w licznych zabawach 
przy muzyce, a także w zawodach, takich jak przeciąganie 
liny, zbijanie kręgli i wielu innych wywołujących uśmiech 
przedszkolaków. Największą atrakcją dla dzieci okazał się 
minionek, który odwiedził dzieci w przedszkolu. Rado-
snym okrzykom nie było końca, a dobre wspomnienia z 
pewnością pozostaną z dziećmi na zawsze.

 
SPORT

 
MIESZKANKA KĘBŁOWA - 

 PAULINA STENKA MISTRZYNIĄ  
ŚWIATA W KICKBOXINGU

Co o dwa lata najlepsi zawodnicy na świecie w gronie ka-
detów i juniorów, spotykają się na Mistrzostwach Świata w 
kickboxingu WAKO – największej i najpoważniejszej or-
ganizacji kickboxingu, która zrzesza 128 państw z 5 kon-
tynentów. Mistrzostwa Świata to najważniejszy i najwięk-
szy turniej dla zawodników do 19 roku życia. Blisko 3000 
zawodników z całego świata tym razem rywalizowało w 
Lido di Jesolo - włoskiej miejscowości, nieopodal Wene-
cji. Wśród światowej elity mieszkanka Kębłowa, trenująca 
7 lat pod okiem trenera Rafała Karcz w GOSRiT Luzino 
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oraz w Wejherowskim Stowarzyszeniu Sportowym, 
18-letnia Paulina Stenka – wielokrotna Mistrzyni Polski, 
wielokrotna zdobywczyni Pucharów Świata i Europy, brą-
zowa medalistka Mistrzostw Europy, wieloletnia członkini 
Kadry Narodowej. Oprócz Pauliny, godnie reprezento-
wała Polskę na tych Mistrzostwach Zuzanna Kalbarczyk, 
również utytułowana zawodniczka, mieszkanka Gminy 
Luzino. Niestety Zuzannie nie dopisało szczęście i dopa-
dła ją choroba. Paulina Stenka została Mistrzynią Świata w 
kickboxingu juniorów w wadze do 70 kg w formule kick-
-light. W drodze do Mistrzostwa pokonała bardzo silne 
przeciwniczki, Mistrzynie swoich krajów. Eliminacjami 
do MŚ we Włoszech były krajowe Mistrzostwa  (marzec 
2018), w których Paulina okazała się najlepsza. Później był 
szereg startów kontrolnych oraz zwycięstwa w silnie ob-
sadzonych Pucharach Świata w Austrii oraz na Węgrzech. 
Mistrzostwo Świata jest ukoronowaniem jej wieloletniej 
pracy. Wyjazd na mistrzostwa został dofinansowany przez 
Gminę Luzino,  ITOdesign, Związek Kickboxingu, Fit-
-Med Wejherowo, La-Monique Luzino, Konkret Studio 
Wejherowo, Wulkanizacja i Mechanika – Przemysław 
Krause. 

 
GMINA LUZINO WYRÓŻANIONA  

ZA DZIAŁANIA W ZAKRESIE SPORTU

Kapituły województwa kujawsko-pomorskiego i pomor-
skiego Konkursu Gospodarczo-Samorządowy HIT Re-
gionów stwierdziły, że do Konkursu zarekomendowano w 
siedmiu kategoriach łącznie 256 zgłoszenia. Jednocześnie 
po zapoznaniu się z opisem zgłoszeń i dołączoną do nich 
dokumentacją oraz przeanalizowaniu sprawozdań komisji 
konkursowych, które wizytowały uczestników konkursu, 
Kapituły zakwalifikowały 55 zgłoszeń spełniających wy-
magania regulaminów. Tytuł ZŁOTY HIT 2018 w kate-

gorii Edukacja, Kultura i Sport otrzymała Gmina Luzino– 
GMINA ROKU – za działania w zakresie rozwoju sportu 
na terenie Gminy Luzino w latach 2014-2018.

 
MEDALE DLA LUZIŃSKICH BIEGACZY

W dniach 22-23 wrze-
śnia 2018 na Mazurach 
w okolicach miejscowo-
ści Ruciane Nida odbyły 
się zawody w Biegach na 
Orientację pod nazwą 
„Puchar Puszczy Piskiej”. 
Zawody te były jedno-
cześnie Mistrzostwami 
Warmii i Mazur w Biegu 
na Orientację. Rozegra-
no dwa biegi: średnio-
dystansowy i klasyczny. 
W obu biegach bardzo 
duże sukcesy odnieśli 
zawodnicy z Luzina. W 
biegu średniodystanso-

wym reprezentanci Luzina zdobyli następujące medale: 
Karolina Głombiowska - złoty medal w kategorii juniorek 
młodszych (15-16 lat),  Wiesław Szmidtka - srebrny medal 
w kategorii weteranów, Natalia Teclaf  - brązowy medal 
w kategorii młodziczek (13-14 lat). W biegu na dystan-
sie klasycznym luzińscy biegacze zdobyli aż pięć medali. 
Przy czym warto zauważyć, że w kategorii młodziczek całe 
podium należało do Luzina. Malwina Drewczyńska - zdo-
była złoty medal w kategorii młodziczek (13-14 lat), Na-
talia Teclaf - srebrny medal w kategorii młodziczek (13-14 
lat), Roksana Klinkosz - brązowy medal w kategorii mło-
dziczek (13-14 lat), Karolina Głombiowska - złoty me-
dal w kategorii juniorek młodszych (15-16 lat), Wiesław 
Szmidtka - brązowy medal w kategorii weteranów. Reasu-
mując, wszyscy zawodnicy z Luzina, którzy startowali w 
tych Mistrzostwach powrócili z medalami. 

 
ZAPRASZAMY NA KASZUB CUP

Serdecznie zapraszamy do udziału w jubileuszowym X cy-
klu Ogólnopolskich Turniejów Kaszub Cup, które odbędą 
się tej zimy tradycyjnie w Hali Widowiskowo – Sportowej 
GOSRiT im. Marszałka Macieja Płażyńskiego w Luzinie. 
Warto dodać, że w 9-letniej historii turniejów uczestniczy-
ło 850 drużyn z ponad 170 klubów z terenu całego kraju 
oraz Rosji i Białorusi. W tym czasie swoją obecnością za-
szczyciło nas wielu znanych piłkarzy i trenerów. Gościli u 
nas m in. byli trenerzy Reprezentacji Polski, Paweł Janas i 
Wojciech Łazarek. Ponadto nagrody dla młodych piłkarzy 
wręczali m.in.: Rafał Kaczmarczyk, Karol Piątek, Pawelł-
Buzała, Bartosz Ława, Marcus da Silva oraz obecny tre-
ner polskiej młodzieżówki Czesław Michniewicz. Tej zimy 
zaplanowano 10 turniejów od rocznika 2009 do juniora 
młodszego. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym jubi-
leuszowym turnieju. Terminarz turniejów znajduje się na 
stronie www.luzino.eu w zakładce „Aktualności”. 
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LUZINO STOLICĄ KASZUBSKIEJ BAŚKI

W połowie sierpnia Luzino, było po raz kolejny stolicą 
Baśki. W Hali Widowiskowo - Sportowej w Luzinie, od-
był się turniej sportowy o Mistrzostwo Europy. Turniej był 
rozgrywany wg. obowiązujących przepisów gry - Baszka 
Méster Sport, w trzech kategoriach: indywidualnej, druży-
nowej oraz par. Otwarcia turnieju dokonał Bogdan Soko-
łek reprezentujący Kazimierza Plocke Posła RP. Mistrzem 
Europy został Wacław Frankowski z Donimierza. Drugie 
miejsce zdobył Ryszard Koziróg z Białogóry. Trzecie miej-
sce zdobył Jacek Pohl z Rumi. Turniej par wygrali Elżbieta 
Kruk i Gerard Skielnik z Kamienia. Najlepszym zespołem 
Mistrzostw Europy został Relax Runowo. Ceremonię za-
kończenia turnieju poprowadził Jarosław Wejer - Wójt 
Gminy Luzino oraz Piotr Klecha Przewodniczący Pomor-
skiego LZS. Turniejowi o Mistrzostwo Europy patronował 
Jarosław Wejer - Wójt Gminy Luzino, Gabriela Lisius - 
Starosta Wejherowski  oraz Kazimierz Plocke – Poseł RP. 
Partnerem Mistrzostw Europy było Wojewódzkie Zrze-
szenie LZS w Gdańsku. Organizatorem Mistrzostw Eu-
ropy jest Polska Federacja Baszka – Kop, Gmina Luzino i 
GOSRiT Luzino.

 
PODSUMOWANIE WAKACJI 

 NA ORLIKU
Na kompleksie Orlik w Luzinie przez cały lipiec i koń-
cówkę sierpnia w ramach wakacji szkolnych odbywały się 
zajęcia, turnieje, gry i zabawy dla wszystkich chętnych. 
Uczestniczyły w nich dzieci z gminy Luzino i nie tylko. 
Uczestnicy mieli zapewnioną odpowiednią opiekę oraz 
mnóstwo atrakcji. Organizatorem zajęć był Rafał Freitag 
z GOSRiT Luzino. Zajęcia zostały dofinansowane przez 
GOSRiT Luzino, Kaszubskie Towarzystwo Sportowo Kul-
turalne oraz Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY, 
współfinansowany ze środków Programu Fundusz Ini-
cjatyw  Obywatelskich Narodowego Instytutu  Wolności 
-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 

 
PODSUMOWANIE MŁODZIEŻOWYCH

WAKACJI 
III ligowe piłkarki miały tego lata wyjątkowo pracowity 
okres. Na początku wakacji uczestniczyły w finale krajo-
wym Turnieju Piłkarska Kadra Czeka LZS w Siedlcach, 
gdzie podopieczne trenera Sylwestra Piątka zajęły  6 lo-

katę. W dniach 13-18.2018 r. na własnych obiektach bra-
ły one udział w kilkudniowym zgrupowaniu. Pod koniec 
wakacji z sukcesem, zawodniczki GOSRiT uczestniczyły 
w Ogólnopolskich Igrzyskach LZS, gdzie zdobyły tytuł 
Wicemistrz Polski LZS w „6”piłkarskich. Drużyna ma też 
za sobą pierwsze ligowe mecze.   W tym czasie odniosły 
one dwa zwycięstwa z Potokiem Pszczółki i Chojniczan-
ką Chojnice oraz zanotowały jedną porażkę w Żukowie.
Bardzo aktywne wakacje miały nasze juniorki U-13. Pod-
opieczne trenera Maksa Graczyka, któremu pomagał Ra-
fał Freitag, zagrały najpierw w silnie obsadzonym Turnieju 
Tatra Cup (24-29.06.2018) w Zakopanym. Następnie dru-
żyna zagrała w finale krajowym Turnieju Mała Piłkarska 
Kadra Czeka LZS w Reńskiej Wsi (woj. opolskie), gdzie 
zdobyła tytuł Wicemistrza Polski. Juniorzy młodsi pod 
okiem nowego trenera Pawła Hinza, któremu pomaga 
trener IV ligowego Wikęd Luzino - Paweł Radecki tre-
nowali w wakacje na własnych obiektach, gdzie w dniach 
6-11.08.2018 r. mieli obóz dochodzeniowy. GOSRiT Kle-
ba Luzino rocznik 2004, pod wodzą trenera Grzegorza 
Semaka wyjechali na obóz sportowy do Człuchowa, gdzie 
w dniach 7-13.08.2018 r. przygotowywali się do nowego 
sezonu. Nasza drużyna ma za sobą już trzy mecze ligowe, 
które zakończyły się zwycięstwem luzińskiej drużyny. Z 
MKS Władysławowo 4:0, LZS Bojano 5:1 oraz rekordowe 
16:0 z Ogniwem Sopot. Bardzo aktywni tego lata byli za-
wodnicy GOSRiT 2005 Luzino. Początek wakacji to wy-
jazd na finał krajowy Turnieju Mała Piłkarska Kadra Cze-
ka LZS do Zamościa, gdzie luziński zespół zajął 3 lokatę w 
Polsce. Podopieczni trenera Karola Piątka i Pawła Buzały, 
którym pomaga Maksym Graczyk w dniach 27.07-3.08.18 
r. uczestniczyli również w obozie sportowym w Białym 
Borze. Drużyna prowadzona przez  trenera Piotra Jasiel-
skiego w dniach 3-9.08.2018 r. przebywała na obozie spor-
towym w Nowej Wsi Przywidzkiej. Zespół ma już za sobą 
udaną inaugurację ligi, w której pokonał na własnym bo-
isku MKS Władysławowo 9:1. Zespół prowadzony przez 
trenera Pawła Buzałę wraz z grupą starszą (rocznik 2005) 
przebywał na zgrupowaniu w Białym Borze. Rocznik 2007, 
prowadzony przez trenera Mateusza Cytryniaka przygoto-
wywał się do rozgrywek ligowych na własnych obiektach, 
gdzie w dniach 13-17.08.18 r. miał obóz dochodzeniowy. 
Zespół zdążył już zadebiutować w rozgrywkach ligowych, 
w których miał okazje zagrać swoje pierwsze mecze na du-
żym boisku. Wygrał on ze Stolemem Gniewino 3:1 oraz 
zanotował minimalną porażkę z Gdyńską Arką 0:1. Rocz-
nik 2008 od tego sezonu prowadzi Maksym Graczyk, któ-
ry zastąpił Tomasz Kotwicę. Drużyna pod okiem nowego 
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trenera aktywnie spędzała okres wakacyjny uczestnicząc 
m in. w obozie sportowym w Słupsku (16-22.08.2018). 
Przed nimi udział w rozgrywkach turniejowych Pomor-
skiego ZPN oraz wyjazd na kilkudniowy turniej do Augu-
stowa. Najmłodsi adepci futbolu naszego klubu, rocznik 
2009, wraz z trenerem Tomaszem Jorynem i Maksymem 
Graczykiem w ostatnim tygodniu wakacji uczestniczyli w 
obozie w Nowej Wsi Przywidzkiej. Dla młodych zawodni-
ków GOSRiT Luzino było to wielkie przeżycie, ale dziel-
nie trenowali z dala od własnego  domu.Warto dodać, że 
5 drużyn  GOSRiT Luzino objętych jest programem „Pił-
karska Przyszłość z Lotosem”, dzięki czemu luziński klub 
otrzymuje profesjonalny sprzęt sportowy, dofinansowanie 
wynagrodzenia trenerów, a najlepsi zawodnicy objęci są 
programem stypendialnym. 

 
DZIEŃ SPORTU NA ORLIKU

W niedzielę, dnia 9 września  o godzinie 11:00 na pięciuset 
orlikach w całej Polsce wspólną rozgrzewką rozpoczął się 
Dzień Sportu. Luziński orlik również brał udział w tym 
wydarzeniu. Dzieci, młodzież, i dorośli przez cały dzień 
uczestniczyli w zajęciach sportowych prowadzonych 
przez animatora Rafała Freitaga z GOSRiT Luzino. Każ-
dy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom i bidon, 
a najlepsi w poszczególnych konkurencjach nagrody rze-
czowe. Sponsorem strategicznym Dnia Sportu byli: PGE 
Polska Grupa energetyczna S.A. i Ministerstwo Sportu i 
Turystyki. Nagrody rzeczowe ufundował animator Rafał 
Freitag i GOSRiT Luzino. Partnerami Akcji są MiniMini + 
i fundacja Zwalcz Nudę.

 
PKS GDYNIA SPÓŁKA WSPIERA  

PIŁKARKI GOSRiT LUZINO

Wieloletni partner GOSRiT Luzino PKS Gdynia Spółka 
Akcyjna, wspierać będzie III ligowe piłkarki w rundzie 
jesiennej sezonu 2018/19. Sponsor finansuje wyjazdy na 
mecze ligowe, a w wakacje zorganizował również przejazd 
na finał krajowy Turnieju Piłkarska Kadra Czeka LZS w 
Siedlcach. Pomoc ta  nie była by możliwa bez Stanisława 
Engelbrechta - radnego Gminy Luzino inicjatora pozy-
skania sponsora oraz Witolda Skiby- prezesa PKS Gdynia  
i Adama Galasa- dyrektora PKS Gdynia. 

GOSRiT LUZINO ZAPRASZA  
DO SEKCJI SPORTOWYCH

 
PONAD 300 INSTALACJI  

ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII  
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer podpisał 3 paździer-
nika 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Pomorskiego umowę dot. projektu „Odnawialne źródła 
energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Luzino, 
Linia, Łęczyce i Gniewino”.
Przedmiotem projektu jest przedsięwzięcie inwestycyjne 
polegające na zakupie i montażu instalacji wykorzystu-
jących odnawialne źródła energii: panele fotowoltaiczne, 
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pompy ciepła i instalacje solarne, które będą montowane 
na nieruchomościach prywatnych zlokalizowanych na te-
renie Gminy Miasta Reda i Miasta Puck oraz Gmin Luzino, 
Linia, Łęczyce i Gniewino. Głównym celem projektu jest 
zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
do produkcji energii elektrycznej i cieplnej na obszarze 
Gmin biorących udział w projekcie, w celu ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń 
środowiska, powstających w wyniku spalania węgla lub 
koksu. Wykorzystanie OZE spowoduje znaczne korzyści 
ekologiczne dla środowiska naturalnego oraz ekonomicz-
ne dla społeczeństwa. Projekt jest zgodny z celami RPO 
WP Dz. 10.3.1 – realizacja projektu umożliwi zwiększone 
wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawial-
nych, szczególnie produkowanej w generacji rozproszonej.

Zakres projektu: 
– ilość instalacji solarnych – 182
– ilość instalacji fotowoltaicznych – 98
– ilość pomp ciepła – 23

Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem postę-
powania przetargowego. Okres realizacji projektu:
od: 2018-10-01 do: 2020-01-31

 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

INFORMACJA O WYBORACH DO ORGANÓW 
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 
GMINACH LICZĄCYCH DO 20 000 MIESZKAŃCÓW 

Wybory do rady gminy, do rady powiatu i do sejmiku wo-
jewództwa oraz wybory wójta zostaną przeprowadzone 
w dniu 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 
21.00.
W wyborach do rady gminy liczącej do 20 000 mieszkań-
ców głosować można tylko na jednego kandydata, sta-
wiając na karcie do głosowania znak „X” w kratce z lewej 
strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca 
głosuje. 
Postawienie znaku „X” w kratkach z lewej strony obok na-
zwiska więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie 
znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.
W wyborach do rady powiatu i do sejmiku województwa 
głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając 
na karcie do głosowania znak „X” w kratce z lewej strony 
obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy (wskazując 
jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu).
Postawienie znaku „X” w kratkach z lewej strony obok 
nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej 
liście lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powo-
duje nieważność głosu. W wyborach wójta: 
• zarejestrowano tylko jednego kandydata – głosując za 
wyborem kandydata, stawia się znak „X” w kratce ozna-
czonej słowem „ TAK” z lewej strony obok nazwiska 
kandydata. Natomiast głosując przeciwko wyborowi kan-
dydata stawia się znak „X” w kratce oznaczonej słowem 
„NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata. 
Postawienie znaku „X” w obu kratkach lub niepostawienie 
znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Znak „X” to co najmniej dwie linie przecinające się w ob-
rębie kratki.

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Luzinie  

z dnia 2 października 2018 r.
o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach 

Wójta Gminy Luzino zarządzonych  
na dzień 21 października 2018 r. 

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 
 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754, 1000 
i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Luzinie podaje do 
publicznej wiadomości informację o zarejestrowanych 
kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Luzino 
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 
1. WEJER Jarosław, lat 56, wykształcenie wyższe, nie na-
leży do partii politycznej, zam. Luzino, zgłoszony przez 
KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM.

Z-ca Przewodniczącego 
Gminnej Komisji Wyborczej w Luzinie

(-) Mirosława Kąkol

Uchwała Nr 6/2018
Gminnej Komisji Wyborczej w Luzinie 

z dnia 2 października 2018 r. o przeprowadzeniu 
głosowania tylko na jednego kandydata

na Wójta Gminy Luzino

Na podstawie art. 482 § 3 i 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 
r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 
1349) Gminna Komisja Wyborcza w Luzinie stwierdza co 
następuje:

§ 1. 
1. W wyborach Wójta Gminy Luzino zarządzonych na 
dzień 21 października 2018 r. jako kandydat na Wójta 
Gminy Luzino został zarejestrowany tylko WEJER Ja-
rosław Piotr zgłoszony przez KWW NASZA GMINA 
WSPÓLNYM DOBREM. 
2. Wybory zostaną przeprowadzone, a kandydat zostanie 
wybrany, jeżeli w głosowaniu otrzyma więcej niż połowę 
ważnie oddanych głosów, wyboru dokona Rada Gminy 
Luzino.

§ 2.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 
podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie 
na obszarze gminy.
2. Druk i rozplakatowanie uchwały zapewni Wójt Gminy 
Luzino. 

Z-ca Przewodniczącego 
Gminnej Komisji Wyborczej w Luzinie

(-) Mirosława Magdalena Kąkol

OBWIESZCZENIE 
Gminnej Komisji Wyborczej w Luzinie

z dnia 28 września 2018 r.
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do 

Rady Gminy Luzino
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bez głosowania
w okręgu wyborczym nr 7

Na podstawie art. 381 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. 
– Kodeks wyborczy (Dz.U.z 2018 r. poz.754, 1000 i 1349) 
Gminna Komisja Wyborcza w Luzinie podaje do wiado-
mości wyborców, co następuje:
1. W okręgu wyborczym nr 7 utworzonym dla wyboru 
Rady Gminy Luzino obejmującym 1 mandat, Gminna Ko-
misja Wyborcza w Luzinie zarejestrowała 1 kandydata na 
radnego.
2. W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandyda-
tów jest równa liczbie wybieranych radnych, na podstawie 
art. 380 Kodeksu wyborczego, w okręgu nr 7 głosowania 
w wyborach do rady Gminy Luzino nie przeprowadza się, 
a za wybranego na radnego uznaje się następującego zare-
jestrowanego kandydata:
z listy nr 12 KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DO-
BREM
1.)  FORMELA Bartłomiej Teodor

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Luzinie
(-) Marzena Maria Meyer

OBWIESZCZENIE 
Gminnej Komisji Wyborczej w Luzinie

z dnia 28 września 2018 r.
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do 

Rady Gminy Luzino

bez głosowania
w okręgu wyborczym nr 10

Na podstawie art. 381 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. 
– Kodeks wyborczy (Dz.U.z 2018 r. poz.754, 1000 i 1349) 
Gminna Komisja Wyborcza w Luzinie podaje do wiado-
mości wyborców, co następuje:
1. W okręgu wyborczym nr 10 utworzonym dla wyboru 
Rady Gminy Luzino obejmującym 1 mandat, Gminna Ko-
misja Wyborcza w Luzinie zarejestrowała 1 kandydata na 
radnego.
2. W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandyda-
tów jest równa liczbie wybieranych radnych, na podstawie 
art. 380 Kodeksu wyborczego, w okręgu nr 10 głosowania 
w wyborach do rady Gminy Luzino nie przeprowadza się, 
a za wybranego na radnego uznaje się następującego zare-
jestrowanego kandydata:
z listy nr 12 KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DO-
BREM
1.)  MIOTKE Karol Patryk

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Luzinie
(-) Marzena Maria Meyer

OBWIESZCZENIE 
Gminnej Komisji Wyborczej w Luzinie

z dnia 28 września 2018 r.
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do 

Rady Gminy Luzino

bez głosowania
w okręgu wyborczym nr 14

Na podstawie art. 381 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. 
– Kodeks wyborczy (Dz.U.z 2018 r. poz.754, 1000 i 1349) 
Gminna Komisja Wyborcza w Luzinie podaje do wiado-
mości wyborców, co następuje:
1. W okręgu wyborczym nr 14 utworzonym dla wyboru 
Rady Gminy Luzino obejmującym 1 mandat, Gminna Ko-
misja Wyborcza w Luzinie zarejestrowała 1 kandydata na 
radnego.
2. W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandyda-
tów jest równa liczbie wybieranych radnych, na podstawie 
art. 380 Kodeksu wyborczego, w okręgu nr 14 głosowania 
w wyborach do rady Gminy Luzino nie przeprowadza się, 
a za wybranego na radnego uznaje się następującego zare-
jestrowanego kandydata:
z listy nr 12 KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DO-
BREM
1.)  STENKA Mariusz Andrzej

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Luzinie
(-) Marzena Maria Meyer

OBWIESZCZENIE 
Gminnej Komisji Wyborczej w Luzinie

z dnia 28 września 2018 r.
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do 

Rady Gminy Luzino

bez głosowania
w okręgu wyborczym nr 15

Na podstawie art. 381 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. 
– Kodeks wyborczy (Dz.U.z 2018 r. poz.754, 1000 i 1349) 
Gminna Komisja Wyborcza w Luzinie podaje do wiado-
mości wyborców, co następuje:
1. W okręgu wyborczym nr 15 utworzonym dla wyboru 
Rady Gminy Luzino obejmującym 1 mandat, Gminna Ko-
misja Wyborcza w Luzinie zarejestrowała 1 kandydata na 
radnego.
2. W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandyda-
tów jest równa liczbie wybieranych radnych, na podstawie 
art. 380 Kodeksu wyborczego, w okręgu nr 15 głosowania 
w wyborach do rady Gminy Luzino nie przeprowadza się, 
a za wybranego na radnego uznaje się następującego zare-
jestrowanego kandydata:
z listy nr 12 KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DO-
BREM
1.)  LICAU Małgorzata Rozalia

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Luzinie
(-) Marzena Maria Meyer

Z obwieszczeniami o zarejestrowanych kandydatach na 
radnych do Powiatu Wejherowskiego oraz do Sejmiku 

Województwa Pomorskiego można zapoznać się na 
stronie www.luzino.eu w zakładce  

„Wybory samorządowe 2018” .
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OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Luzinie 

z dnia 28 września 2018 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 
w wyborach do Rady Gminy Luzino zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza  
w Luzinie podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Luzino zarządzonych 
na dzień 21 października 2018 r. 

Okręg wyborczy Nr 1 

1. TREPCZYK Wiesław Marian, lat 56, zam. Luzino, zgłoszony przez KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM - Lista nr 12
2. MILLEK Michał Jan, lat 32, zam. Luzino, zgłoszony przez KWW ZL - Lista nr 13

Okręg wyborczy Nr 2 

1. RICHERT Dariusz Adam, lat 36, zam. Luzino, zgłoszony przez KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM - Lista nr 12
2. LABUDDA Dorota Ewa, lat 54, zam. Luzino, zgłoszona przez KWW ZL - Lista nr 13
3. KULHAWIK Kazimierz, lat 58, zam. Luzino, zgłoszony przez KWW SĄSIEDZI - Lista nr 14

Okręg wyborczy Nr 3 

1. SZCZEPANIAK Katarzyna Magdalena, lat 57, zam. Luzino, zgłoszona przez KWW ZL - Lista nr 13
2. MEYER Aleksandra Stanisława, lat 45, zam. Luzino, zgłoszona przez KWW ALEKSANDRA MEYER - Lista nr 16

Okręg wyborczy Nr 4 

1. CEJROWSKI Stanisław Wacław, lat 58, zam. Luzino, zgłoszony przez KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM - Lista nr 12
2. MUTKA Marcin Krzysztof, lat 28, zam. Luzino, zgłoszony przez KWW ZL - Lista nr 13

Okręg wyborczy Nr 5 

1. KRYŻA Ryszard Antoni, lat 70, zam. Luzino, zgłoszony przez KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM - Lista nr 12
2. SLAS Grzegorz Łukasz, lat 31, zam. Luzino, zgłoszony przez KWW ZL - Lista nr 13

Okręg wyborczy Nr 6 

1. PIĄTEK Sylwester Grzegorz, lat 62, zam. Luzino, zgłoszony przez KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM - Lista nr 12
2. ZELEWSKI Marek Jarosław, lat 53, zam. Luzino, zgłoszony przez KWW ZL - Lista nr 13

Okręg wyborczy Nr 7 

1. FORMELA Bartłomiej Teodor, lat 39, zam. Luzino, zgłoszony przez KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM - Lista nr 12

Okręg wyborczy Nr 8 

1. ENGELBRECHT Stanisław, lat 53, zam. Kębłowo, zgłoszony przez KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM - Lista nr 12
2. SIULKOWSKI-WYTWER Jacek, lat 46, zam. Kębłowo, zgłoszony przez KWW ZL - Lista nr 13

Okręg wyborczy Nr 9 

1. DAWIDOWSKI Zenon Daniel, lat 40, zam. Kębłowo, zgłoszony przez KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM - Lista nr 12
2. KOSZAŁKA Zdzisław Franciszek, lat 60, zam. Kębłowo, zgłoszony przez KWW ZL - Lista nr 13

Okręg wyborczy Nr 10 

1. MIOTKE Patryk Karol, lat 29, zam. Kębłowo, zgłoszony przez KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM - Lista nr 12

Okręg wyborczy Nr 11 

1. GROTH Ryszard Jan, lat 62, zam. Zelewo, zgłoszony przez KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM - Lista nr 12
2. BUDNIK Kazimierz Franciszek, lat 46, zam. Zelewo, zgłoszony przez KWW SĄSIEDZI - Lista nr 14
3. TOKARSKA Łucja Urszula, lat 57, zam. Kochanowo, zgłoszona przez KWW-ŁT - Lista nr 17

Okręg wyborczy Nr 12 

1. SŁOWI Edmund, lat 75, zam. Luzino, zgłoszony przez KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM - Lista nr 12
2. KUNZ Jakub Henryk, lat 33, zam. Robakowo, zgłoszony przez KWW „JAKUB KUNZ” - Lista nr 15

Okręg wyborczy Nr 13 

1. TREPCZYK Sylwia Agnieszka, lat 39, zam. Milwino, zgłoszona przez KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM - Lista nr 12
2. GAFFKE Rajmund Franciszek, lat 60, zam. Milwino, zgłoszony przez KWW ZL - Lista nr 13

Okręg wyborczy Nr 14 

1. STENKA Mariusz Andrzej, lat 23, zam. Barłomino, zgłoszony przez KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM - Lista nr 12

Okręg wyborczy Nr 15 

1. LICAU Małgorzata Rozalia, lat 60, zam. Tępcz, zgłoszona przez KWW NASZA GMINA WSPÓLNYM DOBREM - Lista nr 12

Przewodniczący 
Gminnej Komisji Wyborczej

w Luzinie 
(-) Marzena Maria Meyer 
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Składy Obwodowych Komisji Wyborczych  
ds. przeprowadzenia głosowania 

w gminie Luzinie

Obwód Nr 1 w Luzinie: Rohraff Ewa – Przewodnicząca, 
Gruba Szymon Jan - Zastępca przewodniczącego, człon-
kowie: Kaczmarek Wiktoria Weronika, Lisius Lucyna 
Magdalena,  Lubiniecka Ewa, Miotk Emilia Gabriela, No-
wak Jordan Tomasz, Patelczyk Aleksandra Maria,  Regliń-
ska Dagmara Kinga.
Obwód nr 2 w Luzinie:  Kotłowska Krystyna Maria – 
Przewodnicząca, Wencel Wioleta Ewa - Zastępca prze-
wodniczącego, członkowie: Gruba Iwona Wioletta, Klein 
Piotr Szymon, Lesner Paulina Anna, Małaszycka Alicja 
Maria, Meyer Kamil, Petk Bernadeta, Wasielk Hanna.
Obwód Nr 3 w Luzinie: Nowak Agnieszka – Przewodni-
cząca, Pionke Marta Łucja - Zastępca przewodniczącego, 
członkowie: Dąbrowska Danuta Łucja, Drewczyńska Bo-
gumiła Urszula, Dunst Magdalena Maria, Halk-Łebińska 
Sylwia Iwona, Michna Alicja Anna, Tabędzka Paulina Ma-
ria, Zielonka Szymon Piotr.
Obwód Nr 4 w Wyszecinie: Bojka Justyna Ewa – Prze-
wodnicząca, Waga Tomasz Bernard - Zastępca przewod-
niczącego, członkowie: Lademann Jadwiga Anita, Mała-
szycka Dorota Anna, Małaszycki Rafał Grzegorz, Meyer 
Michał, Motyka Magdalena Gabriela, Syldatk Teresa Ja-
dwiga, Wypasek Maciej Błażej.
Obwód Nr 5 w Sychowie: Skuza Klaudia Kamila – Prze-
wodnicząca, Leśny Sebastian Krzysztof - Zastępca prze-
wodniczącego, członkowie: Janeczk-Wica Izabela Eweli-
na, Miler Beata Monika, Miotk Jerzy, Olszewski Kacper, 
Płotka Marta Weronika, Teclaf Joanna, Wodzik Hanna 
Krzysztofa.
Obwód Nr 6 w Kębłowie: Konczak Sabina Krystyna – 
Przewodnicząca, Kas Anna Małgorzata - Zastępca prze-
wodniczącego, członkowie: Bieszke Sandra Katarzyna, 
Drawc Weronika Wiesława,  Engel Marek Stanisław, Kal-
kowska Agnieszka Maria, Kołacz Magda, Lubiewska Kari-
na Sandra, Nowosielska Anna Bogumiła.
Obwód Nr 7 w Kębłowie: Frankowska Małgorzata Anna 
– Przewodnicząca, Rybakowska Wiesława Jadwiga - Za-
stępca przewodniczącego, członkowie: Januszewska 
Agnieszka Małgorzata, Kierznikiewicz Natalia Magdale-
na, Korzeniewska Monika, Lubiewski Krzysztof Grzegorz, 
Miotk Ewa Krystyna, Waga Ewa Alicja, Zielonka Dariusz 
Grzegorz.

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych  
ds. ustalenia wyników głosowania

w gminie Luzino

Obwód Nr 1 w Luzinie: Patelczyk Iwona Anna – Prze-
wodnicząca, Tempska Ewa Maria - Zastępca przewod-
niczącego, członkowie: Baranowska Hanna, Bichowska 
Anna, Kąkol Marta Amanda, Lemka Krzysztof Sebastian, 
Palkowska Teresa Barbara, Szweda Marlena Agnieszka, 
Tempska Daria Kinga.
Obwód Nr 2 w Luzinie: Kąkol Filip – Przewodniczący, 
Wojewska Janina Maria - Zastępca przewodniczącego, 
członkowie: Białowąs Kamil Marcin, Dunst Paula, Hal-
man Mirosława Jadwiga, Małaszycka Kinga Wiktoria, Mu-
siał Artur, Pienschke Marzena Maria, Wieleba Gertruda. 
Obwód Nr 3 w Luzinie: Gruba Dawid Łukasz – Przewod-

niczący, Pionke Karol Piotr – Zastępca przewodniczące-
go, członkowie: Halk-Łebińska Anna Marta, Hebel Marta 
Anna, Klecha Roksana Monika, Musiał Jan, Reszke Anna 
Ewa, Rybakowska Hildegarda, Semak Grzegorz.
Obwód Nr 4 w Wyszecinie: Meyer Szymon – Przewodni-
czący, Graczyńska Honorata Maria - Zastępca przewodni-
czącego, członkowie: Brunke Karol, Kąkol Natalia, Kołacz 
Dorota, Lidzbarska Beata Katarzyna, Lipowska Natalia 
Anna, Pikron Aneta Maria, Wencel Iwona.
Obwód Nr 5 w Sychowie: Kołacz Aleksandra Marzena – 
Przewodnicząca, Joskowska Władysława Wiesława - Za-
stępca przewodniczącego, członkowie: Czerwionke Ma-
rzena, Górska Marlena Maria, Janowicz Grażyna Janina, 
Klas Justyna Katarzyna, Klocka Danuta Gabriela, Lewicki 
Tomasz Jarosław, Specht Mirosława Teresa.
Obwód Nr 6 w Kębłowie: Janusz Andrzej Władysław – 
Przewodniczący, Płotka Paulina Anna - Zastępca prze-
wodniczącego, członkowie: Aderek Dominika Maria, Ade-
rek Katarzyna Anna, Dampc Grażyna Teresa, Jażdżewska 
Maria Magdalena, Klocka Sylwia Anna, Szlagowska Karo-
lina Teresa, Wojewska Martyna Agata.
Obwód Nr  7 w Kębłowie: Dampc Anita Walentyna – 
Przewodnicząca, Koszałka Teresa Maria - Zastępca prze-
wodniczącego, członkowie: Bonk Magdalena Bożena, 
Dampc Karolina Anna, Engelbrecht Krzysztof Ireneusz, 
Gruba Patryk Maksymilian, Manicka Martyna Maria, 
Świderska Karolina, Wenta Tomasz Paweł.

GMINNA KOMISJA WYBORCZA W LUZINIE 

Skład GKW:  
1) Meyer Marzena Maria – przewodnicząca
2) Kąkol Mirosława Magdalena – zastępca
przewodniczącego
3) Bober Patrycja Anna – członek
4) Burchacz Krystyna Irena – członek
5) Gruba Ryszard Jan - członek
6) Hinz Alicja Agnieszka – członek
7) Kuske Marta – członek
8) Necel Ewa Joanna – członek
9) Wolter Aleksandra Elżbieta – członek

Siedziba:
Gminna Komisja Wyborcza ma swoją siedzibę w Urzędzie 
Gminy Luzino przy ul. Ofiar Stutthofu 11, tel. (58) 678 20 
68 wew. 36 lub 31.

Dyżur:
Gminna Komisja Wyborcza w Luzinie pełnić będzie dyżur 
w dniu wyborów, tj. 21 października 2018 r. od godz. 21.00 
do odwołania. 

W dniu 21 października 2018 roku Obwodowe Komisje 
Wyborcze w gminie Luzino rozpoczną pracę  w lokalach 
wyborczych o godz. 6.00, a dla wyborców lokale wyborcze 
będą czynne w godzinach od 7.00 do 21.00.
W dniu wyborów w Urzędzie Gminy Luzino będzie peł-
niony dyżur wyborczy od godziny 7.00 do 21.00 w Refera-
cie Spraw Obywatelskich, w budynku przy ul. 10 Marca 11,  
tel. (58) 678-20-68 wew. 41
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(przedstawiony podczas jubileuszu  
90. lecia OSP Luzino)

Wiosną 1928 r. 20. lokalnych mieszkańców zawiązało 
Ochotniczą Straż Pożarną w Luzinie.  Prezesem został 
Józef Dysarz, naczelnikiem Józef Wojewski. Tego samego 
roku właściciel ziemski Paweł von Żelewski przekazał dla 
OSP pierwszy sprzęt: ręczną sikawkę konną. 
U niego też na posesji zamieszczono pierwszy gong alar-
mowy. Rok później przy OSP utworzono drużynę żeńską, 
która zajmowała się działalnością kulturalną. Jesienią 1935  
strażacy zaadaptowali starą kuźnię na posesji Kazimie-
rza Knapińskiego przy ul. Kościelnej na remizę. Strażacy 
czynnie włączyli się w działalność kulturalną amatorskie-
go teatru, przy OSP działała orkiestra dęta. W zawodach 
1936 r. w Wejherowie Luzino zajęło II miejsce, otrzymując 
w nagrodę drabinę pożarniczą.  W 1948 r. OSP otrzymała 
pierwszy mały ciężarowy samochód, w 1955 – samochód 
STAR 20. W roku 1956 przystąpiono do budowy nowej 
remizy, której otwarcie nastąpiło 23 maja 1960 r., w tym 
samym roku powołano Młodzieżowe Drużyny Pożarni-
cze – męską i żeńską.   W 1965 r. Komenda Wojewódzka 
PSP przydzieliła nam beczkowóz Star-28. 3 lata później, w 
40-rocznicę założenia OSP społeczeństwo gminy ufundo-
wało sztandar dla OSP. W 1975 r. jednostka OSP otrzyma-
ła Żuka A-15 z motopompą, a w roku 1985 – drugi becz-
kowóz marki STAR 244 z napędem 4x4.W 1988 r. OSP 
otrzymała używanego Poloneza, którego wykorzystywano 
do ratownictwa drogowego i działań profilaktycznych. 
W 1993 r. stacja CPN w Dębogórzu przekazała nam Tatrę 
Skuting. Jej remont sfinansowała Gmina Luzino. W 1995 
r. OSP Luzino została włączona do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego. 3 lata później OSP otrzymała 
specjalistyczny sprzęt do ratownictwa drogowego. W 70-
tą rocznicę utworzenia OSP jednostka otrzymała nowy 
sztandar.     
20 lat temu  jednostka liczyła 71 członków, z czego czyn-
nych było 28, wspierających –22, honorowych – 1, MDP 
– 20. Wyposażenie w sprzęt stanowiły 2 motopompy Po-
lonia PO-3, jedna  PO-5,  2 motopompy pływające. Ostat-
nie 20-lecie przyniosło dzięki zaangażowaniu Gminy 
Luzino, Wójtowi Jarosławowi Wejer, działalności Komen-
danta Gminnego Zygmunta Miotk, a szczególnie Prezesa 
Jana Schulz gruntowne zmiany w wyposażeniu OSP. W 
roku 2002 jednostka OSP Luzino otrzymała SLRT Forda 
Transita do ratownictwa drogowego, w 2005 r.  zakupiono 
Mercedesa Benz dla OSP Luzino, przekazując jednocze-
śnie  STARA GBM 2,5 do jednostki w Milwinie. W 2012 
r. pozyskano ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy MAN, 
który zastąpił wysłużoną Tatrę. W 2013 r. otrzymano z Ko-
mendy Powiatowej PSP Wejherowo samochód operacyjny 
Deawoo Lanos. Na stanie OSP posiada: zestaw ratownic-
twa technicznego Holmatro, 2 Motopompy Niagara, wen-
tylator oddymiający, motopompę Tohatsu, Polonię, moto-
pompy szlamowe WT-40 i 30, 4 agregaty prądotwórcze, 4 
piły do drewna, 1 do betonu.  Sprzęt, który zostanie po-
święcony w dniu dzisiejszym, dodatkowo doposaży naszą 
straż. 

RYS HISTORYCZNY OSP LUZINO
Obecnie OSP liczy 92 członków, z czego 45 zwyczajnych, 
21 wspierających i 26 członków MDP.  Strażacy wyjeżdżają 
do akcji średnio 120 razy rocznie. Aktywnie działają także 
na niwie sportowo-pożarniczej, kulturalnej, popularyzacji 
zasad bezpieczeństwa. Szczególnym optymizmem napa-
wa aktywność i osiągnięcia sportowe młodzieży w naszej 
straży, która stanowi nadzieję kontynuowania działalności 
OSP na następne dziesięciolecia. 
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APEL PAMIĘCI 

ZMARŁYCH DRUHÓW Z OSP LUZINO

(odczytany podczas obchodów jubileuszu  
90.lecia OSP Luzino w dniu 22.09.2018 r.)

Stańcie do apelu! MIESZKAŃCY LUZINA! STRAŻACY! 
RODACY!
Stajemy dziś do apelu  przed remizą OSP w Luzinie, aby 
uczcić wszystkich, którzy współtworzyli Ochotniczą Straż 
Pożarną w Luzinie na przestrzeni 90 lat. 
Dzisiaj, my strażacy OSP Luzino, sięgamy do skarbni-
cy dokonań naszych poprzedników. Wołam założycieli 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie. Wzywam: Pre-
zesa druha Józefa Dysarza, Naczelnika druha Józefa Wo-
jewskiego, Sekretarza druha Jana Janusza, Prezesa druha 
Teofila Wojewskiego, Naczelnika druha Augustyna Ci-
słowskiego, Naczelnika druha Leona Bistram, druha Jana 
Kreft, druha Feliksa Wicon, druha Leona Naczk, druha 
Leona Cisłowskiego, druha Jana Okroja, druha Jana Ba-
cha, druha Alfreda Sobczaka, druha Feliksa Bartnickiego, 
Prezesa druha Franciszka Sychowskiego, druha Antoniego 
Bistram, druha Józefa Darznik, druha Franciszka Bacha, 
druha Augustyna Kamin, druha Klemensa Jankowskiego. 
STAŃCIE DO APELU! Odp.: CHWAŁA DRUHOM! 
Wołam członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie, 
którzy  w niej działali w czasie II Rzeczypospolitej. Wzy-
wam: Prezesa druha Pawła von Żelewskiego, Naczelnika 
druha Leona Bistram, Sekretarza druha Ludwika Jasiewi-
cza, Naczelnika druha Józefa Bistram, Skarbnika druha 
Waleriana Mejera, druha Józefa  Wróbla. STAŃCIE DO 
APELU! Odp.: CHWAŁA DRUHOM!
Wołam wszystkich, którzy odeszli na wieczną wartę, 
działających w Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie w 
okresie po II wojnie światowej do czasów najbliższych. 
Wzywam: Prezesa druha Leona Drawc, Naczelnika druha 
Leona Sirockiego, Naczelnika druha Stanisława Polasik, 
Skarbnika druha Leona  Trybowskiego, Skarbnika druha 
Leona Socha, druha Antoniego Tempskiego, druha Józe-
fa Lange, druha Jana Miotk, druha Teofila Sychowskiego, 
druha Feliksa Tempskiego, druha Jana Labudda, druha 
Edwarda Patelczyk, druha Teofila Tempskiego, druha Sta-
nisława Szulc, druha Antoniego Necla, druha Pawła Nec-
la, druha Antoniego Góra, druha Józefa Formela, druha 
Pawła Grota, druha Mieczysława Sobczaka, Komendanta 
gminnego druha Zygmunta Miotk, druha Władysława 
Paszki, druha Mieczysława Olejniczak, druha Leopolda 
Legowicza, druha Zenona Wicon, Sekretarza druha An-
drzeja Małaszyckiego, Prezesa druha Jana Schulz. STAŃ-
CIE DO APELU! Odp.: CHWAŁA DRUHOM!
Do Was zwracam się potomni! Niech druhowie, którzy 
narażali własne życie w trosce o bezpieczeństwo miesz-
kańców Luzina i okolic i Ich czyny pozostaną na zawsze w 
Waszej pamięci, w historii Luzina i naszej gminy. CHWA-
ŁA DRUHOM! Odp.: CZEŚĆ ICH PAMIĘCI! 

JUBILEUSZ 90- LECIA OSP LUZINO 
- 22.09.2018 R. 

22 września 2018 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Luzinie 
obchodziła 90.lecie istnienia.  Uroczystość rozpoczęto o 
godz. 11.00 Mszą św. w parafii św. Wawrzyńca, odprawio-
ną w intencji strażaków, którą koncelebrował diecezjalny 
duszpasterz ks. kanonik Jerzy Osowicki, wespół z pro-
boszczem parafii św. Wawrzyńca ks. Waldemarem Walu-
kiem, proboszczem parafii Matki Boskiej Różańcowej w 
Luzinie ks. Andrzejem Galińskim oraz wikariuszem para-
fii św. Wawrzyńca ks. Mateuszem Koszałką. Mszę rozpo-
częto i zakończono hymnami: „Nie rzucim ziemi …” oraz 
„Boże, coś Polskę” zaintonowanymi przez organistę Artu-
ra Bańko. Liturgię słowa odczytali członkowie Młodzie-

żowej Drużyny Pożarniczej OSP Luzino: Paweł Baranow-
ski i Gracjan Szczurek. Posługi kapłańskiej podczas Mszy 
udzielał również Prałat ks. Henryk Szydłowski. Proboszcz 
Waldemar Waluk w homilii nawiązał m.in. do początków 
powstania OSP w 1928 r. oraz zwrócił uwagę na etos stra-
żacki. Po Mszy św. 12. osobowa kompania honorowa OSP 
Luzino w składzie: Mateusz Hinc, Piotr Stanicki, Łukasz 
Schulz, Łukasz Paszki, Dominik Miotk, Stanisław Paszki, 
Jacek Małaszycki, Mateusz Teclaf, Mateusz Borzęcki, Piotr 
Miotk, Jakub Drabik i Witold Miotk, pod dowództwem 
Bartosza Miotk, poprowadziła przemarszem uczestni-
ków jubileuszu ul. Kościelną, Kaszubską i Szkolną na plac 
przed remizą OSP, gdzie odbyły się dalsze uroczystości. 
Mszę św. oraz uroczystość na placu uświetniła orkiestra 
dęta z Luzina pod kierownictwem Wojciecha Brzozow-
skiego, dowódcą uroczystości był dh Bartosz Miotk, kwe-
stie proceduralne ceremoniału OSP prowadziła Marlena 
Wilkowska. Szczególnego charakteru nadała uroczystości 

Zdjęcia: Monika Drabik
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obecność delegacji i pocztów sztandarowych zaprzyjaź-
nionych OSP z terenu powiatu wejherowskiego; tj.: OSP 
Nadole, Gościcino, Orle, Reda, Szemud, Linia, Łęczyce, 
Kaczkowo, Bożepole, Zelewo i Milwino, a także z gminy 
Słupsk.
OSP Luzino reprezentował poczet sztandarowy w składzie: 
Rafał Małaszycki, Leszek Miotk oraz Tadeusz Teclaf.  Od-
śpiewaniu hymnu państwowego towarzyszyło wciągnięcie 
flagi na maszt dokonane przez poczet flagowy w składzie 
Grzegorz Miotk, Krystian Drywa i Piotr Marszał. Po przy-
witaniu gości przez Prezesa OSP Alicję Hinz,  komendant 
gminny Jan Dettlaf odczytał APEL   pamięci zmarłych 59 
strażaków, którzy współtworzyli straż na przestrzeni dzie-
sięcioleci oraz dokonano odsłonięcia pamiątkowej tablicy 
poświęconej zmarłym druhom ufundowanej z inicjatywy 
druha Łukasza Miotk przez luzińskich ochotników. Odsło-
nięcia tablicy dokonali Teofil Sirocki,  Marian Paszki i Ali-

cja Hinz. W dalszej 
kolejności Prezes 
przedstawiła krótki 
RYS HISTORYCZ-
NY  OSP LUZINO 
. Uroczystość była 
okazją do wręcze-
nia odznaczeń. 
Prezydium Zarzą-
du Oddziału Woje-
wódzkiego Z OSP 
RP woj. pomor-
skiego przyznało 
Złote Medale za 
Zasługi dla Pożar-
nictwa Przemy-
sławowi Rohraff 
oraz  Tadeuszowi 
Teclaf, zaś Brązowe 
Medale za Zasłu-
gi dla Pożarnictwa 

otrzymali Mateusz Borzęcki i Łukasz Schulz. Prezydium 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejhero-
wie nadało odznaki “Strażak Wzorowy” Jakubowi Dra-
bik, Mateuszowi Hinc, Radosławowi Czoska, Markowi 
Hennig oraz Jackowi Małaszyckiemu.  Medale i odznaki 
wręczyli: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Z OSP 
RP w Wejherowie Mirosław Józefowicz, członek Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Z OSP RP Andrzej Małyszka 
oraz Komendant Powiatowy PSP w Wejherowie bryg. Ja-
cek Niewęgłowski. Prezydium Zarządu Oddziału Gmin-
nego ZOSP RP w Luzinie nadało odznaki:  „Za wysługę 20 

lat” – Piotrowi Schulz, 
„15 lat” – Rafałowi 
Lieder,  „10 lat” – Ma-
teuszowi Traskowskie-
mu, „5 lat” – Rafałowi 
Małaszyckiemu oraz 
Piotrowi Stanickiemu. 
Odznaki wręczyli Pre-
zes Zarządu Oddziału 
Gminnego Z OSP RP 
Sławomir Miotk oraz 
Komendant Gminny 
Jan Dettlaff.
Podczas jubileuszu na-
stąpiło także poświę-
cenie nowego sprzę-
tu ratowniczego  dla 
jednostek OSP gminy 
Luzino, którego do-
konał ks. proboszcz 
Waldemar Waluk w 
asyście druha Janusza 

Drabika. W ramach projektu „Bezpieczny Powiat” zakup 
specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania  klęsk 
żywiołowych dla jednostek ratowniczych w Powiecie Wej-
herowskim” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 pozy-
skano sprzęt za kwotę 328 656 zł:
Dla OSP Luzino zakupiono: ciężki zestaw ratownictwa 
technicznego (obejmujący agregat hydrauliczny, nożyce 
hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy i 2 rozpieracze ko-
lumnowe), agregat prądotwórczy 3. fazowy, 1 motopompę 
pożarniczą, 1 motopompę pływającą, 2 pilarki ratownicze, 
4 przenośne najaśnice, 2 kombinezony do pracy w wo-
dzie, 40 latarek do hełmu wraz z uchwytami, 6 radiote-
lefonów przenośnych, 1 bosak wielofunkcyjny. OSP Mil-
wino otrzymała: motopompę szlamową, 2 kombinezony 
do pracy w wodzie, 2 przenośne najaśnice, 10 latarek do 
hełmu wraz z uchwytami i 2 radiotelefony, a OSP Zele-
wo: 1 motopompę pożarniczą, 2 kombinezony do pracy 
w wodzie, 2 przenośne najaśnice, 1 pilarkę ratowniczą, 10 
latarek do hełmu wraz z uchwytami oraz 2 radiotelefony. 
W ramach „Funduszu Sprawiedliwości”, ze środków Mini-
stra Sprawiedliwości zakupiono za kwotę 24 387,27 zł: dla 
wszystkich 3 jednostek OSP: komplet toreb PSP R-1 z peł-
nym wyposażeniem, kompletem szyn Kramera i deskami 
ortopedycznymi. Ponadto OSP Luzino otrzymało zestaw 
poduszek pneumatycznych z osprzętem, 2 piły ratowni-
cze do szyb klejonych, detektor napięcia oraz parawan do 
osłony miejsc wypadków. Dodatkowo drugi parawan do 
osłony wypadków ufundował ks. proboszcz Andrzej Ga-
liński, OSP Luzino wzbogaciła się także o sprzęt burzący 
zasponsorowany przez druhów Mariusza Wick i Bartło-
mieja Peryta.
Ze względu na ulewny deszcz dalszą część uroczystości 
przeniesiono do sali balowej „Słowiczanka” w Robakowie, 
gdzie wręczono podziękowania ze strony OSP dla struk-
tur związkowych, PSP, samorządów, przybyłych delegacji 
i sponsorów.  Życzenia złożyli m.in. Wójt Gminy Jarosław 
Wejer, Przewodniczący Rady Gminy Bartłomiej Formela, 
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius, Komendant Powia-
towy PSP w Wejherowie bryg. Jacek Niewęgłowski, Prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego Z OSP RP w Wejherowie 
Mirosław Józefowicz, członek Zarządu Oddziału Woje-
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wódzkiego Z OSP RP Andrzej Małyszka, Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Strzebielino Mariusz Kaliszewski, dyrektor 
GOK Krystyna Potrykus i dyrektor GOSRiT Piotr Klecha. 
Uroczystość zaszczycili także radni powiatu wejherow-
skiego i gminy Luzino oraz byli komendanci PSP w Wej-
herowie: Andrzej Papke i Tadeusz Selewski.
Dodatkowym punktem uroczystości było wręczenie przez 
druha Andrzeja Małyszka odznak i legitymacji sędziow-
skich dla członków OSP Luzino. Potwierdzenia uprawień 

województwa otrzymali: Rafał Lieder, Mariusz Wick, 
Marek Miotk, Krystian Drywa i Jan Dettlaff, a na terenie 
kraju: Sławomir Miotk oraz Janusz Drabik. Ponadto, pod-
czas uroczystości goście mogli zapoznać się z kroniką OSP 
Luzino, która zajęła I w ogólnopolskim konkursie kronik 
w roku 1995, a którą od 28 lat z pieczołowitą starannością 
prowadzi kronikarz OSP Sabina Schulz oraz dokonać w 
niej pamiątkowego wpisu. Władze gminy nie zapomniały 
również podziękować żonom strażaków – kwiaty w dowód 
wdzięczności wręczono na ręce Pani Halinie, pamiętając 
o dokonaniach na rzecz OSP Luzino w  ciągu 36. letniej 
działalności Prezesa druha Jan Schulz.

Organizację jubileuszu wsparli: Gmina Luzino, ZHU 
TRAK Roman Stenka z Barłomina, Nadleśnictwo Strze-
bielino z s. w Luzinie, Firma OKTAN Brzeski, Grzen-
kowicz ze Słupska, Firma PROTEL Mirosław Kopacz z 
Luzina, Józef Formela – firma Roboty Ziemne z Luzina, 
Zygmunt Kleba „Tartak”  z Luzina, Bank Spółdzielczy w 
Krokowej, Robert Sirocki – PZU Luzino, Marek Małaszyc-
ki – firma Sprzedaż pasz, usługi transportowe z Luzina 
oraz Genowefa i Edmund Słowi – właściciele sali bankie-
towej „Słowiczanka”.sędziowania zawodów sportowo-pożarniczych na terenie 
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