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Z okazji Świąt Wielkanocnych
wszystkim Mieszkańcom Gminy Luzino oraz Gościom

życzymy pokoju w sercach i wzajemnej życzliwości
podczas świątecznych spotkań 
w gronie rodziny i przyjaciół.

Niech tajemnica Zmartwychwstania
 niesie ze sobą nadzieję na lepsze jutro.
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PRZEGLĄD 
 „WIELKANOC NA KASZUBACH”  

Za nami VIII edycja przeglądu „Wielkanoc na Kaszu-
bach”. Impreza, która na stałe wpisała się w kalendarz 
wydarzeń Gminy Luzino odbyła się 7 kwietnia br.,  
a zorganizowana została przez Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Luzinie i Powiatowy Ośrodek Doradztwa Rolnicze-
go o. w Wejherowie we współpracy z Gminnym Ośrod-
kiem Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie oraz KGW 
z terenu powiatu wejherowskiego. 
W przeglądzie wielkanocnym wzięły udział koła gospo-
dyń wiejskich z: Bolszewa, Będargowa („Trzy Korony”),  
Choczewa, Luzina, Kębłowa („Pod Podkową”), Kocha-
nowa („Sami swoi”), Perlina, Strzepcza, Stowarzyszenie 
Gospodyń i Gospodarzy i Sympatyków wsi Robakowo, a 
także Gospodarstwo Agroturystyczne „Gościniec u Gieni” 
Genowefa i Marian Kramek z Sasina. Początek imprezy 
uświetnił koncert Gminnej Orkiestry Dętej z Luzina pod 
batutą Wojciecha Brzozowskiego.
Tradycyjnie, jak co roku, podczas wydarzenia odbył się 
konkurs na najpiękniejszą palmę, pisankę oraz święconkę 
wielkanocną. Jury w składzie: Iwona Świętosławska, Piotr 
Struck i Małgorzata Kotłowska przyznało następujące na-
grody: w kategorii na najpiękniejszą palmę wielkanocną:  
I miejsce – Stowarzyszenie Gospodyń, Gospodarzy i Sym-
patyków wsi Robakowo, II miejsce – KGW Będargowo 
„Trzy Korony”, III miejsce – KGW Perlino. W kategorii 
na najpiękniejszą pisankę wielkanocną: I miejsce – KGW 
w Kębłowie „Pod Podkową”, II miejsce – Gospodarstwo 
Agroturystyczne „Gościniec u Gieni” Genowefa i Marian 
Kramek, III miejsce – KGW Perlino. W kategorii na ko-
szyk ze święconką: I miejsce – KGW w Kębłowie „Pod 
Podkową”, II miejsce – KGW Strzepcz, III miejsce – KGW 
Luzino. Natomiast w kategorii na najpiękniejszy stół wiel-
kanocny: I miejsce – KGW Strzepcz, II miejsce – KGW 
Luzino, III miejsce – Stowarzyszenie KGW Kochanowo 
„Sami Swoi”. Warto wspomnieć, że podczas tegorocznej 
edycji odbyły się warsztaty kulinarne dla społeczności 
lokalnej w ramach pomocy finansowej dla Koła Gospo-
dyń Wiejskich z Luzina, przyznanej przez Prezesa Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dodatkową 
atrakcją imprezy były: kiermasz rękodzielnictwa i pro-
duktów zdobiących stoły wielkanocne, występ artystyczny 
KGW z Luzina, a także liczne konkursy. Na zakończenie 
przeglądu odbyła się degustacja tradycyjnych potraw wiel-
kanocnych, przygotowanych przez poszczególne koła go-
spodyń wiejskich.
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INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI  WÓJTA

 
INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI  

PRZEWODNICZĄCEGO
w okresie międzysesyjnym

od 9 lutego 2019 r. do 28 marca 2019 r.

W okresie sprawozdawczym wykonywałem zadania prze-
wodniczącego Rady Gminy zgodnie z ustawą o samo-
rządzie gminnym oraz Statutem Gminy Luzino. Współ-
pracowałem z wójtem Gminy w zakresie realizacji zadań 
na rzecz lokalnej społeczności. W każdą środę pełniłem 
dyżury dla mieszkańców gminy w Biurze Rady. Przyjmo-
wałem i rozwiązywałem problemy mieszkańców. Koordy-
nowałem prace Rady, w tym jej organów wewnętrznych, 
m.in. poprzez upoważnienie Komisji Rewizyjnej do prze-
prowadzenia kontroli w zakresie działalności Gminnego 
Ośrodka Kultury w Luzinie oraz realizacji zadania doty-
czącego budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawo-
wej nr 1 w Luzinie. 
Ustaliłem terminy i tematy posiedzeń z przewodniczący-
mi poszczególnych Komisji. W dniach:
• 26 lutego, 11, 19 oraz 27 marca 2019 r. odbyły się posie-
dzenia Komisji Rewizyjnej,
• 7 marca 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji, która wypracowała stanowisko w za-
kresie skargi, będącej przedmiotem dzisiejszej sesji,
• 21 marca br. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Społecz-
nych i Sportu,
• 25 marca br. posiedzenie Komisji Gospodarczej i Ochro-
ny Środowiska,
• 27 lutego 2019 r. posiedzenie Komisji doraźnej ds. Plano-
wania Przestrzennego, 
• 14 marca 2019 r. posiedzenie doraźnej Komisji Statuto-
wej.
W dniu 12 marca 2019 roku wraz z radnymi Gminy 
Luzino, wziąłem udział w przeglądzie usuniętych uste-
rek na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 
w Luzinie. 
W dniu 17 marca 2019 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej 
im. Macieja Płażyńskiego w Luzinie odbył się XIII Turniej 
o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy. Najlepszą dru-
żyną imprezy okazał się zespół Barłomino, który w wiel-
kim finale pokonał Cyklopy Wyszecino 2:0. Składam ser-
deczne podziękowania uczestnikom, kierownikom dru-
żyn sołeckich, sędziom oraz obsłudze medycznej za wkład 
w przygotowanie i uczestnictwo w Turnieju. Szczególne 
podziękowanie kieruję do kierownika drużyn sołeckich 

za okres od 08.02.2019 r. do 28 marca 2019 r.

1. W dniu 10 grudnia 2018 r. zapadł wyrok w Sądzie Okrę-
gowym w Gdańsku z powództwa Powiatu Wejherowskie-
go przeciwko Gminie Luzino. Powiat Wejherowski doma-
gał się od Gminy Luzino kwoty 1 498.034 zł, w tym kwoty 
420.000 zł tytułem odszkodowania dla wykonawcy robót, 
kwoty 980.897 zł tytułem kosztów utraconej dotacji oraz 
kwoty 97.137 zł tytułem kosztów zabezpieczenia robót  w 
związku z przerwaniem inwestycji dot. ulicy Chłopskiej w 
Kębłowie. Sąd zasądził od Gminy Luzino kwotę 210.000 
zł na rzecz Powiatu Wejherowskiego. Gmina ma zapłacić 
połowę kary umownej, którą wypłacono firmie SKANSKA 
SA, ponieważ w ocenie sądu powinniśmy przewidzieć 
możliwość opóźnienia przy procedurze sprawdzania do-
kumentacji przetargowej przez instytucję wdrażającą.
Pozostałe żądania Powiatu Wejherowskiego zostały odda-
lone w całości. W uzasadnieniu wyroku czytamy: Powiat, 
będący partnerem gminy nie poinformował jej o treści 
zawartej z firmą SKANSKA SA warunków umowy o ro-
boty budowalne, w szczególności o tym, że wykonawca 
miał wejść na plac budowy dopiero po wykonaniu zada-
nia własnego przez Gminę, co miało znaczący  wpływ na 
działania podejmowane przez Gminę. Zatem co do zasady 
strony jako partnerzy realizujący wspólny cel odpowiadają 
w tym samym zakresie za wystąpienie szkody.
Pozostałe roszczenia dotyczące kwoty 980.897 zł oraz 
kwoty 97.137 zł sąd oddalił.
Wyrok w lutym 2019 r. stał się prawomocny. Niestety, po 
uprawomocnieniu się wyroku przedstawiciel powiatu wej-
herowskiego poinformował Gminę, że obecnie nie posia-
dają dokumentacji technicznej na budowę ul. Chłopskiej 
w Kębłowie, a ta informacja w sposób decydujący mogła 
zmienić stanowisko sądu.
W br. powiat wspólnie przy udziale finansowym Gminy 
zamierza wykonać projekt techniczny budowy ul. Chłop-
skiej w Kębłowie, a samą drogę pobudować w 2020 r.
2. Dnia 18 lutego br. odbyło się kolejne spotkanie z Wy-
konawcą drogi S6 od Luzina do Bożegopola. W spotkaniu 
brał udział również przedstawiciel Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad. Najprawdopodobniej zostanie zmienio-
na lokalizacja obwodu utrzymaniu drogowego, który zo-
stanie zlokalizowany  po prawej stronie drogi powiatowej 
jadąc z kierunku Luzina. 
3. W dniu 12 marca br. w Wejherowie odbyła się Gala wrę-
czenia nagród za wybitne osiągnięcia w sporcie w ubie-
głym roku. Z gminy Luzino nagrodzonych zostało 
6 sportowców  i 1 trener: 3 osoby uprawiające kickboxing, 
1 boks i 3 tenis stołowy. 
4. Dnia 15 marca br odbył się finał Wojewódzki festiwalu 
piosenki „Kaszëbsczé Spiéwë”. W finale zaśpiewało ponad 
150 wykonawców  z powiatów: lęborskiego, kartuskiego, 
puckiego i wejherowskiego. Festiwal objęli honorowym 
patronatem: Marszałek Województwa Pomorskiego, Po-
morski Kurator Oświaty oraz Senator Kazimierz Kleina. 
Sfinansowała Rada Gminy Luzino, Rada Powiatu Wejhe-
rowskiego. Głównym organizatorem była Szkoła Podsta-
wowa Nr 1w Luzinie, za co składam serdeczne podzięko-
wania i gratulacje za tę doskonałą imprezę.
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pana Witolda Dąbrowskiego za pomoc przy organizacji 
imprezy sportowej.
W dniu 28 marca 2019 r. podczas V sesji Rady Gminy rad-
ni, sołtysi, a także byli przewodniczący i wiceprzewodni-
czący Rady Gminy pożegnali, odchodzącą na emeryturę 
długoletnią pracownicę Biura Rady, panią inspektor Ste-
fanię Sirocką. Na ręce pani Stefanii ponownie składamy 
najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy wdzięczności za 
owocną współpracę i okazywaną pomoc.

 
WYKAZ UCHWAŁ

Uchwały podjęte podczas IV sesji Rady Gminy Luzino  
w dniu 8 lutego 2019 r.:
- IV/49/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej na lata 2019 – 2035,
- IV/50/2019 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 
rok,
- IV/51/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji,
- IV/52/2019 w sprawie zmiany uchwały nr III/29/2018 
Rady Gminy Luzino z dnia 28 grudnia 2018 r.,
- IV/53/2019 w sprawie zmiany uchwały nr III/31/2018 
Rady Gminy Luzino z dnia 28 grudnia 2018 r.,
- IV/54/2019 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Statu-
tu Sołectwa Luzino,
- IV/55/2019 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Statu-
tu Sołectwa Kębłowo,
- IV/56/2019 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Statu-
tu Sołectwa Robakowo,
- IV/57/2019 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Statu-
tu Sołectwa Dąbrówka,
- IV/58/2019 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Statu-
tu Sołectwa Milwino,
- IV/59/2019 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Statu-
tu Sołectwa Barłomino,
- IV/60/2019 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Statu-
tu Sołectwa Wyszecino,
- IV/61/2019 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Statu-
tu Sołectwa Zelewo,
- IV/62/2019 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Statu-
tu Sołectwa Zielnowo,
- IV/63/2019 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Statu-
tu Sołectwa Kochanowo,
- IV/64/2019 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Statu-
tu Sołectwa Tępcz,
- IV/65/2019 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Statu-
tu Sołectwa Sychowo,
- IV/66/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na sposób za-
łatwienia wniosku przez Wójta Gminy Luzino
- IV/67/2019 w sprawie zmiany uchwały nr II/8/2018 

Rady Gminy Luzino z dnia 29 listopada 2018 r. w spra-
wie ustalenia liczby członków komisji stałych Rady Gminy 
Luzino,
- IV/68/2019 w sprawie zmiany uchwały nr II/10/2018 
Rady Gminy Luzino z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie 
powołania składu osobowego Komisji ds. Społecznych i 
Sportu,
- IV/69/2019 w sprawie zmiany uchwały nr II/9/2018 
Rady Gminy Luzino z dnia 29 listopada 2018 r. w spra-
wie powołania składu osobowego Komisji Gospodarczej i 
Ochrony Środowiska.
Uchwały podjęte podczas V sesji Rady Gminy Luzino 
w dniu 28 marca 2019 r.:
- V/70/2019 w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/569/2018 
Rady Gminy Luzino z dnia 12 października 2018 r.,
- V/71/2019 w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Luzinie,
- V/72/2019 w sprawie przystąpienia Gminy Luzino do 
Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej,
- V/73/2019 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019
rok,
- V/74/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej na lata 2019-2033,
- V/75/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Wójta Gminy Luzino,
- V/76/2019 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kon-
troli,
- V/77/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy doraź-
nych komisji Rady Gminy Luzino na 2019 rok,
- V/78/2019 w sprawie zmiany uchwały nr II/11/2018 
Rady Gminy Luzino z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie 
ustalenia liczby członków komisji doraźnych Rady Gminy 
Luzino,
- V/79/2019 w sprawie zmiany uchwały nr II/14/2018 
Rady Gminy Luzino z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie 
powołania składu osobowego Komisji Statutowej,
- V/80/2019 w sprawie zmiany Regulaminu Konkursu 
Piękna Gmina,
- V/81/2019 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno-
ści zwierząt,
- V/82/2019 w sprawie nabycia nieruchomości w Kębło-
wie,
- V/83/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowo-
ści Kębłowo,
- V/84/2019 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości 
Kochanowo,
- V/85/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowo-
ści Luzino,
- V/86/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowo-
ści Luzino,
- V/87/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowo-
ści Luzino,
- V/88/2019 w sprawie przystąpienia do zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino 
(obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino,
- V/89/2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (ob-
ręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino,
- V/90/2019 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu do-
starczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gmi-
ny Luzino.
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terminu składania ofert, wpłynęło pięć ofert, z oferowaną 
ceną za wykonanie zamówienia w kwocie od 410.205,00 
brutto do 533.697,00 zł brutto. Zamawiający wybrał naj-
korzystniejszą ofertę, którą złożył Wykonawca: PT s.c. 
M. Ignaciuk, T. Dąbrowski, ul. Marynarki Polskiej  96,                     
80-557 Gdańsk, z oferowaną ceną 410.205,00 zł brutto, 60 
miesięcznym okresem gwarancji.

SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZO-
RU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ 
ZADANIA: BUDOWA OTWARTYCH STREF 

AKTYWNOŚCI NA TERENIE GMINY LUZINO
W dniu 14.02.2019 r. nastąpiło otwarcie ofert w postę-
powaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wy-
żej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczone-
go. Do terminu składania ofert, wpłynęło osiem ofert,                                   
z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie od 
2.500,00 zł brutto do 43.050,00 zł brutto. Zamawiający 
wybrał najkorzystniejszą ofertę, którą złożył Wykonawca: 
NADZORY BUDOWLANE Eugeniusz Gryczewski, 84-
239 Bolszewo, ul. Szkolna 34, z oferowaną ceną 4.920,00 
zł brutto.

RÓWNANIE I PROFILOWANIE DRÓG  
GRUNTOWYCH  NA TERENIE GMINY LUZINO

W dniu 01.03.2019 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępo-
waniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej, 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do 
terminu składania ofert, wpłynęły oferty, odpowiednio jak 
niżej:
Część   nr   1  zamówienia – Część północna terenu gmi-
ny Luzino
Do terminu składania ofert, wpłynęły dwie oferty, z ofero-
waną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie 327.807,30 
zł brutto i 382.997,40 zł brutto. Zamawiający, w niniejszej 
części zamówienia, wybrał najkorzystniejszą ofertę, któ-
rą złożył Wykonawca: P.U.T. ARWIT Arkadiusz Wicki, 
84-242 Luzino ul. Gen. Sikorskiego 3, z oferowaną ceną 
327.807,30 zł brutto, 10. tygodniowym okresem gwaran-
cji i czasem do przystąpienia do realizacji zamówienia – 1 
doba.
Część   nr   2  zamówienia – Część południowa terenu 
gminy Luzino
Do terminu składania ofert, wpłynęły dwie oferty, z ofero-
waną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie 397.966,50 
zł brutto i 460.487,40 zł brutto. Zamawiający, w niniejszej 
części zamówienia, wybrał najkorzystniejszą ofertę, któ-
rą złożył Wykonawca: P.U.T. ARWIT Arkadiusz Wicki, 
84-242 Luzino ul. Gen. Sikorskiego 3, z oferowaną ceną 
397.966,50 zł brutto, 10. tygodniowym okresem gwaran-

cji i czasem do przystąpienia do realizacji zamówienia – 1 
doba.

SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA 
NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ 
ZADANIA: RÓWNANIE I PROFILOWANIE DRÓG  
GRUNTOWYCH  NA TERENIE GMINY LUZINO

W dniu 14.03.2019 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępo-
waniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej, 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do 
terminu składania ofert, wpłynęły cztery oferty, z oferowa-
ną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie od 4.700,00 
zł brutto do 12.900,00 zł brutto. Zamawiający wybrał ofer-
tę, którą złożył Wykonawca: NADZORY BUDOWLANE 
Eugeniusz Gryczewski,  84-239 Bolszewo, ul. Szkolna 34, z 
oferowaną ceną 7.380,00 zł brutto.

 
„UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI 

WODNO - KANALIZACYJNEJ 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 i Robakowo. 
Do tej pory zostało wybudowane na terenie gminy Luzino 
łącznie około 52,29 km sieci kanalizacji sanitarnej, około 
15,88 km sieci wodociągowej. W okresie od stycznia do 
marca 2019 r. na terenie gminy Luzino wykonano nastę-
pujące roboty budowlane:
• w miejscowości Luzino wykonano 936,90 m.b. kanału 
sanitarnego Dn200, 231,80 m.b przyłączy DN160 oraz   
1 111,0 mb. kanalizacji tłocznej PE110; 
• w miejscowości Robakowo wykonano 54,50 m.b. ka-
nału sanitarnego Dn200, 448,50 m.b. kanału sanitarnego 
Dn250,70,00 mb. przyłączy DN160 oraz 284,00 m.b. ka-
nalizacji tłocznej PE110;  
• w miejscowości Kębłowo wykonano  1 097,50 m.b. ka-
nału sanitarnego Dn200,211,50 m.b. przyłączy DN160, 
501,00 mb. kanalizacji tłocznej PE110 oraz  1 110,40 m.b. 
sieci wodociągowej.  

 
WYKAZ PRZETARGÓW

za okres od dnia 15.02.2019 r. do 01.04.2019 r.

BUDOWA OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI   
NA TERENIE GMINY LUZINO – sprawa 3.2019

W dniu 07.02.2019 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępo-
waniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej, 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do 
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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-
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 7 kwietnia br. w Hali Widowiskowo-Sportowej w 
Luzinie odbyło się III spotkanie z mieszkańcami promo-
cyjno-informacyjne dot. projektu pn. "Uporządkowa-
nie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji 
Luzino". W ramach spotkania mieszkańcy gminy Luzino 

mogli zasięgnąć informacji na temat stopnia zaawanso-
wania prowadzonych prac budowlanych realizowanych w 
ramach projektu, występujących trudności dla mieszkań-

ców związanych z wykonywanymi pracami budowlanymi 
oraz planowanymi zadaniami do realizacji w 2019 roku w 
ramach dofinansowanego projektu. Mieszkańcy otrzymali 
ponadto upominki w postaci gier dla dzieci, worków, no-
życzek do wycinania wzorów oraz zestawy kredek. 
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W 2019 ROKU 
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1 

LU
ZI

NO
 

RE
JO

N 
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16
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4.
20

19
 Akacjowa Cisowa Jaworowa Letnia Olchowa Przyleśna Wierzbowa   

Bukowa Derdowskiego Kasztanowa Lęborska Orzechowa Sosnowa Wilczka 
Nieparzyste Nr   

Ceynowy Dębowa Klonowa Lipowa Południowa Spółdzielców Wybickiego   

Cicha Dobra Leszczynowa Modrzewiowa Północna Strzebielińska – od Lipowej do 
Zamkowej    

2 
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EJ
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 IV
 

18
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19
 

Abrahama Gończa Kościuszki Majora Hubala Podgórna Rzeczna Wejhera Zielona 

10-Go Marca Grabskiego Krótka Michałki Pomorska Rzepczyńskiego Wiśniowa Żeromskiego 

3 -go Maja Grodzka Krzywa Miła Poprzeczna Słoneczna Wolna   

Bankowa Hallera Ks. 
Machalewskiego Miotk Pawła Remusa Sobieskiego Wryczy   

Brzozowa Herberta Kuczewska Młyńska Robakowska Starowiejska Wschodnia   

Chopina Kaszubska Kwiatowa Ogrodowa Robotnicza Stolema Wspólna   

Chrobrego Konopnickiej Lawendowa Okólna Roppla Strażacka Zacisze   

Długa Kopernika Łączna Piaskowa Rot. Pileckiego Sychty Zakątna   

Dolna Kościelna Łąkowa Piękna Rybacka Szkolna Zgody   

3 

LU
ZI

NO
 R

EJ
ON

 II
I 

27
.0

4.
20

19
 

Borowikowa Graniczna Kard. 
Wyszyńskiego Kusocińskiego Obr. Poczty 

Gdańskiej Polna S. Faustyny Wojska 
Polskiego 

Dąbka Gryfa 
Pomorskiego Ks. Jastaka Majkowskiego Obr. 

Westerplatte Prosta Solidarności Wejherowska 

Drzewiarza Grzybowa Ks. Sumińskiego Markowskiego Olimpijska Przemysłowa Spacerowa Wielki Las 

Fieldorfa Jana Pawła Ii Ks. J. 
Twardowskiego Mickiewicza Osiedlowa Przy Torze Sucharskiego Wilczka 

Parzyste Nr 
Gen. 
Dąbrowskiego Kamienna Kurkowa Miłosza Partyzantów Pułaskiego Tartaczna   

4 
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O 
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I 

14
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19
 

Akacjowa Chłopska 
parzyste nr Jesionowa Liliowa Narcyzowa Rubinowa Świerkowa Zamkowa 

Baczyńskiego Chopina Kasztanowa Lipowa Norwida Rumiankowa Świętej Jadwigi Zbożowa 

Borówkowa Diamentowa Konwaliowa Ludowa 
nieparzyste nr Orzechowa Sienkiewicza Witosa Żurawinowa 

Broniewskiego Fiołkowa Krótka Łąkowa Prusa Słowackiego Wiejska – od Charwatyni do 
Chłopskiej  

Brzechwy gen. Fieldorfa Lazurowa Makowa Reja Sobieskiego Wrzosowa   

Brzozowa Jagodowa Leszczynowa Mickiewicza Reymonta Spokojna Wspólna   

Bukowa Jasna Leśna Polana Miętowa Rolnicza Staffa Wybickiego   

Charwatyńska Jaśminowa Lęborska Mjr. 
Szendzielarza Różana Szafirowa Zamenhofa   

5 
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 II
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20
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Asnyka Chabrowa Jaśminowa Malinowa Oliwkowa Różana Szafirowa Wąska 

Bądkowskiego Fiołkowa Jodłowa Miętowa Owocowa Rubinowa Szmaragdowa Wiejska 

Biała Grabowa Konwaliowa Narcyzowa Paraszyńska Rumiankowa Świerkowa Wrzosowa 

Borówkowa Jagodowa Koralowa Of. Grudnia 
1970 Perłowa Sikorskiego Truskawkowa Złota 

Botaniczna Jałowcowa Krokusowa Of. Stutthofu Porzeczkowa Słowackiego Turkusowa Żurawinowa 

Bursztynowa Jasna Kryształowa Okrężna Poziomkowa Strzebielińska- 
do Lipowej Waraksy Żołnierzy 

Niezłomnych 

6 

KĘ
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O 
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N 
II 

21
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5.
20

19
 

10-go Lutego Dr Jagalskiego Jodłowa Krucza Morska Przyleśna Wejhera   

11-go 
Listopada Gdańska Józefa 

Wybickiego 
Ks. 
Twardowskiego 

Obrońców 
Helu Pszczelarska Wejherowska   

3-go Maja Gen. Andersa Kasztelańska Ks. Popiełuszki Ogrodowa Rzepakowa Wiejska – od Charwatyni do 
Chłopskiej  

Abrahama Generała 
Bema Klonowa Lawendowa Okrężna Siewna Wierzbowa   

Barokowa Generała 
Hallera Kochanowskiego Lema Olchowa Solidarności Wiśniowa   

Bursztynowa Gospodarska Komandorska Leśna Orzeszkowej Sosnowa Wolności   

Cedrowa Grabowa Konopnickiej Leśnicza Perłowa Starowiejska Zagrodowa   

Chłopska 
nieparzyste nr Herberta Kopernika Ludowa 

parzyste nr Piastowska Strażacka Zakątna   

Chrobrego Hetmańska Kościuszki Łączna Polna Topolowa Zielona   

Daglezjowa Heweliusza Krasickiego Miłosza Północna Uczniowska Żurawia   

Dębowa Husarska Krokusowa Modrzewiowa Prosta Waszyngtona Żwirki i Wigury   
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„BYĆ RODZINĄ”

Pod takim tytułem rozpoczął się 4 marca 2019 r. cykl spo-
tkań Grupy samopomocowej zorganizowany przez Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luzinie w ramach reali-
zacji zadań ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej. Pierwsze spotkanie zainaugurowane zostało 
przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Luzinie-Ewę Walczak. Udział w nim wzięli także:  
Barbara Tessar-Staszkiewicz – psycholog oraz  specjaliści 
pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Luzinie.  Spotkanie zapoczątkowało  cykl spotkań poświę-
conych  tematyce rodziny, budowaniu świadomości oraz 
odpowiedzialności rodzicielskiej.  Psycholog Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie wygłosiła prelek-
cję na temat rodziny i jej funkcji oraz przeprowadziła z 
uczestnikami warsztaty, zakończone  dyskusją obejmują-
cą problematykę opiekuńczo-wychowawczą. Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie poru-
szyła kwestię odpowiedzialności za rodzinę. Przedstawio-

ne zostały regulacje prawne z zakresu ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej.  Uczestnikom za-
proponowano możliwość skorzystania ze wsparcia, jakie 
można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-
nej, w tym specjalistycznej pomocy prawnej i psycholo-
gicznej. Grupę samopomocową liczącą 9 osób – stanowią 
rodzice, którzy chcą podnieść swoje kompetencje  w dzie-
dzinie wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 
Spotkania mają na celu wymianę ich doświadczeń oraz za-
pobieganie izolacji społecznej. Warsztaty odbywają się w  
miłej scenerii pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Luzinie. Kolejne spotkania o tematyce   „Być mamą” i 
„Być tatą” zaplanowano w okresie do 31 marca 2019 r. i 
weźmie w nich udział radca prawny Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Luzinie, który omówi obowiązki ro-
dziców wynikające z przepisów ustawy Kodeks rodzinny  i 
opiekuńczy.

 
ELIMINACJE GMINNE OTWP

W marcu, tradycyjnie od kilkudziesięciu lat Zarząd Od-
działu Gminnego Związku OSP RP w Luzinie przeprowa-
dza eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W tegorocz-
nych eliminacjach, które odbyły się 14.03.2019 r. udział 
wzięło 22 uczestników – uczniów szkół podstawowych 
gminy Luzino oraz członków OSP. Po eliminacjach pisem-

nych, w których uczestnicy zmagali się z testem z tematyki 
ochrony przeciwpożarowej i zasad udzielania  I pomocy 
przedmedycznej, w drugim etapie sprawdzianem wiedzy 
było umiejętne nazwanie i określenie zastosowania sprzę-
tu ratowniczego, będącego na wyposażeniu OSP Luzino. 
Zwycięzcą w grupie wiekowej 8-14 lat został Kamil Pallach 
z OSP Luzino, na II miejscu uplasowała się Alicja Biernat 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Luzinie.  W kategorii wie-
kowej 15-16 lat czołowe miejsca zajęli Aleksander Pyka i 
Michał Magulski, obaj z SP nr 2 w Luzinie, zaś w kate-
gorii 17-19 lat największą wiedzą popisała się Magdalena 
Jarzembińska z OSP Luzino, a tuż za nią Adam Trepczyk 
z OSP Milwino. Zwycięzcy, którzy zakwalifikowali się do 
eliminacji powiatowych, jak również pozostali uczestnicy 
otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane dzięki wsparciu 
Gminy Luzino, Nadleśnictwa Strzebielino z s. w Luzinie 
oraz Centrum Handlowego COMES. 

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE 

Informujemy, że w dniu 18 kwietnia br. w godz. 13:00-
15:00 2 oraz  w dniu 5 kwietnia br. w godz. 13:00-15:00 
odbędą się bezpłatne porady prawne dla klientów Gmin-
nej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Luzinie. Porady prawne są udzielane w 
gabinecie przy punkcie konsultacyjnym Komisji (Luzino, 
ul. 10 Marca 11). Świadczone porady prawne są z zakre-
su prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa ro-
dzinnego i opiekuńczego, prawa karnego, prawa dotyczą-
cego zasad nawiązywania, wykonywania i rozwiązywania 
umów najmu lokali i domów, sprawy związane z własno-
ścią lokali i domów.

OBWIESZCZENIE 
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ  

ds. WYBORÓW SOŁTYSÓW 
W LUZINIE

z dnia 07 kwietnia 2019 r. 

o wynikach wyborów Sołtysów Sołectw: Barłomino, 
Kochanowo, Sychowo, Tępcz, Wyszecino, Zelewo i Ziel-

nowo

Na podstawie §29 pkt 6 i 8 uchwały nr VI/30/2007 Rady Gminy Luzino 
z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bar-
łomino, zmienionej uchwałą nr III/32/2018 r. z dnia 28 grudnia 2018 
r. oraz uchwałą nr IV/59/2019 r. z dnia 8 lutego 2019 r., uchwały nr 

W eliminacjach powiatowych, które odbyły się 05.04.19 r. 
w Starostwie w Wejherowie Magdalena Jarzembińska za-
jęła I miejsce i tym samym będzie reprezentować powiat w 
eliminacjach wojewódzkich w Łubianie.
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VI/33/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Sołectwa Kochanowo, zmienionej uchwałą nr 
XLVI/534/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r., uchwałą nr III/43/2018 z 
28 grudnia 2018 r. oraz uchwałą nr IV/63/2019 z dnia 8 lutego 2019 r., 
uchwały nr VI/34/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 14 marca 2007 r. w 
sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sychowo, zmienionej uchwałą nr 
XLVI/535/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2018 r., uchwałą 
nr III/41/2018  z 28 grudnia 2018 r. oraz uchwałą nr IV/65/2019 z dnia 
8 lutego 2019 r., uchwały nr VI/35/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 
14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tępcz, zmie-
nionej uchwałą nr XLVI/536/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.,  uchwałą 
III/42/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. oraz uchwałą nr IV/64/2019 z 
dnia 8 lutego 2019 r., uchwały nr VI/36/2007 Rady Gminy Luzino  z 
dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wysze-
cino, zmienionej uchwałą  III/33/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. oraz 
uchwałą nr IV/60/2019 z dnia 8 lutego 2019 r., uchwały nr VI/37/2007 
Rady Gminy Luzino z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia 
Statutu Sołectwa Zelewo, zmienionej uchwałą  III/34/2018 z dnia 28 
grudnia 2018 r. oraz uchwałą nr IV/61/2019 z dnia 8 lutego 2019 r., 
uchwały nr VI/38/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 14 marca 2007 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zielnowo, zmienionej uchwałą  
III/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. oraz uchwałą nr IV/62/2019 z 
dnia 8 lutego 2019 r.

Gminna Komisja Wyborcza w Luzinie ds. Wyborów 
Soøtysów  podaje do publicznej wiadomości wyniki wy-
borów Sołtysów Sołectw: Barłomino, Kochanowo, Sycho-
wo, Tępcz, Wyszecino, Zelewo i Zielnowo, zarządzonych 
na dzień 07 kwietnia 2019 r. 

Część I. Dane zbiorcze
1. Wybierano łącznie 7 sołtysów sołectw gminy Luzino, 
spośród 9 kandydatów zgłoszonych przez minimum 10 
wyborców – osób zamieszkałych stale na terenie danego 
sołectwa, w tym w 5 sołectwach, w których zarejestrowa-
no tylko jednego kandydata.
2. Uprawnionych do głosowania było 2.055 osób, będą-
cych, zgodnie ze Statutami sołectw,  obywatelami Polski.
3. Karty do głosowania wydano 585 wyborcom, 
4. W wyborach wzięło udział 28,47% uprawnionych do 
głosowania. 
5. Głosów ważnych oddano 569 to jest 97,26% ogólnej 
liczby głosów oddanych. 
6. Głosów nieważnych oddano 16, to jest 2,74 % ogólnej 
liczby głosów oddanych. 
7. Głosów nieważnych z powodu postawienia znaków „x” 
w obu kratkach oddano 1, to jest 6,25 % ogólnej liczby 
głosów nieważnych
8. Głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku 
„x” oddano 1, to jest 6,25% ogólnej liczby głosów nieważ-
nych. 
9. Głosów nieważnych z powodu dokonania innych niż 
znak „x” zapisów w kratkach – oddano 14, to jest 87,5% 
ogólnie liczny głosów nieważnych. 
Część II. Szczegółowe wyniki wyborów

Rozdział 1.Wybory Sołtysa Sołectwa Barłomino
1. Wyboru Sołtysa Sołectwa Barłomino dokonano, 
ponieważ w wyborach jako jedyny zgłoszony kandy-
dat, wymaganą liczbę głosów za poparciem uzyskał  
STENKA MARIUSZ ANDRZEJ.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 
463.
3. Karty do głosowania wydano 82 osobom.

4. W wyborach wzięło udział 82 wyborców, co stanowi 
17,71 % uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano  81 to jest 98,78% ogólnej 
liczby głosów oddanych.
6. Połowa głosów oddanych ważnych wymagana dla wy-
boru Sołtysa Sołectwa Barłomino wyniosła 41.
7. Kandydat STENKA MARIUSZ ANDRZEJ uzyskał 78 
głosów poparcia, to jest 96,29% ważnie oddanych głosów.
8. Głosów nieważnych oddano 1, to jest 1,22% ogólnej 
liczby głosów oddanych.
9. Głosów nieważnych z powodu postawienia znaków „x” 
w obu kratkach oddano 0.
10. Głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku 
„x” oddano 0.
11. Głosów nieważnych z powodu dokonania innych niż 
znak „x” zapisów w kratkach  oddano 1, to jest 100% ogól-
nie liczny głosów nieważnych. 

Rozdział 2.Wybory Sołtysa Sołectwa Kochanowo
1. Wyboru Sołtysa Sołectwa Kochanowo dokonano, 
ponieważ w wyborach jako jedyna zgłoszona kandy-
datka, wymaganą liczbę głosów za poparciem uzyskała 
TOKARSKA ŁUCJA URSZULA.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 335.
3. Karty do głosowania wydano 48 osobom.
4. W wyborach wzięło udział 48 wyborców, co stanowi 
14,33 % uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 48 to jest 100% ogólnej liczby 
głosów oddanych.
6. Połowa głosów oddanych ważnych wymagana dla wy-
boru Sołtysa Sołectwa Kochanowo wyniosła 24.
7. Kandydatka TOKARSKA ŁUCJA URSZULA uzyskała 
45 głosów poparcia, to jest 93,75% ważnie oddanych gło-
sów.
8. Głosów nieważnych nie oddano.

Rozdział 3. Wybory Sołtysa Sołectwa Sychowo
1. Wyboru Sołtysa Sołectwa Sychowo dokonano, po-
nieważ w wyborach jako jedyna zgłoszona kandydat-
ka, wymaganą liczbę głosów za poparciem uzyskała  
MAGRIAN ANNA EMILIA.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 247.
3. Karty do głosowania wydano 60 osobom.
4. W wyborach wzięło udział 60 wyborców, co stanowi 
24,29% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano  58 to jest 96,66% ogólnej 
liczby głosów oddanych.
6. Połowa głosów oddanych ważnych wymagana dla wy-
boru Sołtysa Sołectwa Sychowo  wyniosła 29.
7. Kandydatka MAGRIAN ANNA EMILIA uzyskała 50 
głosów poparcia, to jest 86,20% ważnie oddanych głosów.
8. Głosów nieważnych oddano 2, to jest 3,33% ogólnej 
liczby głosów oddanych.
9. Głosów nieważnych z powodu postawienia znaków „x” 
w obu kratkach oddano 0.
10. Głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku 
„x” oddano 0.
11. Głosów nieważnych z powodu dokonania innych niż 
znak „x” zapisów w kratkach  oddano 2, to jest 100% ogól-
nie liczny głosów nieważnych. 

Rozdział 4. Wybory Sołtysa Sołectwa Tępcz
1. Wyboru Sołtysa Sołectwa Tępcz dokonano, ponie-



11

LUZINO Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy

Nr 148/kwiecień 

waż w wyborach największe poparcie głosujących, spo-
śród 2 zgłoszonych kandydatów, uzyskała kandydatka 
LICAU MAŁGORZATA ROZALIA.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 212.
3. Karty do głosowania wydano 135 osobom.
4. W wyborach wzięło udział 135 wyborców, co stanowi 
63,67% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 124 to jest 91,85% ogólnej 
liczby głosów oddanych.
6. Kandydatka BICHOWSKA-KREFT MAŁGORZATA 
DANUTA uzyskała 58 głosów poparcia, to jest 46,77% 
ważnie oddanych głosów.
7. Kandydatka LICAU MAŁGORZATA ROZALIA uzy-
skała 66 głosów poparcia, to jest 53,23% ważnie oddanych 
głosów.
8. Głosów nieważnych oddano 11, to jest 8,15% ogólnej 
liczby głosów oddanych.
9. Głosów nieważnych z powodu postawienia znaków „x” 
w obu kratkach oddano 0.
10. Głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku 
„x” oddano 0.
11. Głosów nieważnych z powodu dokonania innych niż 
znak „x” zapisów w kratkach  oddano 11, to jest 100% 
ogólnie liczny głosów nieważnych. 

Rozdział 5. Wybory Sołtysa Sołectwa Wyszecino
1. Wyboru Sołtysa Sołectwa Wyszecino dokonano, po-
nieważ w wyborach jako jedyna zgłoszona kandydat-
ka, wymaganą liczbę głosów za poparciem uzyskała  
HALMAN EWA.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 394.
3. Karty do głosowania wydano 67 osobom.
4. W wyborach wzięło udział 67 wyborców, co stanowi 
17% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano  67 to jest 100% ogólnej liczby 
głosów oddanych.
6. Połowa głosów oddanych ważnych wymagana dla wy-
boru Sołtysa Sołectwa Wyszecino wyniosła 34.
7. Kandydatka HALMAN EWA uzyskała 65 głosów po-
parcia, to jest 97,01% ważnie oddanych głosów.
8.Głosów nieważnych nie oddano.

Rozdział 6. Wybory Sołtysa Sołectwa Zelewo
1. Wyboru Sołtysa Sołectwa Zelewo dokonano, po-
nieważ w wyborach jako jedyny zgłoszony kandy-
dat, wymaganą liczbę głosów za poparciem uzyskał  
MIOTK DARIUSZ JÓZEF.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 354.
3. Karty do głosowania wydano 155 osobom.
4. W wyborach wzięło udział 155 wyborców, co stanowi 
43,78% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano  153, to jest 98,71% ogólnej 
liczby głosów oddanych.
6. Połowa głosów oddanych ważnych wymagana dla wy-
boru Sołtysa Sołectwa Zelewo wyniosła 77.
7. Kandydat MIOTK DARIUSZ JÓZEF uzyskał 138 gło-
sów poparcia, to jest 90,19% ważnie oddanych głosów.
8. Głosów nieważnych oddano 2, to jest 1,29% ogólnej 
liczby głosów oddanych.
9. Głosów nieważnych z powodu postawienia znaków „x” 
w obu kratkach oddano 1, to jest 50% ogólnie liczny gło-
sów nieważnych.
10. Głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku 

„x” oddano 1, to jest 50% ogólnie liczny głosów nieważ-
nych.
11. Głosów nieważnych z powodu dokonania innych niż 
znak „x” zapisów w kratkach  oddano 0. 

Rozdział 7. Wybory Sołtysa Sołectwa Zielnowo 
1. Wyboru Sołtysa Sołectwa Zielnowo dokonano, po-
nieważ w wyborach największe poparcie głosujących 
spośród 2 zgłoszonych kandydatów, uzyskał kandydat  
CHOJNOWSKI STANISŁAW.
2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 50.
3. Karty do głosowania wydano 38 osobom.
4. W wyborach wzięło udział 38 wyborców, co stanowi 
76% uprawnionych do głosowania.
5. Głosów ważnych oddano 38, to jest 100% ogólnej liczby 
głosów oddanych.
6. Kandydat CHOJNOWSKI STANISŁAW uzyskał 22 
głosy poparcia, to jest 57,89% ważnie oddanych głosów.
7. Kandydat JĘDRZEJCZYK JANUSZ uzyskał 16 głosów 
poparcia, to jest 42,11% ważnie oddanych głosów.
8. Głosów nieważnych nie oddano. 

Przewodnicząca  
Gminnej Komisji Wyborczej w Luzinie

(-) Alicja Hinz

WYBORY SOŁTYSÓW

Wójt Gminy Luzino informuje, iż na dzień 19 maja19 
r. zostały zarządzone wybory sołtysów sołectw: Luzino, 
Kębłowo, Robakowo, Dąbrówka i Milwino

Kalendarz  wyborczy przedstawia się następująco:
do 15 kwietnia 2019 r. - podanie do publicznej wiado-
mości kalendarza wyborczego, poprzez zamieszczenie na 
stronie internetowej BIP-u oraz urzędu, rozplakatowanie 
na terenie sołectwa;
do 25 kwietnia 2019 r. (w godzinach pracy urzędu) - zgła-
szanie kandydatów do gminnej i sołeckiej komisji wybor-
czej;
26 kwietnia 2019 r. - powołanie gminnej i sołeckiej komi-
sji wyborczej;
od 29 kwietnia 2019 r. do 09 maja 2019 r. (w godzinach 
od 10.00 do 16.00) - zgłaszanie kandydatów na sołtysa;
do 07 maja 2019 r. - sporządzenie spisu wyborców;
od 08 maja 2019 r. do 16 maja 2019 r. (w godzinach pracy 
urzędu) - udostępnienie do wglądu spisu wyborców (Re-
ferat Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Luzinie);
19 maja 2019 r.  (w godzinach od 8.00 do 16.00) - wybory 
sołtysa.
Głosowanie odbędzie się w godzinach od 8.00 do 16.00 
w lokalach wyborczych: w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Luzinie, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kębło-
wie, w Oddziale Przedszkolnym w Robakowie,  w świetli-
cy wiejskiej w Dąbrówce, w świetlicy wiejskiej w Milwinie.
Zgłoszenia kandydatów na członków Gminnej Komisji 
Wyborczej i Sołeckiej Komisji Wyborczej w Luzinie, 
Kębłowie, Robakowie, Dąbrówce i Milwinie przyjmo-
wane są przez Wójta Gminy Luzino w Kancelarii  Urzę-
du Gminy przy ul. Ofiar Stutthofu 11 w Luzinie w ter-
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W skład Sołeckiej Komisji Wyborczej wchodzi od 3 do 6 
osób, w tym z urzędu jako członek osoba wskazana przez 
wójta spośród pracowników samorządowych gminy oraz 
do 5 osób spośród mieszkańców sołectwa.
W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów spo-
śród mieszkańców sołectwa do składu Gminnej Komisji 
Wyborczej, Sołeckiej Komisji Wyborczej, wybór członków 
następuje w drodze losowania publicznego.
Zgłoszenia kandydatów na sołtysów  będzie przyjmowała 
Gminna Komisja Wyborcza od dnia 29 kwietnia 2019 r. 
do 09 maja 2019 r w dni robocze w godzinach od 10.00 
do 16.00.
Prawo wybierania na sołtysa ma obywatel polski, który 
najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamiesz-
kuje na obszarze działania danego sołectwa.
Kandydatów na sołtysów należy zgłaszać  na formularzu 
„Zgłoszenie kandydata na sołtysa”. Zgłoszenie zawiera: 
pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na 
kandydowanie oraz podpisy co najmniej 10 osób posiada-
jących czynne prawo wyborcze (ukończone 18 lat i stałe 
zamieszkiwanie na obszarze  danego sołectwa). 
Zgodnie ze Statutami Sołectw, głosowanie na Sołtysa 
przeprowadza się również, w przypadku zgłoszenia i zare-
jestrowania jednego kandydata. W tym przypadku, za wy-
branego uważa się kandydata, jeżeli w głosowaniu uzyskał 
on co najmniej 50 % ważnie oddanych głosów. 
Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia 
wyboru sołtysów będzie budynek Urzędu Gminy Luzino, 
przy ul. Ofiar Stutthofu 11 w Luzinie. Druki formularzy 
dotyczące zgłoszeń kandydatów na sołtysa oraz człon-
ków komisji dostępne są na stronie internetowej Gminy 
Luzino: www.luzino.eu w zakładce Strefa Mieszkańca pod 
hasłem „Wybory sołtysów 19.05.2019 r.”

 
HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH

Wójt Gminy Luzino informuje, iż zebranie wiejskie, na 
którym zostaną przeprowadzone wybory do rady sołec-
kiej odbędzie się w dniu:
• 24 kwietnia 2019r.  o godz. 17.00 w Zielnowie w bu-
dynku mieszkalnym  Zielnowo 5,
• 24 kwietnia 2019r.  o godz. 19.00 w Zelewie w świetlicy 
wiejskiej przy ul. Długiej 31, 
• 25 kwietnia 2019r.  o godz. 18.00 w Tępczu,  w świetlicy 
wiejskiej przy ul. Sportowej 2.
• 26 kwietnia 2019r. w Wyszecinie o godz. 18.00 w Szkole 
Podstawowej im. Janusza Korczaka przy ul. Szkolnej 2,
• 29 kwietnia 2019r. o godz. 18.00 w Barłominie w Szko-
le Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego przy ul. 
Szkolnej 3,
• 06 maja 2019r. o godz. 18.00 w Kochanowie w świetlicy 
wiejskiej przy ul. Ks. Borysiewicza,
• 07 maja 2019r. o godz. 18.00 w Sychowie w Szkole Pod-
stawowej im. płk Stanisława Dąbka przy ul. Szkolnej 4. 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum dla prawo-
mocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad i jego zatwierdzenie.
3. Wybory do Rady Sołeckiej wsi (głosowanie tajne) w 
tym:
a) wyznaczenie przewodniczącego zebrania wiejskiego 
spoza mieszkańców sołectwa dla przeprowadzenia wybo-
rów do Rady Sołeckiej,
b) wybór sołeckiej komisji wyborczej,
c) zgłaszanie kandydatów na członków rady sołeckiej wsi,
d) przeprowadzenie głosowania,
e) ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów.
4. Sprawy różne, w tym przedstawienie sprawozdania z 
działalności sołtysa i rady sołeckiej za rok 2018, podział 
środków sołeckich na 2019 r. przedstawienie budżetu gmi-
ny na 2019 r.
5. Zakończenie zebrania.
Ponadto, na zebraniu wiejskim sołectwa Kochanowo, 
Zelewo i Zielnowo Wójt Gminy przedstawi informację o 
propozycji zmiany obwodu szkolnego dla dzieci zamiesz-
kałych  w tych miejscowościach.
W związku z powyższym informuje się, iż:
1) spis wyborców będzie udostępniony do wglądu na pi-
semny wniosek, od dnia 16 kwietnia 2019 r., w siedzibie 
Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Luzinie 
przy ul. 10 Marca 11 w godzinach pracy urzędu, 
2) dla dokonania ważnego wyboru Rady Sołeckiej wy-
magana jest osobista obecność co najmniej 1/10 upraw-
nionych do głosowania  mieszkańców sołectwa. Jeżeli w 
wyznaczonym terminie nie będzie tej wymaganej liczby, 
to wybory zostaną przeprowadzone w tym samym dniu 
pół godziny później, niezależnie od ilości uprawnionych 
do głosowania.
Jednocześnie przypomina się o obowiązku posiadania do-
kumentu tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, pasz-
port, imienny dokument ze zdjęciem) w celu udziału w 
głosowaniu w wyborach do Rady Sołeckiej na Zebraniu 
Wiejskim.

 
WYBORY DO PARLAMRNTU 

 EUROPEJSKIEGO

Wybory odbędą się 26 maja br. w godz. od 7.00 do 21.00. 
Więcej informacji dot. wybrów znajduje się na stronie 
www.luzino.eu oraz na bip.luzino.pl.

minie do 25 kwietnia 2019 r. w godzinach pracy urzędu. 
W skład Gminnej Komisji Wyborczej wchodzi od 3 do 5 
osób, będących mieszkańcami gminy (sołectw, w których 
odbywają się wybory sołtysa), w tym 2 osoby z urzędu 
wskazane przez wójta spośród pracowników samorządo-
wych gminy.

 
WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

Wybory odbędą się 28 lipca 2019 r. Zgłaszanie i reje-
strowanie kandydatów na członków rad powiatowych 
do komisji okręgowych odbędzie się do 05.07.br. Więcej 
informacji dot. wybrów znajduje się na stronie www.lu-
zino.eu oraz na bip.luzino.pl.
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SERDCZNIE ZAPRASZAMY 

3-MAJOWY RAJD            
ROWEROWY 

                       

 

3 maja godz.14.00 
ORGANIZATORZY SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ na 

3-MAJOWY RODZINNY RAJD ROWEROWY  
PRZYJEDŹ Z ELEMENTEM BIAŁO-CZERWONYM 

 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Kultury w Luzinie 

w godz. 8.00-16.00 lub telefonicznie pod numerem 58 678 05 52 
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              Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer 

      zaprasza na 
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NOWA FORMA WYPOŻYCZEŃ 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Roppla w Luzinie 
przystąpiła do konsorcjum pomorskich bibliotek na do-
stęp do cyfrowych zbiorów NASBI (od kwietnia do grud-
nia 2019 r.).  NASBI, to biblioteka cyfrowa, w której czy-
telnicy znajdą oferty polskich wydawców: najnowszej li-
teratury z dziedziny informatyki, opracowań dotyczących 
nowych technologii, publikacji dla przedsiębiorstw i osób 
chętnych rozwijać się zawodowo. Warto zaznaczyć, że są 
to książki drogie i ze względu na postęp techniczny, szyb-
ko tracą aktualność. Zainteresowanych czytelników elek-
troniczną formą wypoży-czeń, zapraszamy do biblioteki, 
gdzie otrzymają indywidualny kod dostępu do platformy 
NASB na 30 dni. Liczba kodów jest ograniczona.Więcej 
informacji znajduje się na stronie internetowej biblioteki.

 
OGÓLNOPOLSKI KONKURS „WIELKA 

LIGA CZYTELNIKÓW” 

Kilkudziesięcioro uczniów z Gminy Luzino  wzięło udział 
w IV edycji konkursu „Wielka Liga Czytelników”. Od li-
stopada ubiegłego roku do stycznia br. uczestnicy czytali 
książki, rozwiązywali testy, zdobywali sprawności aktyw-
nego czytelnika. Najlepsi uczniowie z Kębłowa, Luzina i 
Sychowa pisali w marcu zespołowy test. W etapie powia-
towym, który odbył się w Redzie uczniowie z SP w Sy-
chowie zajęli pierwsze miejsce zdobywając 138 pkt. na 
150 możliwych, na drugim miejscu uplasował się zespół 
z biblioteki w Luzinie ze 131 pkt., trzecie miejsce zajęli 
uczniowie z SP w Kębłowie zdobywając 120 pkt. Dnia 28 
marca br. mistrzowie etapu powiatowego - Jakub Krefta, 
Adam i Piotr Plichta wzięli udział w kolejnym etapie roz-
grywek - konkursie wojewódzkim, który odbył się w bi-
bliotece pedagogicznej w Gdańsku w dniu 4 kwietnia br. 
Drużyna ze Sychowa zajęła podczas nich III miejsce. 

 
RAJDY NA ORIENTACJĘ  

DLA KAŻDEGO
Stowarzyszenie Twórczej Aktywności Rodzin „Fistaszki”, 
czyli grupa szalonych rodziców i kreatywnych dzieciaków 
z Luzina. Działa od 2017 roku, do tej pory zorganizowa-
ła 9 pieszych rajdów na orientację pod nazwą „Rodzinne 
Tuptanie na Leśnej Polanie”. Do wspólnej zabawy na świe-
żym powietrzu zachęca całe rodziny bez względu na wiek, 
sprawność fizyczną, czy miejsce zamieszkania. Członko-
wie stowarzyszenia propagują aktywne formy spędzania 
wolnego czasu, ekologiczne podejście do świata, stawiają 
na dialog międzypokoleniowy. W tym roku zapraszają na 
rodzinny rajd pieszy na orientację, rajd rowerowy, wspól-
ne konkursy wakacyjne i letni festiwal zespołów amator-
skich. Szczegółowe informacje pojawiać się będą na stro-
nie stowarzyszenia na FB. 

 
WIEŚCI ZE SZKÓŁ

Szkoła Podstawowa  
im. ks. Jana Twardowskiego w Barłominie 

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Bar-
łominie w bieżącym roku  szkolnym bierze udział w pro-
gramie pt.: „Kompleksowy program rozwijania kompe-
tencji kluczowych skierowany do kadr zarządzających 
placówek oświatowych w województwie pomorskim", w 
ramach którego prowadzone jest doradztwo indywidu-
alne i sieć współpracy dla uczestników projektu. 
W oparciu o przeprowadzoną diagnozę opracowany zo-
stał procesowy plan wspomagania szkoły w zakresie roz-
wijania Kompetencji Kluczowych uczniów z naciskiem na 
rozwijanie umiejętności  uczenia się i porozumiewania się 
w języku angielskim. W związku z powyższym w szkole 
od początku roku szkolnego podjęto szereg działań nasta-
wionych na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, 
a także ich zainteresowań. W tym roku szkolnym szkoła 
przeprowadziła i realizuje między innymi: projekty edu-
kacyjne międzyprzedmiotowe, programy ogólnopolskie: 
Być jak Ignacy, Superkoderzy, Mam tę moc, Dumni z 
Polski - 100-lecie niepodległości czy innowacje pedago-
giczne: 3 kwadranse dla Mistrza, Bajeczki dla szósteczki, 
Zmysł gospodarczy zbada czy wystarczy, Play to English.
Szkoła realizuje wiele projektów we współpracy z różnymi 
partnerami zewnętrznymi, które niejednokrotnie oferują 
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zespołom projektowym wsparcie merytoryczne, organiza-
cyjne, finansowe. Do nich należy między innymi: Biblio-
teka Publiczna w Luzinie, Polska Akademia Dzieci, Fun-
dacja PGNiG, wyższe uczelnie, Stowarzyszenie Inicjatyw 
Obywatelskich Pro Bobo w Luzinie, absolwenci szkoły, 
muzea. 

Szkoła Podstawowa  
im. Jana Pawła II w Kębłowie 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kębłowie co-
rocznie gości w swych murach małych ekonomistów.  W 
dniu 13 marca 2019 r. odbył się XIV Gminny Turniej 
Wiedzy Ekonomicznej. 

Uczniowie zmagali się w czterech kategoriach wiekowych. 
Nagrodzeni uczniowie w kat. klas 3:  I m-ce: Joachim Sło-
wy z SP w Luzinie,  II m-ce: Paulina Plichta z SP w Sycho-
wie, III m-ce: Igor Sowiński z SP w Kębłowie. W  kat. klas 
4:  I m-ce: Maciej Krausa z SP w Barłominie,  II m-ce: Zo-
fia Brzezińska z SP w Kębłowie, III m-ce: Agata Doering z 
SP w Luzinie. W kat. klas 5:  I m-ce : Anna Stenka z SP w 
Barłominie,  II m-ce: Wiktoria Wołodko z SP w Luzinie, 
III m-ce: Cezary Palach z SP w Sychowie. W kat. klas 6:  I 

m-ce: Bartosz Potrykus z SP w Kębłowie,  II m-ce: Daria 
Teclaf z SP w Luzinie, III m-ce: Michał Krausa z SP w Bar-
łominie.  
Uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej w Kębłowie 
brali udział w XIV Megaolimpiadzie Wiedzy z języka 
polskiego i matematyki - organizowanej pod patrona-
tem Pomorskiego Kuratora Oświaty i „Gazety Wybor-
czej” przez Gdańską Szkołę Podstawową „Lingwista” 
oraz XVIII Lidze Matematycznej im. Zdzisława Matu-
skiego, organizowanej przez Instytut Matematyki Aka-
demii Pomorskiej w Słupsku oraz I Liceum Ogólno-
kształcące w Słupsku. 
Uczestnicy Megaolimpiady Wiedzy  rozwiązywali zestawy 
zadań zarówno otwartych, jak i zamkniętych. Drugi kon-
kurs był  dla wytrwałych, zdolnych miłośników królowej 
nauk – matematyki. Tematyka oraz wymagania konkur-
sów przedmiotowych obejmowały treści podstawy pro-
gramowej szkoły podstawowej z elementami wybiegający-
mi nieznacznie poza te treści. Bartosz Potrykus z kl. VI c 
zdobył tytuł finalisty XIV Megaolimpiady Wiedzy z Języka 
Polskiego, natomiast Oliwia Zamojska oraz Paweł Ptach 
z klasy VIb zostali również finalistami, ale w XVIII Lidze 
Matematycznej.
W dniu 19 marca br. w Wejherowie odbyły się Powia-
towe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w mini koszykówkę 
dziewcząt. Szkołę Podstawową z Kębłowa reprezentowały 
następujące zawodniczki: Natalia Szulc, Weronika Langa, 
Magdalena Jędrzejczyk, Adrianna Grinholc, Ada Sieciń-
ska, Kinga Dampc, Martyna Kempczyńska, Nikola Bąk, 
Klaudia Syldatk, Sandra Ziemann.
W sumie przyjechało osiem drużyn. Drużyna z SP Kębło-
wo grała pierwszy mecz z Rumią i dziewczęta wygrały go 
z wynikiem 20:6. Drugi mecz rozegrano ze szkołą z Boja-
na, która jako drużyna ligowa okazała się ciężkim prze-
ciwnikiem. Mecz zakończył się wynikiem 27:3 dla Bojana. 
Kolejny mecz dziewczęta rozegrały z Redą i wygrały 14:11 
i tym wynikiem awansowały do półfinału, w którym wal-
czyły o trzecie miejsce na podium z Kostkowem. Niestety, 
mimo dzielnej walki dziewczyny przegrały z wynikiem 
4:7. W ten sposób zdobyły czwarte miejsce. 

Szkoła Podstawowa Nr 1  
m. Lecha Bądkowskiego w Luzinie

Rekordowa liczba uczestników zaprezentowała się w 
tym roku na scenie XVII Festiwalu Piosenki Kaszub-
skiej „Kaszëbsczé Spiéwë w Szkole Podstawowej Nr 1 
im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie. 
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Razem we wszystkich kategoriach zaśpiewało w języku 
kaszubskim 21 zespołów i 22 solistów, łącznie 150 wyko-
nawców z powiatów: lęborskiego, kartuskiego, puckiego i 
wejherowskiego. Jury pod przewodnictwem dr hab. Alek-
sandry Kucharskiej-Szefler wyłoniło następujących zwy-
cięzców w poszczególnych kategoriach. Nagrodę główną 
Grand Prix wyśpiewała Wiktoria Daleka z Zespołu Kształ-
cenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej. W katego-
rii przedszkoli, I miejsce zajęła Łucja Niklas oraz zespół 
wokalno-instrumentalny z Zespołu Kształcenia i Wycho-
wania w Dzierżążnie. W kategorii klas I-III, I miejsce za-
jęła Aldona Cybulska i  zespół wokalno-instrumentalny ze 
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. L. Bądkowskiego w Luzinie. 
W kategorii klas IV-VI, I miejsce zajął Beniamin Siewniak 

oraz zespół wokalno-instrumentalny ze Szkoły Podstawo-
wej w Kębłowie. W kategorii klas VII-VIII i gimnazjum, I 
miejsce zajęła Ewelina Socha i Wiktoria Daleka oraz  ze-
spół wokalno-instrumentalny ze Szkoły Podstawowej Nr 2 
im. prof. Gerarda Labudy w Luzinie. W kategorii ponad-

gimnazjalnej zwyciężył  zespół wokalno-instrumentalny z 
Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie. Festiwal objęli 
honorowym patronatem: Marszałek Województwa Po-
morskiego, Pomorski Kurator Oświaty oraz Senator Kazi-
mierz Kleina. Fundatorami wydarzenia byli: Rada Gminy 
Luzino, Rada Powiatu Wejherowskiego. Organizatorami 
imprezy była Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Lecha Bądkow-
skiego w Luzinie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 wzięli udział  
w wojewódzkim konkursie - Odyseja Umysłu. 
Odyseja Umysłu to przyjazny program edukacyjny reali-
zowany w formie międzynarodowego konkursu, w któ-
rym co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów 
i studentów z całego świata. Patronat nad polską edycją 
sprawuje Minister Edukacji Narodowej. Odyseusze uczą 
się marzyć – odważnie i w oparciu o cele, myśleć – samo-
dzielnie i nieszablonowo i tworzyć – rozwiązania orygi-
nalne i efektywne zarazem. Siedmioro uczniów z SP nr 1 w 
Luzinie: Eliza Wica, Łukasz Wypijacz, Nicola Witt, Zosia 
Bojka, Patrycja Kujot i Agata Gruba reprezentowali szko-
łę na wojewódzkim etapie międzynarodowego konkursu 
Odysei Umysłu, który odbył się 10 marca br. 

Dnia 18.03.2019 r. trzyosobowa drużyna uczniów Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Luzinie wzięła udział w elimi-
nacjach rejonowych konkursu ,,Polskie Siły Zbrojne na 
frontach II wojny światowej”, które odbyły się w Szkole 
Podstawowej nr 9 w Sopocie. Reprezentanci zajęli w nim 
doskonałe II miejsce, pokonując uczniów klas VII i VIII i 
awansowali do turnieju finałowego. Drużynę szkoły repre-
zentowali: Nikodem Labudda (Va), Nikodem Socha (Vd) 
oraz Sara Patelczyk (Ve). Finał wojewódzki zostanie roze-
grany 9 maja w Główczycach. 
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W dniach od 05.02-08.02 br. w  Powiatowej Bibliotece w 
Wejherowie odbył się  III Powiatowy Konkurs Recyta-
torski ,,Trudne wierszyki łamiące języki”. 
Konkurs został zorganizowany z okazji obchodów Dnia 
Języka Ojczystego. Uczniowie SP nr 1 w Luzinie wystąpi-
li w nim po raz pierwszy. Konkurencja była spora, gdyż 
podczas każdego dnia konkursu  przesłuchiwano czter-
dzieścioro dzieci z całego powiatu. Sukces odniosła Mi-
lena Bartek z Oddziału Przedszkolnego OP6F. Za piękną 
interpretację wiersza Jana Brzechwy ,,Na straganie” otrzy-
mała wyróżnienie. 

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. profesora Gerarda Labudy w Luzinie 

Dnia 15.03.2019 r. w Gimnazjum nr 26 im. Jana III 
Sobieskiego w Gdańsku odbył się trzeci etap Kurato-
ryjnego Konkursu Matematycznego.  Uczennica Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Luzinie odniosła niesamowity sukces 
- została laureatką. Tytuł laureata zwalnia Magdę Sielaff z 
matematyki z egzaminu gimnazjalnego. 

Dnia 25 stycznia 2019 r. w Zespole Szkolno – Przedszkol-
nym w   Szemudzie   odbyła   się   czternasta   edycja  Pomorskie-
go   Konkursu Kaszubskiej Pieśni Bożonarodzeniowej.  

W bieżącym roku patronat nad tym przedsięwzięciem 
objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Szkołę Podstawową nr 2 w Luzinie reprezentowała solistka 
– Natalia Teclaf, zajmując III miejsce. Tradycyjnie, po raz 
14 w konkursie wziął udział zespół wokalny w składzie: 
Agata Schulz, Weronika Bonk, Ewelina Socha, Martyna 
Pallach, Dagmara Langa, Agata Labudda, Faustyna Kon-
kol, Karolina Richert, Honorata Kankowska, Alicja Szmu-
da, Karolina Białk oraz Julia Pletzke. Dziewczęta zajęły II 
miejsce. 
Dnia 13 marca 2019 r. w Liceum Ogólnokształcącym 
im. Króla Jana III Sobieskiego w ramach Dnia Kaszub-
skiego zorganizowano VI Powiatowy Konkurs Literac-
ko – Plastyczno - Fotograficzny „Miejsca – Ludzie – 
Wydarzenia”. Bardzo dobrze zaprezentowali się w zmaga-
niach szkół powiatu wejherowskiego uczniowie luzińskiej 
„dwójki”. I miejsce zajęła Weronika Bonk z klasy VIII j, 
która zaprezentowała literacki felieton Aleksandra Labudy 
„Ù Pawłuszków”; II miejsce zajęła Anna Nowicka z klasy 
VIII c, prezentując „Spòwiédz Smãtka” Jana Drzeżdżona; 
na III miejscu uplasował się Jakub Hinz z klasy III a, który 
przygotował „Gniotã z Wãsór” według Aleksandra Labudy. 
Wyróżnienie otrzymała Otylia Dampc z klasy VIII c za 
prezentację fragmentu „Żëcégò i przygód Remùsa” Alek-
sandra Majkowskiego. W konkursie od sześciu lat można 
spróbować swoich sił w pracach plastycznych oraz foto-
grafii. Miłą niespodziankę sprawiła uczennica klasy VIII 
e Maja Skiba, która przygotowała fotoreportaż dotyczący 
postaci Remusa, uwzględniła piękno ziemi wejherowskiej, 
nie zapominając np. o Remusie z wejherowskiego deptaku. 
Maja za swoją pracę otrzymała II miejsce.

Dnia 4 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Trąbkach 
Wielkich odbył się trzeci etap Wojewódzkiego Konkur-
su Geograficznego. Maksymilian Meyer, pokonując po-
szczególne etapy, otrzymał tytuł finalisty Wojewódzkiego 
Konkursu Geograficznego. 

Dnia 11 marca 2019 r. w I Liceum Ogólnokształcącym 
im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie odbył się 
ostatni etap Trzeciego Powiatowego Konkursu Mate-
matyczno – Fizycznego. SP nr 2 w Luzinie reprezento-
wały dwie drużyny. Przedstawicielami gimnazjum byli: 
Magdalena Sielaff z IIIa, Magdalena Richert z IIIb i Paweł 
Chrabkowski z IIIa. Na 11 drużyn z powiatów wejherow-
skiego i puckiego zajęli oni drugie miejsce. Drugą druży-
nę reprezentowali: Antonina Kas z VIIIe, Aneta Szyplak z 
VIIIh i Stanisław Rojewski z VIIIe. Na 16 drużyn ósmo-
klasiści zajęli czwarte miejsce.
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Dnia 14 marca 2019 roku w Sopocie odbył się woje-
wódzki finał Kuratoryjnego Konkursu z Chemii. Jego 
laureatką została uczennica Magdalena Sielaff z klasy 
III a. Tytuł laureata zwalnia Magdę z części przyrodni-
czej egzaminu gimnazjalnego, dając jednocześnie 100% 
punktów. Ponadto gwarantuje pierwszeństwo w przyjęciu 
do wybranej publicznej szkoły średniej. Ten konkursowy 
bonus otwiera Magdzie Sielaff drogę do najlepszych liceów 
i daje możliwość kontynuowania edukacji na najwyższym 
poziomie.
Dnia 25 marca 2019 r. w Muzeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie odbyły się 
Powiatowe Eliminacje XXXVI Wojewódzkiego Kon-
kursu Recytatorskiego Poezji Polskiej, mające wyłonić 
reprezentantów wejherowskiego powiatu do finału wo-
jewódzkiego, który odbędzie się w maju br. 

Organizatorem tego konkursu jest Powiatowy Zespół Pla-
cówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie, we 
współpracy z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej w Wejherowie, natomiast fundatorem 
nagród jest Starostwo Powiatowe w Wejherowie. Młodych 
recytatorów oceniało Jury w składzie: Beata Buczek-Żar-
necka - przewodnicząca – aktorka, zdobywczyni wielu na-
gród; od lat związana z Teatrem Miejskim w Gdyni, Anna 
Kociarz - aktorka teatralna i filmowa; od  . aktorka Teatru 
Wybrzeże i Agnieszka Skawińska - dyplomowana aktorka, 
organizatorka życia kulturalnego, animatorka i pedagog 
teatralny; Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Rumi. 
SP nr 2 w Luzinie reprezentowały: Ewelina Socha, Agata 
Reszke, Weronika Socha i Zuzanna Felkner. Ewelina So-
cha zajęła I miejsce, natomiast Zuzanna Felkner zdobyła 
wyróżnienie. 
Dnia 23 marca 2019 roku w SP nr 2 już po raz szesnasty  
zorganizowano Szkolny Konkurs Wiedzy o Kaszubach i 
Pomorzu w ramach Sejmiku Kaszubskiego. 
Konkurs od kilku lat odbywa się pod patronatem pomor-
skiego kuratora oświaty. Jak corocznie uczniowie musieli 
rozwiązać test sprawdzający wiedzę z zakresu literatury, 
historii, geografii, wiedzy o języku i kulturze Kaszub i Po-
morza. Po pierwszej części wyłoniono najlepiej przygoto-
wanych uczniów, którzy przystąpili do finałowego etapu 
konkursu. Drugi etap zmagań polegał na odpowiadaniu 
przed Komisją konkursową oraz zgromadzoną publiczno-
ścią. W tym roku I miejsce zajął Konrad Łagoda z Misze-
wa, II miejsce przypadło Monice Wenta z Gowidlina, III 
lokatę zajął Dawid Machalewski  z Miszewa, IV miejsce 
dla Julii Krause z Kamienicy Królewskiej, V miejsce zajęła 

Agata Klawikowska z Luzina oraz Patrycja Dawidowska 
z Gowidlina, natomiast VI lokata powędrowała do Nikoli 
Guze z Kościerzyny. Podczas sejmiku obecna była Gabrie-
la Lisius – starosta wejherowski, powiatowych radnych 
reprezentowała wiceprzewodnicząca Rady Genowefa Sło-
wi, zaś Gminę Luzino - radna Aleksandra Meyer. Komisja 
konkursowa pracowała w składzie: Alfons Miłosz – autor 
większości  pytań konkursowych, zasłużony pomysłodaw-
ca luzińskiego sejmikowania, Zdzisław Zmuda-Trzebia-
towski, Alicja Klinkosz oraz Mieczysław Bistroń.

Szkoła Podstawowa
im. płk. Stanisława Dąbka w Sychowie

Hasłem przewodnim tegorocznych zmagań recyta-
torskich były słowa „Piękno poezji mieszka w każdej 
wrażliwej duszy”. Odbyły się one 2.03.2019  r. w SP w 
Sychowie. Z terenu gminy Luzino zgłosiło się łącznie 18 
uczestników ze szkół podstawowych.                       
Komisja w składzie: Hanna Lesner  – przewodnicząca, Na-
talia Kupska – członek, Maja Krośnicka – członek przy-
znała uczestnikom następujące miejsca i wyróżnienia: w 
kategorii kl. I-III: I miejsce- Paulina Plichta (SP Sychowo), 
II miejsce – Antonina Turzyńska (SP Kębłowo), III miej-
sce – Blanka Kreft (SP Wyszecino).Wyróżnienie – Anto-
nina Rosak (SP Luzino). W kategorii kl. IV-VI: I miejsce 
– Anna Stenka (SP Barłomino), II miejsce –  Weronika 
Bladowska (SP Luzino), III miejsce – Agata Doering (SP 
Luzino), wyróżnienie – Lucjan Łukomski (SP Sychowo). 
Zgodnie z regulaminem do etapu powiatowego zakwa-
lifikowały się osoby, które zajęły I i II miejsca w każdej 
kategorii. Organizatorzy składają podziękowanie wójto-
wi – Jarosławowi Wejer oraz Państwu J. i A. Teclaf (firma 
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ARKABUD) za wsparcie finansowe, które umożliwiło za-
kup nagród książkowych dla uczestników. Podziękowania 
należą się również kwiaciarni „Maranta” z Luzina, Pani T. 
Tempskiej (sklep spożywczy w Milwinie), Państwu L. D. 
Jarzembińskim (sklep LEWIATAN w Sychowie),  kierow-
nictwu sklepu TRIO w Sychowie –  Agnieszce Kandziorra 
oraz Państwu M. Z. Dargacz z Luzina za ofiarowanie ar-
tykułów potrzebnych do przygotowania poczęstunku dla 
recytatorów i do dekoracji sali konkursowej.

W wiosennej odsłonie konkursu organizowanego przez 
Wejherowskie Centrum Kultury pt. Wyścig ślimaków 
na wiosennej łące przedszkolaki z Gminnego Przed-
szkola Publicznego w Luzinie osiągnęły kolejne sukcesy. 
I miejsce zajęła Marcelina Lewicka, II natomiast Zuzan-
na Kwidzińska. 28 marca odbyło się uroczyste wręczenie 

nagród i otwarcie wystawy w WCK w Wejherowie. 

 
SPORT

Dnia 2 marca br. na luzińskiej hali odbył się Turniej 
Nadzieje Polskiej Piłki dziewcząt U-13. W zawodach 
uczestniczyło 8 drużyn z 3 województw. Najlepszym ze-
społem turnieju organizowanego przez Sylwestra Piątka 
została ekipa Tęcza Bydgoszcz. Dnia 9 marca 2019 roku 
odbył się jubileuszowy X Turniej Nadzieje Polskiej Piłki 
im. Marszałka Macieja Płażyńskiego, patrona luzińskiej 
hali.  W turnieju organizowanym przez Pawła Buzałe za-
grało ponad 120 najmłodszych adeptów futbolu z roczni-
ka 2012. Po zakończeniu sportowej rywalizacji wszyscy 
uczestnicy zawodów otrzymali medale, puchary oraz na-
grody za 1 miejsce.  W uroczystości zakończenia turnieju 
uczestniczył Kacper Płażyński - syn patrona turnieju oraz 
hali w Luzinie, a także Olaf Dramowicz- członek zarzą-
du Pomorskiego ZPN, Piotr Klecha – dyrektor GOSRiT 
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Luzino i organizator turnieju Pawel Buzała. W turnieju 
zagrały drużyny: dwie drużyny AP Cassubian Bolsze-
wo, AP Karol Piątek, AS Piłeczka Pruszcz Gdański,  dwie 
drużyny  Futbolaki Słupsk, Salos Rumia, Jantarek Ustka, 
Piki Gdańsk, Osiczanka Osice, dwie drużyny Pomerania 
Gdańsk. 

Dnia 3 marca br. odbyła się ostatnia kolejka Luzińskiej 
Ligi Sołeckiej. Mistrzem rozgrywek został zespół Cy-
klopy Wyszecino, który w ostatnim meczu pokonał 
Kochanowo aż 8:1. Wicemistrzem ligi została Sołecka 
Luzino. Na najniższym stopniu podium stanęli zawodni-
cy z Milwina, którzy w meczu decydującym o 3 miejscu 
pokonali Kębłowo 3:2.  Bardzo zacięty był ostatni mecz, 
gdzie Barłomino pokonało Robakowo 3:2. Po zakończeniu 
ostatniego meczu odbyła się uroczystość  podsumowania 
ligi. Oprócz organizatora - Witolda Dąbrowskiego, uczest-
niczył w niej Piotr Klecha – dyrektor GOSRiT Luzino, 
który wręczył wszystkim drużynom pamiątkowe puchary. 

Dnia 3 marca br. w luzińskiej hali odbyły się Mistrzo-
stwa Kaszub seniorek „Kaszub Cup”. W imprezie organi-
zowanej przez Sylwestra Piątka uczestniczyło 12 drużyn z 3 
województw. Zwycięzcą turnieju zostały piłkarki GOSRiT 
Luzino, które w wielkim finale pokonały APLG Gdańsk 
1:0. Cykl Ogólnopolskich Turniejów "Kaszub Cup" objęli 
patronatem honorowym: Mieczysław Struk - Marszałek 
Województwa Pomorskiego, Dariusz Drelich - Wojewo-
da Pomorski, Krzysztof Ardanowski - Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Gabriela Lisius - Starosta Wejherowski, 
Jarosław Wejer - Wójt Gminy Luzino, Waldemar Moska 
- rektor AWFiS Gdańsk, Radosław Michalski - Prezes Po-
morskiego ZPN, Polski Związek Piłki Nożnej i Pomorski 
LZS.Organizatorami turnieju są: GOSRiT w Luzinie oraz 
Stowarzyszenie Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kul-
turalne i Pomorski LZS.

Dnia 5 marca na obiektach MRKS  Gdańsk, został roze-
grany Wojewódzki Finał Drużynowego  Pucharu Polski 
w Tenisie Stołowym. Udany występ zanotowały tenisistki 
MAR-BRUK ZRB GOSRiT Luzino, które zdobyły srebrny 
medal. Drużyna GOSRiT Luzino wystąpiła w składzie: Ka-

tarzyna Płotka - kapitan, Nuriya Zhaludok, Magda Płotka 
i Anna Nowakowska.

Dnia 9 marca br. chwilę po emocjach związanych z Tur-
niejem Nadzieje Polskiej Piłki im. Marszałka Macieja 
Płażyńskiego w Hali GOSRiT po raz drugi w historii ry-
walizowali rodzice naszych młodych piłkarzy. W spor-
towej rywalizacji uczestniczyło 5 ekip GOSRiT Luzino 
oraz AP Karol Piątek.  Rywalizacja w tym turnieju była 
wyjątkowo wyrównana, a w ostatecznym rozrachunku 
najlepsza ekipą okazali się rodzice GOSRiT el professional 
2005 Luzino, drugą lokatę zajęli GOSRiT Kleba 2004, a na 
najniższym stopniu podium stanęli rodzice GOSRiT 2008. 
Ponadto, w imprezie wzięli udział GOSRiT 2005/06, AP 
Karol Piątek oraz GOSRiT 2006 Luzino. Po zakończeniu 
rywalizacji wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali z rąk 
Piotra Klechy– dyrektora GOSRiT oraz Pawła Buzały- 
organizatora turnieju pamiątkowe medale, puchary oraz 
drobne upominki.

Dnia 12 marca br. przy Powiatowym Zespole Szkół 
nr 1 w Wejherowie odbyła się uroczysta gala, podczas 
której nagrodzeni zostali najlepsi sportowcy i trenerzy 
Powiatu Wejherowskiego roku 2018. Statuetki otrzy-

mali reprezentanci wielu dyscyplin sportowych. Wśród 
nagrodzonych nie zabrakło sportowców i trenerów z 
Luzina. Wyróżnienia otrzymali trenerzy Waldemar Płotka 
– trener tenisa stołowego oraz Rafał Karcz - trener sekcji 
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Zawodniczka GOSRiT Luzino Zuzanna Kalbarczyk w 
pięknym stylu wywalczyła tytuł Mistrzyni Polski junio-
rek w wadze do 65 kg w wersji kick-light. Mistrzostwa 
Polski seniorów i juniorów kickboxingu wersji kick-light 
odbyły się w dniach 15-17 marca w Kartuzach. 

kickboxingu GOSRiT Luzino i WSS Wejherowo. Nagro-
dy otrzymali również: kickboxerki: Zuzanna Kalbarczyk i 
Paulina Stenka oraz tenisistki stołowe: Katarzyna i Mag-
dalena Płotka. 

Dnia 16 marca br.  odbył się kolejny, jubileuszowy X 
Turniej Nadzieje Polskiej Piłki im. Marszałka Macie-
ja Płażyńskiego, patrona luzińskiej hali. Tym razem w  
turnieju organizowanym przez Pawła Buzałę zagrało po-
nad 120 najmłodszych adeptów futbolu z rocznika 2011. 
W wypełnionej po brzegi luzińskiej hali można było zo-
baczyć mnóstwo sportowej pasji, która towarzyszyła mło-
dym piłkarzom. Po zakończeniu turnieju, już tradycyj-
nie wszystkie drużyny otrzymały puchary i medale za 1 
miejsce oraz liczne nagrody, które wręczyli: Pawel Buzała 
organizator- były ligowy piłkarz oraz Piotr Klecha – dy-
rektor GOSRiT Luzino oraz prezes pomorskiego LZS. .  
W turnieju zagrały drużyny: AP Karol Piątek Luzino, KS 
Skorzewo, AP Gdynia, AP Słupsk, Lech Poznań Football 
Academy, UKS Jedynka Reda (dwie drużyny), Błękitni 
Wejherowo, Jedynka Sławno, Diego Lębork, FA Gdańsk, 
AP Cassubian Bolszewo. 

Dnia 17 marca 2019 roku na Hali Widowiskowo – Spor-
towej GOSRiT odbył się XIII Turniej o Puchar Prze-
wodniczącego Rady Gminy Luzino - Bartłomieja For-
meli. Najlepszą drużyną imprezy okazał się zespół Barło-
mino, który w wielkim finale pokonał Cyklopy Wyszecino 
2:0. Gole dla zwycięzców zdobyli: Maksym Graczyk oraz  
Szymon Sikora. W meczu o III miejsce Kębłowo pokonało 

Luzino 2:1. Gole dla zwycięzców zdobyli: Pikulski Dawid i 
Jarzębiński Damian a dla pokonanych Adam Dyczkowski. 
Wszystkie drużyny otrzymały z rąk Bartłomieja Forme-
li – Przewodniczącego Rady Gminy Luzino pamiątkowe 
puchary i medale. Imprezę sędziowali: Mirosław Miotk 
oraz Rafał Magulski, za opiekę medyczną odpowiadał 

Rafał Wróblewski, przy stoliku sędziowskim zasiadł Seba-
stian Dąbrowski. Organizatorem turnieju był Witold Dą-
browski. Królem strzelców zostali: Maksym Graczyk oraz 
Dariusz Bolin, a najlepszym bramkarzem został: Adam 
Tyszer. 

 
KIBICUJ 
Z NAMI

 
 

 

28.04., godz. 10.00 - BOISKO W  KOCHANOWIE
XX Turniej o Puchar Wójta Gminy Luzino 

dla Drużyn Sołeckich - eliminacje
28.04., godz. 10.00 - BOISKO W SYCHOWIE

XX Turniej o Puchar Wójta Gminy Luzino 
dla Drużyn Sołeckich - eliminacje

03.05., godz. 11.00 - BOISKO GOSRIT
XX Turniej o Puchar Wójta Gminy Luzino 

dla Drużyn Sołeckich
25.05., godz. 9.00-15.00

Luzińska Dziesiątka
31.05., godz. 10.00

Spartakiada Przedszkolaków
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