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PODSUMOWANIE ROKU
W GMINIE LUZINO

Szanowni Mieszkańcy! Rok 2011 podobnie jak miniony 
okazał się dla naszej gminy bardzo dobry. Zrealizowaliśmy 
zaplanowany budżet prawie w 100% i osiągnęliśmy posta-
wione cele, zwłaszcza te dotyczące zadań inwestycyjnych. 
Mogę powiedzieć, że mijający rok zakończyliśmy sukce-
sem, choć jak rozglądam się wokół i widzę ile udało się 
zrobić, a ile jeszcze chciałoby się zmienić, to natychmiast 
zaczynam żałować, że doba trwa tylko 24 godziny. Będąc 
Wójtem zdaję sobie  sprawę z  tego jakie wyzwania stoją 
przed Gminą Luzino i jakie oczekiwania wobec władz mają 
mieszkańcy. Stąd naszą gminę traktuję, nie jako swego ro-
dzaju szczebel  w karierze, ale szczególne miejsce na zie-
mi, które wspólnie chcemy zmieniać na lepsze. Jako dobry 
gospodarz staram się wszystkie działania koncentrować na 
sprawach najważniejszych i budować społeczną integrację 
wokół dobrych dla gminy projektów i działań. Co w minio-
nym roku udało się najlepiej? Odpowiedź jest zawsze bar-
dzo trudna, gdyż dla każdego oznacza to coś innego. Myślę 
jednak, że największym naszym osiągnięciem było rozbu-
dowanie istniejącej oczyszczalni ścieków. Jest to dobry po-
czątek do rozpoczęcia dalszej kanalizacji wsi, której kon-
tynuacja jest realna w najbliższej perspektywie. Remonto-
waliśmy drogi i budowaliśmy nowe chodniki ze ścieżka-
mi rowerowymi, za Gminnym Ośrodkiem Kultury powstał 
duży parking, dzięki któremu powstało więcej miejsc par-
kingowych w centrum Luzina. Wreszcie wiele więcej uda-
ło się zrobić w pozostałych wsiach sołeckich gminy. Place 
zabaw dla dzieci doposażono, w kolejne urządzenia zaba-
wowe, a w Dąbrówce wybudowano świetlicę wiejską jako 
ośrodek spotkań i działań mieszkańców. Udowodniliśmy 
też, że potrafimy organizować wielkie wydarzenia kultu-
ralno-sportowe, które dodają gminie splendoru i mają 
ogromny wymiar promocyjny. Gdy przychodzą do nas or-
ganizatorzy ze swoimi pomysłami i marzeniami na udane 
przedsięwzięcia , to ich wspieramy. Potem wspólnie cieszy-
my się z sukcesów i uczestniczymy w wydarzeniach, któ-
re uskrzydlają ludzi i dodają im więcej sił i energii w co-
dziennym życiu. Można przykładowo wymienić tutaj Do-
żynki, Paraolimpiadę dla Niepełnosprawnych, czy Rodzin-
ne Koncerty Letnie w uroczym zakątku, jakim jest Arbore-
tum przy Nadleśnictwie. To tylko niektóre ważne wydarze-
nia Gminy Luzino, gdyż wszystkich nie sposób wymienić, 
ale w Gminie Luzino, cały rok na okrągło dzieje się bar-
dzo dużo. Korzystając z okazji  pragnę z całego serca po-
dziękować moim współpracownikom, radnym, zwłaszcza 
z klubu ,,Nasza Gmina-Wspólnym Dobrem” za wsparcie w 
działaniach  i  wszystkim mieszkańcom Gminy Luzino za 
bardzo dobrą współpracę, zrozumienie i cierpliwość. Mam 
nadzieję, że nadchodzący rok będzie dla nas co najmniej 
tak łaskawy, jak ten mijający i z tego bogactwa chciejmy 
wszyscy czerpać siły do aktywnego działania.

Jarosław Wejer
Wójt Gminy Luzino

INWESTYCJE ROKU 2011
Rozbudowa oczyszczalni ścieków. Koszty bezpośrednie 
związane z realizacją inwestycji rozbudowy oczyszczal-
ni ścieków wyniosły 10.428.638,58 zł brutto. Na realiza-
cję zadania gmina uzyskała dofinansowanie ze środków 
unijnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-

go w kwocie 3.939.999,90 zł. Pozostała kwota w wysokości 
6.488.638,59 zł została sfinansowana w ramach środków 
własnych, na  które  gmina  zaciągnęła w 2011 roku kredyt 
na kwotę 4.876.665 zł z BRE Bank. Ponadto w roku 2010 
gmina na sfinansowanie inwestycji uzyskała pożyczkę na 

kwotę 1.550.000zł z 3% oprocentowaniem z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. W ramach 
realizacji inwestycji wykonano między innymi następujące 
elementy robót: krat i piaskownika, stacji zlewczej, budo-
wy nowego reaktora, rozbudowy budynku socjalo – tech-
nicznego, budowy budynku garażowego, modernizacji ist-
niejącego reaktora, rozbudowy dróg i nawierzchni utwar-
dzonych, rozbudowy ogrodzenia, budowy sieci i przyłączy 
wodno – kanalizacyjnych,  instalacji elektrycznych i auto-
matyki, montażu urządzeń technologicznych w technolo-
gii BIOGRADEX.
Budowa chodnika przy ul. Robakowskiej w Luzinie. Wy-
budowano chodnik na odcinku od ul. Piaskowej w kierun-
ku ul. Młyńskej o dł. 163 m  wraz z wjazdami na posesje. 
Koszty inwestycji zamknęły się w kwocie  30.267,90 zł.
Budowa chodnika przy ul. Paraszyńskiej w Luzinie. Wy-
budowano odcinek chodnika o dł. 400 m  wraz z wjazda-
mi na posesje oraz wykonano odcinek kanalizacji deszczo-
wej o dł. 60 m, na skrzyżowaniu ul. Jałowcowej i Paraszyń-
skiej, z podłączeniem do istniejącego rowu przy ul. Para-
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szyńskiej. Koszty inwestycji wyniosły 181.229,94 zł.
Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Ks. Jana Twar-
dowskiego w Barłominie wraz z budową chodnika. Wy-

konano nową nawierzchnię bitumiczną o łącznej dł. 700 m 
oraz wybudowano chodnik o dł. 267 m wraz z wjazdami 
na posesje. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 
840.369,46 zł.
Budowa nawierzchni na ul. Piaskowej w Luzinie. Wyko-

nano nową nawierzchnię asfaltową o dł. 275 m, ułożono 
chodnik o dł. 275 m oraz wybudowano odcinek kanalizacji 
deszczowej o dł. 185 m z podłączeniem do istniejącej ka-
nalizacji deszczowej w ul. Dolnej. Koszty inwestycji wynio-
sły 603.546,78 zł.
Utwardzenie nawierzchni ul. Zielonej i skrzyżowania z 
ul. Chrobrego płytami typu „Yomb” na odcinku 93 m. 
Zadanie wykonano przy współudziale finansowym firmy 
Elpol, koszty poniesione przez gminę to kwota 34.500,00 zł.
Budowa chodnika przy ul. Ks. Borysewicza w Kochano-
wie. Wybudowano chodnik o dł. 97 m wraz z wjazdami na 
posesje. Koszty inwestycji wyniosły 24.351,90 zł.
Budowa odcinka chodnika przy ul. Św. Jana w Roba-
kowie. Inwestycja była realizowana wspólnie przez Gmi-
nę Luzino, Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie i Zarząd 
Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego, wkład 
Gminy Luzino wyniósł 62.202,95 zł brutto, wkład Zarządu 
Drogowego 20.000,00 zł brutto, wkład Powiatowego Urzę-
du Pracy 25.000,00 zł brutto. W ramach inwestycji w cen-
trum Robakowa przy ul. Św. Jana wykonano odcinek chod-
nika o łącznej długości 200 mb wraz z cząstkowym remon-
tem nawierzchni asfaltowej.
Budowa chodnika przy ul. Of. Stutthofu w Wyszecinie. 

Wybudowano odcinek chodnika o dł. 122 mb  wraz z wjaz-
dami na posesje. Koszt  inwestycji - 23.270,00 zł.
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnie-
niem przy ul. Robakowskiej w Luzinie. Wykonano odci-

nek ciągu pieszo–rowerowego o dł. 540 mb wraz z wjazda-
mi na posesje oraz wybudowano odcinek kanalizacji desz-
czowej z odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Bol-
szewki. Koszt  realizacji inwestycji - 621.954,42 zł. 
Remont nawierzchni chodnika przy ul. Słonecznej. Wy-
konano remont nawierzchni chodnika o dł. 325 m wraz z 
wjazdami na posesje, koszt zadania - 51.526.51 zł. 
Remont nawierzchni chodnika przy ul. Strzebieliń-
skiej w Luzinie. Wyremontowano odcinek chodnika o dł. 
195 m bez wjazdów na posesje, koszt inwestycji wyniósł 
34.000,89 zł. 
Remont nawierzchni chodnika przy ul. Dolnej w Luzinie. 
Wyremontowano odcinek o dł. 290 m wraz z wjazdami na 
posesje. Koszt finansowy zadania - 57.789,52 zł. 
Budowa chodnika przy ul. Of. Stutthofu na odcinku od 
ul. Jasnej do Okrężnej w Luzinie. Wybudowano chodnik 

o dł. 498 m na odcinku od ul. Jasnej do ul. Okrężnej wraz 
z wjazdami na posesje. W ramach inwestycji utwardzono 
z płyt typu „Yomb” zjazdy na ul. Jasną i Okrężną. Koszt in-
westycji - 162.364,38 zł.
Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Sychowie. 
Wybudowano chodnik o dł. 135 m wraz z wjazdami na po-
sesje. Koszty zadania to kwota 32.674,99 zł.
Budowa parkingu za Gminnym Ośrodkiem Kultury 
w Luzinie. Wybudowano częściowo parking, który obecnie 
zapewnia 34 miejsca postojowe. Ponadto wykonano odci-
nek kanalizacji deszczowej, drogę dojazdową z ul. Of. Stut-
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thofu oraz  część oświetlenia ulicznego. Powierzchnia par-
kingu wraz z drogą dojazdową ma 1025 m2. Koszt realiza-
cji inwestycji wyniósł 259.833,90 zł.
Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrówce wraz z zago-
spodarowaniem terenu.  W dniu 2.08.2011 roku oddano 
do użytku świetlicę wiejską w Dąbrówce. Łączny koszt bu-
dowy świetlicy wiejskiej o powierzchni użytkowej 273,82 
m2 to 713.460,02 zł brutto.Gmina otrzymała na to zada-
nie dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i roz-
wój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokość 
435 874 zł. 

Budowa, remont i przełożenie sieci wodociągowej z 
przyłączami i urządzeniami towarzyszącymi w miejsco-
wości Zelewo i Kębłowo. Zakończono budowę i remont 
sieci wodociągowej w miejscowości Zelewo i Kębłowo. 
Budowa odcinka sieci wodociągowej obejmowała budowę 
sieci wodociągowej PVC 225, PVC 160, PVC 110 i PVC 
90 o łącznej długości 12485 m, oraz budowę 86 przyłączy 
wodociągowych wraz ze zbiornikiem do magazynowania  
wody pitnej o pojemności 250 m3. Łączna wartość inwe-
stycji 2.137.914,77 zł brutto, z tego gmina otrzymała dofi-
nansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 
2007-2013 w wysokości 1.632.507 zł brutto.
Realizacja inwestycji  związanych z budową i doposa-
żeniem placów zabaw w roku 2011. W roku 2011 Urząd 
Gminy w Luzinie zrealizował dwie inwestycje związane 
z budową oraz doposażeniem placów zabaw, w ramach 
działania 4.1.3 Wdrażania lokalnych strategii rozwoju, w 
zakresie operacji odpowiadających warunkom przyzna-
nia pomocy w ramach „Odnowy i rozwoju wsi” objętego 
PROW na lata 2007-2013. Zakres działań obejmował bu-
dowę placu zabaw w Luzinie przy ul. Mickiewicza (obok 

Hali Widowiskowo Sportowej) oraz doposażenie 12 pla-
ców zabaw na terenie 11 sołectw (Luzino-plac zabaw przy 
OSP oraz plac zabaw za parkiem, Robakowo, Zelewo, Dą-
brówka, Kochanowo, Milwino, Barłomino, Kębłowo, Wy-
szecino, Sychowo, Tępcz). Na inwestycję przeznaczono 
kwotę, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w wysoko-
ści 249.953,21 zł, z czego 148 184,00 zł pochodzi ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich. W ramach programu rządowe-
go RADOSNA SZKOŁA wybudowano plac zabaw o po-
wierzchni 500 m2 z nawierzchnią bezpieczną, wykonaną z 
tartanu przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kę-
błowie. Koszt tego zadania wyniósł 190.265,50 zł. Gmina 

uzyskała dofinansowanie w wysokości 90.095 zł ze środ-
ków rządowych przeznaczonych na ten cel.
Budowa ścieżki ro-
werowej i chodni-
ka przy ul. Młyńskiej 
w  Luzinie. Wybudo-
wano chodnik ze ścież-
ką rowerową na odcin-
ku od Ośrodka Zdro-
wia do ul. Robakow-
skiej o dł. 869 m.  Kosz-
ty finansowe zadania 
wyniosły 576.833,15 zł. 
Budowa sali gimna-
stycznej przy szkole w 
Sychowie oraz rozbu-
dowa szkoły w Kębło-
wie, to inwestycje, któ-
re są w trakcie realizacji. Planowany termina zakończenia 
inwestycji w Kębłowie to rok 2012, zaś w Sychowie 2013.
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LUZINO - GMINA 
Z CHARAKTEREM I PRZYSZŁOŚCIĄ

Szanowni Państwo! Gmina Luzino systematycznie rozwija 
się inwestycyjnie i przestrzennie. Powstają atrakcyjne osie-
dla mieszkaniowe, nowe drogi, chodniki, ścieżki rowero-
we, place zieleni i zabaw dla dzieci. Nowoczesne osiedla 
willowe, ukwiecone zakątki, zmodernizowane obiekty uży-
teczności publicznej i wyremontowane główne drogi do-
jazdowe stawiają Gminę Luzino w czołówce najbardziej 
rozwojowych gmin i zainteresowań. Powodzenie rozwoju 
zależy jednak od wielu czynników, w głównej mierze od 
dbałości władz samorządowych o estetyzację, która nada-
je gminie swoistego charakteru i urody. O takie detale, jak 
stylowe ławeczki, lampy uliczne, kosze na śmieci, oznako-
wanie nazwami ulic, gazony z kwiatami,  przedświąteczną 
iluminację na ulicach dbają lokalne władze wykorzystując 
jak najlepsze praktyki, ale nie tylko, również sami miesz-
kańcy przy urządzaniu swoich posesji i porządkowaniu te-
renu wokół nich. Symbioza działań władz i mieszkańców 
w tym obszarze sprawia, że Gmina Luzino z dnia na dzień 
staje się piękniejsza. Współpraca ta niesie za sobą zmia-
ny, które powodują, że na terenie gminy zaczyna królować 
kultura przestrzeni, która w coraz to większym stopniu de-
cyduje o wyższych standardach życia społecznego. Istotny 
wpływ na estetyczną jakość życia ma też porządek na uli-
cach, nowe miejsca parkingowe, z roku na rok lepiej wypo-
sażone place zabaw dla dzieci, ukwiecone zieleńce i skwe-
ry przy głównych drogach dojazdowych. Nie można pomi-
nąć tutaj Arboretum przy Nadleśnictwie z pięknymi wido-
kami na panoramę okolicy i trwających prac projektowych 
nad powstaniem nowego centrum wsi, które w przyszłości 
ma stanowić główną wizytówkę Luzina. Nie bez znaczenia 
w upiększaniu gminy jest również aktywność mieszkań-
ców. Potwierdza ją między innymi liczny udział w konkur-
sie ,,Piękna Gmina”. W  tym roku po raz pierwszy do udzia-
łu w konkursie przystąpiło 24 uczestników, spośród któ-
rych wyłoniono najpiękniejsze ogrody, zagrody wiejskie i 
całe przestrzenie zielone. Tak pojmowana estetyzacja skła-
da się na całościowy wizerunek gminy nadając jej osobli-
wego charakteru i wyjątkowości. Gmina Luzino jak więk-
szość gmin w Polsce chce nie tylko przyciągać inwesto-
rów, lecz przede wszystkim tworzyć swoim mieszkańcom 
jak najlepsze warunki życia. Rozumiejąc to władze samo-
rządowe dokładają wszelkich starań, aby mieli oni poczu-
cie, że żyją w zadbanej, czystej i zielonej gminie. Nie jest to 
pusty slogan, gdyż estetyczny rozwój Gminy Luzino opar-
ty jest właśnie na takich walorach jak naturalność, spokój, 
zdrowy i aktywny tryb życia. Warto dodać, że w niedłu-
gim czasie w Luzinie, Wyszecinie, Zelewie i Dąbrówce po-
wstaną nowe miejsca rekreacji i wypoczynku. W wolnym 
czasie mieszkańcy będą mogli tam regenerować siły i od-
poczywać w towarzystwie swoich rodzin. W Dąbrówce już 
funkcjonuje bardzo nowoczesna świetlica dla celów rekre-
acyjno-kulturalnych, a w najbliższej przyszłości podobna 
ma powstać w Robakowie. W całej gminie dzieci korzysta-
ją z kolorowych placów zabaw, w sprzęt do ćwiczeń dopo-

sażone będą dwie ścieżki zdrowia, w tym nowa mająca po-
wstać w Robakowie. Szkoła Podstawowa w Luzinie pozy-
ska małą bieżnię wokół boiska ,,Orlik”, a na terenie gimna-
zjum powstanie Fitness Park z nowoczesnymi urządzenia-
mi do ćwiczeń, które sprzyjają aktywności na świeżym po-
wietrzu. Wyraźnie daje się zauważyć, że Gmina Luzino bu-
duje swoją markę, którą opiera na dbałości o zieleń, ekolo-
gię, rekreację, relaks i odpoczynek. Marka ta uwiarygodnia 
troskę władz o estetyczny wizerunek gminy, a idea przy-
jętego kierunku działań będzie jeszcze lepiej zrozumiana, 
gdy pozytywne zmiany mieszkańcy odczują w najbliższym 
otoczeniu i w miejscach, z którymi stykają się na co dzień. 
Oprócz działań upiększających ogromną wartość stano-
wi współpraca na linii samorząd-mieszkańcy. Rozumiejąc 
to władze opierają wypracowaną wizję gminy na tym, że 
oprócz miejsca na rozwój ważną rolę odgrywa walor este-
tyczny otoczenia, przyroda, aktywność, kultura, sport, re-
kreacja i odpoczynek mieszkańców. 

Genowefa Kasprzyk
Przewodnicząca Rady Gminy

WYDARZENIA KULTURALNE 
ROKU 2011

Inauguracją działań kulturalnych było „Luzińskie kolędo-
wanie z Krzysztofem Krawczykiem”, gdy w wypełnionej po 
brzegi hali widowiskowo-sportowej rozbrzmiewały piękne 
kolędy oraz największe przeboje polskiej muzyki rozryw-
kowej, rozgrzewając serca przybyłej publiczności. Przez 
cały rok na terenie gminy odbywały się interesujące dzia-
łania i spotkania z różnymi ludźmi aktywizując do współ-
pracy. Przy współudziale ze Stowarzyszeniem Inicjatyw 
Obywatelskich „Pro Bono” zorganizowano m.in. w czytel-
ni biblioteki:
• Niezwykłą wystawę prezentującą portrety kobiet z pierw-
szej połowy XX wieku pt. „Niegasnące”. Fotografie te 

przedstawiały nieprzemijające piękno kobiet, których do-
datkowo opisane losy odkrywały fascynujące życiorysy 
i niezwykłe historie.
• Promocję „Pana Tadeusza” tłumaczonego na język ka-
szubski przez Stanisława Janke, a jego fragmenty z wro-
dzonym aktorstwem odczytali: Mieczysław Bistroń i Teo-
fil Sirocki.
• Wystawę malarskich prac artystycznych uczestników 
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II  Międzynarodowego Pleneru Malarskiego pt. „Apetyt 
na Sztukę”, którego komisarzem artystycznym był Marian 
Mielewczyk. Obrazy te w różnych barwach oddawały wa-
lory krajobrazowe i architektoniczne Gminy Luzino. Każ-
dy z artystów pozostawił w darze dla Gminy Luzino po 
jednej ze swoich prac.
W Szkole Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie 
odbył się finał wojewódzki IX Pomorskiego Festiwalu Pio-
senki Kaszubskiej „Kaszëbsczé spiéwe”. W tym roku fre-
kwencja była rekordowa, wystąpiło 18 solistów i 19 zespo-
łów, łącznie 131 uczestników. Z inicjatywy Krystyny Po-
trykus i pracowników biblioteki zrealizowano:
• Wystawę rzeźby cera-
micznej Łucji Włodek–
Jabłońskiej pt. „My-
śli ogniem utrwalone”, 
stanowiącej podsumo-
wanie wieloletniego 
dorobku artystycznego 
rzeźbiarki, której pra-
ce znajdują się w kolek-
cjach różnych muze-
ów krajowych i zagra-
nicznych.  Rzeźbiarka 
wychowała w Gminie 
Luzino wielu młodych 
rzeźbiarzy, którzy zdo-
bywają czołowe nagro-
dy w ogólnopolskich konkursach „Ceramiony”.
• Koncert pt. „Nieśmiertelna muzyka Chopina” zorgani-
zowano w salonie artystycznym Marty i Piotra Jędrzejcza-
ków. Wykonawcami muzyki Chopina byli: Julianna Ko-
tłowska i Piotr Jędrzejczak (fortepian), Mateusz Mielew-
czyk (śpiew solowy). Natomiast grą na skrzypcach oraz 

prowadzeniem całości koncertu zajęła się znana poetka, 
muzykolog, znawczyni biografii Chopina, Izabella Kle-
bańska z Krakowa.
Rodzinne Koncerty Letnie w Arboretum organizowa-
ne pod patronatem Wójta Gminy Luzino Jarosława We-
jera są efektem współpracy stowarzyszeń i instytucji  kul-
tury działających  na terenie gminy. W tym  roku odby-
ły się trzy koncerty w: czerwcu, lipcu i sierpniu. Każdy z 
tych koncertów miał swoją specyficzną atmosferę i propa-
gował najwybitniejsze utwory muzyczne klasyki światowej 

w wykonaniu zespołów kameralnych, instrumentalnych i 
symfonicznych. Koncerty te cieszą się coraz większą apro-
batą mieszkańców Gminy Luzino.
Najbardziej oczekiwanym wydarzeniem gminnym są do-
żynki, w których aktywnie uczestniczą wszystkie wsie so-
łeckie z sołtysami na czele. Przygotowują oni piękne ko-
rowody, wieńce oraz uczestników do turniejów sołeckich. 
Z okazji pierwszej rocznicy śmierci prof. Gerarda Labudy 
władze gminy wspólnie z biblioteką zorganizowały w Gim-
nazjum im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich dwudnio-
we uroczystości poświęcone życiu i twórczości wybitne-
go luzinianina, uczonego, badacza Pomorza, Kaszub oraz 
historii średniowiecza. Pierwszego dnia obchodom towa-
rzyszyła promocja książki autorstwa Genowefy Kasprzyk 
i Marii Krośnickiej pt. „Gerard Labuda – Żeglarz na oce-
anie nauki”, a drugiego dnia odbyła się sesja popularno-
naukowa pt. „Gerard Labuda – Profesor zwyczajny, czło-
wiek nadzwyczajny”, z udziałem środowisk naukowych 
Uniwersytetu Poznańskiego, Gdańskiego i Szczecińskiego.

Dużym osiągnięciem może się pochwalić Regionalny Te-
atr Dramatyczny, który zakwalifikował się, wśród 12 naj-
lepszych zespołów teatralnych na Ogólnopolski Sejmik 
Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie. Zaprezentował 
tam sztukę księdza Bernarda Sychty pt. „Śpiące wojsko” 
i otrzymał nagrodę ufundowaną przez Marszałka Woje-
wództwa Lubelskiego za udaną realizację dramatu podej-
mującego problem tożsamości Kaszubów oraz ich Polskie-
go patriotyzmu .
Nowym przedsięwzięciem w Luzinie była II Pomorska 
Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych współorga-
nizowana przez Polską Federację Kynologiczną, Gminę 
Luzino oraz GOSRiT Luzino.  Dzięki tej wystawie Luzino 
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PODSUMOWANIE 
ROKU W SPORCIE

Zbliża się do końca, bogaty w sportowe wydarzenia 2011 
rok. Nasi mieszkańcy mieli w nim możliwość  uprawiania 
15 dyscyplin sportowych. Piłka Nożna, Siatkówka, Kick-
boxing, Koluchstyl, Taekwondo Olimpijskie, Lekka Atle-
tyka, Biegi na Orientację, Biathlon Letni, Koszykówka, Ta-
niec Sportowy, Taniec Towarzyski, Tenis Stołowy, Aerobic, 
Sport dzieci niepełnosprawnych, Sporty siłowe. Najpopu-
larniejszą z nich jest piłka nożna, którą w GOSRiT Luzino 
uprawia ponad 190 dzieci zrzeszonych w 12 drużynach, 

z  czego 8 na co dzień uczestniczy w rozgrywkach ligo-
wych. Oprócz GOSRiT-u futbol trenują dzieci rocznika 
1998 w  GKS Luzino oraz w zespole seniorskim Wikęd 
Luzino obecnie występującym w rozgrywkach V ligi. Za 
największy sukces luzińskiej piłki należy uznać udział na-
szych dwóch drużyn dziewcząt GOSRiT w Krajowym Fi-

nale Turnieju Orlika o Puchar Tuska, który odbył się we 
wrześniu w Warszawie (trener Tomasz Myszewski). Nasza 
drużyna dziewcząt U-13 zajęła również bardzo dobre 3 
miejsce w Mistrzostwach Województwa Pomorskiego. 
Jako najmłodszy zespół w III lidze Kobiet jesteśmy lide-
rem po rundzie jesiennej. Sukcesem należy również na-
zwać awans drużyny GOSRiT 1997 Luzino do Pomorskiej 
Ligi Juniorów (trener Sylwester Piątek). Warte odnotowa-
nia są również zwycięstwa naszych zespołów w prestiżo-
wych turniejach halowych. Drużyna rocznika 1999 (tre-
ner Grzegorz Semak) okazała się najlepsza w stawce 20 
drużyn na Ogólnopolskim Turnieju KASZUB CUP. Nasi 
młodzi piłkarze mają również indywidualne osiągnięcia w 
mijającym roku: Zawodnik GOSRiT/el professional (tre-
ner Paweł Radecki), Adam Pieńkowski w reprezentacji 
Pomorza grał w finale Pucharu Tymbarka (Mistrzostwa 
Polski U-10). Młode luzińskie piłkarki: Magda Kołacz i 
Klaudia Grubba wraz z Kadrą Pomorza zdobyły brązowy 
medal Mistrzostw Polski. Po naszych zawodników zaczy-
nają się zgłaszać kluby z wyższych lig. Patryk Kotłowski, 
obecnie podstawowy zawodnik III ligowego Bałtyku Ko-
szalin zdobył brązowy medal Mistrzostw Polski Juniorów, 
a Jakub Tobiaski, reprezentant Kadry Pomorza 96 od tej 
rundy z powodzeniem gra w Arce Gdynia. Nasze drużyny 
biorą udział w licznych turniejach na terenie całego kraju, 
a drużyna GOSRiT 97 w nagrodę za zwycięstwo w swojej 

lidze wyjechała na obóz do Smygehamnn w Szwecji. Na 
naszym terenie organizowane są liczne rozgrywki ligowe. 
W ubiegłorocznych rozgrywkach Luzińskiej Ligi Sołec-
kiej, która ma już ponad 10-letnią tradycję najlepszą dru-
żyną okazało się Luzino. Na drugim miejscu rozgrywki za-
kończyło Zelewo, które na pocieszenie zostało mistrzem 
halowej odmiany ligi. Na najniższym stopniu  podium se-
zon zakończyły Milwino. Luzino było również bezkonku-
rencyjne w tradycyjnym turnieju o Puchar Wójta Gminy 
Luzino.W rozgrywkach Luzińskiej Ligi Halowej 2010/11 
w stawce 8 drużyn I ligi  najlepszą okazał się Wikęd Kębło-
wo, który wyprzedził SOCHA Luzino i Amator Gościcino. 
W II lidze  wśród 10 zespołów najlepszy był Korowód Bo-
żepole przed Sołecka Kębłowo i Jumby Bożepole. W ubie-
głorocznych rozgrywkach Luzińskiej Amatorskiej Ligi Pił-
ki Siatkowej o Mistrzostwo Kaszub uczestniczyło 14 dru-
żyn z terenu Północnych Kaszub w tym 7 z terenu naszej 
gminy. W tym roku rozgrywki zmieniły nazwę na Kaszub-
ską Ligę Amatorskiej Siatkówki, a patronat nad nią objął 

odwiedziło wielu wystawców rasowych psów z kraju i za-
granicy.
Warto wspomnieć, że Gmina Luzino w ramach promo-
cji była reprezentowana przez cały rok w wielu impre-
zach i konkursach w wymiarze ponadlokalnym przez licz-
ne stowarzyszenia i środowiska kulturalne z terenu Gmi-
ny Luzino, w tym m.in. przez Koło Gospodyń Wiejskich 
w imprezie pt. „Łeba rybą stoi”, w Pierwszym Ogólnopol-
skim Zjeździe KGW w Licheniu oraz w ostatnim przeglą-
dzie kulinarnym  tradycji Pomorza pt. „Pomorski Stół Bo-
żonarodzeniowy w Starym Polu”.

Maria Krośnicka
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
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Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego. 
Dzięki znakomitej organizacji ligi, Luzino zostało nomi-
nowane do organizacji Amatorskiej Plus Ligi, gdzie nasza 
gmina w gronie największych miast w Polsce (Rzeszów, 
Katowice, Warszawa, Wrocław, Poznań, Szczecin) miała 
przyjemność gościć najlepsze drużyny amatorskie z terenu 
całego kraju. Nasi organizatorzy Piotr i Tomasz Myszew-
scy byli również odpowiedzialni za organizację finału, któ-
ry odbył się w trójmiejskiej ERGO ARENIE, jako przed 
mecz Ligi Światowej. Najważniejszą imprezą dla adeptów 
futbolu w regionie są Ogólnopolskie Turnieje Halowej Pił-
ki Nożnej KASZUB CUP. Turniej ten przyciąga najlepsze 
ośrodki szkolenia młodych piłkarzy z terenu całego kraju. 
W swojej 3-letniej historii uczestniczyło w niej już ponad 
4000 zawodników z 85 klubów. Patronat Honorowy nad tą 
imprezą objęli: Ryszard Stachurski Wiceminister Sportu i 
Turystyki, Kazimierz Plocke – Wiceminister Rolnictwa, 
Mieczysław Struk- Marszałek Województwa Pomorskiego, 
Jarosław Wejer- Wójt Gminy Luzino. Impreza ta przyciąga 
również znanych ludzi sportu. W naszej hali gościli w tym 
roku m in. Wojciech Łazarek, były trener Reprezentacji 
Polski, Grzegorz Lato, prezes PZPN, Karol Piątek były ka-
pitan Lechii Gdańsk, Bartosz Ława, były kapitan Arki Gdy-
nia, Czesław Michniewicz znakomity trener (Lech Poznań, 
Zagłębie Lubin, Widzew Łódź, Jagielonia Białystok), zwa-
ny „polskim Mourinho” Łukasz Surma, kapitan Lechii 
Gdańsk, były zawodnik Legii Warszawa. Kolejną imprezą 
o zasięgu ogólnopolskim były VI Mistrzostwa Polski Litur-
gicznej Służby w Piłce Nożnej Halowej. Impreza ta współ-
organizowana przez GOSRiT i KTS-K Luzino oraz Diece-
zjalnego Duszpasterza Służby Liturgicznej odbywała się na 
10 halach naszej diecezji w tym w Luzinie. W tej imprezie 
z bardzo dobrej strony pokazały się drużyny naszych mini-
strantów, które zajęły miejsca w najlepszej dziesiątce kraju. 
Warto dodać, że imprezę tę objeli swoim patronatem ho-
norowym: JE Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź- Metropo-
lita Gdański, JE Biskup Adam Bałabuch- Delegat KEP ds. 
Duszpasterstwa Ministrantów, JE Biskup Marian Florczyk 
– Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Sportowców, Mieczy-
sław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego, Paweł 
Adamowicz- Prezydent Miasta Gdańsk, Jacek Karnowski 
– Prezydent Miasta Sopot, Jarosław Wejer- Wójt Gminy 
Luzino. Największą imprezą integracyjną, która odbywa 
się na naszym terenie jest Kaszubska Paraolimpiada. W te-
gorocznych zawodach organizowanych przez GOSRiT 

Luzino oraz Świetlicę Integracyjną Kaszubskiego Towarzy-
stwa Sportowo – Kulturalnego „Skrzydła Anioła” uczestni-
czyło ponad 80 niepełnosprawnych dzieci oraz liczna rze-
sza biegaczy, którzy uczestniczyli w organizowanych po 
raz pierwszy Charytatywnych Biegach „Skrzydła Anioła”. 
Dochód z tej imprezy został przeznaczony na bieżącą dzia-
łalność świetlicy. KTS-K „Fight Zone” oraz GOSRiT 
Luzino byli również organizatorami XVII Otwartych Mię-
dzynarodowych Mistrzostwa Polski w All Style Karate 
Semi Contact oraz Festiwalu Sztuk i Sportów Dalekiego 
Wschodu. Nasz zespół, prowadzony przez Rafała Karcza 
został najlepszą drużyną mistrzostw. Luzińscy sportowcy 

brali również udział w Pucharze Świata w Kickboxingu, 
które odbyły się w Innsbrucku (Austria). W imprezie tej  
brali udział nasi medaliści Mistrzostw Polski: Zuzia Kal-
barczyk – odpadła w 1/16, uległa nieznacznie zawodniczce 
z Belgii, Weronika Kalbarczyk – doszła również do 1/16, 
tam ulegając zawodniczce węgierskiej. Filip Stark – odpadł 
w 1/16 finału, wygrywając z zawodnikiem Chorwacji, któ-
ry był potencjalnym kandydatem do medalu. Filip jednak 
następnie musiał uznać wyższość reprezentanta Włoch. 
Na naszym terenie odbyły się również zawody rangi mi-
strzostw Europy. Otwarte Mistrzostwa Europy Seniorek i 
Seniorów w Koluch Styl. W zawodach tych uczestniczył 
nasz zawodnik Rafał Freitag, który w swoim debiucie zdo-
był brązowy medal. Zawody te były początkiem istnienia 
sekcji Koluchstyl w Luzinie, która ma za sobą pierwsze 
medale Mistrzostw Polski, które odbyły się w tym roku w 
Białymstoku. Sekcja KTS-K „Fight Zone” rozpoczęła w 
tym roku nowy projekt. Nasi zawodnicy i trenerzy rozpo-
czynają przygodę z olimpijską odmianą Taekwondo. Mamy 
za sobą pierwsze zawody w  tej dyscyplinie sportu, która 
odbyła się w listopadzie 2011 roku w Luzinie. Zuzanna 
Kalbarczyk oraz Filip Stark zdobyli w tej imprezie pierwsze 
medale Mistrzostw Województwa Pomorskiego w Ta-
ekwondo Olimpijskim, w historii luzińskiego sportu. 
Mamy nadzieję, że w przyszłości zdołamy wychować spor-
towców - olimpijczyków, w tym sporcie walki. W okresie 
wakacji szkolnych w Hali Widowiskowo – Sportowej po 
raz pierwszy na naszym terenie odbył się kurs trenera 
UEFA B. W tym szkoleniu, które daje uprawnienia do pro-
wadzenia drużyn piłki nożnej na terenie całej Europy  
uczestniczyło ponad 30 kursantów w tym 10 z terenu na-
szej gminy. W Luzinie odbyły się również warsztaty trener-
skie. Do Luzina z tej okazji zjechali się trenerzy z całego 
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SESJA RADY GMINY
W dniu 30 listopada 2011 roku odbyła się XIII sesja Rady 
Gminy Luzino zwołana przez Przewodniczącą Rady 
Genowefę Kasprzyk, zgodnie z planem pracy Rady Gminy.
Na sesji podjęto następujące uchwały: 
• Nr XIII/128/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listo-
pada 2011 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2011-2017;
• Nr XIII/129/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 22 sierpnia 

2011 roku, w sprawie budżetu gminy na 2011 rok;
• Nr XIII/130/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 
2011 roku, w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości;
• Nr XIII/131/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 
2011 roku, w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości;
• Nr XIII/132/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 
2011 roku, w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości;
• Nr XIII/133/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listo-
pada 2011 roku, w sprawie nadania nazwy nowo powstałej 
ulicy w Luzinie oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr 
VIII/59/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 26 kwietnia 
2007r. w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom 
w Luzinie i Kębłowie;
• Nr XIII/134/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listo-
pada 2011 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu wsi Dąbrówka (działki nr 85/13, 85/14, 85/15, 
85/29, 85/36, 85/39, 85/41, 85/42, 85/43, 85/44, 85/45 i 
85/46) ;
• Nr XIII/135/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listo-
pada 2011 roku, w sprawie odstąpienia od sporządzania 
zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestr-
zennego wsi Luzino, gmina Luzino (dotyczy Uchwały Nr 
L/445/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 12 listopada 2010r. 
w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Za-
gospodarowania Przestrzennego fragmentu miejscowości 
Luzino, gmina Luzino) ;
• Nr XIII/136/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listo-
pada 2011 roku, w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 
żyta dla celów podatku rolnego na rok 2012 ;
• Nr XIII/137/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listo-
pada 2011 roku, w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy 
Luzino Nr XVIII/181/2004 z dnia 7 grudnia 2004 roku 
w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących 
podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do 
wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i 
podatku leśnego;
• Nr XIII/138/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listo-
pada 2011 roku, w sprawie zatwierdzenia planów pracy 
Komisji Rady Gminy ;
• Nr XIII/139/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listo-
pada 2011 roku, w sprawie sprzedaży nieruchomości ;
• Nr XIII/140/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listo-
pada 2011 roku, w sprawie sprostowania oczywistej omyłki 
w Uchwale Nr XII/126/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 
17 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady 
Gminy Luzino Nr XVIII/181/2004 z dnia 7 grudnia 2005 
roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących 
podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do 
wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i 
podatku leśnego ;
• Nr XIII/141/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listo-
pada 2011 roku, w sprawie sprostowania oczywistej omyłki 

województwa. Na naszym terenie organizowane są rów-
nież liczne, ogólnodostępne  imprezy sportowo – rekre-
acyjne. Największą z nich jest organizowany przez Stani-
sława Kąkol „Bieg po Zdrowie”. W tegorocznych edycjach 
uczestniczyło ponad 2237 zawodników i zawodniczek co 
pokazuje jak duże jest zainteresowanie sportowym trybem 
życia wśród naszych mieszkańców. Kolejną imprezą, która 
ma już swoją tradycję jest „Spartakiada Przedszkolaków”. 
Impreza, która odbywa się w luzińskiej hali jest połączona 
z Dniem Dziecka. Uczestniczy w niej ponad 200 przed-
szkolaków z terenu naszej gminy i okolic. Zawody te są 
współorganizowane przez GOSRiT i Przedszkole Publicz-
ne w Luzinie.  Następnym przedsięwzięciem sportowym 
jest cykl turniejów w tenisie stołowym GRAND PRIX LU-
ZINA o Puchar Wójta Gminy Luzino. Zawody organizo-
wane są przez Waldemara i Henryka Płotka z KTS-K i gro-
madzą przy stołach liczną rzeszę sympatyków „ping pon-
ga”. Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w 
Luzinie organizuje również liczne turnieje dla drużyn po-
dwórkowych. W tym roku w Kompleksie Boisk Sporto-
wych „Moje Boisko Orlik 2012” odbyło się 10 zawodów, a 
w okresie wakacji szkolnych Piotr Jasielski zorganizował 
Wakacyjną Ligę Orlik. Najlepszymi drużynami tych roz-
grywek były GKS 98 Luzino oraz „Przeciętni”. Wartym od-
notowania jest również sukces młodych piłkarzy SP Kębło-
wo, którzy pod wodzą Tomasza Joryna wygrali Powiatowe 
Igrzyska Szkół Wiejskich w halową piłkę nożną. Wiesław 
Szmidtka trener GKS Luzino sekcji Biegi na Orientację 
tradycyjnie przywozi z zawodów rangi mistrzowskiej licz-
ne medale. Organizuje on również naszym terenie „Puchar 
Luzino” w BnO, które gromadzą licznych zawodników z 
całego regionu. Warto dodać, że na terenie naszej gminy 
sport uprawia ponad 1500 sportowców, amatorów, którzy 
na co dzień korzystają z naszej bazy sportowo-rekreacyj-
nej: Hali Widowiskowo – Sportowej im. Marszałka Macie-
ja Płażyńskiego z halą główną, salą gimnastyczną, siłownią 
i antresolą, 2 boisk Stadionu Gminnego w Luzinie, z kom-
pleksu boisk sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” w 
Luzinie, sal gimnastycznych szkół podstawowych w 
Luzinie, Kębłowie, Wyszecinie i Barłominie, boisk sołec-
kich w Zelewie, Kochanowie, Wyszecinie, Tępczu, Sycho-
wie, Milwinie i Robakowie. 

Piotr Klecha
Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu,

Rekreacji i Turystyki
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INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA
za okres od 17.10.2011 r. do 30.11.2011 r.

I.Zakończono następujące inwestycje:
1. Ciąg pieszo-rowerowy w Luzinie przy ul. Robakow-
skiej - wartość inwestycji 514.932, 43 zł brutto, w tym: bu-
dowa nawierzchni 294.584,39 zł brutto, budowa odwod-
nienia 220.348,04 zł brutto, kwota dofinansowania (RPO 
WP) 325.783,31 zł brutto. W ramach inwestycji wykona-
no odcinek ciągu pieszo –rowerowego o dł. 540 mb i szer. 
2,5 m wraz z wjazdami na posesje oraz wybudowano od-
cinek kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opa-
dowych do rzeki Bolszewki.
2. Budowa chodnika przy ul. Paraszyńskiej w Luzinie – 
wartość inwestycji 43.349,16 zł brutto, wybudowano od-
cinek chodnika o dł. 120 mb i szer. 1,5 m wraz z wjazda-
mi na posesje (w tym odcinek chodnika na ul. Chabro-
wej o dł. 30 m i szer. 1,2 m), wykonano również cząstko-
wy remont nawierzchni asfaltowej w obrębie skrzyżowa-
nia ulicy Paraszyńskiej z ul. Chabrową, inwestycja zosta-
ła zakończona.
3. Remont nawierzchni chodnika przy ul. Dolnej w Luzinie 
– wartość inwestycji 27.331,29 zł brutto wykonano odci-
nek o dł. 116 mb i szer. 2,2 m wraz z wjazdami na posesje.
4. Remont nawierzchni chodnika przy ul. Słonecznej 
w Luzinie – wartość inwestycji 34.892, 56 zł brutto, wy-
konano remont nawierzchni chodnika o dł. 151 mb i szer. 
ok. 2 m, w ramach inwestycji przestawiono płot przy po-

• 18.11.2011 r. – nastąpiło uroczyste otwarcie Akademii 
Edukacyjnej „Pro Bono” i prezentacja amatorskiej wysta-
wy prac malarskich, powstałych pod kierunkiem artysty 
malarza Mariana Mielewczyka. Malarkom ze stowarzy-
szenia „Pro Bono” gratuluję inwencji twórczej; 19.11.2011 
r. – otwarta została nowa harcówka 70  Luzińskiej Wod-
nej Drużyny Harcerskiej. Druhowi phm. Mariuszowi Kry-
ża bardzo dziękuję za wzorową pracę na  rzecz rozwoju 
idei harcerstwa polskiego. Informuję Państwa, że wspólnie 
z Wójtem zainicjowaliśmy od tej kadencji działania zmie-
rzające do powstania w sołectwach gminy miejsc sprzy-
jających rekreacji i wypoczynkowi mieszkańców. Zakoń-
czyły się one sukcesem. Spośród złożonych w tym przed-
miocie wniosków unijnych zakwalifikowano do realiza-
cji 3 wnioski dotyczące inwestycji w Wyszecinie, Zelewie 
i wyposażenia sali w Dąbrówce. W okresie międzysesyj-
nym zajmowałam się bieżącą korespondencją z mieszkań-
cami i instytucjami, współredagowałam Gminny Biuletyn 
Informacyjny Rady i Wójta Gminy Luzino oraz reprezen-
towałam Radę na zewnątrz. W związku z ukazaniem się w 
prasie lokalnej nieprawdziwych informacji na temat pra-
cy Rady Gminy Luzino i Wójta zwracam się do radnych 
opozycyjnych z uprzejmą prośbą, aby w swojej działalno-
ści na rzecz mieszkańców zaczęli kierować się merytorycz-
ną pracą i uczciwą informacją oraz zaprzestali wyliczonej 
na efekt wyborczy gry politycznej.

Genowefa Kasprzyk
Przewodnicząca Rady Gminy 

w Uchwale Nr XII/108/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 
października 2011 r. w sprawie określenia stawek opłat z 
tytułu posiadania psa na 2012 rok.
Pełne teksty uchwał dostępne są na stronie internetowej 
www.luzino.pl w zakładce BIP.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY 

za okres od 17.10.2011 r. do 30.11.2011 r.
Wysoka Rado, panie Wójcie!
Informuję Państwa, że w okresie międzysesyjnym wyko-
nywałam szereg obowiązków m.in.: zajmowałam się orga-
nizowaniem prac Rady Gminy poprzez zwołanie sesji w 
dniu 30.11.2011 r. i posiedzeń komisji stałych w następu-
jących terminach: 23.11.2011 r. – Komisja Zdrowia i Opie-
ki Społecznej; 24.11.2011 r. – Komisja Rolnictwa i Ochro-
ny Środowiska; 25.11.2011 r. – Komisja Oświaty, Kultu-
ry i Sportu; 28.11.2011 r. – Komisja Gospodarcza i Samo-
rządu; 29.11.2011 r. – Komisja Rewizyjna; 12.12.2011 r. 
- Komisja Statutowa     . Między sesjami Rada Gminy Luzino 
pracowała w oparciu o przyjęty plan pracy i realizowała 
wszystkie przewidziane tematy. W ramach debaty radnych 
dominowała zasadniczo problematyka dotycząca konstru-
owania projektu budżetu na 2012 rok, omówiony został 
kryzysowy plan oszczędnościowy i podjęta została dys-
kusja na temat polityki państwa w zakresie przenosze-
nia na samorządy lokalne zadań rządowych bez zabezpie-
czenia odpowiedniego zaplecza finansowego. Rada Gmi-
ny Luzino przyjęła w tym zakresie informacje Wójta, Pani 
Skarbnik i wyjaśnienia Zastępcy Wójta oraz przeanalizo-
wała wpływ takiej polityki na kształt przyszłych budżetów 
Gminy Luzino. Wszystkim radnym i sołtysom dziękuję za 
aktywny udział w pracach Rady. Panu Wójtowi i Zastęp-
cy Wójta za rzeczową współpracę, a pracownikom Urzę-
du Gminy za kompetentną pomoc w rozwiązywaniu wielu 
problemów mieszkańców, których przyjmowałam na co-
tygodniowych dyżurach w Biurze Rady Gminy. W ramach 
statutowej działalności odbyłam szereg spotkań:
• 27.10.2011 r. – wspólnie z Wójtem wzięłam udział  w po-
siedzeniu Zarządu Powiatu Wejherowskiego. Zabraliśmy 
zdecydowany głos w temacie przeznaczenia środków fi-
nansowych w wysokości 400.000 zł na modernizację dróg 
powiatowych w Gminie Luzino oraz wybudowania przez 
władze powiatowe zatoczki autobusowej w Milwinie (Sta-
rosta złożył obietnicę zabezpieczenia środków na te cele).
• 04.11.2011 r. i 18.11.2011 r. – spotkałam się z senatorem 
Kazimierzem Kleiną.
• 11.11.2011 r. – uczestniczyłam w uroczystych obchodach 
Święta Niepodległości w Luzinie.
• 14.11.2011 r. - wzięłam udział w posiedzeniu Komisji 
ds. przyznawania nagród Rady Gminy Luzino.
• 15.11.2011 r. – uczestniczyłam w spotkaniu zorganizo-
wanym przez Lokalną Grupę Działania „Kaszubska Dro-
ga” w Szemudzie.
• 16.11.2011 r. – przewodnicząc Komisji Konkursowej pra-
cowałam nad rozstrzygnięciem konkursu „Skarby Gminy 
Luzino”.
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Bolszewo, ul. Szkolna 34, z ceną 3.075,00 zł brutto. 
Dobudowa szybu windy do zewnętrznej ściany istnie-
jącego budynku niepublicznego zakładu opieki zdro-
wotnej w Luzinie wraz  z dostawą i montażem dźwi-
gu osobowego na potrzeby osób niepełnosprawnych. 
W dniu 27.10.2011r. nastąpiło otwarcie ofert w postępo-
waniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wpłynęły 3 
oferty,  z ceną za wykonanie zamówienia w kwocie: od 
223.602,66zł brutto do 299.881,27zł brutto. Zamawiają-
cy zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego jak wyżej,  zostało unieważnione na podsta-
wie art.93 ust.1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicz-
nych, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwo-
tę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinanso-
wanie zamówienia i nie może tej kwoty zwiększyć do ceny 
najkorzystniejszej oferty. W dniu 18.11.2011r. nastąpiło 
otwarcie ofert w ponownym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego. Wpłynęło 5 ofert,  z ceną za wy-
konanie zamówienia w kwocie: od 223.602,66zł brutto do 
417.630,17zł brutto. Zamawiający do realizacji zamówie-
nia przyjął ofertę, którą złożyła Firma Handlowa ART-
MED, J. Sienkiewicz, A. Kęsy Sp. j., z ceną 223.602,66zł 
brutto.
Zakup usług edukacyjnych w ramach projektu syste-
mowego  pt.: Dobry start – wyrównywanie szans edu-
kacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podsta-
wowych Gminy Luzino. W dniu  27.10.2011r. nastąpiło 
otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego jak wyżej, w wyniku którego zostały wybrane 
niżej wymienione oferty odpowiednio złożone przez: *Pa-
nią Bożenę Klawikowską z Wejherowa w Części 1 - ofer-
ta nr 29 złożona z ceną 1500,00zł brutto, w  części 2 - ofer-
ta nr 29 z ceną 1500,00zł brutto, w części 3 - oferta nr 29 
z ceną 1500,00zł brutto, w części 4 - oferta nr 29  z ceną 
1500,00zł brutto, w części 5 - oferta nr 29 z ceną 1500,00zł 
brutto, w część 6 - oferta nr 29 z ceną 1500,00zł brutto, w 
części 25 – oferta nr 29, z oferowana ceną 2250,00zł brut-
to. *Panią Hannę Piechowską – Hirsz z Luzina w część 7 
- oferta nr 4, z ceną 1500,00zł brutto, w część 8 - oferta  nr 
4, z ceną 1500,00zł brutto, w  część 9 - oferta nr 4, z ceną 
1500,00zł brutto. *Panią Henrykę Trybowską z Luzina w 
część 10 - oferta nr 39, z ceną 1500,00zł brutto, w część 11 
- oferta nr 39, z ceną 1500,00zł brutto, w części 12 - oferta 
nr 39, z ceną 1500,00zł brutto. *Pani Beatę Beckier z Wej-
herowa w część 13 - oferta nr 33, z ceną 2250,00zł brutto, 
w części 50 - oferta nr 33, z ceną 3000,00 zł brutto. *Pa-
nią Joannę Białk z Luzina w części 14 - oferta nr 32 z ceną 
2250,00zł brutto. *Panią Beatę Marię Cholka ze Strzebie-
lina w część 15  - oferta nr 22, z ceną 2250,00zł brutto. 
*Panią Dorotę Dawidowską z Lęborka w część 16 - ofer-
ta nr 24,z ceną 2250,00zł brutto. *Panią Barbarę Frankie-
wicz z Lęborka w części 17 – oferta nr 30, z ceną 2250,00 
zł brutto. *Panią Marię Goike z Łęczyc w części 18 - ofer-
ta nr 21 z ceną 2250,00zł brutto. *Panią Beatę Greszta z 
Wejherowa w części 19 - oferta  nr 1, z ceną 2250,00zł 
brutto. *Panią Alicję Klinkosz z Luzina w części 20 - ofer-
ta nr 23, z ceną 2250,00zł brutto. *Panią Danutę Klocka z 

sesji Państwa Fularczyk (koszt przestawienia ogrodzenia 
3.500,00 zł netto – 4.305,00 zł brutto).
5. Budowa chodnika przy ul. Of. Stutthofu w Wyszecinie 
– wartość inwestycji 23.270,00 zł brutto, wybudowano od-
cinek chodnika o dł. 122 mb i szer. 1,5 m wraz z wjazda-
mi na posesje.
II. Rozpoczęto budowę odcinka chodnika przy ul. Św. Jana 
w Robakowie – inwestycja realizowana jest wspólnie przez 
Urząd Gminy Luzino, Powiatowy Urząd Pracy w Wejhero-
wie i Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherow-
skiego, wkład UG Luzino 62.202 95 zł brutto, wkład Za-
rządu Drogowego 20.000,00 zł brutto, wkład Powiatowe-
go Urzędu Pracy 25.000,00 zł brutto, w ramach inwestycji 
w centrum Robakowa przy ul. Św. Jana zostanie wykonany 
odcinek chodnika o łącznej długości 200 mb wraz z cząst-
kowym remontem nawierzchni asfaltowej, termin zakoń-
czenia 15 grudnia 2011 r.
III. Przygotowano projekt budżetu gminy na 2012 rok, któ-
ry został przekazany Radzie Gminy w dniu 15 listopada 
2011 r. Budżet na 2012 rok jest bardzo trudny do realizacji 
i okrojony w zakresie inwestycji. Spowodowane jest to zbyt 
niską subwencją oświatową, która wzrosła tylko o 2,3%, a 
płace w ubiegłym roku w oświacie wzrosły o 10%. Do bie-
żącej działalności oświaty dokładamy 3 mln zł ze środków 
własnych. Ponadto ograniczone zostały dochody własne 
gminy o kolejny 1 mln zł. Ostatnie informacje, przekazane 
przez rząd, mówiące o 15% wzroście cen gazu, o 2% wzro-
ście składki zdrowotnej po stronie pracodawcy oraz plano-
wanym wzroście cen paliwa, mogą wpłynąć bardzo nega-
tywnie na realizację przyszłorocznego budżetu. Są to pod-
wyżki, o których dowiedziałem się po przygotowaniu pro-
jektu budżetu tj. po dniu 15 listopada 2011 r.

Jarosław Wejer
Wójt Gminy Luzino

WYKAZ PRZETARGÓW 
za okres 20.10.2011 r. do 16.12.2011 r

Równanie i profilowanie dróg gruntowych na terenie 
Gminy Luzino. W dniu 18.10.2011 r. nastąpiło otwarcie 
ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publiczne-
go. Wpłynęły 3  oferty, z ceną za wykonanie zamówienia w 
kwocie: od 255.655,50zł brutto do 496.844,97zł brutto. Za-
mawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, Wyko-
nawcy: Produkcja i Eksploatacja Kruszywa „FORMELA” 
s.c., 84-223 Linia, Niepoczołowice 3A, z ceną 255.655,50zł 
brutto. 
Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestor-
skiego nad realizacją zadania: równanie i profilowa-
nie dróg gruntowych na terenie Gminy Luzino. W dniu 
19.10.2011r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego. Wpłynęły 2 oferty, z 
ceną za wykonanie zamówienia w kwocie: od 3.075,00zł 
brutto do 24.598,77zł brutto. Zamawiający do realizacji za-
mówienia przyjął ofertę, którą złożył Wykonawca: NAD-
ZORY BUDOWLANE inż. Eugeniusz Gryczewski, 84-239 
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Luzina w  część 21 -oferta nr 34, z ceną 2250,00zł brutto, 
w części 33 - oferta nr 34, z ceną 1500,00zł brutto, w czę-
ści 34 - nr 34, z ceną 1500,00zł brutto, w części 35 - ofer-
ta nr 34, z ceną 1500,00zł brutto, w część 36 - oferta nr 
34, z ceną 1500,00zł brutto. *Panią Mirosławę Marszew-
ską z Luzina w części 22 - oferta nr 31, z ceną 2250,00zł 
brutto,  w część 23 - oferta nr 31, z ceną 2250,00zł brut-
to, w część 51 - oferta nr 31, z ceną 3000,00zł brutto. *Pa-
nią Irenę Płukarską z Luzina w części 24 - oferta nr 20, z 
ceną 2250,00zł brutto. 2250,00zł brutto, w części 48 - ofer-
ta nr 20, z ceną 1500,00zł brutto, w część 52 - oferta nr 
20, z ceną 1500,00zł brutto. *Panią Katarzynę Woźniak z 
Luzina w części 26 - nr 19 złożona, z ceną 2250,00zł brutto, 
w części 27 - oferta nr 19, z ceną 2250,00zł brutto, w czę-
ści 49 - oferta nr 19, z ceną 3000,00zł brutto. *Panią Alek-
sandrę Wysoczańską z Luzina w części 28 - oferta nr 25, z 
ceną 2250,00zł brutto. *Panią Annę Erdmańczyk  z Leśna 
w części 29 - nr 18, z ceną 1500,00zł brutto, w części 30 - 
oferta nr 18 z ceną 1500,00zł brutto. *Panią Danutę Hinc 
z Luzina w części 31 - oferta nr 38, z ceną 1500,00zł brut-
to, w części 32 - oferta nr 38, z ceną 1500,00zł brutto. *Pa-
nią Jolantę Bańko z Luzina w części 37 – oferta nr, z ceną 
1620,00zł brutto, w części 38 - oferta nr 2, z ceną 1620,00zł 
brutto, w części 39 - nr 2, z ceną 1620,00zł brutto, w części 
40 - oferta nr 2, z ceną 1620,00zł brutto, w części 41 - ofer-
ta nr 2, z ceną 1620,00zł brutto. *Panią Mirosławę Białk z 
Luzina w części 42 - oferta nr 5, z ceną 1620,00zł brutto, w 
części 43 - oferta nr 5, z ceną 1620,00zł brutto, w części 44 
- oferta nr 5, z ceną 1620,00zł brutto, w części 45 - oferta 
nr 5, z ceną 1620,00zł brutto, w część 46 - oferta nr 5, ofe-
rowaną ceną 1620,00zł brutto. *Pana Mariana Mielewczyk 
w części 47 - nr 35, z ceną 3000,00zł brutto. *Panią Annę 
Formela z Luzina w części 53 - oferta nr 3, z ceną 1500,00zł 
brutto, w części 54 - oferta nr 3, z ceną 3000,00zł brutto. 
*Pana Karola Roska z Wejherowa w część 55 - oferta nr 6, z 
ceną 3000,00zł brutto. *Panią Ewelinę Koszałka z Kębłowa 
w część 56 - oferta nr 49, z ceną 3000,00zł brutto, w części 
65 - oferta nr 49, z ceną 3000,00 zł brutto. *Panią Ewę No-
wak z Kębłowa w części 57 - oferta nr 43, z ceną 3000,00zł 
brutto, w części 58 - oferta nr 43, z ceną 3000,00zł brutto, 
w części 67 - oferta nr 43, z ceną 3000,00 zł brutto.  *Pa-
nią Aleksandrę Szmagaj z Wejherowa w części 59 - ofer-
ta nr 47, z ceną 3000,00 zł brutto, w części 70 - oferta nr 
47, z ceną 3000,00 zł brutto. *Panią Karolinę Rozenkanc z 
Kębłowa, w część 60 - oferta nr 41, z ceną 3000,00zł brut-
to, w części 61 - oferta nr 41, z ceną 3000,00zł brutto. *Pa-
nią Ewę Tempską z Luzina w części 62 - oferta nr 46, z 
ceną 3000,00zł brutto, w część 63 - oferta nr 46, z ceną 
3000,00zł brutto. *Panią Alicją Małaszycką w części 64 - 
nr 44, z ceną 3000,00zł brutto, w części 72 - oferta nr 44, 
z ceną 3000,00zł brutto. *Panią Marzenę Pienschke z Mi-
łoszewa w części 66 - oferta nr 48, z ceną 3000,00zł brut-
to. *Martę Brodowską z Gdyni w części 68 - oferta nr 45, z 
ceną 3000,00zł brutto. *Panią Alicję Piekielny z Wejhero-
wa w części 71 - oferta nr 42, z ceną 3000,00zł brutto. *Pa-
nią Erykę Marchel z Bolszewa w części 73 - oferta nr 50, 
z ceną 3240,00zł brutto, w części 74 - oferta nr 50, z ceną 

3240,00zł brutto. *Panią Danutę Staszewską z Wejherowa 
w części 78 - oferta nr 14, z ceną 2500,00zł brutto, w czę-
ści 83 - oferta nr 14, z ceną 1500,00zł brutto, w części 84 - 
oferta nr 14, z ceną 1500,00zł brutto. *Panią Danutę Joniec 
z Lęborka w części 79 -  oferta nr 7, z ceną 2500,00zł brut-
to. *Panią Justynę Bobrucką z Luzina w części 80 - oferta 
nr 15, z ceną 2500,00zł brutto, w części 85 - oferta nr 15, z 
ceną 3000,00 zł brutto. *Pana Rafała Smykowskiego z Wej-
herowa w części 81 - oferta nr 11, z ceną 1500,00zł brutto, 
w części 82 - oferta nr 11, z ceną 1500,00 zł brutto. *Panią 
Ewę Kotłowską z Luzina w części 86 - oferta nr 13, z ceną 
3240,00zł brutto, w części 87 - oferta nr 13, z ceną 3240,00zł 
brutto, w części 88 - oferta nr 13, z ceną 1620,00zł brutto, 
w części 89 - oferta nr 13, z ceną 1620,00zł brutto. *Panią 
Justynę Schwann z Wejherowa w części 90 - oferta nr 16, 
z ceną 3000,00zł brutto, w części 101 - oferta nr 16, z ceną 
3000,00 zł brutto. *Panią Joannę Sarnowską z Bolszewa w 
części  91 - oferta nr 17, z ceną 3000,00 zł brutto. *Panią 
Hannę Stanecką z Wejherowa w części 99 – oferta nr 12, 
z ceną 3000,00zł brutto. *Panią Emilię Mielnik z Luzina w 
część 100 - oferta nr 10, z ceną 3000,00zł brutto.  *Panią 
Mirosławę Bobkowską z Wyszecina w część 102 - oferta nr 
27, z ceną 3000,00zł brutto. *Panią Marię Semak z Luzina 
w  część 103 - oferta nr 28, z ceną 3000,00zł brutto. *Panią 
Dorota Pranga z Wejherowa w części  94 -  oferta nr 51, z 
ceną 3000,00zł brutto. *Panią Ewę Pobłocką z Wejherowa 
w części 96 – oferta nr 26,  z ceną 3000,00 zł brutto.Dzia-
łając na podstawie art.93 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 
U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Zamawiający za-
wiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia pu-
blicznego, w części 95, w część 69, w część 75, w część 76,  
w część 92  zostało unieważnione, ponieważ nie złożono 
żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. 
Zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego, 
sprzętu elektronicznego i mebli szkolnych w ramach 
projektu: dobry start – wyrównanie szans edukacyjno-
rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gmi-
ny Luzino. W dniu 28.10.2011r. nastąpiło otwarcie ofert 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, z 
podziałem na części i odpowiednio: Część nr 1 – Pomoce 
dydaktyczne – Zamawiający unieważnił postępowanie o 
udzielenie zamówienia, ponieważ nie złożono żadnej ofer-
ty. Część nr 2 – Sprzęt  sportowy - Zamawiający unieważnił 
postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ nie zło-
żono żadnej oferty. Część nr 3 – Sprzęt elektroniczny - Za-
mawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamó-
wienia,  ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwo-
tę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinanso-
wanie zamówienia  i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny 
złożonej oferty. Część nr 4 – Meble szkolne – wpłynęła 1 
ważna oferta firmy NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw 
Sławomir Chmieliński, Grom 36, 12-130 Pasym, w cenie 
7.277,26 zł brutto. Zamawiający do realizacji zamówienia 
przyjął złożoną ofertę. Postępowanie zostało powtórzone 
i w dniu 28.11.2011r. nastąpiło otwarcie ofert w postępo-
waniu o udzielenie zamówienia publicznego, z podziałem 
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UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 
ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości przyciągnęły 
wielu patriotów i wiernych. Msza Święta koncelebrowana, 
w intencji Ojczyzny została odprawiona w kościele pw. Św. 
Wawrzyńca, pod przewodnictwem ks. prałata Zygfryda Le-
żańskiego. Na zaproszenie Wójta Jarosława Wejera i Przewod-
niczącej Rady Gminy Genowefy Kasprzyk  tłumnie zjawili się 
mieszkańcy gminy, a także: radni gminni i powiatowi, kom-
batanci, poczty sztandarowe, strażacy Ochotniczej Straży Po-
żarnej oraz harcerze 70-tej Luzińskiej Wodnej Drużyny Har-
cerskiej. Część oficjalna uroczystości odbyła się przy Pomni-

ku „Wolności” Towarzystwa Powstańców i Wojaków. Harce-
rze zaciągnęli wartę honorową, a orkiestra zagrała ambitny 
program muzyczny. Po uroczystości kombatanci spotkali się 

w budynku Gminnego Ośrodka Kultury z władzami i zapro-
szonymi gośćmi. Uroczystości z okazji Święta Niepodległo-
ści obchodzono również w placówkach oświatowych gminy. 
Szkoła Podstawowa im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie zor-

na części i odpowiednio: Część nr 1 – Pomoce dydaktycz-
ne – Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie 
zamówienia, ponieważ nie złożono żadnej oferty. Część nr 
2 – Sprzęt Sportowy  - Zamawiający unieważnił postępo-
wanie o udzielenie zamówienia,  ponieważ oferta z najniż-
szą ceną przewyższałą kwotę, którą Zamawiający zamie-
rzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie może 
zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty. Część nr 3 
– Sprzęt Elektroniczny -  wpłynęły 3 oferty w cenie brutto: 
od 17.101,92zł do 26.371,20zł. Zamawiający do realizacji 
zamówienia przyjął ofertę, którą złożyła firma P.U. GOLD 
Ryszard Gruba, z ceną 17.101,92zł brutto. 
Dostawa drzwi i grzejników (Zamawiającym jest Gmin-
na Biblioteka Publiczna im. Leona Roppla w Luzinie). 
W dniu 30.11.2011r. nastąpiło otwarcie ofert w postępo-
waniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wpłynęły 
oferty,  z ceną za wykonanie zamówienia odpowiednio do 
zadania: Zadanie nr 1 – dostawa drzwi. Wpłynęła 1 ważna 
oferta. Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofer-
tę, którą złożyło Przedsiębiorstwo Promocyjno-Handlowe 
i Usługowe MARKETIX Sp. z o.o., z ceną 14.746,16zł brut-
to. Zadanie nr 2 – dostawa grzejników. Wpłynęła 1 ważna 
oferta. Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofer-
tę, którą złożył zakład Instalacji sanitarnych MRÓZ Sp. j., 
z ceną 24.227,68zł brutto. 
Wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych 
i segregowanych z terenu Gminy Luzino. W dniu 
13.12.2011r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego. Trwa badanie ofert. 
Zimowe utrzymanie dróg gminnych, dróg będących w 
zarządzie Gminy Luzino, chodników (w tym ścieżek ro-
werowych) oraz parkingów na terenie Gminy Luzino 
w sezonach zimowych: 2011/2012, 2012/2013. W dniu 
13.12.2011 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego. Wpłynęły 3 oferty,  z 
ceną (suma cen jednostkowych) za wykonanie zamówie-
nia w kwocie: od 614,52zł brutto do 790,08zł brutto. Za-
mawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą 
złożyła firma Transport Ciężarowy Roboty Ziemne Józef 
Formela, 84-242 Luzino, ul. Łąkowa 49, z ceną (sumą cen 
jednostkowych) 614,52zł brutto.
Rozbudowa budynku szkoły podstawowej we wsi Kębło-
wo – etap III. Postępowanie wszczęto w dniu 07.12.2011 
r. w trybie przetargu nieograniczonego. Termin składania 
ofert upływa 22.12.2011r. o godzinie 10:00. 
Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskie-
go nad realizacją zadania: rozbudowa budynku szkoły 
podstawowej we wsi Kębłowo – etap III. Postępowanie 
wszczęto w dniu 14.12.2011r. w trybie przetargu nieogra-
niczonego. Termin składania ofert upływa 22.12.2011r.  o 
godzinie 10:00. 
Konserwacja, bieżące naprawy oraz usuwanie awarii 
sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z wymianą wodomie-
rzy i odbiorami przyłączy na terenie Gminy Luzino. Po-
stępowanie wszczęto w dniu 15.12.2011 r. w trybie prze-
targu nieograniczonego. Termin składania ofert upływa 

23.12.2011r.  o godzinie 10:00.
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ganizowała uroczyste akademie o tematyce niepodległościo-
wej. Wszyscy byli odświętnie ubrani i mieli przypięte biało - 
czerwone kotyliony. Społeczność Szkoły Podstawowej w Wy-
szecinie uczciła 93 rocznicę odzyskania przez Polskę niepod-
ległości, poprzez zaprezentowanie inscenizacji, której aka-
cja rozegrała się w Warszawie w 1918 roku. Bohaterami byli 
członkowie zwykłej polskiej rodziny, którzy w swych rozmo-
wach przybliżyli najważniejsze wydarzenia z historii Polski 
od czasów rozbiorów po dzień 11 listopada 1918 roku. Uro-
czysta akademia odbyła się również w Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II, która przybliżyła uczniom historię Polski 
od zaborów do odzyskania niepodległości. W Szkole Podsta-
wowej im. Księdza Jana Twardowskiego w Barłominie z oka-
zji Święta Niepodległości uczniowie klas 0- VI pracowali nad 
szkolnym projektem pt. „Oni także walczyli o NIEPODLE-
GŁĄ” i dnia 08.11.2011r. zaprezentowali rezultaty swojej pra-
cy. Podczas uroczystego spotkania poszczególne klasy zapre-
zentowały postacie związane z walką o Niepodległą Polskę.  
Społeczność Szkoły Podstawowej im. płk Stanisław Dąbka w 
Sychowie, dzięki wystąpieniu uczniów klasy VI, przypomnia-
ła sobie historię naszej Ojczyzny i bohaterską postawę Pola-
ków. Grupa starszaków z Gminnego Przedszkola Publiczne-

go również uczciła pamięć poległych w obronie Ojczyzny. W 
niezwykle ciepłej atmosferze, przy blasku świec odbyła się 
„Listopadowa Wieczornica”. Przedszkolaki przedstawiły pro-
gram artystyczny o treściach patriotycznych. Natomiast spo-
łeczność  Gimnazjum im. Pisarzy  Kaszubsko – Pomorskich, 
tegoroczne obchody Święta Odzyskania Niepodległości od-
chodziła przy Pomniku Pamięci Józefa Wilczka w Luzinie. 
Część artystyczna uroczystości rozpoczęła się od odśpiewa-
nia Roty, po czym delegacje klas pierwszych złożyły pod po-
mnikiem Józefa Wilczka płonący lampion, upamiętniając 
tym samym postać i zasługi znanego leśniczego.

WIGILIJNE SPOTKANIE KASZUBÓW
Miesiąc grudzień to tradycyjnie czas składania życzeń i 
dzielenia się opłatkiem. Wierni tej tradycji Kaszubi z lu-
zińskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
spotkali się  10 grudnia 2011 w Gimnazjum im. Pisarzy 
Kaszubsko-Pomorskich. Spotkanie miało także charakter 
walnego zgromadzenia członków organizacji, toteż rozpo-
częło się sprawozdaniem prezesa Sławomira Klas z dzia-
łalności luzińskiego oddziału ZK-P za rok 2011, przed-

ZAWIADOMIENIE
Biuro Rady Gminy Luzino informuje, iż w dniu 27 grud-
nia 2011 roku (wtorek), w Gimnazjum Publicznym im. Pi-
sarzy Kaszubsko-Pomorskiech w Luzinie przy ul. Mickie-
wicza 22 odbędzie się uroczysta, XIV sesja Rady Gminy 
Luzino, z następującym porządkiem obrad:
• godz. 9:30 (część zwyczajna) - otwarcie sesji, oraz 
podjęcie uchwał w sprawach bieżącej działalności gminy, 
w tym także w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 
2012,
• godz. 12:00 (część uroczysta) - przywitanie zaproszonych 
gości, koncert trio muzycznego “Remus” pod kierunkiem 
Piotra Skrzypkowskiego, podsumowanie działalności 
Rady Gminy za 2011 rok, wrczenie nagród uczniom szkół 
podstawowych, gimnazjum, szkół średnich, studentom 
i  sportowcom, występ chóru z Gimnazjum Publicznego 
im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie.
Szczegółowy program sesji dostępny jest na stronie inter-
netowej www.luzino.pl w zakładce BIP.

PODATEK ROLNY I LEŚNY
Średnia cena żyta za okres III kwartałów w roku 2011, 
ogłoszona przez Prezesa GUS z dnia 19.10.2011 wyno-
si 74,18zł za 1 kwintal. Zgodnie z Uchwałą Rady Gmi-
ny Nr XIII/136/2011 z dnia 30.11.2011r. obniżono śred-
nią cenę skupu żyta do kwoty 51,80zł za 1 kwintal. Zatem 
kwota podatku rolnego od 1ha przeliczeniowego na rok 
2012 będzie wynosić 129,50zł (sposób obliczenia 51,80zł 
x 2,5 kwintala). Kwota podatku rolnego za działki rolne 
do 1ha będzie wynosić 259,00zł (sposób obliczenia 51,80zł 
x 5,0 kwintala.). Grunty rolne klasy V i VI są ustawowo 
zwolnione. Podstawą naliczania podatku leśnego na 2012 
rok jest Komunikat Prezesa GUS z dnia 20.10.2011 roku w 
sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez 
nadleśnictwa za pierwsze III kwartały roku 2011, któ-
ra wynosiła 186,68zł za 1m3. Podatek leśny od 1ha lasu, 
powyżej 40 lat wynosi równowartość pieniężną 0,220m3 
drewna tj. 41.07zł.Podatek rolny jak i leśny płatny jest w 
czterech ratach, w terminach:15 marzec, 15 maj, 15 wrze-
sień 15 listopad.

W dniu 23 stycznia 2012 roku o godz. 10.00, w świetli-
cy wiejskiej w Dąbrówce odbędzie się XII Gminny Prze-
gląd Jasełek i Zespołów Kolędniczych. Zapraszamy.
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JUBILEUSZE
Z okazji Jubileuszu 60. lecia pożycia małżeńskiego Pań-
stwa Reginy i Tadeusza Kotłowskich z Luzina w dniu  
08.12.2011r. Wójt Gminy inż Jarosław Wejer złożył do-
stojnym Jubilatom życzenia, wręczył dyplom, kwiaty oraz 
upominek pieniężny od władz gminy. 

Z okazji Jubileuszu 50. lecia pożycia małżeńskiego Pań-

stwo Zofia i Stefan Tobiascy  z Luzina w dniu 04.11.2011r. 
zostali udekorowani przez Wójta Gminy inż. Jarosława 
Wejer Medalami Róży przyznawanymi przez Prezydenta 
RP, otrzymali dyplom, kwiaty oraz upominek pieniężny od 
władz gminy.

Z okazji Jubileuszu 50. lecia pożycia małżeńskiego Państwo 
Rosemaria i Józef Wedelstedt z Luzina w dniu 09.11.2011r. 
zostali udekorowani przez Wójta Gminy inż. Jarosława 
Wejer Medalami Róży przyznawanymi przez Prezydenta 
RP, otrzymali dyplom, kwiaty oraz upominek pieniężny od 
władz gminy.

Z okazji Jubileuszu 50. lecia pożycia małżeńskiego Pań-
stwo Bronisława i  Edwin Klein z Wyszecina w dniu  
10.11.2011r. zostali udekorowani przez Wójta Gminy inż. 
Jarosława Wejer Medalami Róży przyznawanymi przez 
Prezydenta RP, otrzymali dyplom, kwiaty oraz upominek 
pieniężny od władz gminy.

W imieniu mieszkańców i władz Gminy Luzino 
składamy Dostojnym Jubilatom najserdeczniejsze 

życzenia szczęścia, zdrowia, pomyślności i kolejnych 
Jubileuszy.

stawiono także plany i zamierzenia na rok przyszły. Spo-
tkanie stało się też okazją do wręczenia legitymacji człon-
kowskiej ZK-P nadleśniczemu Mariuszowi Kaliszewskiem. 
Uroczystość swą obecnością zaszczyciła m.in. przewodni-
cząca Rady Gminy Genowefa Kasprzyk, która wraz z dy-
rektor biblioteki Marią Kraśnicką, opowiedziała o niedaw-
no wydanej książce poświęconej prof. Gerardowi Labu-
dzie „Żeglarz na oceanie nauki”. Po podzieleniu się wigi-
lijnym opłatkiem i złożeniu życzeń był czas na śpiewanie 
kolęd i tutaj szczególne podziękowania należą się zespoło-
wi „Remus”, który pod kierunkiem Piotra Skrzypkowskie-
go przygotował piękne aranżacje kolęd i pastorałek w ję-
zyku kaszubskim. Wspólne śpiewanie stworzyło iście ro-
dzinną atmosferę, zaś przygotowane przez zrzeszeńców 
wypieki wszystkim smakowały. Z leżnoscë nadchôdającëch 
swiãtów, żëczimë wszëtczima ùbëtnëch Gòdów i bòkadnégò 
Nowégò Rokù.

REMUS JAKO AUDIOBOOK…
21 października 2011 roku w  Luzinie, dzięki staraniom od-
działu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego odbyła się pro-
mocja pierwszego kaszubskiego aodiobooka.  Dzieło Alek-
sandra Majkowskiego „Żëcé i przigòdë Remùsa” zostało 
nagrane i wydane jako CD. Tego trudnego zadania pod-
jął się i mistrzowsko zrealizował Tomasz Fopke. Promo-
cja płyty była współorganizowana przez ZKP O/Luzino, 
Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie oraz Koło Gospodyń 
Wiejskich. Natomiast 5 grudnia 2011 roku Tomasz Fop-
ke spotkał się z młodzieżą gimnazjalną, aby  podzielić się 
wspomnieniami z realizacji tego iście stolemowego zada-
nia.  Autor audiobooka bardzo plastycznie i sugestywnie 
opowiadał o pracy nad interpretacją tej jakże trudnej języ-
kowo powieści kaszubskiej. Prace trwały ponad rok, prze-
żywał chwile radości, ale i zwątpienia, prawdziwa kaszub-
ska upartość spowodowała, że nagranie udało się dopro-
wadzić do ostatniego rozdziału
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