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GOSPODARKA ODPADAMI

Pani Apolonia Stefanowska w dniu 16 lutego 2014 roku ob-
chodziła swoje setne urodziny. Z tej okazji odbyła się msza 
święta w Kościele Parafialnym p.w  św. Józefa Oblubieńca 
NMP  w Sychowie. W obchodach jubileuszu setnych uro-
dzin uczestniczył Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer, któ-
ry życzył Jubilatce dużo zdrowia i jeszcze wielu lat życia oraz 
wręczył wiązankę  kwiatów i upominek. Pani Apolonia Ste-
fanowska zamieszkuje wspólnie z synem Franciszkiem Ste-
fanowskim w Milwinie i pozostaje w dobrym zdrowiu.  

100 LAT PANI APOLONII !

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY LUZINO

Stosownie do art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz.U. 
z 2012r., poz.647 ze zm.)   oraz Uchwały  Nr  XXXVIII/453/2014  
Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2014r., w sprawie przystą-
pienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego  wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino 
w zakresie fragmentu miejscowości Luzino (działki nr: 117/4, 
718/27 i 94/36) 
                                         zawiadamiam
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino (obręb geode-
zyjny Luzino), gm. Luzino  uchwalonego  Uchwałą Rady Gminy 
Luzino Nr XXXIX/353/2010 z dnia 24 marca 2010r., w sprawie 
Uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzen-
nego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gmina Luzino /
Dz.Urz.Woj. Pomorskiego Nr 81, poz.1457 z dnia 07.06.2010r., 
ze. zm./  w zakresie  fragmentu miejscowości Luzino (działki 
nr: 117/4, 718/27 i 94/36). Wnioski na piśmie można zgłaszać w 
Urzędzie Gminy Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino 
w terminie  do dnia 11 maja 2014 roku. Wniosek powinien za-
wierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

WYBORY 
DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Na dzień 25 maja 2014 roku zaplanowane zostały  wybory do 
Parlamentu Europejskiego. Gmina Luzino stanowi okręg wybor-
czy Nr1, który obejmuje obszar województwa pomorskiego. Sie-
dziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w Gdańsku. Na 
terenie gminy głosowanie będzie się odbywało w wyznaczonych 
siedzibach lokali wyborczych, w godzinach od 7.00 do 21.00.  
Informacja o granicach obwodów głosowania i siedzibach lo-
kali wyborczych znajduje się na stronie 25 biuletynu. Obwodo-
wa Komisja Wyborcza Nr1 z siedzibą w Szkole Podstawowej w 
Luzinie przy ulicy Szkolnej 13 została wyznaczona do obsługi 
głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego. Szczegółowe informacje,  dotyczące wyborów do 
Parlamentu Europejskiego znajdują się na stronie www.luzino.pl.

ZAGŁOSUJ NA SZKOŁĘ!
Szkoła Podstawowa w Barłominie 
została zgłoszona do konkursu or-
ganizowanego przez Stowarzysze-
nie Od pokoleń do Pokoleń, pod 
patronatem Marszałka Senatu RP. 
Konkurs polega na głosowaniu in-

ternetowym. Głosować można raz dziennie. Projekt szkoły 
nazywa się „Niech świąteczne życzenia łączą pokolenia”. Jeśli 
chcesz zagłosować to należy  wejść na stronę  http://szkolaz-
tradycja.org/,  w zakładkę – zgłoszone projekty i kliknąć „za-
głosuj”, wówczas pojawi się okno do podania swojej poczty 
elektronicznej. Następnie ponownie należy kliknąć „zagło-
suj”. Na pocztę przyjdzie informacja z prośbą o potwierdzenie  
głosowania, co należy uczynić. Kapituła konkursu spośród 10 
projektów z najwyższą ilością głosów, wybiera 3, które zostaną 
nagrodzone finansowo. Pozostali uczestnicy otrzymają tablicz-
ki i dyplomy „Szkoły z Tradycją”. Zapraszamy do głosowania.

Grupa Eco Elektry  ze szkoły w Barłominie, uczestniczy w ak-
cji zbiórki zużytych baterii oraz sprzętu elektronicznego i elek-
trycznego. Akcja zbierania odpadów na terenie szkoły, potrwa 
do 25 kwietnia 2014r.  do godz.12.00 (do tej godziny będą 
zbierane elektro odpady). Nagrodą główną dla  placówki, która 
zbierze najwięcej elektro odpadów jest tablica multimedialna. 
Prosimy o wsparcie akacji, w której szkoła uczestniczy. 

Wójt Gminy Luzino informuje, iż w wyniku ogłoszonego postę-
powania, w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór i zago-
spodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-
mości zamieszkałych na terenie Gminy Luzino, do realizacji tego 
zadania wybrano ofertę złożoną przez EKO LOGISTYK Usługi 
Komunalno – Transportowe Dariusz Gruba z Luzina. Wykonaw-
ca spełnił warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu,  a 
oferta złożona nie podlegała odrzuceniu i była najkorzystniejsza 
spośród złożonych ofert. Umowa z wykonawcą została zawarta 
na okres od 01 maja 2014 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. 
Przypomina się, iż w związku z realizacją zadania w zakresie 
odbioru odpadów komunalnych, właściciele nieruchomości za-
mieszkałych zobowiązani są do wystawiania pojemników oraz 
worków (na odpady segregowane)  przed posesję, bądź nie dalej  
niż 3 metry na terenie posesji (uzgodniono z wykonawcą) od 
otwartej bramy lub furtki, w dniu wywozu do godziny 700.  Od-

pady komunalne zmie-
szane, będą odbierane z 
nieruchomości tylko z 
odpowiednich pojem-
ników. Wszelkie dodat-
kowo zebrane odpady 
zmieszane, umieszczone 
w reklamówkach wor-
kach itp. nie będą odbie-
rane. Ponadto informu-
jemy, iż od 01 sierpnia 
2013 roku w Luzinie, 
przy ul. Przemysłowej 13 
funkcjonuje Punkt Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK), 
do którego można prze-
kazywać niektóre frak-
cje odpadów bezpłat-
nie.   Godziny otwarcia 
PSZOK-u są następu-
jące:  wtorki i czwart-

ki 1000 - 1600,  w soboty 900-1400.  Informacje na temat 
gospodarki odpadami komunalnymi są dostępne na stro-
nie internetowe pod adresem: http://bip.luzino.pl/?pid=2114
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LUZINO I
ULICE: Akacjowa , Asnyka, Bądkowskiego, Borówkowa,  Bukowa, Bursztynowa, Ceynowy, Chabrowa, Cicha, Cisowa, Dąbka, 
Derdowskiego, Dębowa, Dobra, Drzewiarza, Fieldorfa, Fiołkowa, Gen.Dąbrowskiego, Grabowa,  Gryfa Pomorskiego, Jagodo-
wa, Jałowcowa, Jana Pawła II, Jasna, Jaśminowa, Jaworowa, Jodłowa, Kamienna, Kard. Wyszyńskiego, Kasztanowa, Klonowa, 
Konwaliowa, Koralowa, Krokusowa, Kryształowa, Ks. Jastaka, Ks.Sumińskiego, Kusocińskiego, Lęborska, Leszczynowa, Let-
nia, Lipowa, Majkowskiego, Malinowa, Markowskiego, Mickiewicza, Miętowa, Modrzewiowa, Narcyzowa, Obr.Poczty Gdań-
skiej, Obr. Westerplatte, Of. Grudnia 1970, Of. Stutthofu (parzyste numery), Okrężna, Olchowska, Olimpijska, Oliwkowa, 
Orzechowa, Paraszyńska, Partyzantów, Perłowa, Polna, Południowa, Porzeczkowa, Poziomkowa, Północna, Prosta, Przemy-
słowa, Przy Torze, Przyleśna, Puławskiego, Różana, Rubinowa, Rumiankowa, S. Faustyny, Słowackiego, Sucharskiego, Solidar-
ności, Sosnowa, Spacerowa, Spółdzielców, Strzebielińska, Szafirowa, Szmaragdowa, Świerkowa, Tartaczna, Truskawkowa, W. 
Polskiego, Wąska, Wejherowska, Wiejska, Wielki Las, Wierzbowa, Wilczka, Wrzosowa, Wybickiego, Żurawinowa

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH                                                                                                                        
NA OKRES OD 01 MAJA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU  
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ULICE : Abrahama, 3-go Maja, 10-go Marca, Bankowa, Brzozowa, Chopina, Chrobrego, Długa, Dolna, Gończa, Grabskiego, 
Grodzka, Hallera, Herberta, Kaszubska, Konopnickiej, Kopernika, Kościelna, Kościuszki, Krótka, Krzywa, Ks. Machalewskie-
go, Kuczewska, Kwiatowa, Łączna, Łąkowa, Michałki, Miła, Miotk Pawła , Młyńska, Of.Stutthofu, (nie parzyste numery), Ogro-
dowa, Okólna, Piaskowa, Piękna, Podgórna, Pomorska, Poprzeczna, Remusa, Robakowska, Robotnicza, Roppla, Rotmistrza 
Pileckiego, Rybacka, Rzeczna, Rzepczyńskiego, Sikorskiego, Słoneczna, Sobieskiego, Starowiejska, Stolema, Strażacka,Sychty, 
Szkolna, Warkasy, Wejhera, Wiśniowa, Wolna, Wspólna, Wryczy, Wschodnia, Zacisze, Zakątna, Zgody, Zielona, Żeromskiego

LUZINO 2
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KĘBŁOWO



6

LUZINO Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy

Nr 130 / kwiecień 2014 r.

ROBAKOWO,DĄBRÓWKA, 
SYCHOWO,MILWINO
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WYSZECINO, BARŁOMINO, TĘPCZ, 
KOCHANOWO, ZELEWO, ZIELNOWO
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• Pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych zmiesza-
nych oraz posegregowanych muszą być szczelne, zamy-
kane, wykonane z materiałów trudnopalnych, przysto-
sowane do opróżniania przez pojazdy specjalistyczne. 
• Pojemniki przeznaczone do zbiórki odpadów komu-
nalnych muszą spełniać wymagania normy PN-EN 840. 
• Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych muszą 
być estetyczne i sprawne technicznie oraz posiadać ozna-
czenia określające rodzaj gromadzonych w nich odpadów. 
• Pojemność pojemników przeznaczonych do zbiera-
nia odpadów komunalnych zmieszanych i posegregowa-
nych musi być dostosowana do liczby osób korzystających 
z tych pojemników, do ilości wytwarzanych na terenie nie-
ruchomości odpadów oraz częstotliwości ich opróżniania. 
• Minimalne pojemności pojemników w zależności od ro-
dzaju nieruchomości oraz liczby osób korzystających z po-
jemników oraz częstotliwości odbierania odpadów z nieru-
chomości zostały ustalone w: regulaminie utrzymania czy-
stości i porządku  obowiązującym na terenie gminy Luzino 
(przyjętego Uchwałą Nr XXVII/312/2013 z 20.03.2013r., a 
zmienionego  Uchwałą Nr XXVIII/351/2013 z 23.05.2013r.).
• Pojemniki do zbierania odpadów należy ustawiać w granicach 
nieruchomości, na której zbierane są odpady, w odpowied-
nio przygotowanych miejscach, łatwo dostępnych zarówno dla 
użytkownika, jak i dla operatora odbierającego odpady, w spo-
sób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla osób trzecich.
Zatem powinno być to miejsce wyodrębnione w obrębie posesji, 
w granicy działki z drogą publiczną, wygrodzone ścianami peł-
nymi bądź ażurowymi (tzw.pergole).
W uzgodnieniu z przedsiębiorstwem wywozowym ustalono 
również, że pojemniki na odpady mogą być także usytuowane 
na terenie posesji w odległości nie większej niż 3 m od wejścia na 
teren posesji, ale wówczas muszą  być dostępne dla pracowników 
przedsiębiorcy odbierającego odpady, co oznacza, iż furtka, brama 
w dniu odbioru odpadów komunalnych nie powinny być 
zamknięte na klucz, a psy nie powinny biegać po posesji.
• Warunki techniczne dla miejsc usytuowania pojemni-
ków na odpady zostały określone w rozporządzeniu Mi-
nistra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpowiadać budyn-
ki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE 
POJEMNIKÓW DO ZBIÓRKI ODPADÓW 

KOMUNALNYCH

HARMONOGRAM ZBIÓRKI 
WIELKOGABARYTOWYCH ODPADÓW 

KOMUNALNYCH W ROKU 2014
KĘBŁOWO – REJON I – ODBIÓR 16 MAJA 2014r.

NASTĘPUJĄCE ULICE:Akacjowa, Baczyńskiego, Borówkowa, 
Broniewskiego, Brzechwy, Brzozowa, Bukowa, Charwatyńska, 
Chłopska (parzyste numery), Chopina, Diamentowa, Fiołkowa, 
Gen. Fieldorfa, Jagodowa, Jaśminowa, Jesionowa, Kasztanowa, 
Konwaliowa, Krótka, Łąkowa, Leśna Polana, Leszczynowa, Li-
powa, Ludowa (nieparzyste numery), Makowa, Mickiewicza, 
Miętowa, Mjr Szendzielarza, Narcyzowa, Norwida, Orzechowa, 
Prusa, Reja, Reymonta, Rolnicza, Różana, Rubinowa, Rumian-
kowa, Sienkiewicza, Sobieskiego, Słowackiego, Staffa, Świerko-
wa, Św. Jadwigi, Szafirowa, Szenwalda, Wiejska (od Charwatyni 
do Chłopskiej), Witosa, Wrzosowa, Wybickiego, Zamkowa, Za-

menhoffa, Zbożowa, Żurawinowa.
KĘBŁOWO – REJON II – ODBIÓR 17 MAJA 2014r.

NASTĘPUJĄCE ULICE:
10 Lutego, 11 Listopada, 3 Maja, Abrahama, Barokowa, Bursz-
tynowa, Cedrowa, Chłopska (nieparzyste numery), Chrobrego, 
Dębowa, Dr. Jagalskiego, Gdańska, Gen. Bema, Gen. Hallera, 
Gen. Andersa, Gospodarska, Grabowa, Herberta, Hetmańska, 
Heweliusza, Jodłowa, Kasztelańska, Klonowa, Kochanowskiego, 
Komandorska, Konopnickiej, Kopernika, Kościuszki, Krasic-

kiego, Krokusowa, Krucza, Ks. Popiełuszki, Lęborska, Leśna, 
Leśnicza, Ludowa (parzyste numery) Łączna,, Modrzewio-
wa, Morska, Obrońców Helu, Ogrodowa, Okrężna, Olchowa, 
Perłowa, Piastowska, Północna, Południowa, Prosta, Przyle-
śna, Pszczelarska, Równa, Siewna, Solidarności, Sosnowa, Sta-
rowiejska, Strażacka, Topolowa, Uczniowska, Waszyngtona, 
Wejhera, Wejherowska, Wiejska (od Chłopskiej do Wejherow-
skiej), Wierzbowa, Wiśniowa, Wolności, Wspólna, Wybickie-
go, Zagrodowa, Zakątna, Zielona, Żurawia, Żwirki i Wigury. 

LUZINO – REJON I – ODBIÓR 10 MAJA 2014r.
NASTĘPUJĄCE ULICE:

Akacjowa, Bukowa, Ceynowy, Cicha, Cisowa, Derdowskie-
go, Dębowa, Dobra, Jaworowa, Kasztanowa, Klonowa, Lę-
borska, Leszczynowa, Letnia, Lipowa, Modrzewiowa, Olcho-
wa, Orzechowa,  Południowa, Północna, Przyleśna, Sosnowa, 
Spółdzielców,  Strzebielińska (od Lipowej do Zamkowej), 
Wierzbowa, Wilczka (nieparzyste numery), Wybickiego.

LUZINO – REJON II – ODBIÓR 24 MAJA 2014r.
NASTĘPUJĄCE ULICE:

Asnyka, Bądkowskiego, Borówkowa, Botaniczna, Bursztyno-
wa, Chabrowa, Fiołkowa, Grabowa, Jagodowa, Jałowcowa, Jana 
Waraksy,  Jasna, Jaśminowa, Jodłowa, Konwaliowa, Koralowa, 
Krokusowa, Kryształowa, Malinowa, Miętowa, Narcyzowa, 
Ofiar Grudnia 1970, Ofiar Stutthofu, Okrężna, Oliwkowa, Pa-
raszyńska, Perłowa, Porzeczkowa, Poziomkowa, Różana, Ru-
binowa, Rumiankowa, Słowackiego, Sikorskiego, Szafirowa, 
Szmaragdowa, Świerkowa, Truskawkowa, Turkusowa, Wąska, 
Wiejska, Wrzosowa, Żurawinowa, Strzebielińska (do Lipowej).

LUZINO – REJON III – ODBIÓR 31 MAJA 2014r.
NASTĘPUJĄCE ULICE:

Drzewiarza, Gen. Dąbrowskiego, Gen. Fieldorfa, Granicz-
na, Gryfa Pomorskiego, Jana Pawła II, Kamienna, Kard. St. 
Wyszyńskiego, Ks. Jastaka, Ks. Sumińskiego, Kusocińskie-
go, Majkowskiego, Markowskiego,  Mickiewicza, Obroń-
ców Poczty Gdańskiej, Obrońców Westerplatte, Olimpij-
ska, Partyzantów, Płk. Dąbka, Polna, Prosta, Przemysłowa, 
Przy Torze, Puławskiego, Siostry Faustyny, Sucharskie-
go, Solidarności, Spacerowa, Tartaczna, Wojska Polskie-
go, Wejherowska, Wielki Las, Wilczka (parzyste numery).

LUZINO – REJON IV – ODBIÓR 7 CZERWCA 2014r.
NASTĘPUJĄCE ULICE:

Abrahama, 3 Maja, 10 Marca, Bankowa, Bernarda Michałki, Brzo-
zowa, Chopina, Chrobrego, Długa, Dolna, Grabskiego, Grodz-
ka, Hallera, Herberta, Kaszubska, Konopnickiej, Kopernika, Ko-
ścielna, Kościuszki, Krótka, Ks. Machalewskiego, Ks. Gończa,  
Ks. Sychty, Ks. Wryczy,  Kuczewska, Kwiatowa, Leona Roppla, 
Łączna, Łąkowa, Miła, Pawła Miotk, Młyńska, Ogrodowa, Okól-
na, Piaskowa, Piękna, Podgórna, Pomorska, Poprzeczna, Remu-
sa, Robakowska, Robotnicza, Rotmistrza Pileckiego, Rybacka, 
Rzeczna, Rzepczyńskiego, Słoneczna, Sobieskiego, Starowiejska, 
Stolema, Strażacka, Szkolna, Wejhera, Wiśniowa, Wolna, Wspól-
na, Wschodnia, Zacisze, Zakątna, Zgody, Zielona, Żeromskiego.

KOCHANOWO, ZELEWO, ZIELNOWO 
– ODBIÓR 2 MAJA 2014r.

WYSZECINO, BARŁOMINO, TĘPCZ 
– ODBIÓR 14 MAJA 2014r.

SYCHOWO, MILWINO, DĄBRÓWKA
 – ODBIÓR 30 MAJA 2014r.

ROBAKOWO – ODBIÓR 13 CZERWCA 2014
Zbiórką objęte będą odpady, które ze względu na swoje roz-
miary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych po-
jemnikach/workach przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych (stolarka budowlana, meble, sprzęt elektrycz-
ny i elektroniczny-kompletny, armatura sanitarna, dywany, 
wykładziny, opakowania i inne materiały o dużych rozmia-
rach, zużyte opony  max. 4 szt. od gospodarstwa domowego).
ODPADY ODBIERANE BĘDĄ BEZPOŚREDNIO SPRZED 
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH. ZOBOWIĄZUJE SIĘ 
WŁAŚCICIELI DO  WYSTAWIANIA ODPADÓW  PRZED 
FURTKĘ, BRAMĘ, DO DROGI LUB CHODNIKA, W SPO-
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SÓB NIEUTRUDNIAJĄCY RUCH PIESZYCH I PRZEJAZD 
POJAZDÓW. ODPADY WYSTAWIONE W INNYM MIEJSCU 
NIE BĘDĄ ODBIERANE. ODPADY  NALEŻY WYSTAWIĆ 
DO  GODZINY 7.00. 

ZAKRES ODBIORU ODPADÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ 

ZUŻYTEGO SPRZĘTU 
ELEKTRYCZNEGO 

I ELEKTRONICZNEGO
Odpady wielkogabarytowe - to odpady, które ze względu na 
swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych 
pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunal-
nych.
DO ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ZALICZAMY:
STOLARKĘ BUDOWLANĄ - deski drewniane, belki, panele, 
ramy okienne drewniane, plastikowe, drzwi.
MEBLE - stoły, szafy (szafki) - bez elementów szklanych, krze-
sła, sofy, dywany, chodniki, wycieraczki, materace, wykładziny 
podłogowe, linoleum.Wszystkie odpady muszą być kompletne 
(np.: kanapa - musi mieć skrzynię, siedzisko z oparciem, itd.), 
suszarki do bielizny.
ARMATURĘ SANITARNĄ - baterie, umywalki, zlewozmywa-
ki, muszle klozetowe, wanny, brodziki, bidety, spłuczki - całe, 
niepotłuczone.
OPAKOWANIA - skrzynki (drewniane, plastikowe) po warzy-
wach, beczki (za wyjątkiem beczek po olejach, smarach, sub-
stancjach niebezpiecznych).
OPONY - od samochodów osobowych, ciężarowych, rowerów, 
taczek, motocykli ( do 4 szt. od gospodarstwa domowego).
WÓZKI DZIECIĘCE, ZABAWKI DUŻYCH ROZMIARÓW 
ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY - 
do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zaliczamy:
• Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego: 
chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, 
mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne, 
urządzenia klimatyzacyjne, kuchenki gazowe i elektryczne.
• Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego: odku-
rzacze, żelazka, tostery, frytkownice, suszarki do włosów, ma-
szynki elektryczne itp.
• Sprzęt teleinformacyjny i telekomunikacyjny: komputery, lap-
topy (w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura), kalkulatory 
kieszonkowe i biurowe, elektryczne i elektroniczne maszyny do 
pisania, telefony, sprzęt drukujący, kopiujący, konsole do gier.
• Sprzęt audiowizualny: odbiorniki radiowe, odbiorniki tele-
wizyjne, kamery wideo, sprzęt hi-fi, wzmacniacze dźwięku;.• 
Narzędzia elektryczne i elektroniczne: wiertarki, piły, maszyny     
do szycia itp.
ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY 
MUSI BYĆ  KOMPLETNY (np.: lodówka nie może być bez 
agregatu, telewizor musi mieć kineskop oraz elektronikę), ALE-
MUSI BYĆ SPRAWNY.
DO ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NIE SĄ
ZALICZANE:
Grzejniki, płytki (terakota, glazura), rolety, części samochodo-
we, odpady remontowe (materiały izolacyjne takie jak styro-
pian, wata szklana, dachówki, blachodachówki, papa, eternit, 
wszelkiego rodzaju szkło okienne, samochodowe, gruz, pustaki, 
cegły, płyty gipsowo-kartonowe, rynny - metalowe i plastikowe, 
rury - kanalizacyjne, ciepłownicze, kostka brukowa, opakowa-
nia po cemencie, kleju, opakowania po piankach montażowych, 
klejach) odpady ogrodowe (trawa, liście, gałęzie, figurki ogro-
dowe, folie do uszczelniania np.: basenów, oczek wodnych, folie 
szklarniowe), odpady niebezpieczne, worki na śmieci lub karto-
ny z odpadami domowymi.

UWAGA!!!!
• ODPADY ODBIERANE BĘDĄ BEZPOŚREDNIO SPRZED 
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH. 
• ZOBOWIĄZUJE SIĘ WŁAŚCICIELI DO WYSTAWIANIA 

ODPADÓW PRZED FURTKĘ, BRAMĘ, DO DROGI LUB 
CHODNIKA, W SPOSÓB NIEUTRUDNIAJĄCY RUCH PIE-

SZYCH I PRZEJAZD POJAZDÓW. 
• ODPADY WYSTAWIONE W INNYM MIEJSCU NIE BĘDĄ 

ODBIERANE. 
• ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ DO GODZINY 07.00.
• UPRAWNIONYMI OSOBAMI DO ODBIORU ODPADÓW 
SĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE PRACOWNICY FIRMY „EKOLO-
GISTIK” (W UBRANIACH Z LOGO FIRMY) ODBIERAJĄCY 
ODPADY DO OZNAKOWANYCH POJAZDÓW 
• JEŚLI JEST TO MOŻLIWE, PROSIMY O ZWRÓCENIE 
UWAGI NA OSOBY DOKONUJĄCE DEMONTAŻU ELE-
MENTÓW ELEKTRYCZNYCH  I METALOWYCH (TZW. 
„ZŁOMIARZE”).
• SPRZĘT ELEKTRYCZNY NIEKOMPLETNY NIE BĘDZIE 
ODBIERANY.

INFORMACJA  Z DZIAŁALNOŚCI 
PRZEWODNICZĄCEGO 

Za okres od 31 sierpnia 2013r. do 14 października 2013r.:
Zadania przewodniczącego Rady Gminy realizowałem zgodnie z 
przepisami prawa, (art.19 ust.2  ustawy o samorządzie gminnym 
i  §32 Statutu Gminy Luzino). Jako przewodniczący zajmowałem 
się wyłącznie organizacją pracy Rady Gminy Luzino. Współpra-
cowałem z Wójtem Gminy realizując zadania Rady określone w 
przepisach prawa. W dniu 1 września 2013 roku Radę Gminy 
Luzino, na dożynkach wiejskich sołectwa: Kębłowo i Kocha-
nowo reprezentował wiceprzewodniczący Zdzisław Koszałka. 
Uroczystość niezwykła i udana. Bardzo serdecznie dziękuję Soł-
tysom za przygotowanie tej uroczystości. Dnia 1 września 2013 
roku na mszy świętej z okazji Żołnierzy Niezłomnych w kościele 
parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Luzinie, Radę Gminy repre-
zentował wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spor-
tu Mieczysław Brzeski. Wiceprzewodniczący Komisji złożył też 
wiązankę kwiatów pod pomnikiem Powstańców i Wojaków w 
Luzinie. Zgodnie ze Statutem Gminy (§32) pełniłem dyżur  (raz w 
tygodniu), w Biurze Rady Gminy Luzino. Przyjmowałem miesz-
kańców, radnych i kierownika referatu Gospodarki Komunalnej  
Urzędu Gminy. Dnia 04 września 2013 roku uczestniczyłem w 
odbiorze robót  zadania: „przebudowa ciągu pieszo – jezdnego 
wzdłuż drogi powiatowej nr 1410G w miejscowości Robakowo 
na długości 254 m i szerokości 2,5 m. Dnia 11 września 2013r.  
wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Mie-
czysław Brzeski reprezentował Radę Gminy w uroczystym za-
kończeniu projektów bibliotecznych. Uroczystość odbyła się w 
odrestaurowanej Gminnej Bibliotece Publicznej w Luzinie. W/w 
terminie i 18.09.2013r. przyjąłem wraz wiceprzewodniczącym 
Rady Gminy mieszkańców Kębłowa w sprawie partycypacji, w 
kosztach budowy drogi, ulicy Siewnej w Kębłowie. Uczestniczy-
łem w IX Dniach Kultury Powiatu Wejherowskiego. W dniu 29 
września 2013 roku wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, E i 
Sportu reprezentował Radę Gminy na mszy m.in. z okazji 60 
rocznicy Powstania Stowarzyszenia Powstańców i Wojaków w 
Luzinie. Dnia 2 października 2013 r. brałem udział w spotka-
niu na temat: Programu Współpracy Gminy Luzino z organiza-
cjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu 
terytorialnego na 2014 rok. Koordynowałem pracami Komisji 
Rady Gminy Luzino. I tak w dniu: 07.10.2013r. odbyła się Ko-
misja Rolnictwa i Ochrony Środowiska; 08.10.2013r. odbyła 
się Komisja Oświaty, Kultury i Sportu; 09.10.2013r. odbyła się 
Komisja Gospodarcza i Samorządu; 10.10.2013r. nie odbyła się 
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej, z uwagi na brak quorum. 
Na posiedzenie nie przybyli radni: Kandzorra Józef, Kasprzyk 
Genowefa, Meyer Aleksandra i Zygmunt Wiśniewski. Radni nie 
usprawiedliwili swojej nieobecności, z wyjątkiem radnego Zyg-
munta Wiśniewskiego. Dnia 11 października 2013r. reprezento-
wałem Radę Gminy na Konferencji z cyklu „Bezpieczny Powiat 
pod tytułem „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na ternie po-
wiatu wejherowskiego”. W dniu 14 października 2013r., w dniu 
tak szczególnym, Dniu Edukacji Narodowej, brałem udział w 
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INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI 
WÓJTA

Za okres od 30 sierpnia 2013r. do 15 października 2013r.:
1) Dnia 11 września br. przekazano do użytku wyremontowa-
ny budynek Gminnej Biblioteki Publicznej im. Leona Roppla w 
Luzinie. Podczas remontu wymieniono instalację elektryczną w 
budynku, zainstalowano nową kotłownię gazową, wymieniono 
stolarkę okienną, wyremontowano sanitariaty i przystosowano 
dla osób niepełnosprawnych. Przygotowano pomieszczenia do 
digitalizacji zbiorów oraz utworzono czytelnię letnią na zewnątrz 
budynku. Na remont otrzymaliśmy dofinansowanie z Minister-
stwa Kultury 140.000 zł w ramach programu „Biblioteka+”.
2) Trwa termomodernizacja w obiektach szkolnych, a mianowicie:
a) SP Luzino ul. Szkolna - wykonawca MONTEX wykonywa-
ne jest docieplenie ścian, ściana szkoły od strony północnej, 
ściana sali gimnastycznej od strony wschodniej, na obu ścia-
nach odkopano fundamenty w celu wykonania docieplenia, 
na ścianie sali gimnastycznej od strony północnej i zachod-
niej położony został styropian i częściowo zatarte klejem, po-
zostałe ściany szkoły częściowo zostały pokryte styropianem.
b) SP Luzino ul. Ofiar Stutthofu - wykonawca SOLTAR w obu 
budynkach wykonano instalację gazową do kotłowni i ku-
chenek gazowych, wstawione zostały kotły gazowe  w ilości 4 
szt,  wymieniona została instalacja c.o. i uruchomiono ogrze-
wanie. Obecnie zdejmowany jest eternit z dachu jednego bu-
dynku w celu docieplenia i wymiany go na blachę warstwową. 
c) SP Kębłowo - wykonawca ELEKTRO-CAL wymie-
niona została instalacja c.o., którą podłączono do ist-
niejącego pieca, postawiono rusztowanie, aby wy-
konać docieplenia ścian budynku od strony drogi.
3) Budowa i remonty dróg:
a) ul. Łąkowa w Luzinie – wykonano nawierzchnię bitumicz-
ną  dla kategorii ruchu KR2 z betonu asfaltowego gr. 5 cm na 
podbudowie zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 7 cm i pod-
budowie pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie gr. 24 cm, wykonano odcinek o dł. 290 mb tj. 
od skrzyżowania z ul. Słoneczną do skrzyżowania ul. Dolnej 
i Krótkiej. Wykonano również odcinek kanalizacji deszczo-
wej o dł. 340 mb wraz z separatorem, osadnikiem i odpro-
wadzeniem podczyszczonych wód do istniejącego rowu. W 
chwili obecnej trwają czynności odbiorowe. Wartość wyko-
nanych robót wynosi 550 879,52 zł brutto + koszt nadzo-
ru inwestorskiego 2 800,00 zł, razem 553 679,52 zł brutto.
b) ul. Młyńska w Luzinie – wykonano remont nawierzchni bitu-
micznej na odcinku 100 mb, tj. od ul. Robakowskiej do skrzyżo-
wania z ul Łączną i Krzywą, wykonano nawierzchnię bitumiczną 
z betonu asfaltowego, wartość prac wyniosła 50 000,00 zł brutto.
c) ul. Długa w Luzinie – wykonano remont nawierzch-
ni bitumicznej na odcinku 40 mb, tj. od ul. Kościelnej w 
kierunku kapliczki, wykonano nawierzchnię bitumiczną 
z betonu asfaltowego, wartość prac wyniosła 30 000,00 zł brutto.

akademii  w Szkole Podstawowej w Luzinie oraz w uroczystości 
otwarcia „sali gimnastycznej z pomieszczeniami dydaktyczny-
mi” przy Szkole Podstawowej im. płk. St. Dąbka w Sychowie. 
Z tej okazji, w tym miejscu, pragnę złożyć najserdeczniejsze 
życzenia  wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty pra-
cującym na terenie gminy. Życzę szczęścia, radości, wielu suk-
cesów zawodowych, spełnienia obranego celu oraz tego, aby po-
dejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania.

Za okres od 16 października 2013r. do 10 grudnia 2013r.:
Zadania przewodniczącego Rady Gminy realizowałem zgodnie 
z art.19 ust.2  ustawy o samorządzie gminnym i  §32 Statutu 
Gminy Luzino. Jako przewodniczący zajmowałem się wyłącz-
nie organizacją pracy Rady Gminy Luzino. Współpracowałem 
z Wójtem Gminy realizując zadania Rady. Zgodnie z §32 Statutu 
Gminy pełniłem dyżur w Biurze Rady Gminy Luzino. Przyjmo-
wałem mieszkańców i radnych. Koordynowałem pracami Ko-
misji Rady Gminy Luzino. I tak w dniu: 07.10.2013r. odbyła się 
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska; 29.10.2013r. odbyła 
się Komisja Rewizyjna; 30.10.2013r. odbyła się Komisja Doraź-
na; 12.11.2013r. odbyła się Komisja ds. przyznawania nagród; 
14.11.2013r. odbyła się Komisja Rewizyjna; 02.12.2013r. odbyła 
się Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej; 04.12.2013r. odbyła się 
Komisja ds. przyznawania nagród; 04.12.2013r. odbyła się Ko-
misja Oświaty, Kultury i Sportu; 05.12.2013r. odbyła się Komisja 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska; 06.12.2013r. odbyła się Komi-
sja Gospodarcza i Samorządu. Na wniosek wójta zwołałem sesje 
Rady Gminy w dniu 31 października 2013r. i 21 listopada 2013r. 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zdzisław Koszałka godnie 
reprezentował Radę na uroczystościach z okazji Święta Niepod-
ległości, które  odbyły się 11 listopada 2013 roku. Wspólnie z 
radnymi  złożono  wiązankę kwiatów  na Pomniku  Powstańców 
i Wojaków w Luzinie.   Dnia 12 listopada 2013r. uczestniczyłem 
w spotkaniu z rodzicami w sprawie skargi dotyczącej organizacji 
przewozu uczniów Gimnazjum Publicznego w Luzinie do Stolze-
nau, w ramach wymiany międzyszkolnej. Miałem zaszczyt wziąć 
udział w naradzie Wójta z sołtysami, która odbyła się 26 listopada 
2013 roku w świetlicy wiejskiej w Dąbrówce. Dnia 27 listopada 
2013r. wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
Mieczysław Brzeski reprezentował Radę Gminy w uroczystym 
oddaniu siedziby  Stowarzyszenia „Skrzydła Anioła” w Luzinie. 

 Za okres od 12 grudnia  2013r. do 31 marca 2014r.:
Zadania przewodniczącego Rady Gminy realizowałem zgodnie 
z art.19 ust.2  ustawy o samorządzie gminnym i  §32 Statutu. 
Jako przewodniczący zajmowałem się wyłącznie organizacją 
pracy Rady Gminy. Współpracowałem z Wójtem Gminy reali-
zując zadania Rady określone przepisami prawa. Zgodnie z §32 
Statutu Gminy pełniłem dyżur w Biurze Rady Gminy Luzino. 
Przyjmowałem mieszkańców i radnych. Koordynowałem pra-
cami Komisji Rady Gminy. I tak w dniach:  12.03.2014r. odby-
ła się Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, 13.03.2014r. odbyła 
się Komisja Gospodarcza i Samorządu, 17.03.2014r. odbyła się 
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej, 19.03.2014r. odbyła się 
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska. W dniu 12 grudnia 
2013 roku miałem przyjemność wzięcia udziału w uroczystości 
oddania do użytku inwestycji: „budowa ciągu pieszo-rowero-
wego przy ul. św. Jana w Robakowie”. Ponadto w uroczystości 
uczestniczyli przedstawiciele Starostwa Wejherowskiego, Rady 
Powiatu Wejherowskiego, Zarządu Dróg dla Powiatu Puckiego 
i Wejherowskiego oraz  Gminy Luzino. Inwestycję tę podjęto i 
zrealizowano z inicjatywy radnych Genowefy i Edmunda Słowi. 
„Zakończenie Sportu Roku 2013” odbyło się 14 grudnia 2013 
roku w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Marszałka Macieja 
Płażyńskiego w Luzinie. Podczas uroczystości wręczono nagro-
dy sportowcom zgodnie z „decyzją” Komisji ds. przyznawania 
nagród Rady Gminy Luzino. W uroczystości tej uczestniczyli: 
wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Koszałka, radni: Katarzy-
na Szczepaniak, Mieczysław Brzeski, Józef Kandzorra i Sta-
nisław Engelbrecht. Zgodnie z zatwierdzonym planem pracy 
Rady Gminy, 30 grudnia 2013r.  odbyła się XXXVI sesja, na 
której między innymi wręczono nagrody studentom (13 oso-
bom), uczniom szkół średnich (8 osobom), uczniom Gimna-
zjum Publicznego w Luzinie (57 osobom) oraz uczniom szkół 
podstawowych  (99 osobom). Młodzież otrzymała nagrody za 

bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie. W dniu 29 stycznia 
2014 roku, na wniosek wójta gminy zwołano sesję Rady Gminy 
Luzino.  Uczestniczyłem w zebraniach wiejskich, w sołectwach: 
Kębłowo 03 lutego 2014 roku, Kochanowo  6 lutego 2014 roku 
i  Luzino 11 lutego 2014 roku. Miałem zaszczyt uczestniczyć 
w naradzie Wójta z sołtysami, która odbyła się 4 marca 2014 
roku w świetlicy wiejskiej w Wyszecinie. W dniu 19 marca 2014 
roku, w wyjątkowym Dniu Jedności Kaszubów reprezentowa-
łem Radę Gminy w obchodach święta patrona Szkoły Podsta-
wowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie. W bieżącym roku 
przypada 30 rocznica patrona szkoły, Pomorzanina i Kaszuba 
z wyboru, pisarza, społecznika bardzo ceniącego wartości „ma-
łych ojczyzn”. W dniu 30 marca 2014 roku miałem przyjemność 
wspólnie z wiceprzewodniczącym Rady Zdzisławem Koszałką 
wziąć udział w „Turnieju o Puchar Przewodniczącego Rady 
Gminy Luzino” w rozgrywkach piłki nożnej drużyn sołeckich.
                                                Przewodniczący Rady Gminy
                                                                      (-) Bartłomiej Formela
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Za okres od 16 października 2013r. do 11 grudnia 2013r.
1) W dniu 11 listopada 2013r. obchodziliśmy  uroczystości Święta 
Niepodległości, w której licznie uczestniczyli mieszkańcy naszej 
Gminy. Dziękuję ks. Proboszczowi Zygfrydowi Leżańskiemu za 
odprawienie mszy św. w intencji Ojczyzny. Podziękowania kie-
ruję do pocztów sztandarowych, strażaków OSP Luzino, człon-
ków  Orkiestry Dętej, harcerzy za piękną oprawę uroczystości.
2) W dniu 15 listopada przekazałem Radzie Gminy Budżet 
Gminy Luzino na 2014r.
3) Inwestycje drogowe realizowane po 15 października 2013r.:
1.Przebudowa ul. Narcyzowej w Luzinie wraz z budową kanali-
zacji deszczowej etap I.  W ramach zadania planuje się wykonać: 
• kanalizację deszczową na odcinku o dł. 195 mb tj. od ul. Of. 
Stutthofu do ul. Jaśminowej,
• utwardzenie jezdni kostką brukową betonową na odcin-
ku od ul. Of. Stutthofu do ul. Jaśminowej. W ramach zadania 
powstanie utwardzona nawierzchnia o szer. 6 m i dł. 195 mb 
po obu stronach ograniczona krawężnikami drogowymi. Do-
datkowo w celu ochrony przed zalewaniem wodami opado-
wymi terenów posesji nr 38 i 44 położonych poniżej poziomu 
budowanej jezdni, wykonane zostaną utwardzone zjazdy z 
kostki brukowej betonowej wraz z odwodnieniem liniowym.
Wartość inwestycji wraz z inspektorem nadzoru wynosi 
491 782,73 zł brutto. 
2.  Utwardzenie nawierzchni ul. Tartacznej w Luzinie – wyko-
nano nawierzchnię tymczasową w technologii płyt typu YOMB 
na odcinku ulicy o dł. 97 m i szer. 5 m, wartość prac wyniosła 49 
998,00 zł brutto.
3. Remont nawierzchni placu apelowego przy Szkole Podstawo-
wej w Luzinie.  Zadanie realizowane przy współudziale środków 
finansowych z Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdra-
żanie lokalnych strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpo-
wiadającej warunkom przyznania pomocy w ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi”  realizowanej w ramach Programu, osi 
4 „Leader”, objętej programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013. W ramach zadania wykonano nawierzchnię 
z kostki brukowej betonowej o powierzchni 619,7 m2,  zadanie 
zakończono 03.12.2013 r., wartość inwestycji  61 338,51 zł brutto.
4. W Barłominie – wykonano odcinek chodnika wzdłuż ul. 
Szkolnej w Barłominie o powierzchni 230 m2, prace zakończo-
no 30.11.2013 r., wartość prac wyniosła 27 183,00 zł brutto.
5. Przy współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i 
Autostrad oddział w Gdańsku wykonano połączenie ciągu pie-
szo-rowerowego przy ul. Chłopskiej w Kębłowie z istniejącym 
chodnikiem przy DK nr 6. Prace polegały na ułożeniu na ist-
niejącym rowie przepustu z blachy falistej Ø 600 mm, wykona-
niu nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni 21 
m2, umocnieniu skarp płytami typu MEBA i ustawieniu barier 
ochronnych. Prace zakończono 31.10.2013 r., wartość prac wy-
niosła 37 681, 38 zł brutto.
6. W Milwinie – przy nowo wybudowanej przez Staro-
stwo Powiatowe w Wejherowie zatoce autobusowej, wy-
konano odcinek chodnika wzdłuż zatoki autobusowej 
o powierzchni 74 m2, zadanie zakończono w listopadzie 
bieżącego roku, wartość prac wyniosła 10 314,53 zł brutto

Za okres od 12 grudnia 2013r. do 31 marca 2014r.:
1) W dniu 14 grudnia 2013r. podpisałem porozumienie po-
między Gminą Luzino, a firmą  Lotos oraz Akademią Pił-
karską Lechii Gdańsk pod nazwą „Biało-zielona przyszłość 
z Lotosem”. Celem programu finansowanego przez firmę 
Lotos jest rozwijanie zdolności piłkarskich dzieci i mło-
dzieży z terenu naszej gminy, a dodatkowo trenerzy zy-
skają dostęp do profesjonalnego programu szkolenia.
2) Dnia 3 stycznia 2014r. odbył się kolejny koncert w Hali Wido-
wiskowo-Sportowej w Luzinie pn. „Luzińskie Kolędowanie”. W 
br. roku gwiazdą wieczoru był zespól ZAKOPOWER z wokalistą 
Sebastianem Karpiela-Bułecką. Był to niezapomniany wieczór 
dla tych, którzy wypełnili naszą halę po brzegi.
3) W styczniu i lutym we wszystkich sołectwach odbyły się 
zebrania wiejskie: 14 stycznia Milwino, 15 stycznia Tępcz, 16 
stycznia Robakowo,17 stycznia Barlomino, 3 lutego Kębłowo, 4 
lutego Zelewo, 4 lutego Zielnowo, 6 lutego Kochanowo, 10 lute-

go Sychowo, 11 lutego Luzino, 13 lutego Wyszecino, 17 lutego 
Dąbrówka.  Podczas zebrań wiejskich mieszkańcy zatwierdzali 
budżety sołeckie oraz przedstawiali najważniejsze sprawy, które 
powinny być zrealizowane na terenie poszczególnych sołectw.
4) W dniu 14 lutego podpisałem porozumienie z 36 samorzą-
dami dotyczące realizacji Zintegrowanych Inwestycji Teryto-
rialnych Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta. Porozumienie 
ma na celu zaciśnięcie współpracy samorządowej oraz mak-
symalne wykorzystanie instrumentów uruchomionych w ra-
mach nowej perspektywy finansowej U.E. na lata 2014-2020.
5) W dniu 14 stycznia ZUK Wejherowo zerwał umo-
wę dotyczącą odbioru odpadów komunalnych od miesz-
kańców naszej gminy. W ciągu trzech dni zorganizowano, 
do czasu rozstrzygnięcia nowego przetargu, wywóz odpadów 
przez firmę EKO LOGISTIK z Luzina. Informuję, że gmina nie 
zalegała z wypłatami za wykonane usługi. Natomiast naliczaliśmy 
kary za źle wykonane usługi zgodnie z zawartą umową. Do dnia 
dzisiejszego ściągnęliśmy już 105433,31zł kar umownych wyni-
kających z zawartej umowy. Informuję, że nowy przetarg wygrała 
firma EKO LOGISTIK z Luzina i w dalszym ciągu będzie doko-
nywała wywozu odpadów komunalnych z terenu naszej gminy.
6) Uczestniczyłem w zebraniach sprawozdawczych or-
ganizowanych przez OSP z terenu gminy Luzina. Zebra-
nia odbyły się w następujących terminach: 7 marca OSP 
Zelewo, 14 marca OSP Milwino, 22 marca OSP Luzino.
7) W dniu 16 lutego brałem udział w 100-leciu urodzin Pani 
Apolonii Stefanowskiej z Milwina. Drogiej jubilatce życzymy 
długich lat życia i dalszej opieki ze strony najbliższych.
8) Dnia 30 stycznia wspólnie z przedstawicielami samorzą-
dów gminnych z powiatu Puckiego i Wejherowskiego uczest-
niczyłem w spotkaniu dotyczącym likwidacji Punktu Obsługi 
Klienta Energa w Wejherowie. Niestety na spotkanie nie sta-
wił się żaden przedstawiciel Energii lekceważąc w ten spo-
sób prawie 300 tyś. mieszkańców, a zarazem swoich klientów.
9) Na terenie naszej gminy dobiegają końca prace przy bu-
dowie gazociągu Świnoujście-Gdańsk. Prace powinny za-
kończyć się: do 15 kwietnia we wsiach Dąbrówka i Roba-
kowo, do 30 maja w Luzinie, do 15 czerwca w Kębłowie.
10) W dniu 22 marca odbył się na Hali Widowiskowo-
-Sportowej w Luzinie Koncert Charytatywny, na którym 
zbierano środki na leczenie Milenki Małaszyckiej z Kębło-
wa. Dziękuję wszystkim sponsorom, którzy włączyli się 
w akcję, za okazane serce i pomoc. Wszystkim uczestni-
kom dziękuję za wsparcie finansowe, tak bardzo potrzebne 
do dalszego leczenia małej Milenki.
11) Zakończyła się termomodernizacja obiektów szko-
ły podstawowej w Luzinie i Kębłowie. Przedsięwzięcie 
realizowane było przy współudziale środków finanso-
wych Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w ramach programu „Zarządzanie energią 
w budynkach użyteczności publicznej”.
12) Dnia 21 marca  w Szkole Podstawowej w Luzinie odbył 
się XII Wojewódzki Konkurs Piosenki Kaszubskiej, w którym 
udział wzięli uczestnicy z całego województwa. Konkurs stał na 
bardzo wysokim poziomie i był doskonałą promocją języka ka-
szubskiego i Gminy Luzino. Dziękuję Dyrektorowi oraz wszyst-
kim pracownikom szkoły za dobre przygotowanie przeglądu.
13) Teren po jednostce wojskowej w Dąbrówce został za-
kupiony przez firmę PKS Gdańsk. Na tym terenie powsta-
je Muzeum Historyczne GRYF oraz Muzeum Saperskie. 
W muzeum    gromadzone   są  eksponaty   związane   z  techniką  wojsko-
wą, że  szczególnym naciskiem na sprzęt z okresu II wojny światowej. 
14) Otrzymaliśmy ostateczną kwotę subwencji oświatowej i 
subwencji przedszkolnej. Niestety subwencja oświatowa została 
zmniejszona o kwotę 114.803 zł, a subwencja przedszkolna o kwotę 
14.939 zł. Brakujące kwoty musimy pokryć ze środków własnych.

                                                                                                               Wójt Gminy
                                                                                                          (-) Jarosław Wejer 
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Gminnego OSP, jak i również prezesowi OSP Milwino i Zelewo, 
za dbałość o porządek i bezpieczeństwo na terenie gminy, a tak-
że  swojemu zastępcy za dotychczasową współpracę. Wójt wraz 
z Wiceprzewodniczącym Rady złożyli podziękowania Przewod-
niczącemu. Kolejnym punktem obrad było wręczenie nagród 
uczniom szkół podstawowych, gimnazjum, szkół średnich, stu-
dentom oraz osobom wyróżnionym. Przewodniczący Rady po-
informował, iż Komisja do spraw przyznawania nagród Rady 
Gminy Luzino, przyznała nagrody 13 studentom, 8 uczniom 
szkół średnich, 57 uczniom Gimnazjum Publicznego im. Pisa-
rzy Kaszubsko – Pomorskich w Luzinie, 99  uczniom szkół pod-
stawowych, w tym: 14  uczniom ze Szkoły Podstawowej im. Ks. 
Jana Twardowskiego w Barłominie, 6 uczniom Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Kębłowie, 60 uczniom Szkoły Podsta-
wowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie, 10 uczniom ze Szko-
ły Podstawowej im. płk. Stanisława Dąbka w Sychowie oraz  9 
uczniom Szkoły Podstawowej w Wyszecinie. Wspólnie z Wój-
tem Gminy złożyli wyróżnionym, a także ich rodzicom i na-
uczycielom gratulacje za wybitne osiągnięcia w nauce, w roku 
akademickim i szkolnym 2012/2013 oraz godne reprezentowa-
nie i promowanie Gminy Luzino oraz wręczyli nagrody pienięż-
ne następującym studentom: Kamili Erdmańskiej, Marcie Białk, 

Monice  Topp, Annie Westphal, Dominice Aderek, Patrycji 
Dampc, Angelice Schmidt, Wioletcie Kotłowskiej, Małgorzacie 
Kotłowskiej, Joannie Kielinskiej, Jolancie Zinkel, Alicji Pawlic-
kiej i Adamowi Lubockiemu. Następnie, również nagrodę pie-

niężną, uczniom szkół średnich: Beacie Szulc, Kindze Wandtke, 
Annie Bach, Monice Westphal, Dorocie Hinc, Annie Baranow-
skiej, Adrianie Mirowskiej i Pawłowi Patelczyk. Natomiast na-

SESJE RADY GMINY
W okresie od października 2013r. do marca 2014r. odbyło się 7 
sesji Rady Gminy w następujących terminach: 15 i 31 paździer-
nika, 21 listopada, 11 i 30 grudnia 2013 roku oraz 29 stycznia 
i 31 marca 2014 roku. Sesje w dniu 15 października i 21 listopa-
da 2013r. poświęcone były głównie uchwaleniu na rok 2014 sta-
wek podatkowych, w tym m.in. podatku od nieruchomości, rol-
nego, od środków transportowych oraz opłat  lokalnych za wodę 
i ścieki, poprzez zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, opłaty targo-
wej i za zajęcie pasa drogowego. Ponadto na sesji w dniu 15 paź-
dziernika 2013r. uchwalony został rzeczowy wykaz zadań inwe-
stycyjnych na 2014 rok. Szczegółowo omówiono pierwsze trzy 
miesiące funkcjonowania na terenie gminy nowego systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi. Uchwalony został 
„Program Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarzą-
dowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku pu-
blicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorial-
nego na 2014 rok”, do którego wprowadzono  zmianę na sesji, 
odbywającej się w dniu 31 października 2013r. Sesje, które od-
bywały się w dniu 31 października 2013r. i 29 stycznia 2014r., 
były zwołane na wniosek Wójta Gminy i dotyczyły podjęcia 
uchwał w zakresie wyrażenia zgody na przystąpienie do opraco-
wania i wdrażania  planu gospodarki niskoemisyjnej, w ramach 
projektu partnerskiego,  przyjęcia planu potrzeb w zakresie wy-
konywania prac społecznie użytecznych,  ustanowienia wielolet-
niego programu osłonowego dożywiania na lata 2014 - 2020, 
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 
przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w for-
mie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla 
osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego 
w zakresie dożywiania, a także określenia zasad zwrotu wydat-
ków w zakresie dożywiania, zmiany uchwał dotyczących lokal-
nego programu ochrony zdrowia psychicznego, regulaminu 
przyznawania nagród Rady Gminy Luzino.  Sesja w dniu 11 
grudnia 2013r. dotyczyła przede wszystkim  uchwalenia budże-
tu gminy na rok 2014. W pierwszej kolejności  zajmowano się 
Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2014 – 2024. Nastąpiło 
odczytanie projektu tej uchwały, przedstawiona została opinia 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, odbyła się dysku-
sja nad  projektem i głosowanie. Uchwała została podjęta 14 gło-
sami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”. Następnie został 
odczytany projekt uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z  ob-
jaśnieniami, przedstawiono opinie i wnioski komisji Rady Gmi-
ny, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 
budżetowej, odczytane zostało stanowiska Wójta Gminy doty-
czące opinii i wniosków komisji, odbyła się dyskusja nad wnie-
sionymi poprawkami i ich przegłosowanie. Procedurę uchwala-
nia budżetu zakończyło głosowanie uchwały budżetowej. Bu-
dżet gminy na rok 2014 został przyjęty jednogłośnie, w obecno-
ści 14 radnych. W trakcie trwania obrad sesji przyjęte zostały do 
realizacji, na rok 2014,  plany pracy Rady Gminy i jej komisji, 
zatwierdzony został plan kontroli Komisji Rewizyjnej, uchwalo-
ny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo-
wych i przeciwdziałania narkomanii. Przewodniczący komisji 
Rady Gminy przedstawili sprawozdania z działalności komisji 
za II półrocze 2013 roku, a Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
sprawozdanie z realizacji rocznego planu pracy tej komisji. Sesja 
w dniu 30 grudnia 2013 roku, składała się z części uroczystej 
oraz tzw. „części roboczej”. Na wstępie  Przewodniczący Rady 
przywitał zaproszonych gości, mieszkańców obecnych na sesji 
oraz radnych. Przedstawił sprawozdanie z  działalności rady za 
2013 rok oraz  zadania inwestycyjne, które zostały przyjęte, 
przez Radę Gminy, do realizacji w roku 2014. Natomiast Wójt 
Gminy, przedstawił sytuację finansową gminy, a także informa-
cję dotyczącą realizowanych w 2013 na terenie gminy inwestycji. 
Następnie Przewodniczący wraz z Wójtem złożyli podziękowa-
nia Paniom Teresie i Ludwice Skielnik oraz Panu Władysławowi 
Halk, za wykazane  zaangażowanie w pracy na rzecz społeczno-
ści lokalnej w zakresie ochrony zabytków i obiektów zabytko-
wych, zlokalizowanych na terenie gminy. Przewodniczący Rady 
Gminy podziękował również Wójtowi i pracownikom urzędu za 
współpracę przy realizacji zadań gminy, Kierownikowi Poste-
runku Policji w Luzinie prezesowi i wiceprezesowi Zarządu 
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grody rzeczowe wręczono następującym uczniom: z Gimna-
zjum Publicznego im. Pisarzy Kaszubsko – Pomorskich w 
Luzinie: Izabeli Trockiej, Małgorzacie Woźniak, Łukaszowi Po-
błockiemu, Luizie Kass, Alicji Dobek, Angelice Bruhn, Domini-

kowi Zaczek, Tomaszowi Hirsz, Rozalii Okoniewskiej, Łukaszo-
wi Dybowskiemu, Łukaszowi Paszki, Marcie Topp, Weronice 
Engelbrecht, Beacie Riegel, Agacie Dampc, Karolinie Hinz, Ka-

tarzynie Aderek, Angelice Kożyczkowskiej,  Sandrze Zembrzu-
skiej, Annie Bonk, Weronice Bollin,  Rafałowi Teclaf, Ewelinie 
Semak, Filipowi Sajnok,  Jakubowi Rompca,  Mariuszowi Strom-

skiemu, Maciejowi Nadolskiemu, Karolinie Jóskowskiej, Moni-
ce Drabik, Magdzie Kołacz, Wiktorii Bladowskiej, Esterze Troc-
kiej, Agacie Milbrod, Natalii Wandtke, Adrianie Nowickiej, Zu-
zannie Bodzoń, Filipowi Hinz, Klaudii Grubba,  Magdzie Liń-

skiej, Adrianowi Groth, Natalii Grzenkowicz, Rafałowi Klawi-
kowskiemu, Joannie Skrzypkowskiej, Klaudii Kazimierczak, 
Katarzynie Lesner, Paulinie Brzeskiej, Ewelinie Pielowskiej, 
Agnieszce Szur, Monice Wojewskiej, Paulinie Rutkowskiej, Łu-
kaszowi Szulc, Paulinie Pieńkowskiej, Jagodzie Bobkowskiej, 
Agnieszce Streng, Agacie Kankowskiej, Jagodzie Splitthof i Bar-

barze Mudlaff, ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardow-
skiego w Barłominie: Maciejowi Angel,  Kacperowi Bargańskie-
mu, Juliannie Domke, Dawidowi Kwiatkowskiemu,  Amelii 
Hinc, Oldze Bobkowskiej, Wojciechowi Richert, Weronice Hinc, 
Karolinie Richert, Adrianie Bobkowskiej, Agacie Kamińskiej, 
Cezaremu Miecznikowskiemu, Wiktorii Lesner i Wiktorii Ja-
gnow, ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kębłowie: Ni-
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koli Szulc, Julii Lidzbarskiej, Konradowi Hennig, Krystianowi 
Hallmann, Anastazji Janusz, Julii Maciejewskiej, ze Szkoły Pod-
stawowej im. płk. Stanisława Dąbka w Sychowie: Roksanie Klin-
kosz, Oliwii Kendziora, Weronice Bonk,  Anecie Lademann, 

Julii Bojke, Zuzannie Bojke, Sandrze Noculak, Ewelinie Kupc, 
Wiktorii Skibińskiej i Anecie Neumuller, ze Szkoły Podstawowej 
w Wyszecinie: Dominice Okrój, Marii Boyke, Magdalenie Ja-

rzembińskiej, Weronice Boyke,  Julii Mielke, Magdalenie Bartec-
kiej, Honoracie Szweda, Martynie Dzienisz i Magdzie Erdmań-
skiej,  ze Szkoły Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w 
Luzinie: Julii Plecke, Agacie Kankowskiej, Patrycji Łuciuk, Nata-

lii Szturgulewskiej, Maksymilianowi Meyer, Alicji Szmuda, An-

nie Grzegrzółka, Magdalenie Sielaff, Pawłowi Chrabkowskie-
mu, Zuzannie Tobias, Mai Skiba, Jakubowi Główczyńskiemu, 
Kindze Czech, Dagmarze Langa, Karolinie Reszke, Patrycji 
Wujec, Andżelice Kotłowskiej, Agnieszce Pobłockiej, Marcie 
Witt,  Kasparowi Maszocie, Konradowi Tobias, Łukaszowi 
Roda, Maciejowi Klass, Darii Czaja,  Paulinie Tobias, Jakubowi 
Hinz, Aleksandrze Klein, Janowi Ossowskiemu, Maciejowi 
Plecke, Zofii Topp, Wiktorii Dybowskiej, Kindze Wydra, We-
ronice Mutka, Adrianowi Westphal, Marcie Jaors,  Anecie Lan-
dowskiej,  Kamili Sojc,  Paulinie Mejna, Kacperowi Misiak, 
Adamowi Pieńkowskiemu,  Barbarze Mielke,  Karolinie Hal-
man,  Marcie Magulskiej, Szymonowi Skiba, Natalii Kwidziń-
skiej, Ewelinie Cyman, Pauli Bobkowskiej, Beniaminowi  
Damps, Julii Kunz, Karolinie Tobias, Kamili Łaga, Julii Zielon-
ka, Agnieszce Sikorra, Klaudii Holender, Annie Szulc, Paulinie 
Bojka, Magdzie Płotka, Julii Damps, Klaudii Kunkel i Katarzy-
nie Płotka.  Część uroczystą sesji uświetnił  pokaz elementów 
gimnastyki artystycznej w wykonaniu Darii Rutkowskiej, mło-
dej gimnastyczki, mieszkanki Luzina oraz występ uczniów ze 
Szkoły Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie w pro-
gramie jasełek. W części roboczej sesji Rada Gminy podjęła 
uchwałę dotyczącą wprowadzenia zmiany do Statutu Gminy, 
polegającej na likwidacji jednej z komisji stałych rady, a mia-
nowicie Komisji Statutowej. Ponadto z inicjatywy Zrzeszenia 
Kaszubsko – Pomorskiego Oddział w Luzinie, przyjęte zostały 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie w gmi-
nie  języka kaszubskiego jako języka pomocniczego i wpisanie 
gminy do Urzędowego Rejestru Gmin, w których używany jest 
język pomocniczy, ustalenia dodatkowych tradycyjnych nazw 
miejscowości w gminie w języku kaszubskim, a także złożenia 
wniosku o wpisanie gminy do Rejestru Gmin, na obszarze któ-
rych używane są nazwy w języku mniejszości. W trakcie obrad 
sesji Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzebielino z siedzibą 
w Luzinie Pan Mariusz Kaliszewski, Honorowy Obywatel Gminy 
Luzino, na ręce Wójta Gminy złożył podziękowanie, wręczając 
statuetkę, za udzieloną pomoc przy organizacji XX Mistrzostw 
Europy Leśników w Biegu na Orientację, które odbyły się od 
6 sierpnia 2013 roku, w Leśnym Kompleksie Promocyjnym 
„Lasy Oliwsko-Darżlubskie”. Poinformował zebranych, że od
 6 do 10 sierpnia 2013 roku trwały XX Mistrzostwa Europy 
Leśników w Biegu na Orientację. W mistrzostwach uczestni-
czyły  reprezentacje z 16 krajów europejskich, a mianowicie 
z Białorusi, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Holandii, Litwy, 
Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Słowacji, Szwajcarii, Szwe-
cji, Węgier i Włoch. Spośród 339 zawodników najliczniej repre-
zentowana była Polska oraz Litwa z 53 uczestnikami. Mottem 
XX Mistrzostw zmagań leśników w biegu na orientację było 
„Lasy i woda”. Bieg sprinterski odbywał się  w Wejherowie, na 
trasie Plac Jakuba Wejhera - Amfiteatr, zaś  bieg średniodystan-
sowy odbył się  w Parku Majkowskiego również w Wejherowie, 
a bieg sztafetowy  w Gniewowie. Natomiast Wiceprzewod-
niczący Rady, w imieniu organizatorów  biegu, jaki odbył się 
w Luzinie, pn. „II Kaszubska Piętnastka”, złożył Wójtowi Gminy 
oraz radnym, podziękowanie za wsparcie finansowe tej impre-
zy oraz wręczył okolicznościowe medale pamiątkowe. W okre-
sie od października do grudnia 2013 roku podejmowano rów-
nież uchwały dotyczące zmian Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej na lata 2013 – 2024, zmian budżetu gminy na rok 2013. 
Przyjmowano  darowizny nieruchomości od osób fizycznych, 
z przeznaczeniem na drogi. Przystępowano do zmian miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego poszcze-
gólnych fragmentów gminy, jak i również uchwalano jego 
zmiany w zakresie konkretnych nieruchomości. Na sesji w 
dniu 31 marca 2014 roku Wójt Gminy przedstawił informacje 
dotyczące przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych 
na rok 2014, a Rada Gminy podjęła uchwały m.in. dotyczące 
udzielenia pomocy finansowej, w wysokości 200.000zł, dla Po-
wiatu Wejherowskiego na potrzeby realizacji inwestycji „Prze-
budowa drogi powiatowej nr 1451G Kniewo – Łebno”, przystą-
pienia Gminy Luzino do realizacji projektu w „Modernizacja 
oddziałów przedszkolnych w Gminie Luzino”, dofinansowa-
nego ze środków Unii Europejskiej, uchwalenia „Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt”, zmiany uchwały z dnia 26 czerwca 2013r. 
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na tere-
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WYKAZ UCHWAŁ
Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy Luzino w dniu:
15 października 2013r.:
• Nr XXXII/381/2013 w sprawie wyrażenia opinii  przez Radę 
Gminy dotyczącej zakresu zadań inwestycyjnych na 2014 rok,
• Nr XXXII/382/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2013 – 2024,
• Nr XXXII/383/2013 w sprawie zmiany Budżetu Gminy na 
2013 rok,
• Nr XXXII/384/2013 w sprawie określenia stawek podatku od 
nieruchomości na 2014 rok,
• Nr XXXII/385/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbioro-
wego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ście-
ków w Gminie Luzino,
• Nr XXXII/386/2013 w sprawie przyjęcia darowizny nierucho-
mości (dot. działki nr 204/7 w Wyszecinie),
• Nr XXXII/387/2013 w sprawie przyjęcia darowizny nierucho-
mości (dot. działek 83/56 i 83/57 w Luzinie),
• Nr XXXII/388/2013 w sprawie sprzedaży części nieruchomo-
ści w drodze bezprzetargowej (działka Nr 913/32 w Luzinie),
• Nr XXXII/389/2013 w sprawie uchwalenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi 
Zielnowo (działka nr 260/17) w gminie Luzino,
• Nr XXXII/390/2013 w sprawie przyjęcia „Regulaminu po-
wołania i funkcjonowania Gminnej Rady Konsultacyjnej”,
• Nr XXXII/391/2013 w sprawie uchwalenia "Programu Współ-
pracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmio-
tami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowa-
rzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2014 rok".
31 października 2013r.:
• Nr XXXIII/392/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpie-
nie do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej,
• Nr XXXIII/393/2013 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy 
Luzino Nr XXXII/391/2013 z dnia 15 października 2013 r. w 
sprawie uchwalenia "Programu Współpracy Gminy Luzino z 
organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek 
samorządu terytorialnego na 2014 rok",
• Nr XXXIII/394/2013 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy 
Luzino Nr XXXI/377/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie 
przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Lo-
kalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Luzino,
• Nr XXXIII/395/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXVIII/254/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 17 marca 2009 
roku w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania na-
gród Rady Gminy Luzino”,
• Nr XXXIII/396/2013 w sprawie zaopiniowania zweryfikowa-
nego projektu planu aglomeracji Luzino.
21 listopada 2013r.:
• Nr XXXIV/397/2013 w sprawie obniżenia średniej ceny sku-
pu żyta dla celów podatku rolnego na 2014 rok,
• Nr XXXIV/398/2013 w sprawie określenia stawek opłaty tar-

gowej na 2014 rok,
• Nr XXXIV/399/2013 w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych,
• Nr XXXIV/400/2013 w sprawie ustalenia wysokości stawek 
opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla 
których zarządcą jest Wójt Gminy Luzino,
• Nr XXXIV/401/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przy-
stąpienie przez Gminę Luzino do projektu „Pomorska 13-stka 
– wsparcie JST w zakresie wdrażania standardów świadczenia 
elektronicznych usług publicznych” przewidzianym do realiza-
cji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz jego 
realizację,
• Nr XXXIV/402/2013 w sprawie: uchwalenia zmiany Miej-
scowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu 
miejscowości Luzino (działka nr 117/6), gm. Luzino,
• Nr XXXIV/403/2013 w sprawie: uchwalenia Miejscowego Pla-
nu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Dą-
brówka, obręb geodezyjny Dąbrówka w zakresie działek nr 31 
i 259, gm. Luzino,
• Nr XXXIV/404/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi.
11 grudnia 2013r.:
• Nr XXXV/405/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2014-2024,
• Nr XXXV/406/2013 w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
Luzino na 2014 rok,
• Nr XXXV/407/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2013-2024,
•    Nr XXXV/408/2013 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok,
• Nr XXXV/409/2013 w sprawie zatwierdzenia ramowego planu 
pracy Rady Gminy,
• Nr XXXV/410/2013 w sprawie zatwierdzenia planów pracy 
Komisji Rady Gminy,
•Nr XXXV/411/2013 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli 
Komisji Rewizyjnej na 2014 rok,
• Nr XXXV/412/2013 w sprawie uchwalenia Programu Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdzia-
łania Narkomanii w Gminie Luzino na 2014 rok”,
• Nr XXXV/413/2013 w sprawie przyjęcia darowizny nierucho-
mości (dz. nr 101/3 i nr 277/7 Milwino),
• Nr XXXV/414/2013 w sprawie przyjęcia darowizny nierucho-
mości (dz. nr 421/4 Kębłowo),
• Nr XXXV/415/2013 w sprawie nabycia nieruchomości (dz. nr 
155/1 Zelewo),
• Nr XXXV/416/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmen-
tu wsi Robakowo, działka nr 86/7 i cz. Nr 86/8, gmina Luzino,
• Nr XXXV/417/2013 w sprawie przystąpienia do zmiany Miej-
scowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino 
(obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino w zakresie fragmentu 
miejscowości Luzino (działki: nr 94/53, 951 i 1131/6),
• Nr XXXV/418/2013 w sprawie przyjęcia darowizny nierucho-
mości (dz. nr 365/12 w Kębłowie),
• Nr XXXV/419/2013 w sprawie przyjęcia darowizny nierucho-
mości (dz. nr 266/6 w Barłominie),
• Nr XXXV/420/2013 w sprawie nabycia nieruchomości (dz. nr 
844/86 i nr 844/66 w Luzinie),
• Nr XXXV/421/2013 w sprawie oddania w najem nieruchomo-
ści położonej w Luzinie,
• Nr XXXV/422/2013 w sprawie zwolnień w podatku od nieru-
chomości na terenie gminy Luzino w 2014r.,
• Nr XXXV/423/2013 w sprawie zmiany uchwały nr 
XXXIV/398/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 21 listopada 
2013r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej na 2014rok,
• Nr XXXV/424/2013 w sprawie przystąpienia do opracowania i 
wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej w ramach projektu 
partnerskiego.
30 grudnia 2013r.:

nie Gminy Luzino oraz warunków i zasad korzystania z tych 
przystanków oraz uchwały z dnia 23 maja 2013r. w sprawie 
trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację 
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Ponadto  
uchwalony został Miejscowy Plan Zagospodarowania Prze-
strzennego wsi Luzino w zakresie działek o nr: 105/11,  32/10, 
32/9, 903, 1080/3, 10/3, 11/17, 11/21,  11/16, 11/20, 11/19,  
11/15, 11/18, 12/2, 13/3, 13/4, 16/3,  20/6,  20/5, 21,  22/1, 22/3, 
22/4, 22/2 i 22/5 oraz przystąpiono do zmiany Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino w za-
kresie działki nr 117/4 i nr 718/27. Zmieniona została Wielo-
letnia Prognoza Finansowa na lata 2014 – 2024, a także wpro-
wadzono zmiany w budżecie gminy, dotyczącym roku 2014. 
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PRZEBUDOWA ULICY NARCYZOWEJ W LUZINIE WRAZ Z 
BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ – ETAP I. W dniu 
01.10.2013r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej, prowadzo-
nym w trybie przetargu nieograniczonego. Do terminu skła-
dania ofert, wpłynęły 2 niepodlegające odrzuceniu oferty, 
z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie: od 
402.814,73 zł brutto do 418.808,55 zł brutto. Zamawiający 
do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył EVE-
REST Łukasz Januszkiewicz, Janowiczki 3/1, 84-351 Nowa 
Wieś Lęborska, z oferowaną ceną 402.814,73 zł brutto.
SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWE-
STORSKIEGO  NAD REALIZACJĄ ZADANIA: PRZEBUDOWA 
ULICY NARCYZOWEJ W LUZINIE WRAZ Z BUDOWĄ KANA-
LIZACJI DESZCZOWEJ – ETAP I. W dniu 04.10.2013r. nastą-
piło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego jak wyżej, prowadzonym w trybie przetargu nie-
ograniczonego. Do terminu składania ofert, wpłynęło 6 nie-
podlegających odrzuceniu ofert, z oferowaną ceną za wykona-
nie zamówienia w kwocie: od 1.968,00 zł brutto do 11.808,00 
zł brutto. Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofer-
tę, którą złożył Firma Usługowa „AS’POL” Biuro Nadzoru 
i Dokumentacji Budowlanej mgr inż. Andrzej Światek, 84-
240 Reda, ul. Wiejska 72, z oferowaną ceną 1.968,00 zł brutto.
SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU IN-
WESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: ROZBU-
DOWA PARKINGU PRZY GMINNYM OŚRODKU KUL-
TURY ORAZ REMONT NAWIERZCHNI PLACU APE-
LOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUZINIE.

• Nr XXXVI/425/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2013-2024,
• Nr XXXVI/426/2013 w sprawie zmiany budżetu gminy na 
2013 rok,
• Nr XXXVI/427/2013 w sprawie wprowadzenia zmian do Sta-
tutu Gminy Luzino,
• Nr XXXVI/428/2013 w sprawie uchwalenia: miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kębłowo, 
gmina Luzino,
• Nr XXXVI/429/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wprowa-
dzenie w Gminie Luzino języka kaszubskiego, jako języka po-
mocniczego oraz wniosku o wpisanie Gminy Luzino do Urzędo-
wego Rejestru Gmin, w których używany jest język pomocniczy,
• Nr XXXVI/430/2013 w sprawie złożenia wniosku o wpisanie 
Gminy Luzino do Rejestru Gmin, na których obszarze używane 
są nazwy w języku mniejszości,
• Nr XXXVI/431/2013 w sprawie ustalenia dodatkowych tradycyj-
nych nazw miejscowości w Gminie Luzino w języku kaszubskim,
• Nr XXXVI/432/2013 w sprawie uchylenia uchwa-
ły Nr XXVII/319/2013 z dnia 20 marca 2013r. w spra-
wie nadania nazw ulicom w miejscowości Kochanowo.
29 stycznia 2014r.:
• Nr XXXVII/433/2014 w sprawie przyjęcia "Planu potrzeb Gmi-
ny Luzino w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych 
na 2014 rok" UCHWAŁA NR XXXVII/434/2014 RADY GMI-
NY LUZINO z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia 
wieloletniego programu osłonowego dożywiania „Pomoc gminy 
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
• Nr XXXVII/434/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego 
programu osłonowego dożywiania „Pomoc gminy w zakresie 
dożywiania” na lata 2014-2020,
• Nr XXXVII/435/2014 w sprawie podwyższenia kryterium 
dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie po-
mocy w zakresie dożywiania w formie, świadczenia pieniężnego 
na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim 
programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywia-
nia „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
• Nr XXXVII/436/2014 w sprawie określenia zasad zwro-
tu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, 
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żyw-
nościowych dla osób objętych wieloletnim programem 
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Po-
moc państwa w zakresie  dożywiania” na lata 2014-2020.
31 marca 2014r.:
• Nr XXXVIII/437/2014 w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego,
• Nr XXXVIII/438/2014 w sprawie zmiany Wielo-
letniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2024,
• Nr XXXVIII /439 / 2014 w spra-
wie zmiany Budżetu Gminy na 2014 rok,
• Nr XXXVIII/440/2014 w sprawie funduszu sołeckiego,
• Nr XXXVIII/441/2014 w sprawie przystąpie-
nia Gminy Luzino do realizacji projektu "Moderni-
zacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Luzino",
• Nr XXXVIII/442/2014 w sprawie zmiany Uchwa-
ły Nr IX/63/91 Rady Gminy Luzino z dnia 7  lutego 
1991 roku w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Luzino,
• Nr XXXVIII/443/2014 . w sprawie zmiany Uchwa-
ły Nr XIV/147/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 
29 czerwca 2004 roku w sprawie nadania nazw 
nowo powstałym ulicom w Kębłowie i Luzinie,
• Nr XXXVIII/444/2014 w sprawie nadania nazw uli-
com w miejscowości Kębłowo i  Kochanowo,
• Nr XXXVIII/445/2014 w sprawie zmiany uchwa-
ły Nr XXXIV/400/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 21 
listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości sta-
wek opłaty za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg publicz-
nych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Luzino,
• Nr XXXVIII/446/2014 w sprawie sprostowania oczywistej 

pomyłki w Uchwale Nr XXXV/420/2013 Rady Gminy Luzino 
z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie nabycia nieruchomości,
• Nr XXXVIII/447/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXIX/370/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie określe-
nia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Luzino 
oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
• Nr XXXVIII/448/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXVIII/340/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 23 maja 2013r. 
w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o 
realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
• Nr XXXVIII/449/2014 w sprawie przyjęcia darowizny nieru-
chomości,
• Nr XXXVIII/450/2014 w sprawie uchwale-
nia "Programu opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt",
• Nr XXXVIII/451/2014 w sprawie przystąpienia do zmia-
ny Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino w za-
kresie fragmentu miejscowości Luzino (działka nr 105/11),
• Nr XXXVIII/452/2014 w sprawie przystąpienia do zmiany 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi 
Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino w zakresie frag-
mentu miejscowości Luzino (działki nr 32/10,  nr 32/9, nr 903, 
nr 1080/3, nr 10/3, nr 11/17, nr 11/21, nr 11/16, nr 11/20, nr 
11/19, nr 11/15, 11/18, nr 12/2, nr 13/3, nr 13/4, nr 16/3, nr 
20/6, nr 20/5, nr 21, nr 22/1, nr 22/3, nr 22/4, nr 22/2 i nr 22/5),
• Nr XXXVIII/453/2014 w sprawie przystąpienia do zmiany Miej-
scowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino 
(obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino w zakresie fragmentu 
miejscowości Luzino (działki: nr 117/4, nr 718/27 i nr 94/36),
• Nr XXXVIII/454/2014 w sprawie zlecenia prze-
prowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną
Treści uchwał dostępne są na stronie in-
ternetowej www.luzino.pl w zakładce BIP.

WYKAZ PRZETARGÓW 
28 WRZESIEŃ 2013R.
04 KWIETNIA 2014R.
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W dniu 24.10.2013 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowa-
niu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej, prowa-
dzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do terminu 
składania ofert, wpłynęło 5 niepodlegających odrzuceniu 
ofert, z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie: 
od 1.906,50 zł brutto do 7.600,00 zł brutto. Zamawiający do 
realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył Wykonaw-
ca: Firma Usługowa AS’POL Biuro Nadzoru i Dokumentacji 
Budowlanej mgr inż. Andrzej Światek, z siedzibą w Redzie, 
przy ulicy Wiejskiej 72, z oferowaną ceną  1.906,50 zł brutto.
ROZBUDOWA PARKINGU PRZY GMINNYM OŚRODKU 
KULTURY ORAZ REMONT NAWIERZCHNI PLACU APE-
LOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUZINIE.
W dniu 30.10.2013 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej, prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego, z podziałem na dwie części. 
Do terminu składania ofert, wpłynęło odpowiednio na: Część 
nr 1 postępowania -  Rozbudowa parkingu dla samochodów 
osobowych przy Gminnym Ośrodku Kultury w Luzinie - 6 nie-
podlegających odrzuceniu ofert, z oferowaną ceną za wykonanie 
zamówienia w kwocie: od 105.009,28 zł brutto do 135.829,17 zł 
brutto. Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, któ-
rą złożył Wykonawca: MS BRUKI Mirosław Sirocki, z siedzibą w 
Luzinie, przy ulicy Młyńskiej 34, z oferowaną ceną  105.009,28 
zł brutto. Część nr 2 postępowania – Remont nawierzchni placu 
apelowego przy Szkole Podstawowej w Luzinie - 4 niepodlegają-
ce odrzuceniu oferty, z oferowaną ceną za wykonanie zamówie-
nia w kwocie: od 61.338,51 zł brutto do 89.354,80 zł brutto. Za-
mawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył 
Wykonawca: MS BRUKI Mirosław Sirocki, z siedzibą w Luzinie, 
przy ulicy Młyńskiej 34, z oferowaną ceną  61.338,51 zł brutto.
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH, DRÓG BĘDĄ-
CYCH W ZARZADZIE GMINY LUZINO, CHODNIKÓW, W 
TYM ŚCIEŻEK ROWEROWYCH ORAZ PARKINGÓW NA TE-
RENIE GMINY LUZINO W SEZONACH ZIMOWYCH 2013/2014 
i 2014/2015. W dniu 29.10.2013r. nastąpiło otwarcie ofert w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wy-
żej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do 
terminu składania ofert, wpłynęła  jedna ważna oferta, którą 
złożył Wykonawca: Transport Ciężarowy Roboty Ziemne Jó-
zef Formela, z siedzibą w Luzinie, 84-242, przy ul. Łąkowej 49, 
z oferowaną ceną 743 580,00 zł brutto. Zamawiający do reali-
zacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył ww. Wykonawca.
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE NIESEGREGOWA-
NYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH  Z 
MIEJSC PUBLICZNYCH I ODPADÓW KOMUNALNYCH 
GROMADZONYCH SELEKTYWNIE Z BUDYNKÓW BĘ-
DĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY LUZINO ORAZ UTWO-
RZENIE I PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ 
ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE 
GMINY LUZINO. W dniu 12.12.2013r. nastąpiło otwarcie ofert 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej, 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, z podzia-
łem na dwie części. Do terminu składania ofert, wpłynęły odpo-
wiednio na: Część nr 1 - Odbiór i zagospodarowanie niesegre-
gowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z miejsc pu-
blicznych i odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie 
z budynków będących własnością gminy Luzino - 3 oferty, z ofe-
rowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie: od 57.720,06 
zł brutto do 177.449,40 zł brutto. Zamawiający do realizacji za-
mówienia przyjął ofertę, którą złożył Wykonawca: Przedsiębior-
stwo Wielobranżowe „AGORA” Sp. z o.o., z oferowaną ceną  57 
720,06 zł brutto. Część nr 2 – Utworzenie i prowadzenie Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy 
Luzino - 1 oferta, z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w 
kwocie: 169.740,00 zł brutto. Zamawiający do realizacji zamó-
wienia przyjął ofertę, którą złożył Wykonawca:  EKO LOGISTIK 
Usługi Komunalno-Transportowe Dariusz Grubba, 84-242 
Luzino, ul. Wilczka 14, z oferowaną ceną 169 740,00 zł brutto.
KONSERWACJA, BIEŻĄCE NAPRAWY ORAZ USUWANIE 
AWARII SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ WRAZ Z WYMIA-
NĄ WODOMIERZY I ODBIORAMI PRZYŁĄCZY NA TERE-
NIE GMINY LUZINO. W dniu 24.12.2013r. nastąpiło otwarcie 
ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

jak wyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczone-
go, z podziałem na dwie części. Do terminu składania ofert, 
wpłynęły odpowiednio na: Część nr 1 - Konserwacja, bieżą-
ce naprawy oraz usuwanie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej 
wraz z wymianą wodomierzy i odbiorami przyłączy na te-
renie sołectwa Luzino - 1 oferta, złożona przez Wykonawcę:  
P.H.U. „WODO - INSTAL”Usługi Ślusarsko-Hydrauliczne Ro-
boty Ziemne Władysław Richert. Umowa została zawarta na 
100.000,00 zł brutto. Część nr 2 – Konserwacja, bieżące napra-
wy oraz usuwanie awarii sieci wodociągowej wraz z wymianą 
wodomierzy i odbiorami przyłączy na terenie gminy Luzino, 
z wyłączeniem sołectwa Luzino - 1 oferta, złożona przez Wy-
konawcę: Instalatorstwo Sanitarno-Gazowe  i C.O. Stanisław 
Richert. Umowa została zawarta na kwotę 140.000,00 zł brutto.
ODBIÓR  I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 
OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TE-
RENIE  GMINY LUZINO W OKRESIE OD 17 STYCZNIA 2014R. 
DO 30 KWIETNIA 2014 R. (zamówienie „z Wolnej Ręki”). W dniu 
16.01.2014 r. nastąpiły negocjacje o udzielenie zamówienia pu-
blicznego jak wyżej, prowadzonym w trybie zamówienia z Wol-
nej Ręki. Negocjacje prowadzono z Wykonawcą: Eko Logistyk 
Usługi Komunalno-Transportowe Dariusz Gruba, 84-242 Luzino 
ul. Wilczka 14 i zawarto umowę na kwotę 409 222,50 zł brutto.
ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIENIE USTABILIZOWANYCH 
OSADÓW ŚCIEKOWYCH ORAZ SKRATEK Z KRATOWNI I 
PIASKU Z PIASKOWNIKA WRAZ Z ZAŁADUNKIEM I TRANS-
PORTEM Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LUZINIE. W dniu 
17.01.2014r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzie-
lenie zamówienia publicznego jak wyżej, prowadzonym w try-
bie przetargu nieograniczonego. Do terminu składania ofert, 
wpłynęły 2 niepodlegające odrzuceniu oferty, z oferowaną 
ceną za wykonanie zamówienia w kwocie: od 181.245,60 zł 
brutto do 181.278,00 zł brutto. Zamawiający do realizacji za-
mówienia przyjął ofertę, którą złożył Wykonawca: WIR Wy-
wóz Nieczystości Andrzej & Irena Wenta, 84-200 Wejhero-
wo ul. Ludowa 16 B, z oferowaną ceną 181 245,60 zł brutto.
MONTAŻ ZESTAWÓW SOLARNYCH DO PRZYGOTOWA-
NIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W GMINIE LUZINO W 
RAMACH PROJEKTU  „CZYSTE POWIETRZE GMINY LU-
ZINO”. W dniu 25.02.2014r. nastąpiło otwarcie ofert w postępo-
waniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej, prowadzo-
nym w trybie przetargu nieograniczonego. Do terminu składania 
ofert, wpłynęło 17 niepodlegających odrzuceniu oferty, z ofero-
waną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie: od 822.469,68 
zł brutto do 1.242.885,60 zł brutto. Zamawiający do realizacji 
zamówienia przyjął ofertę, którą złożył Wykonawca: ANTINUS 
Sp. z o.o., z siedzibą w Skierniewicach, 96-100, przy ul. Sobie-
skiego 39 B5, adres do korespondencji : 96-332 Grabina Radzi-
wiłłowska, ul. Klejowa 69, z oferowaną ceną  822 469,68 zł brutto.
SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWE-
STORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: MONTAŻ ZE-
STAWÓW SOLARNYCH DO PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ 
WODY UŻYTKOWEJ W GMINIE LUZINO W RAMACH PRO-
JEKTU „CZYSTE POWIETRZE GMINY LUZINO”. W dniu 
21.02.2014r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej, prowadzo-
nym w trybie przetargu nieograniczonego. Do terminu skła-
dania ofert, wpłynęło 5 niepodlegających odrzuceniu ofert, 
z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie: od 
9.225,00 zł brutto do 24.576,00 zł brutto. Zamawiający do re-
alizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył Wykonawca: 
Nadzory Budowlane – inż. Eugeniusz Gryczewski, ul. Szkol-
na 34, 84-239 Bolszewo, z oferowaną ceną  9 225,00 zł brutto.
ODBIÓR  I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNAL-
NYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 
NA TERENIE  GMINY LUZINO. W dniu 24.03.2014r. nastąpiło 
otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicz-
nego jak wyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczo-
nego. Do terminu składania ofert, wpłynęły 2 niepodlegające 
odrzuceniu oferty, z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia 
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w kwocie: od 4.152.953,60 zł brutto do 5.145.984,00 zł brutto. 
Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą zło-
żył Wykonawca: Eko Logistyk Usługi Komunalno-Transpor-
towe Dariusz Gruba, z oferowaną ceną 4.152.953,60 zł brutto.
ROZBUDOWA REMIZY OSP NA ŚWIETLICĘ  WIEJSKĄ W MIL-
WINIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKÓŁ 
BUDYNKU. W dniu 28.02.2014r. nastąpiło otwarcie ofert w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej, 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do ter-
minu składania ofert, wpłynęło 8 niepodlegające odrzuceniu 
ofert, z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie: od 
67.152,93 zł brutto do 96.312,91 zł brutto. Zamawiający do reali-
zacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył Wykonawca: Firma 
Ogólnobudowlana GRANIT Jarosław Thiel, z oferowaną ceną 
67.152,93 zł brutto.
SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWE-
STORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: ROZBUDOWA 
REMIZY OSP NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W MILWINIE WRAZ 
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKÓŁ BUDYNKU. W 
dniu 24.02.2014r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej, prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego. Do terminu składania 
ofert, wpłynęły 4 niepodlegające odrzuceniu oferty, z oferowaną 
ceną za wykonanie zamówienia w kwocie: od 2.900,00 zł brutto 
do 29.772,00 zł brutto. Zamawiający do realizacji zamówienia 
przyjął ofertę, którą złożył Wykonawca: Nadzory Budowlane 
inż. Eugeniusz Gryczewski, 84-239 Bolszewo, ul. Szkolna 34, z 
oferowaną ceną 2.900,00 zł brutto.
SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWE-
STORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: BUDOWA BOISKA 
SPORTOWEGO POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE NR 361 W KĘBŁO-
WIE, GMINA LUZINO. W dniu 24.03.2014r. nastąpiło otwarcie 
ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak 
wyżej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do 
terminu składania ofert, wpłynęło 7 niepodlegające odrzuceniu 
ofert, z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie: od 
1.400,00 zł brutto do 5.412,00 zł brutto. Zamawiający do realizacji 
zamówienia przyjął ofertę, którą złożył Wykonawca: Biuro Ob-
sługi Inwestycji i Nieruchomości Halina Landsberg, ul. Jagielloń-
ska 10F/91, 80-371 Gdańsk, z oferowaną ceną  1 400,00 zł brutto.
SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWE-
STORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: RÓWNANIE I 
PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH, NA TERENIE GMINY 
LUZINO. W dniu 25.03.2014r. nastąpiło otwarcie ofert w postę-
powaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej, pro-
wadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do terminu 
składania ofert, wpłynęło 5 niepodlegające odrzuceniu ofert, z 
oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie: od 1.950,00 
zł brutto do 6.765,00 zł brutto. Zamawiający do realizacji zamó-
wienia przyjął ofertę, którą złożył Wykonawca: Biuro Obsługi 
Inwestycji i Nieruchomości Halina Landsberg, ul. Jagiellońska 
10F/91, 80-371 Gdańsk, z oferowaną ceną  1 950,00 zł brutto.
RÓWNANIE I PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH, NA TE-
RENIE GMINY LUZINO.
W dniu 28.03.2014r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej, prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego. Do terminu składania 
ofert, wpłynęły 2 niepodlegające odrzuceniu oferty, z ofero-
waną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie: od 382.001,10 
zł brutto do 389.147,40 zł brutto. Zamawiający do realizacji 
zamówienia przyjął ofertę, którą złożył Wykonawca: Produk-
cja i Eksploatacja Kruszywa FORMELLA s.c.,84-223 Linia, 
Niepoczołowice 3A, z oferowaną ceną  382.001,10 zł brutto.
BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO POŁOŻONEGO NA 
DZIAŁCE NR 361 W KĘBŁOWIE, GMINA LUZINO. W dniu 
21.03.2014r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzie-
lenie zamówienia publicznego jak wyżej, prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego. Do terminu składania 
ofert, wpłynęło 9 niepodlegające odrzuceniu ofert, z oferowa-
ną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie: od 394.412,70 
zł brutto do 474.595,80 zł brutto. Obecnie trwa badanie ofert.

XIV Gminny Przegląd Jasełek i Zespołów Kolędniczych od-
był się 11 stycznia 2014 roku w Szkole Podstawowej w Luzinie. 
Udział wzięli: Gminne Przedszkole  z Luzina z przedstawieniem 
pt.,, Pokój Ludziom  - Pokój Światu” przygotowanym pod kie-
runkiem nauczycieli:  Elizy Bochenek-Nowakowskiej i Krystyny 
Klein, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kębłowie z przed-
stawieniem pt.,, Stacja Człowiek”,  pod kierunkiem  Ewy Temp-
skiej, Aleksandry Szmagaj, Marzeny Pienschke i  Beaty Skuza, 
Szkoła Podstawowa im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie: grupa 
pierwsza  z przedstawieniem pt. ,,Maleńka miłość”, pod kierun-
kiem  Aleksandry Barzowskiej - Witko i Weroniki Engelbrecht, 
druga grupa zaprezentowała przedstawienie pt. ,,Narodził się 
Bóg – Człowiek”, pod kierunkiem Barbary Klein, Szkoła Podsta-
wowa im. płk Stanisława Dąbka w Sychowie z przedstawieniem 
pt. ,,Światło”, po kierunkiem Ewy Kotłowskiej i Barbary Kloń-
skiej, Szkoła Podstawowa w Wyszecinie z przedstawieniem pt. 
,,Wśród Nocnej Ciszy”, pod kierunkiem Haliny Jarzembińskiej i 
Anny Kurs oraz Świetlica Integracyjna „Skrzydło Anioła” z przed-
stawieniem pt.,, Czas na miłość”, której opiekunem  była Lucyna 
Wirkus. Każdy z występujących zespołów został nagrodzony. 

22. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się w 
niedzielę 12 stycznia 2014r. W tym roku WOŚP zagrało „NA 
RATUNEK’’- na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecię-
cej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. 
Przez całą niedzielę od godz. 8.00 do godz.18.00 z wielkim za-
angażowaniem kwestowało 20 wolontariuszy, głównie byli to 
harcerze 70 – tej Wodnej Drużyny Harcerskiej ZHP w Luzinie. 
Na terenie Luzina zebrano 11.897,90 zł. Pieniądze zostały prze-
kazane na konto Fundacji WOŚP.

LUZIŃSKIE KOLĘDOWANIE 
Z ZESPOŁEM ,,ZAKOPOWER”

W dniu 03.01.2014 r. w świątecznej atmosferze w Hali Wido-
wiskowo-Sportowej im. Marszałka Macieja Płażyńskiego w 
Luzinie po raz szósty odbył się koncert kolęd pn. „Luzińskie ko-
lędowanie z zespołem ZAKOPOWER”.  Po raz kolejny ok. 900 
osób mogło być uczestnikami koncertu i podziwiać występ zna-
nego zespołu z Sebastianem Karipelem-Bułecką – głównym wo-
kalistą zespołu na czele. Podczas koncertu można było usłyszeć 
przepiękne polskie kolędy w aranżacji zespołu . „Luzińskie ko-
lędowanie ….” budzi coraz to większe zainteresowanie publicz-
ności nie tylko z terenu Gminy Luzino, ale też okolicznych miej-
scowości. Po koncercie zainteresowani widzowie mogli uzyskać 
autograf i nabyć płytę z utworami kolędowymi zespołu ZAKO-
POWER. Już dzisiaj zachęcamy do uczestnictwa w kolejnym 
koncercie, który odbędzie się na początku stycznia 2015 roku.

XIV GMINNY PRZEGLĄD JASEŁEK 
I ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH

KOLEJNY FINAŁ WOŚP
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Dnia 18 stycznia 2014r. w Centrum Kultury i Biblioteki w 
Gniewinie odbył się XV Powiatowy Turniej Kół Gospodyń 
Wiejskich, w którym wzięło udział sześć kół : Kaczkowo, Le-
śno, Luzino, Rybno, Sasino i Strzepcz. Członkinie zaprezen-
towały swój talent wokalny, aktorski oraz kulinarny w pięciu 
konkurencjach: planszę ukazującą wydarzenie roku w kole 
– fotoreportaż, wypieki , a także zaśpiewały, zatańczyły oraz 
zaprezentowały sztukę ludową w modzie. Koło Gospodyń 
z Luzina zdobyło I miejsce w konkurencji ,,Sztuka Ludowa 
w modzie - Lato”. Paniom z KGW z Luzina dziękujemy za 
czynny udział i reprezentację Gminy Luzino w tym turnieju.

XV POWIATOWY TURNIEJ KÓŁ GOSPODYŃ 
WIEJSKICH 

ZABAWA KARNAWAŁOWA W KĘBŁOWIE

KONCERT CHARYTATYWNY

18 stycznia odbył się trzeci bal karnawałowy dla dzieci ,który 
z roku  na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem 
mieszkańców wsi Kębłowo. W  tegorocznej zabawie wzię-
ło udział 180 maluchów, każde dziecko  otrzymało paczkę ze 
słodyczami. Zorganizowanie balu było możliwe dzięki Soł-
tysowi Kębłowa i Radzie Sołeckiej oraz sponsorom indywi-
dualnym: firmie,, AT-ROL”  Andrzej Tobiaski  oraz Joannie i 
Zenonowi Kamińskim  sklep odzieżowy ,,Green Shop”.  Or-
ganizator zabawy karnawałowej  Stanisław Engelbrecht – rad-
ny Gminy Luzino dziękuje mieszkańcom, za pomoc w jego 
organizacji. Szczególne podziękowania kieruje się do  Sto-
warzyszenia Gospodarzy i Gospodyń Wiejskich z Kębłowa.   

Dnia 22 marca br. na Hali Widowiskowo-Sportowej im. Mar-
szałka Macieja Płażyńskiego w Luzinie przy ul.Mickiewicza 22  
odbył  się  koncert charytatywny  na leczenie i rehabilitację 2-let-
niej Mileny, mieszkanki Gminy Luzino. Dziewczynka choruje 
na przepuklinę oponowo-rdzeniową, wodogłowie, rozszczep 
kręgosłupa, pęcherz neurogenny, wadę serca i obecnie oczekuje 
na konieczną dla jej zdrowia operację, która ma odbyć się  w 
miesiącu czerwcu br., a na którą potrzebna jest kwota 200.000 
zł. Koncert rozpoczął  się pokazem układów tanecznych dzieci 
i młodzieży ze szkoły tańca  ,,Dora Dance” z Gościcina,  baleto-
wej grupy dziecięcej ,,Różyczki’’, młodzieżowego zespołu tańca 
współczesnego ,,Power Dance”, grupy ,,Arabeskqu’a ‘’ i solistki  
z baletu Małgorzaty Michalik. W czasie koncertu wzięły udział 

zespoły muzyki disco polo m.in. zespół ANDRE, ONE MO-
MENT, DROSSEL.   Serdecznie dziękujemy wszystkim uczest-
nikom  za  udział  i wsparcie finansowe tak szczytnego celu. Pod-
czas koncertu zebrano kwotę  8050,10zł. Organizatorzy dziękują 
za wsparcie finansowe, a w szczególności sponsorom:  firmie 
Semerling  Security – p.Marcin Semerling, „Karacik” Marzena 
Halk-Derkowska, ENERGOBUD – p.Ireneuszowi Kandzora, 
NZOZ w Luzinie – p.Piotr  Pelcer, Grupie Tanecznej „DORA 
DANCE” p.Natalii  Król, A&R – Technika Sceniczna – p. Ra-
fał  Czech, Wytwórni Ozdób Piernikowych „BAJKA” – p.Kinga 
Blokus. Koncert odbył  się  pod patronatem honorowym Wójta 
Gminy Luzino Jarosława Wejera. Organizatorami  byli Rodzice 
Mileny, Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie, Gminny Ośrodek 
Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie.

XII POMORSKI FESTIWAL PIOSENKI 
KASZUBSKIEJ

21 marca 2014r. w Szkole Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego 
w Luzinie odbył sie XII Pomorski Festiwal Piosenki Kaszubskiej 
„Kaszëbsczé spiéwe” zorganizowany przez Szkołę, Wójta i Radę 
Gminy Luzino we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
w Luzinie oraz luzińskim oddziałem Zrzeszenia Pomorsko-Ka-
szubskiego. Festiwal ma bardzo duży wpływ na popularyzację 

języka i kultury kaszubskiej, a poziom wykonywanych utwo-
rów z roku na rok rośnie. Festiwal sprzyja promowaniu talen-
tów oraz motywuje do ich rozwijania. Integracja środowiska 
kaszubskiego wpływa na wymianę doświadczeń artystycznych. 
W tej edycji festiwalu wzięło udział 16 solistów i 17 zespołów. 
Uczniowie współzawodniczyli w pięciu kategoriach ze względu 

na wiek oraz charakter występu (solista bądź zespół wokalno-
-instrumentalny). Uczestnicy otrzymali upominki i nagrody 
rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Wejhe-
rowie oraz Wójta i Radę Gminy Luzino. Festiwal został objęty 
honorowym patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty, Mar-
szałka Województwa pomorskiego oraz senatora Kazimierza 
Kleiny. CSBTV RADIO KASZËBÉ objęło patronat medialny. 
Festiwal prowadził Prezes Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego 
w Luzinie - pan Sławomir Klas. Uczestnicy w  poszczególnych 
kategoriach byli oceniani przez jury w składzie: Jerzy Stachur-
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ski – przewodniczący, Piotr Jędrzejczak, Mieczysław Bistroń. 
Laureaci XII Pomorskiego Festiwalu Piosenki Kaszubskiej w 
Luzinie: KATEGORIA I:  solista: I miejsce Franciszek Szczypior-
ski Samorządowe Przedszkole Sierakowice, Antoni Wittstock 
Szkoła Podstawowa Luzino, zespół wokalno – instrumentalny:  

I miejsce Szkoła Podstawowa Luzino, KATEGORIA II:  solista: 
I miejsce Weronika Korczyńska ZKiW  Brodnica Górna, zespół 
wokalno – instrumentalny: I miejsce ZKiW  Brodnica Górna, 
KATEGORIA III:  solista: I miejsce Anna Domska Szkoła Pod-
stawowa Łęczyce, zespół wokalno – instrumentalny:  I miejsce 
Szkoła Podstawowa Sulęczyno, KATEGORIA IV:  solista: I miej-
sce Beata Bach Gimnazjum Żukowo, Agnieszka Szur Gimna-
zjum Luzino, , zespół wokalno – instrumentalny:  I miejsce I 
miejsce Gimnazjum Luzino, KATEGORIA V:  solista: I miejsce 
Weronika Pryczkowska Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o/Ba-
nino, która otrzymała również  Nagrodę Grand Prix festiwalu.

 ,,RODNÔ MÒWA”
9 kwietnia 2014r. w Gminnej Bibliotece Publicznej im.L.Roppla 
w Luzinie odbył się Gminny Konkurs Recytatorski Literatury 
Kaszubskiej ,,Rodnô Mòwa”.  Laureatami konkursu zostali: w 

kategorii przedszkolnej I miejsce – Zuzanna Kreft, II – Anto-
ni Witstock, III – Stanisław Miotk,  w kategorii klas I – III, I 
miejsce zajęła Weronika Bonk, II Rozalia Bistram, a III Tomasz 
Skiba, w kategorii klas IV – VI, I miejsce zajęła Magdalena Ja-
rzembińska, II Kacper Gruba, III  Zuzanna Bojke, w kategorii 
gimnazjum, I miesce – Zofia Topp, II – Natalia Grzenkowicz, 
III – Natalia Wandtke. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc, w 

kategorii przedszkolnej i klas I – III  oraz dwóch pierwszych 
miejsc w kategorii klas IV – VI i gimnazjum, będą reprezen-
towali Gminę Luzino reprezentacji w konkursie powiatowym, 
który odbędzie się 28 kwietnia w Muzeum Piśmiennictwa i 
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Laureatom gra-
tulujemy i życzymy powodzenia na konkursie w Wejherowie.

SEJMIK KASZUBSKI
1 marca 2014 roku w Gimnazjum im. Pisarzy Kaszubsko-Po-
morskich w Luzinie miała miejsce szczególna uroczystość – już 
po raz jedenasty zorganizowano Gimnazjalny Konkurs Wie-
dzy o Kaszubach i Pomorzu w ramach Sejmiku Kaszubskiego. 
Uroczystego otwarcia dokonał dyrektor gimnazjum Kazimierz 
Bistroń, który powitał wszystkich serdecznie i następnie prowa-
dził tegoroczny Sejmik.  W konkursie wzięły udział 22 szkoły 
z różnych powiatów województwa pomorskiego; od trzech lat 
konkurs odbywa się pod patronatem pomorskiego kuratora 
oświaty. Jak corocznie uczniowie musieli rozwiązać test spraw-
dzający wiedzę z zakresu literatury, historii, geografii, wiedzy o 
języku i kulturze Kaszub i Pomorza. Spośród 52 uczniów wyło-
niono najlepiej przygotowanych: Annę Gawin,  Magdalenę Ci-
chosz, Sylwię Cichosz z Gowidlina; Alicję Kąkol z Wąglikowic; 
Zuzannę Kuczkowską z Kościerzyny;  Agnieszkę Szur, Adrian-
nę Groth, Natalię Grzenkowicz  z Luzina; Jakuba Bizewskiego z 
Żukowa; Dagmarę Damps z Sierakowic; Norberta Krawca i Mi-
rosława Hincę z Sulęczyna. Wymienieni gimnazjaliści  przystą-
pili do zasadniczego finału – części ustnej konkursu i odpowia-
dali na niejednokrotnie bardzo trudne pytania, poziom był tak 
wyrównany, że musiano zorganizować „dogrywkę”. Ostatecznie 
po bardzo emocjonującym finale zwyciężczynią XI Gimnazjal-
nego Konkursu Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu została Anna 
Gawin z Gowidlina; II miejsce zajęła Alicja Kąkol z Wąglikowic 
(szkoła po raz pierwszy brała udział w sejmiku); natomiast III 
miejsce przypadło Magdalenie Cichosz  z Gowidlina. Komisja 
konkursowa pracowała w składzie: Alfons Miłosz – przewodni-
czący i autor większości pytań, Zdzisław Zmuda-Trzebiatowski, 
Ryszard Hinc oraz Alicja Klinkosz. Sejmik w Luzinie spotyka się 
z zainteresowaniem gimnazjów z całego województwa pomor-
skiego. W tegorocznej edycji pojawili się nowi uczestnicy, byli to 
uczniowie i nauczyciele z gimnazjów w Redzikowie, Zagórzycy, 
Wąglikowicach oraz Szopie. Choć jest to uroczystość szkolna 
wzbudza ona szerokie zainteresowanie w lokalnej społeczności. 
XI Sejmik Kaszubski zaszczycili swą obecnością zacni goście – 
wójt Gminy Jarosław Wejer, członek Zarządu Powiatu Wejhe-
rowskiego Gabriela Lisius, radna powiatowa Genowefa Słowi, 
radni z Luzina: Aleksandra Meyer, Genowefa Kasprzyk, An-
drzej Janusz; obecny był również dyrektor SP w Luzinie Dariusz 
Rompca; nie zabrakło  lokalnych działaczy ZKP Marka i Reginy 
Mudlawów oraz Teofila Sirockiego. Zgromadzeni na sejmiku go-
ście byli pod wrażeniem posiadanej przez uczestników wiedzy 
na temat Kaszub i szerzej Pomorza. Laureaci konkursu w znako-
mitej większości stają się ambasadorami kultury kaszubskiej w 
swoich środowiskach, zarażają innych pasją zdobywania wiedzy 
o najbliższym im regionie. Wszystkim uczestnikom, nauczycie-
lom przygotowującym młodzież, sponsorom i gościom XI Sej-
miku Kaszubskiego społeczność luzińskiego gimnazjum składa 
najserdeczniejsze podziękowania i zaprasza do Luzina już za rok. 
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ŚWIĘTO LUZIŃSKIEJ SZKOŁY
Święto Szkoły Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie 
po raz kolejny obchodzono dnia 19 marca, w Dniu Jedności Ka-
szubów, niezwykle uroczyście. W br. przypada 30-ta rocznica 
śmierci patrona szkoły, Lecha Bądkowskiego, Pomorzanina i 
Kaszuba z wyboru, pisarza i społecznika wysoce ceniącego war-
tości „małych ojczyzn”. Z okazji Święta Szkoły odbyła się w szko-
le akademia, na którą przybyli zaproszeni goście witani przez 
dyrektora placówki pana Dariusza Rompcę: córka Lecha Bąd-
kowskiego – p. Sławina Kosmulska wraz z mężem, wójt gminy 
Luzino p. Jarosław Wejer, przewodniczący Rady Gminy Luzino 
p. Bartłomiej Formela, ksiądz prałat Zygfryd Leżański, dyrekto-
rzy szkół, przedszkola, radni Gminy Luzino z przewodniczącym 
Komisji Oświaty p. Mieczysławem Brzeskim, przewodnicząca 
Stowarzyszenia Pro Bono p. Genowefa Kasprzyk, przewodni-
cząca Rady Rodziców SP im. L. Bądkowskiego w Luzinie p. Alek-
sandra Meyer, rodzice, licznie zgromadzeni uczniowie, każdy z 
przypiętym kotylionem w kaszubsko czarno-żółtych barwach. 
Na część artystyczną złożyła się inscenizacja baśni napisanej 
przez L. Bądkowskiego dla córki Sławiny pt. „Zaklęta króle-
wianka”. Spektakl został przygotowany przez nauczyciela języka 
kaszubskiego p. Mieczysława Bistronia i przy współpracy in-
nych nauczycieli- p.Grzegorza Białka, p. Alicję Klinkosz, p. Iza-
belę Mrozek, p. Teresę Skielnik oraz p. Mieczysława Brzeskiego. 
Młodzi aktorzy wypowiadający swoje kwestie piękną kaszubsz-
czyzną to 26 uczniów naszej szkoły z klas II- VI. Niezwykłych 

wrażeń estetycznych dostarczały bogate kostiumy, ciekawa sce-
nografia oraz, podkreślająca dynamikę akcji, muzyka. Spektakl, 
choć długi, przykuwał uwagę całej widowni, która nagradzała 
występujących gorącymi brawami zarówno w trakcie trwania 
przedstawienia, jak i po jego zakończeniu. Brawo dla aktorów i re-
alizatorów. Po inscenizacji głos zabrali zaproszeni goście. Gratu-
lowali szkole osiągnięć i życzyli utrzymania wysokiego poziomu 
i „ormuzdowej skry” towarzyszącej wszystkim zamierzeniom.

„Czytanie łączy pokolenia”, pod takim hasłem w Gmin-
nej Bibliotece im. Leona Roppla w Luzinie,  w dniach od 
8 do 15 maja 2014 roku, będą odbywały się, w ramach XI 
Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, spotkania dla wszyst-
kich chętnych mieszkańców gminy w ramach Tygodnia Bi-
bliotek, m.in. „Noc w bibliotece”. Szczegółowe informacje 
zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki
www,biblioteka@luzino.info

TYDZIEŃ BIBLIOTEK

BIEGI PO ZDROWIE
Gminny Klub Sportowy w Luzinie zaprasza na Wiosen-
ne Biegi Po Zdrowie 2014, które będą odbywać się  w termi-
nach: 2 czerwca – I bieg, 6 czerwca – II bieg, 9 czerwca – finał.
Zapraszamy  na boisko Szkoły Podstawowej im. Lecha Bądkow-skiego w Luzinie
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            Kalendarz Imprez 2014 

 

Termin Nazwa Imprezy Godziny Miejsce 

26.04 IV liga GOSRiT/Wikęd Luzino-Żuławy Nowy dwór 16.00 Stadion GOSRiT Luzino 

26.04 Grand Prix Luzina w tenisie stołowym o puchar Wójta Gminy Luzino 9.00-14.30 Hala Widowiskowo - Sportowa 

01.05. Półfinały Turnieju o Puchar Wójta Gminy Luzino  Dąbrówka 10.00 Boisko Sołeckie w Dąbrówce 

01.05 Półfinały Turnieju o Puchar Wójta Gminy Luzino w Kochanowie 11.00 Boisko Sołeckie w Kochanowie 

03.05 XV Finał Turnieju o Puchar Wójta (15-lecie rozgrywek)  11.00 Stadion GOSRiT Luzino 

04.05 II liga Kobiet GOSRiT Luzino -  KKP II Metal Group Bydgoszcz 13.00 Stadion GOSRiT Luzino 

04.05 IV liga GOSRiT/Wikęd Luzino- Piast Człuchów 11.00   Stadion GOSRiT Luzino 

07.05 Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Mini Piłkę Nożną Dziewcząt 10.00 Orlik Luzino 

08.05 Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Mini Piłkę Nożną Chłopców 10.00 Orlik Luzino 

10.05 Szkolna Liga Siatkówki  9.00 -12.00 Hala Widowiskowo - Sportowa 

11.05 Grand Prix Luzina w tenisie stołowym o puchar Wójta Gminy Luzino 9.00 -14.30 Hala Widowiskowo - Sportowa 

17.05 IV liga GOSRiT/Wikęd Luzino - Pogoń Lębork 14.00 Stadion GOSRiT Luzino 

23.05 Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w 4-boju LA 10.00 Stadion GOSRiT Luzino 

25.05 Otwarty Turniej Tenisa Stołowego 10.00 Hala Widowiskowo - Sportowa 

29.05 VI Spartakiada Przedszkolaków 10.00 Hala Widowiskowo - Sportowa 

31.05. IV liga GOSRiT/Wikęd Luzino - GKS Przodkowo 16.00 Stadion GOSRiT Luzino 

01.06. II liga Kobiet GOSRiT Luzino - Tucholanka Tuchola 14.00 Stadion GOSRiT Luzino 

31.05 III Kaszubska 15 10.00 Hala Widowiskowo - Sportowa 

08.06 VI Paraolimpiada 12.00 Hala Widowiskowo - Sportowa 

08.06 Charytatywny Bieg i Marsz „Skrzydło Anioła” 12.00 Hala Widowiskowo - Sportowa 

08.06 II liga Kobiet GOSRIT Luzino– GSS Grodzisk Wielkopolski  16.00 Stadion GOSRiT Luzino 

14.06. IV liga GOSRiT/Wikęd Luzino- GKS Kolbudy 16.00 Stadion GOSRiT Luzino 

21.06. IV liga  GOSRiT/Wikęd Luzino –Anioły Garczegorze 17.00 Stadion GOSRiT Luzino 

21.06 I   Kaszub Cup - otwarty Puchar Kaszub Sztuk Walki Federacji WFMC  10.00 Hala Widowiskowo - Sportowa 

28.06  Summer Kaszub Cup 10.00  Stadion GOSRiT Luzino 

29.06   Summer Kaszub Cup 10.00  Stadion GOSRiT Luzino 
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Koncert „Kultura bez granic” zorganizowany  przez Stowarzy-
szenie Inicjatyw Obywatelskich PRO BONO, Gminny Ośro-
dek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną pod patronatem 
Wójta Gminy Luzino, odbył się 12 kwietnia 2014r. W ramach 
koncertów wystąpiły Zespoły Biłgoradzkiego Instytutu Sztu-
ki i Kultury: orkiestra estradowo – jazzowa „BILYAR BAND”, 
zespół bębniarzy „DRUMANIA” i teatr wolnego ruchu „WY-
SOKOŚĆ”.  Młodzi artyści zaprezentowali wysokiej klasy wi-
dowisko  muzyki i ruchu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury.  
Koncert  ten spotkał się z zainteresowaniem ze strony mieszkań-
ców gminy i nie tylko, którzy obejrzeli trwające 1,5 godzinne 
widowisko. Celem koncertu było pokazanie, że kultura działa 
poza wszystkimi podziałami i jest otwarta dla wszystkich, któ-
rzy z niej chcą korzystać.  Najważniejszym jej zadaniem jest 
łączenie,  a nie dzielenie społeczeństwa.  Koncert miała po-
prowadzić  Prezes Stowarzyszenia PRO BONO Genowefa Ka-
sprzyk. Niestety nagła śmierć uniemożliwiła Jej poprowadzenie 
tego koncertu  i z tego też względu organizatorzy postanowili 
ten koncert zadedykować zmarłej radnej Genowefie Kasprzyk.

KULTURA BEZ GRANIC

Wielkimi krokami zbliża się trzecia edycja Kaszubskiej  Pięt-
nastki, biegu który na stale wpisał się do kalendarza imprez 
sportowych naszej gminy. Start  biegu nastąpi w sobotę 31 maja 
2014r. o godz.10.00,  sprzed gimnazjum. Trasa biegu nie bę-
dzie zmieniona w porównaniu z ubiegłym rokiem. Popularność 
Kaszubskiej Piętnastki, w środowisku biegaczy systematycznie 
rośnie, co przekłada się na wzrost liczby uczestników biegu. 
Organizatorzy, w tym członkowie GKS „Kaszubi Luzino”, spo-
dziewają się kilkuset biegaczy z terenu całego kraju i zagrani-
cy. Nowością w tegorocznym biegu, będzie osobna klasyfikacja 
mieszkańców gminy Luzino. Nagrodzone zostaną osoby, które 
zajmą miejsca od pierwszego do szóstego w kategoriach kobiet 
i mężczyzn. Bardzo serdecznie zapraszamy do czynnego uczest-
nictwa i gorącego kibicowania. Do zobaczenia na trasie.

TURNIEJ DRUŻYN SOŁECKICH
W długi weekend majowy rozegrany zostanie już po raz 15 Tur-
niej Drużyn Sołeckich o Puchar Wójta Gminy Luzino. Historia 
zawodów sięga 2000 roku, kiedy na jedynym wtedy boisku w 
Luzinie z inicjatywy Zdzisława Koszałka rozegrany został pierw-
szy historyczny turniej. Zwycięzcą zawodów, w których uczest-
niczyło 6 reprezentacji sołectw naszej gminy, została drużyna 
Kębłowo.  Dzięki zaangażowaniu wielu społeczników, sołtysów 
oraz władz gminy rozgrywki te na stałe wpisały się do kalendarza 
imprez sportowych na naszym terenie oraz przyczyniły się do 
popularyzacji sportu w większości miejscowości Gminy Luzino.
Rozgrywki te, były początkiem rozwoju sportu w prawie wszyst-
kich sołectwach. Już wiosną 2001 roku rozpoczęły się regular-
ne rozgrywki Luzińskiej Ligi Sołeckiej, w której uczestniczyło 
8 drużyn. W tym czasie zaczęły we wsiach powstawać boiska, 
które od razu stały się centrami rekreacji, miejscami spotkań 
lokalnej społeczności. Pierwsze z nich powstało  w Zelewie. 
W 2001 roku rozegrany został II Turniej o Puchar Wójta Gmi-
ny Luzino. Tym razem najlepszym zespołem zostało Luzino. 
Od 2003 roku w cyklicznych rozgrywkach sołeckich i turnie-
ju  uczestniczyło z przerwami 10 zespołów. Warto dodać, że 
co niedzielne mecze gromadzą całe wsie, które kibicują swoim 
piłkarzom. Z chwilą powstania Hali Widowiskowo – Sportowej 
GOSRiT, rozgrywki zostały uatrakcyjnione ligą halowa. Już w 
2008 roku 10 drużyn przystąpiło do rozgrywek Luzińskiej Ligi 
Sołeckiej na hali, które tradycyjnie  kończą się Turniejem o Pu-
char Przewodniczącego Rady Gminy Luzino. Pierwszym mi-
strzem halówki został Tępcz. Warto dodać, ze pierwszy turniej 
halowy o Puchar Przewodniczącego z braku lokalnej bazy ro-
zegrany został rok wcześniej na hali w Kostkowie. Dzisiaj cięż-
ko sobie wyobrazić nasz gminę  bez tych rozgrywek. Obecnie 
organizatorem ligi sołeckiej jest Witold Dąbrowski, a kierowni-
kami poszczególnych drużyn są:  Krzysztof Guzmann - sołecka 
Kębłowo, Mirosław Joskowski – sołecka Barłomino,  Wiesław 
Konkol - sołecka Kochanowo, Zbigniew Tobias - sołecka Luzino, 
Andrzej Żywicki - sołecka Milwino, Jarosław Reszke - sołecka 
Robakowo, Jerzy Neumuller - sołecka Sychowo, Waldek For-
mela -  sołecka Wyszecino, Łukasz Pawlak - sołecka Zelewo.
Już dzisiaj zapraszamy wszystkich uczestników, organiza-
torów i kibiców ligi sołeckiej na finał XV Turnieju o Pu-

char Wójta Gminy Luzino, który odbędzie się 3 maja 2014 
roku od godz. 11.00 na Stadionie GOSRiT w Luzinie. Zawo-
dy te będą okazją do spotkania wszystkich, którzy tworzyli 
te rozgrywki na przestrzeni 15 lat, wspólnego biesiadowa-
nia oraz podziękowania tym, którzy tworzyli te rozgrywki .

III   KASZUBSKA PIĘTNASTKA
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„Życie to prolog. Śmierć jest początkiem, nie końcem.”

Jest nam niezmiernie przykro, że dnia 11 kwietnia 2014 roku 
odeszła nagle ze społeczności gminy 

 

Ś.P.

GENOWEFA KASPRZYK

Radna Rady Gminy Luzino

(2002 – 2014)

samorządowiec, aktywny społecznik, 
animator wielu przedsięwzięć kulturalnych. 

Inicjator koncertów muzyki klasycznej, 
wystaw malarskich i sztuki ludowej, spotkań z ciekawymi ludźmi

Uważała, że należy „żyć z pasją i zarażać nią innych”,
 a w działalność publiczną wkładać całe serce wierząc, 

że to co się robi ma sens.  
Za swoje działania została odznaczona, odznaką 

„Zasłużony dla kultury polskiej”,
 przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rodzinie Zmarłej, a w szczególności 
mężowi Henrykowi i synowi Maciejowi  

przekazujmy  wyrazy szczerego współczucia
 z powodu śmierci żony i matki.

                         Wójt Gminy Luzino
                          Jarosław Wejer

                         wraz ze wszystkimi  współpracownikami

Poruszeni nagłą śmiercią Radnej Gminy Luzino
Śp. GENOWEFY KASPRZYK

szczere wyrazy współczucia Najbliższym oraz Rodzinie

                                                        składają
Sołtysi Gminy Luzino

                                                                        

Umarłych wieczność dotąd trwa 
Dokąd pamięcią im się płaci 

Chwiejna waluta. Nie ma dnia 
By ktoś wieczności swej nie stracił.  

(W. Szymborska) 

Z największym smutkiem i głębokim żalemZ największym smutkiem i głębokim żalemZ największym smutkiem i głębokim żalemZ największym smutkiem i głębokim żalem    

przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci wielwielwielwieloletniej oletniej oletniej oletniej 

radnej śp. Genowefyradnej śp. Genowefyradnej śp. Genowefyradnej śp. Genowefy Kasprzyk. Kasprzyk. Kasprzyk. Kasprzyk.    

W imieniu Rady Gminy Luzino wyrazy najgłębszego W imieniu Rady Gminy Luzino wyrazy najgłębszego W imieniu Rady Gminy Luzino wyrazy najgłębszego W imieniu Rady Gminy Luzino wyrazy najgłębszego 

współczucia przekazujemy Rodzinie Zmarłej.współczucia przekazujemy Rodzinie Zmarłej.współczucia przekazujemy Rodzinie Zmarłej.współczucia przekazujemy Rodzinie Zmarłej.    

Gmina Luzino utraciła Gmina Luzino utraciła Gmina Luzino utraciła Gmina Luzino utraciła działaczkędziałaczkędziałaczkędziałaczkę samorządow samorządow samorządow samorządowąąąą                                                

i animatorkęi animatorkęi animatorkęi animatorkę kultury, dl kultury, dl kultury, dl kultury, dla a a a którejktórejktórejktórej dobro ziemi luzińskiej  dobro ziemi luzińskiej  dobro ziemi luzińskiej  dobro ziemi luzińskiej                                                     

i jej mieszkańców zawsze stało na pierwszym miejscu.i jej mieszkańców zawsze stało na pierwszym miejscu.i jej mieszkańców zawsze stało na pierwszym miejscu.i jej mieszkańców zawsze stało na pierwszym miejscu.    

Cześć Jej Pamięci!Cześć Jej Pamięci!Cześć Jej Pamięci!Cześć Jej Pamięci!    

    

                                                               W imieniu Rady Gminy LuzinoW imieniu Rady Gminy LuzinoW imieniu Rady Gminy LuzinoW imieniu Rady Gminy Luzino    

Przewodniczący Bartłomiej FormelaPrzewodniczący Bartłomiej FormelaPrzewodniczący Bartłomiej FormelaPrzewodniczący Bartłomiej Formela

WIELKANOC NA KASZUBACH
Trzeci Luziński Przegląd „Wielkanoc na Kaszubach”, który od-
był się 13 kwietnia 2014r. zorganizowany został przez: Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Luzinie, Gminny Ośrodek Sportu, Re-
kreacji i Turystyki w Luzinie, Powiatowy Ośrodek  Doradztwa 
Rolniczego Oddział  Wejherowo oraz Stowarzyszenie Inicjatyw 
Obywatelskich  „PRO BONO”, pod patronatem Wójta Gminy 
Luzino – Jarosława Wejer . Przegląd ten kierowany był głównie 
do kół gospodyń wiejskich oraz stowarzyszeń z terenu powia-
tu wejherowskiego. W przeglądzie brało udział 11 Kół  Gospo-
dyń oraz Stowarzyszeń. Komisja konkursowa w składzie: Iwona 
Świętosławska, etnograf z Muzeum Narodowego z Gdańska, 
Hanna Rocławska, kierownik Powiatowego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego, Piotr Sułek z Restauracji ,,Czardasz”z Luzina. 
W trakcie trwania przeglądu wystąpiły zespoły taneczne ,,PO-
WER DANCE”, „RÓŻYCZKI”, „ARABESQUE’A” oraz grupa 
teatralna „POD BUMĄ” z Kochanowa. W konkurencji na naj-
piękniejszą palmę wielkanocną I miejsce zajęło Stowarzyszenie 
Gospodarzy, Gospodyń i Sympatyków Wsi Robakowo, w kate-
gorii na najpiękniejszą pisankę wielkanocną I miejsce przypadło 
Kołu Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich z Kębłowa,  natomiast 
w kategorii na najpiękniejszy stół wielkanocny I miejsce zajęło 
Koło Gospodyń Wiejskich z Perlina. Wszystkie Koła uczestni-
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czące w przeglądzie otrzymały nagrody rzeczowe, które ufundo-
wali i przekazali wójtowie z poszczególnych gmin. Dodatkową 

atrakcją imprezy były stoiska gastronomiczne, rękodzielnicze, 
malarstwa, rzeźby i ozdób świątecznych stołów wielkanocnych. 

Przegląd zakończył się wspólną degustacją potraw przygotowa-

nych przez poszczególne koła gospodyń wiejskich. Sponsorem 
tegorocznej edycji przeglądu był Pan Piotra Waga, właściciel 
firmy budowlanej z Luzina, któremu  składamy podziękowania.


