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Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół

oraz wesołego „Alleluja”

życzy
Wójt Gminy

Jarosław Wejer
oraz

w imieniu Rady Gminy
Przewodniczący Bartłomiej Formela
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INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA
za okres od 27 grudnia 2014 roku do 25 marca 2015 roku

1) Dnia 9 stycznia odbył się koncert „Luzińskie Kolędowa-
nie z zespołem Pectus”. Przy pełnej hali oglądaliśmy pięk-
ny koncert, który był bardzo dynamiczny i został bardzo 
dobrze przyjęty przez mieszkańców.
2) W styczniu odbyły się zebrania wiejskie. W siedmiu 
wsiach wybrano sołtysów i rady sołeckie. Zebrania odbyły 
się w następujących terminach: 14 stycznia 2015 r. – Ro-
bakowo; 19 stycznia 2015 r. – Kębłowo; 26 stycznia 2015 

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI
PRZEWODNICZĄCEGO 

za okres od 01 stycznia do 24 marca 2015 roku

Realizowałem zadania przewodniczącego Rady Gminy 
według art. 19 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym i § 32 
Statutu. Zajmowałem się organizacją pracy Rady. Współ-
pracowałem z Wójtem Gminy realizując zadania Rady 
zgodnie z przepisami prawa. Zgodnie z § 32 Statutu pełni-
łem dyżury w biurze. Przyjmowałem mieszkańców i rad-
nych. Uczestniczyłem w Zebraniach Wiejskich w Robako-
wie, Kębłowie, Milwinie i Luzinie. W dniu 20  tycznia 2015 
roku wraz z przewodniczącym Komisji Rewizyjnej oraz 
pracownikami Urzędu Gminy uczestniczyłem w szkoleniu 
związanym z obowiązkami i prawami radnych. Również 
20 stycznia wspólnie z Wójtem Gminy Luzino uczestni-
czyłem w I Konwencie Samorządowym zorganizowanym 
z inicjatywy Starosty Powiatu Wejherowskiego Pani Ga-
brieli Lisius. W dniu 29 stycznia na wniosek Wójta odbyła 
się Sesja Rady Gminy, której przewodniczył Wiceprze-
wodniczący Rady radny Stanisław Engelbrecht. W  dniu 
10 marca 2015 roku, w budynku Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Luzinie, odbyła się narada z radnymi i sołtysami 
połączona ze szkoleniem dla radnych i sołtysów z zakresu 
obowiązków i praw radnych i sołtysów. W dniu 22 marca 
2015 roku na Hali Widowiskowo – Sportowej w Luzinie 
odbył się turniej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy. 
Zwycięzcą została drużyna z Robakowa, której serdecznie 
gratuluję. 24 marca 2015 roku podczas spotkania Wójta 
Gminy z sołtysami uroczyście podziękowaliśmy naszych 
wieloletnich współpracownikom, a mianowicie byłemu 
sołtysowi wsi Wyszecino Panu Zygmuntowi Wiśniewskie-
mu, który sprawował funkcję sołtysa przez 28 lat oraz Pani 
Iwonie Hewelt, która była sołtysem Barłomina przez ostat-
nie 4,5 roku. Koordynowałem pracę komisji Rady Gminy. 
I tak w dniach: 26 stycznia i 16 marca 2015 roku odbyło 
się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, 17 marca 2015 roku 
odbyło się posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecz-
nej, 18 marca 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu, 19 marca 2015 roku odbyło się 
posiedzenie Komisji Gospodarczej i Samorządu, 20 mar-
ca 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska.

Przewodniczący Rady Gminy
Bartłomiej Formela

r. – Milwino; 27 stycznia 2015 r. – Luzino; 28 stycznia 2015 
r. – Dąbrówka; 16 lutego 2015 r. – Sychowo – sołtysem 
został p. Michał Kummer; 17 lutego 2015 r. – Barłomino – 
sołtysem został p. Mariusz Stenka; 18 lutego 2015 r. – Ko-
chanowo – sołtysem została p. Łucja Tokarska; 23 lutego 
2015 r. – Tępcz – sołtysem została p. Małgorzata Licau; 
25 lutego 2015 r. – Wyszecino - wybrano sołtysa, który po 
dwóch dniach zrezygnował; 26 lutego 2015 r. – Zielnowo – 
sołtysem został p. Stanisław Chojnowski; 26 lutego 2015 r. 
– Zelewo – sołtysem został p. Ryszard Groth.
We wsiach, których statut przewiduje wybór sołtysa przez 
głosowanie do urn wyborczych, tj. Luzino, Kębłowo, Mil-
wino, Robakowo, Dąbrówka wybory odbędą się w nie-
dzielę 17 maja 2015 r.
3) Dnia 20 marca br. Hospicjum Puckie zorganizowało 
w Hali Widowiskowo-Sportowej w Luzinie Koncert Cha-
rytatywny, na którym wystąpił Zespół Farba oraz Mieczy-
sław Szcześniak.
4) Rozpoczęto równanie dróg gminnych na terenie gminy 
Luzino.
5) Inwestycje realizowane w I półroczu br.:
a) Trwają prace przy centrum Luzina. W ramach tego za-
dania zostanie wykonany staw o pow. 1300 m2 i chodnik 
szerokości 2-3 m o łącznej powierzchni 1695 m2, zostanie 
ustawionych 15 ławek, 47 lamp oświetleniowych oraz zo-
staną nasadzone byliny i krzewy.
b) Modernizacja infrastruktury drogowej na potrzeby 
funkcjonowania Izby Regionalnej w Gminie Luzino – pro-
jekt współfinansowany w ramach działania 413 „Wdraża-
nie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji od-
powiadających warunkom przyznania pomocy w ramach 
działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 
207-2013. W ramach zadania wykonano utwardzenie 
kostką betonową drogi dojazdowej do Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Luzinie. Wykonano również 14 miejsc 
parkingowych wraz z wymianą konstrukcji nawierzchni 
istniejących zjazdów na drogę powiatową nr 1451G przy 
budynku Policji. Inwestycja zakończona 20 marca br. 
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 123 037,85 zł brutto, 
w tym wykonawstwo 120 823,85 zł brutto, inspektor nad-
zoru inwestorskiego 2 214,00 zł brutto.
c) Remont nawierzchni istniejącej płyty boiska sporto-
wego zlokalizowanego na działce nr 361 w miejscowości 
Kębłowo – projekt współfinansowany w ramach działania 
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie 
operacji odpowiadających warunkom przyznania pomo-
cy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego 
PROW na lata 207-2013. W ramach zadania wykonany 
zostanie remont istniejącej płyty boiska z asfaltobetonu 
przy budynku Szkoły Podstawowej w Kębłowie. Wykona-
na zostanie nawierzchnia sportowa, poliuretanowa typu 
natrysk o gr. 13 mm układana na warstwie elastycznej – 
mieszaninie kruszywa, mineralnego granulatu gumowego 
SBR i spoiwa poliuretanowego. Planowany termin zakoń-
czenia inwestycji upływa 10 kwietnia br. Ogólny koszt in-
westycji wynosi 60 266,08 zł brutto, w tym wykonawstwo 
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58 666,08 zł brutto, inspektor nadzoru 1 600,00 zł brutto.
d) W dniu 26 marca br. mija termin składania ofert na 
zadanie pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej po-
przez budowę ciągu pieszego w miejscowości Luzino 
przy ul.  Lipowej”. Projekt współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rybackiego, w ramach Środka 
4.1  „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”, objętego 
osią priorytetową 4 –Zrównoważony rozwój obszarów za-
leżnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym 
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeż-
nych obszarów rybackich 2007-2013”. W ramach zada-
nia planuje się wykonać chodnik o nawierzchni z kostki 
betonowej, o długości ok. 520,0 m i szerokości ok. 2,0 m 
ze zjazdami na posesje na odcinku od ul. Orzechowej do 
wiaduktu kolejowego.
e) W dniu 9 kwietnia br. mija termin składania ofert na za-
danie pn. „Budowa chodników w ramach operacji UPO-
RZĄDKOWANIE INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ 
W MIEJSCOWOŚCI LUZINO” . Projekt realizowany jest 
przy współudziale środków finansowych z Unii Europej-
skiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013; oś 3 „Jakość życia na obszarach wiej-
skich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313, 
322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”. W ramach zadania pla-
nuje się wykonać:
a. budowę chodnika w ciągu ulicy Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego, na odcinku od ul. Wilczka do działki 191/7 w 
miejscowości Luzino, o długości ok. 276 mb, prawostron-
nego, o szerokości od ok. 1,7 m do ok. 2,0 m wraz ze zjaz-
dami indywidualnymi do przyległych terenów mieszkal-
nych,
b. budowę chodnika w pasie drogowym ulicy Robakow-
skiej, na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Młyńskiej w miej-
scowości Luzino (ograniczenie zakresu do prawej strony 
ul. Robakowskiej, jadąc z Luzina do Robakowa), o długo-
ści 424 mb, o szerokości od ok. 1,5 m do ok. 2,0 m wraz ze 
zjazdami indywidualnymi do przyległych terenów miesz-
kalnych.

Wójt Gminy Luzino
Jarosław Wejer

SESJE RADY GMINY
W dniu 30 grudnia 2014 roku odbyła się w Szkole Podsta-
wowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie sesja Rady 
Gminy składająca się z dwóch części, zwyczajnej i uroczy-
stej. Na sesji podjęte zostały uchwały Wieloletniej Progno-
zy Finansowej na lata 2015 – 2024 oraz budżetu na rok 
2015, a także uchwały dotyczące wprowadzenia zmian 
w  Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2024 
i budżetu gminy na 2014 rok. Przyjęty został również ra-
mowy plan pracy rady oraz jej komisji i plan kontroli na 
2015 rok. Dokonano zmiany w Uchwale  Nr XXIX/370/2013 
z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystan-
ków komunikacyjnych na terenie Gminy Luzino oraz wa-
runków i zasad korzystania z tych przystanków, zmienio-

nej uchwałą Nr XXXVIII/447/2014 Rady Gminy Luzino 
z dnia 31 marca 2014 roku. Uchwalając Wieloletnią Pro-
gnozę Finansową na lata 2015 – 2024 oraz budżet gminy 
na 2015 rok, Przewodniczący Rady Gminy poinformował, 
iż projekty tych uchwał zostały szczegółowo omówione na 
posiedzenia komisji rady. Wójt Gminy odczytał projekty 
uchwał oraz przedstawił opinie Regionalnej Izby Obra-
chunkowej, w tym zakresie. W sprawie projektu uchwały 
dotyczącej budżetu gminy na 2015 rok przedstawione zo-
stały również stanowiska komisji rady. Przewodnicząca 
Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Małgorzata Licau, 
poinformowała, iż komisja przyjęła projekt budżetu gmi-
ny na 2015 rok,  w zakresie ochrony zdrowia i opieki spo-
łecznej, jednogłośnie, tj. 8 głosami „za”. Przewodniczący 
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Ryszard Groth, 
poinformował, że komisja  przyjęła projekt budżetu gminy 
na 2015 rok, 7 głosami  „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymują-
cym się”.  Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury 
i  Sportu Wiesław Trepczyk, poinformował, że komisja 
przyjęła projekt budżetu gminy na 2015 rok, w zakresie 
oświaty, kultury i  sportu, 7 głosami „za”, 0 głosem „prze-
ciw” i 1 głosem „wstrzymującym się”. Przewodniczący Ko-
misji Gospodarczej i Samorządu Bartłomiej Formela, po-
informował, że komisja przyjęła projekt budżetu gminy na 
2015 rok, jednogłośnie, tj. 9 głosami „za”. Z uwagi na brak 
wniosków komisji w sprawie projektu budżetu gminy na 
2015 rok, Wójt Gminy nie sporządził stanowiska, w tej 
sprawie. Podał informacyjnie, że na posiedzeniach komisji 
Rady Gminy na bieżąco wyjaśniano wszystkie sprawy nur-
tujące radnych. Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2015 – 2024 i budżetu gminy na 2015 
rok zostały podjęte jednogłośnie tj. 15 głosami „za”. O go-
dzinie 12.15 Przewodniczący Rady Bartłomiej Formela 
otworzył uroczystą część sesji, witając wszystkich zapro-
szonych gości, studentów, uczniów ze szkół średnich, gim-
nazjów, szkół podstawowych  oraz mieszkańców gminy. 
Uczniowie  Szkoły Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego 
w Luzinie zaprezentowali widowisko jasełkowe, które zo-
stało przygotowane przez nauczycieli: Marlenę Miotke 
i Henrykę Trybowską. Występ  uczniów spotkał się z mi-
łym przyjęciem i towarzyszyły mu gromkie brawa. Opra-
wę muzyczną uroczystej sesji przygotował Chór z Gimna-
zjum Publicznego im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich 
w Luzinie, pod dyrygenturą Zofii Meyer. Zaśpiewał kolędy 
i pastorałki, m.in. pieśni: „Wśród nocnej ciszy”,  „Przybie-
żeli do Betlejem”, „Pójdźmy wszyscy do stajenki”. Występy  
uczniów spotkały się z miłym przyjęciem i  wielkim uzna-
niem wśród publiczności. Towarzyszyły im gromkie bra-
wa. Przewodniczący Rady zwrócił się do studentów, 
uczniów szkół średnich i gimnazjów słowami: „To Wasze 
dzisiaj święto. Wasza uroczystość. Obecność Wasza gro-
madzi nas tutaj wszystkich. Dzisiaj w obecności zaproszo-
nych gości otrzymacie nagrody za swoje niezwykłe osią-
gnięcia. Pragnę złożyć Wam najserdeczniejsze podzięko-
wanie za to, że swoim przykładem, wzorem, codzienną 
pracą, sumiennością, rozwijacie swoje talenty, dając świa-
dectwo o różnorodnym bogactwie intelektualnym spo-
łeczności gminnej. Wasze wzorowe osiągnięcia w nauce, 
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kulturze i innych dziedzinach przyczyniają się do tego, że 
Gmina Luzino staje się szczególnym miejscem w Polsce. 
Wiedza jest największym darem jaki każdy może pomna-
żać. Nauka jest studnią bez dna, a zdobywanie wiedzy daje 
nadzieję na lepsze poznanie otaczającego świata i ludzi ży-
jących obok nas.” Komisja do spraw przyznawania nagród 
Rady Gminy Luzino, przyznała nagrody: 15 studentom, 
6  uczniom szkół średnich, 1 uczniowi Gimnazjum Pu-
blicznego Nr 1 w Gdyni i 44 uczniom Gimnazjum Pu-
blicznego im. Pisarzy Kaszubsko – Pomorskich w Luzinie, 
112 uczniom szkół podstawowych, w tym: 22 uczniom ze 
Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Barło-
minie, 26 uczniom Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Kębłowie, 44 uczniom Szkoły Podstawowej im. Lecha 
Bądkowskiego w Luzinie, 15 uczniom ze Szkoły Podsta-
wowej im. płk. Stanisława Dąbka w Sychowie oraz 
4  uczniom Szkoły Podstawowej w Wyszecinie. Nagrody 
wręczono: studentom: Emilii Knapińskiej, Karolinie 

Dampc, Emilii Wejer, Monice Sirockiej, Annie Westphal, 
Aleksandrze Taciak, Adamowi Lubockiemu, Katarzynie 
Reclaw, Kacprowi Semak, Patrycji Bober, Krzysztofowi 
Sielaff, Monice Topp, Wiolecie Kotłowskiej, Julii Słowy 
i Błażejowi Wohs; uczniom szkół średnich: Barbarze Pas-
chke, Paulinie Richert, Annie Bonk, Karolinie Wróbel, 

Agnieszce Szur, Adrianie Richert, Kindze Małaszyckiej, 
Michałowi Kożyczkowskiemu, Maciejowi Kożyczkow-
skiemu, Paulinie Rutkowskiej, Roksanie Klecha, Jagodzie 
Bobkowskiej, Paulinie Pieńkowskiej, Agnieszce Streng, 
Karolinie Kendziora, Klaudii Głodowskiej, Dominice En-
gelbrecht, Anecie Neumuller, Janowi Ossowskiemu i Klau-
dii Jaś; uczniom szkół podstawowych: szkoły w Barłomi-
nie: Julii Trybull, Judycie Gurskiej, Darii Lesner, Mariu-
szowi Formela, Eulalii Domke, Michałowi Białk, Maciejo-
wi Angel, Juliannie Domke, Amelii Hinc, Oldze Bobkow-
skiej, Oliwii Kandzorra, Weronice Hinc, Adrianie Bob-
kowskiej, Agacie Kamińskiej, Weronice Richert, Dominice 
Lewnau, Adamowi Hinc, Dominikowi Hinc, Dawidowi 

Pawłowi Patelczyk i Annie Baranowskiej; uczniom gimna-
zjum: Piotrowi Wołodko, Julii Bargańskiej, Maciejowi Na-
dolskiemu, Jakubowi Rompca, Ewelinie Semak, Wiktorii 
Damps, Wiktorii Drabik, Rafałowi Teclaf, Kindze Kar-
czewskiej, Januszowi Bruhn, Magdzie Kołacz, Jakubowi 
Meyer, Wiktorii Bladowskiej, Agacie Brzeskiej, Maciejowi 
Urban, Dominikowi Gąsiorowskiemu, Esterze Trockiej, 
Agacie Milbrod, Adrianie Nowickiej, Marcie Bobkowskiej, 
Natalii Wandtke, Markowi Malottki, Filipowi Hinz, Zu-
zannie Bodzoń, Jordanowi Nowak, Adriannie Groth, Na-
talii Grzenkowicz, Mateuszowi Kołacz, Paulinie Brzeskiej, 
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Bargańskiemu, Karolinie Bargańskiej, Kacprowi Hinc 
i Darii Nowickiej; szkoły w Kębłowie: Mateuszowi Stolc, 
Nikoli Bąk, Szymonowi Dampc, Zuzannie Dąbkowskiej, 
Weronice Potrykus, Adzie Siecińskiej, Natalii Szulc, Mar-

tynie Woźniak, Ninie Ziętarskiej, Filipowi Krakowiak, 
Marcinowi Żyłowskiemu, Kacprowi Macholl, Kamili 
Waga, Adrianie Dosz, Anastazji Janusz, Katarzynie Miotk, 
Kindze Karczewskiej, Weronice Woźniak, Adrianowi Petk, 
Karolowi Malottki, Jagodzie Groth, Karolinie Klawikow-
skiej, Pawłowi Szankin, Zbigniewowi Hinz, Hannie Wi-
śniewskiej i Szymonowi Miotk; szkoły w Sychowie: Marty-
nie Bieszk, Karolinie Gibowicz, Oliwii Kendziora, Natalii 
Teclaf, Monice Milke, Weronice Bonk, Weronice Szyme-
rowskiej, Natalii Syldatk, Martynie Pallach, Dorocie Bar-

gańskiej, Darii Hebel, Sandrze Noculak, Ewelinie Kupc, 
Marcinowi Skrzypkowskiemu i Marcinowi Stenka; szkoły  
w Wyszecinie: Michałowi Krausa, Marii Boyke, Magdale-

mili Łaga, Agacie Sikorra, Klaudii Holender, Wiktorii Da-
widowskiej, Julii Plecke, Patrycji Łuciuk, Kindze Joskow-
skiej, Agacie Kankowskiej, Weronice Jankowskiej, Igorowi 
Wiczkowskiemu, Natalii Szturgulewskiej, Alicji Szmuda, 
Kacprowi Gruba, Kacprowi Adamus, Pawłowi Chrabkow-
skiemu, Zuzannie Tobias, Mai Skiba, Milenie Kas, Karoli-
nie Reszke, Dagmarze Langa, Andżelice Kotłowskiej, Zu-
zannie Hinc, Kindze Czech, Marcie Witt, Patrycji Wujec, 
Franciszkowi Szymańskiemu, Agacie Szur, Poli Krauze, 
Pauli Tobias i Martynie Brzeskiej. Studenci i uczniowie 
szkól średnich otrzymali list gratulacyjny oraz nagrody fi-
nansowe, natomiast uczniowie szkół gimnazjalnych i pod-
stawowych również list gratulacyjny i nagrody rzeczowe. 
Przewodniczący Rady Gminy Bartłomiej Formela wraz z 
Wójtem Gminy Jarosławem Wejer, korzystając z obecności 
Pana Feliksa Sikory na sesji, złożył z okazji zakończenia VI 
kadencji Rady Gminy Luzino w latach 2010 – 2014, wyra-
zy uznania za zaangażowanie w pracę dla dobra społecz-
ności Gminy Luzino, dziękując za wysiłek włożony 
na rzecz rozwoju naszej gminy życząc dalszych sukcesów 
w życiu osobistym i zawodowym. W dniu 28 stycznia 2015 
roku odbyła się V sesja Rady Gminy Luzino, która została 
zwołana na wniosek Wójta Gminy Luzino, zgodnie z art. 
20 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzą-

nie Jarzembińskiej, Patrycji Gdańskiej i Aleksandrze Jul-
kowskiej; szkoły w Luzinie: Adamowi Pieńkowskiemu, 
Milenie Szymerowskiej, Wiktorii Sikora, Magdzie Płotka, 
Pawłowi Richert, Wiktorii Piepiórka, Marcie Magulskiej, 
Dominice Kankowskiej, Agnieszce Hewelt, Szymonowi 
Skiba, Natalii Kwidzińskiej, Beniaminowi Damps, Eweli-
nie Cyman, Karolinie Tobias, Aleksandrze Nowickiej, Ka-
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WYKAZ UCHWAŁ
Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy Luzino w dniu:
30 grudnia 2015 roku:
• Nr IV/18/2014 w sprawie: Zmiany Wieloletniej Progno-
zy Finansowej na lata 2014-2024,
• Nr IV/19/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 
2014 rok,
• Nr IV/20/2014 w sprawie zatwierdzenia ramowego pla-
nu pracy Rady Gminy Luzino na 2015 rok,
• Nr IV/21/2014 w sprawie zatwierdzenia planów pracy 
Komisji Rady Gminy,
• Nr IV/22/2014 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli 
Komisji Rewizyjnej na rok 2015,
• Nr IV/23/2014 w sprawie zmiany Uchwały 
Nr  XXIX/370/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie 
określenia przystanków komunikacyjnych na terenie 
Gminy Luzino oraz warunków i zasad korzystania z tych 
przystanków zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/447/2014 
Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2014 roku,
• Nr IV/24/2014 w sprawie: zmiany WIELOLETNIEJ 
PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2015-2024,
• Nr IV/25/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Luzino na 2015 rok.
28 stycznia 2015 roku:
• Nr V/26/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 
2015 rok
25 marca 2015 roku:
• Nr VI/27/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 
2015 rok – aneks do uchwały z 28 stycznia 2015 rok,
• Nr VI/28/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Powiatu Wejherowskiego,
• Nr VI/29/2015 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy 
Luzino Nr XLV/505/2014 z dnia 15 października 2014 r. 
w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy 
Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego i sto-
warzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 
2015 rok”,
• Nr VI/30/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2015 – 2024, 
• Nr VI/31/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 
2015 rok,
• Nr VI/32/2015 w sprawie zaciągnięcie kredytu długoter-
minowego,
• Nr VI/33/2015 w sprawie funduszu sołeckiego,
• Nr VI/34/2015 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z licz-
bą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicz-
nego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Luzino,
• Nr VI/35/2015 w sprawie uchwalenia zmiany Miejsco-
wego Planu Zagospodarowania Przestrzennego frag-
mentu wsi Barłomino część działki nr 67 zatwierdzonego 
Uchwałą nr XXXIV/255/2002 Rady Gminy Luzino z dnia 

dzie gminnym. Na sesji podjęto uchwałę dotyczącą zmia-
ny budżetu gminy na rok 2015. Projekt uchwały omówiła 
Mirosława Stolc. Zmiany w budżecie dokonano w związku 
z potrzebą zabezpieczenia środków finansowych na za-
kończenie realizacji  projektu pn. „Modernizacja oddzia-
łów przedszkolnych w Gminie Luzino”, realizowanego 
w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie, w obecności 14 radnych. 
Kolejna sesja odbyła się 25 marca 2015 roku. Na sesji za-
twierdzone zostały protokoły z poprzednich sesji, które 
odbywały się w okresie 01 grudnia 2014 – 28 stycznia 2015, 
przedstawione zostały informacje dotyczące działalności 
Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy w okresie między-
sesyjnym, a także wyniki kontroli Komisji Rewizyjnej, 
które były prowadzone w przedmiocie działalności Szkoły 
Podstawowej w Sychowie w zakresie wykorzystania sali 
gimnastycznej, kontroli inwestycji gminnej dotyczącej do-
budowy szybu windy do zewnętrznej ściany budynku 
ośrodka zdrowia, w związku z upływem w roku 2015 ter-
minu gwarancji oraz przetargu na budowę kanalizacji sa-
nitarnej. Ponadto podjęte zostały m.in. uchwały w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 
2024, budżetu gminy na 2015 rok, zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego, wyodrębnienia funduszu sołeckiego, 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskie-
go na remont drogi powiatowej na odcinku Zelewo – 
Kniewo, przystąpienia do zmian Miejscowego Planu Za-
gospodarowania Przestrzennego wsi Luzino, w zakresie 
działek 105/1, 1427, 951, oraz uchwalenia planów frag-
mentu miejscowości Barłomino – działki nr 67/2 i 67/3, 
fragmentu wsi Milwino w zakresie działki 140, nabycia 
nieruchomości pod drogi w Robakowie i Kębłowie, nada-
nia nazw ulic w Milwinie i Luzinie, uchwalenia Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt.
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15 marca 2002 r., w sprawie uchwalenia Miejscowych 
Planów Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów 
wsi Kochanowo (obręb Kębłowo), Barłomino, Robako-
wo, Sychowo, Wyszecino, Milwino, Dąbrówka, Zelewo, 
gm. Luzino (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2002 r., nr 28, 
poz. 681) w zakresie fragmentu miejscowości Barłomino 
(działki nr 67/2 i nr 67/3),
• Nr VI/36/2015 w sprawie uchwalenia zmiany Miejsco-
wego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmen-
tu wsi Milwino, działki nr 135, 136, 140, 151 i 154 na tere-
nie gminy Luzino w zakresie działki nr 140,
• Nr VI/37/2015 w sprawie przystąpienia do zmiany Miej-
scowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi 
Luzino (obręb geodezyjny Luzino) gm. Luzino, uchwalo-
nego Uchwałą Rady Gminy Luzino nr XXXIX/353/2010 
z dnia 24 marca 2010 r., w sprawie Uchwalenia Miejscowe-
go Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino 
(obręb geodezyjny Luzino), gmina Luzino (Dz. Urz. Woj. 
Pomorskiego Nr 81, poz. 1457 z dnia 07 czerwca 2010 r., 
ze zm.), w zakresie działek nr 105/1 i nr 1427,
• Nr VI/38/2015 w sprawie przystąpienia do zmiany Miej-
scowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi 
Luzino (obręb geodezyjny Luzino) gm. Luzino, uchwalo-
nego Uchwałą Rady Gminy Luzino nr XXXIX/353/2010 
z dnia 24 marca 2010 r., w sprawie Uchwalenia Miejscowe-
go Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino 
(obręb geodezyjny Luzino), gmina Luzino (Dz. Urz. Woj. 
Pomorskiego Nr 81, poz. 1457 z dnia 07 czerwca 2010 r., 
ze zm.), zmienionego Uchwałą Rady Gminy Luzino 
nr XLV/502/2014 z dnia 15 października 2014 r. w spra-
wie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospoda-
rowania Przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny 
Luzino), gmina Luzino w zakresie fragmentu miejscowo-
ści Luzino (działki: nr 94/53, 951 i 1131/6), (Dz. Urz. Woj. 
Pomorskiego, poz. 4234 z dnia 02 grudnia 2014 r.) w za-
kresie działki nr 951,
• Nr VI/39/2015 w sprawie nabycia nieruchomości (dział-
ki nr 34/34, 34/37, 34/40, 34/42 – Robakowo),
• Nr VI/40/2015 w sprawie nabycia nieruchomości (dział-
ka nr 364/49 – Kębłowo),
• Nr VI/41/2015 w sprawie nadania nazw ulicom w miej-
scowości Luzino,
• Nr VI/42/2015 w sprawie nadania nazw ulicom w miej-
scowości Milwino,
• Nr VI/43/2015 w sprawie uchwalenia „Programu opie-
ki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt”,
• Nr VI/44/2015 w sprawie ustanowienia treści upamięt-
nienia miejsca pochówku Rodziny Żelewskich.

WYKAZ PRZETARGÓW
od 10 grudnia 2014 r. do 16 marca 2015 r.

DOSTAWA WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ ELEKTRO-
NICZNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU PN. „ MO-
DERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 

W  GMINIE LUZINO”. W dniu 23.12.2014 r. nastąpiło 
otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego jak wyżej, prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego, z podziałem na cztery części. Do termi-
nu składania ofert, wpłynęły oferty, odpowiednio: Część 
nr 1 – Zakup wraz z dostawą urządzeń na wyposażenie 
kuchni oraz utrzymania czystości dla oddziałów przed-
szkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Luzino, 
z  oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie: 
od 55.337,70 zł brutto do 73.798,77 zł brutto. Zamawia-
jący do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył 
Wykonawca: Józef Kozłowski, 76-100 Sławno, Tychowo 
16, z oferowaną ceną 55.337,70 zł brutto, oraz terminem 
płatności do 30 dni. Część nr 2 – Zakup wraz z dosta-
wą wyposażenia wypoczynkowego i mebli dla oddzia-
łów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gmi-
nie Luzino, z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia 
w kwocie: od 176.978,55 zł brutto do 189.368,55 zł brutto. 
Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, któ-
rą złożył Wykonawca: JT MEBEL Sp. z o.o., 83-300 Kartu-
zy, ul. Gdańska 45, z oferowaną ceną 176.978,55 zł brutto, 
oraz terminem płatności do 30 dni. Część nr 3 – Zakup 
wraz z dostawą zabawek, pomocy dydaktycznych, arty-
kułów plastycznych i wyposażenia zapewniającego bez-
pieczne warunki opieki nad dziećmi dla oddziałów przed-
szkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Luzino, 
z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie: od 
193.057,75 zł brutto do 210.703,00 zł brutto. Zamawiający 
do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył Wy-
konawca: MOJE BAMBINO Sp. z o.o. Sp. k., 93-428 Łódź, 
ul. Graniczna 46 z oferowaną ceną 193.057,75 zł brutto, 
oraz terminem płatności do 30 dni. Część nr 4 – Zakup 
wraz z dostawą sprzętu ICT dla oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych w Gminie Luzino, z oferowaną 
ceną za wykonanie zamówienia w kwocie: od 207.485,01 
zł brutto do 228.386,40 zł brutto. Zamawiający do reali-
zacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył Wykonawca: 
ALLTECH Sp.j. Zdzisław Pająk Artur Pająk, 09-407 Płock, 
ul. Spółdzielcza 33 z oferowaną ceną 207.485,01 zł brutto, 
oraz terminem płatności do 30 dni.
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
DLA ZADANIA: „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SA-
NITARNEJ NA TERENIE AGLOMERACJI LUZINO” 
WCHODZĄCEGO W ZAKRES PROJEKTU PN. „UPO-
RZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKO-
WEJ NA TERENIE AGLOMERACJI LUZINO – OPRA-
COWANIE DOKUMENTACJI”, PRZEWIDZIANEGO 
DO REALIZACJI W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNO-
ŚCI. W dniu 30.12.2014  r. nastąpiło otwarcie ofert w po-
stępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wy-
żej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 
Do terminu składania ofert, wpłynęły oferty niepodlega-
jące odrzuceniu, z oferowaną ceną za wykonanie zamó-
wienia w kwocie: od 599.625,00 zł brutto do 1.107.000,00 
zł brutto. Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął 
ofertę, którą złożył Wykonawca: Pracownia Projektowa 
ANMAR s. c. Andrzej Krysiński, Anna Krysińska-Datta, 
Marek Datta, z oferowaną ceną 599.625,00 zł brutto, oraz 
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okresem gwarancji 60 miesięcy.
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
DLA ZADANIA: „BUDOWA SIECI WODOCIĄGO-
WEJ NA TERENIE AGLOMERACJI LUZINO” WCHO-
DZĄCEGO W ZAKRES PROJEKTU PN. „UPORZĄD-
KOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA 
TERENIE AGLOMERACJI LUZINO – OPRACOWANIE 
DOKUMENTACJI”, PRZEWIDZIANEGO DO REALI-
ZACJI W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNOŚCI. W dniu 
30.12.2014 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu 
o  udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej, prowa-
dzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do termi-
nu składania ofert, wpłynęły oferty, z oferowaną ceną za 
wykonanie zamówienia w kwocie: od 53.000,00 zł brutto 
do 430.500,00 zł brutto. Zamawiający do realizacji zamó-
wienia przyjął ofertę, którą złożył Wykonawca: Zakład 
Inżynierii Wodno- Ściekowej Aqua- Project, 85-065 Byd-
goszcz, ul. Chodkiewicza 15, z oferowaną ceną 241.080,00 
zł brutto, oraz okresem gwarancji 36 miesięcy.
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
DLA ZADANIA: „BUDOWA OBIEKTÓW ZAOPA-
TRZENIA W WODĘ NA TERENIE AGLOMERACJI 
LUZINO”, WCHODZĄCEGO W ZAKRES PROJEKTU 
PN. „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-
-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI LUZINO 
– OPRACOWANIE DOKUMENTACJI”, PRZEWIDZIA-
NEGO DO REALIZACJI W RAMACH FUNDUSZU 
SPÓJNOŚCI. Dnia 29.01.2015 r., działając na podstawie 
art. 93 ust. 3 ppkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pra-
wo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., 
poz. 907) Zamawiający zawiadamia, że postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej,  zostało 
unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy 
Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa 
kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfi-
nansowanie zamówienia i nie może tej kwoty do ceny naj-
korzystniejszej oferty.
SPRAWOWANIE FUNKCJI NADZORU INWESTOR-
SKIEGO NAD ZADANIEM: REWITALIZACJA PRZE-
STRZENI PUBLICZNEJ POPRZEZ ZAGOSPODARO-
WANIE CENTRUM WSI LUZINO. W dniu 05.01.2015 r. 
nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie za-
mówienia publicznego jak wyżej, prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego. Do terminu składania ofert, 
wpłynęły oferty z oferowaną ceną za wykonanie zamówie-
nia w kwocie: od 7.000,00 zł brutto do 27.798,00 zł brutto. 
Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, któ-
rą złożył Wykonawca: IMPACT Sp. z o. o., 81-350 Gdynia. 
Plac Kaszubski 8/205, z oferowaną ceną 9.850,00 zł brutto, 
oraz terminem płatności do 30 dni.
REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PO-
PRZEZ ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI LU-
ZINO. W dniu 16.01.2015 r. nastąpiło otwarcie ofert w po-
stępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak wy-
żej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 
Do terminu składania ofert, wpłynęły oferty niepodlegają-
ce odrzuceniu, z oferowaną ceną za wykonanie zamówie-

nia w kwocie: od 1.184.414,90 zł brutto do 2.679.171,71 
zł brutto. Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął 
ofertę, którą złożył Wykonawca: Produkcja i Eksploata-
cja Kruszywa FORMELLA s.c. Mariusz Formella, Tomasz 
Formella,  84-223 Linia, Niepoczołowice 3A, z oferowa-
ną ceną 1.184.414,90 zł brutto, oraz okresem gwarancji 
60 miesięcy.
RÓWNANIE I PROFILOWANIE DRÓG GRUN-
TOWYCH NA TERENIE GMINY LUZINO. W dniu 
12.03.2015 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu 
o  udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej, prowa-
dzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Do ter-
minu składania ofert, wpłynęły oferty niepodlegające 
odrzuceniu, z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia 
w kwocie: od 331.792,50zł brutto do 372.075,00 zł brutto. 
Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, któ-
rą złożył Wykonawca: P. U. T. ARWIT Arkadiusz Wicki, 
84-242 Luzino, ul. Gen. Sikorskiego 3, z oferowaną ceną 
331.792,50zł brutto, oraz terminem płatności do 30 dni.
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
DLA ZADANIA: „BUDOWA OBIEKTÓW ZAOPATRZE-
NIA W WODĘ NA TERENIE AGLOMERACJI LUZINO”, 
WCHODZĄCEGO W ZAKRES PROJEKTU PN. „UPO-
RZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKO-
WEJ NA TERENIE AGLOMERACJI LUZINO – OPRA-
COWANIE DOKUMENTACJI”, PRZEWIDZIANEGO 
DO REALIZACJI W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNO-
ŚCI. Ogłoszenie przekazano do publikacji w  Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej dnia 10.02.2015 r. Otwar-
cie ofert nastapiło 24.03.2015 r. Wpłynęły 2 oferty. Trwa 
procedura weryfikacji.
REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PO-
PRZEZ BUDOWĘ CIĄGU PIESZEGO W MIEJSCOWO-
ŚCI LUZINO PRZY ULICY LIPOWEJ. Otwarcie ofert na-
stapiło 26.03.2015 r. Wpłynęło 16 ofert. Trwa procedura 
weryfikacji.

WÓJT GMINY LUZINO
OGŁASZA

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej przedsta-
wionych działek niezabudowanych, położonych na terenie 
gminy Luzino, stanowiących własność GMINY LUZINO:
I. Jedn.rej. G 6 KW GD1W/00046085
wieś Dąbrówka w gminie Luzino
- Działka nr 49/2 obszaru 1248 m2, cena wywoławcza - 
24.000 zł.
- Działka nr 49/3 obszaru 1509 m2, cena wywoławcza – 
28.000 zł.
- Działka nr 49/4 obszaru 1509 m2, cena wywoławcza - 
28.000 zł.
Na teren w/w działek obowiązuje decyzja o ustaleniu wa-
runków zabudowy. Zgodnie z tą decyzją działki przezna-
czone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
Działki położone są w strefie ochrony konserwatorskiej 
historycznego zespołu ruralistycznego oraz w otulinie 
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. 
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II. Jedn.rej. G 3 KW GD1W/00044533
wieś Wyszecino w gminie Luzino
- Działka nr 82/1  obszaru 1146 m2, cena wywoławcza - 
17.000 zł.
- Działka nr 82/2  obszaru 1292 m2, cena wywoławcza - 
19.000 zł.
Na teren w/w działek obowiązuje decyzja o ustaleniu wa-
runków zabudowy. Zgodnie z tą decyzją działki przezna-
czone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
III. Jedn.rej. G 480 KW GD1W/00031760/8
wieś Kochanowo obręb Kębłowo w gminie Luzino
- Działka nr 309/2 obszaru 1119 m2, cena wywoławcza - 
34.000 zł.
- Działka nr 309/3 obszaru 1561 m2, cena wywoławcza - 
40.000 zł.
- Działka nr 309/4 obszaru 1505 m2, cena wywoławcza - 
43.000 zł.
- Działka nr 309/5 obszaru 1593 m2, cena wywoławcza - 
41.000 zł.
- Działka nr 309/6 obszaru 1447 m2, cena wywoławcza - 
42.000 zł.
- Działka nr 309/7 obszaru 1469 m2, cena wywoławcza - 
41.000 zł.
Na teren w/w działek obowiązuje decyzja o ustaleniu wa-
runków zabudowy. Zgodnie z tą decyzją działki przezna-
czone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2015 roku 
o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Luzinie przy ul. 
10 Marca 11 (Referat Zagospodarowania Przestrzennego, 
Nieruchomości i Ochrony Środowiska). Warunkiem przy-
stąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, 
w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek Gminy 
Luzino nr 81834900020012881820000090 - BS Krokowa 
Oddz. Luzino do dnia 23.04.2015r. 
Jednocześnie informuje się, że wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet 
ceny nabycia nieruchomości,  a pozostałym uczestnikom 
zwraca się w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetar-
gu. Jeżeli uczestnik , który  wygrał przetarg nie stawi się 
w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Gmina 
może odstąpić od umowy sprzedaży, a wpłacone wadium 
nie podlega zwrotowi. 
Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nie-
ruchomości. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT 
w wysokości 23% ceny.
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg zgod-
nie z  art.38 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościa-
mi z  dnia 21 sierpnia 1997r.( tekst jedn. Dz.U. z 2014r., 
poz.518)
Więcej informacji na temat  przetargu  można uzyskać 
w  Urzędzie Gminy w budynku przy ulicy 10 Marca 11 
w godzinach pracy urzędu w Referacie Zagospodarowania 
Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, 
tel. 678 20 68 w. 53 lub 54.

SIÓDMA EDYCJA
LUZIŃSKIEGO KOLĘDOWANIA…

Dnia 09.01.2015 roku w Hali Widowiskowo-Sportowej 
im. Marszałka Macieja Płażyńskiego w Luzinie po raz 
siódmy odbyło się „Luzińskie Kolędowanie”, tym razem 
z zespołem PECTUS. Występowi braci Szczepanik (Toma-
sza – lidera zespołu oraz Marka, Mateusza i Macieja), od 
samego początku, towarzyszyła wspaniała atmosfera, za 
sprawą publiczności, która licznie zgromadziła się w hali 
widowiskowo – sportowej. Podczas koncertu usłyszeliśmy 
zarówno kolędy, pastorałki, jak i najbardziej znane utwory 
zespołu, m.in. „Barcelona”. Publiczność miała okazję nie 
tylko posłuchać muzyki, ale dowiedzieć się również o tym, 
co było inspiracją dla kompozytora, autora tekstów do po-
wstania kolejno wykonywanych, przez zespół utworów.  
Po występie muzycy wyszli do publiczności i rozdawali 
autografy. Chętni mieli także możliwość, zrobienia sobie 
wspólnego zdjęcia z członkami zespołu PECTUS. Moż-
na było też nabyć płytę z najbardziej znanymi utworami 
zespołu. W trakcie koncertu odbyła się zbiórka pieniędzy 
na potrzeby organizacji wypoczynku dla podopiecznych 
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Stowarzyszenia „Oliwskie Słoneczko”. „Luzińskie Kolędo-
wanie”, które odbywa się w ramach akcji „Gwiazdy dzie-
ciom”, ciszy się dużym zainteresowaniem, nie tylko ze stro-
ny mieszkańców gminy, ale również gmin sąsiednich. Już 
dzisiaj zapraszamy do uczestnictwa w kolejnym koncer-
cie, który odbędzie się 
na początku stycznia 
2016 roku. Organi-
zatorem koncertu 
był Gminny Ośrodek 
Kultury w  Luzinie 
w  partnerstwie ze Sto-
warzyszeniem „Oliw-
skie Słoneczko” z sie-
dzibą w Lubinie oraz 
Gminnym Ośrodkiem 
Sportu, Rekreacji i Tu-
rystyki z Luzina. Spon-
sorem wydarzenia był 
GAZ-SYSTEM S.A., 
a patronat nad koncer-
tem objął Wójt Gminy 
Luzino. 

GIMNAZJALISTKI WYŚPIEWAŁY I MIEJSCE 
Dnia 16 stycznia w gimnazjum w Szemudzie odbył się 
X jubileuszowy Konkurs Kaszubskiej Pieśni Bożonaro-
dzeniowej. W przeglądzie wystąpiło około 200 młodych 
artystów.  Uczennica gimnazjum klasy IIIc, Agnieszka 
Szur, w kategorii  solistka zajęła  II miejsce, a  w kategorii 
zespołów,  wokalistki w składzie: Dominika Engelbrecht 
IIIh, Julia Stężewska IIIi, Klaudia Jaś IIh, Oliwia Woss Ib, 
Karolina Teclaf Ii, Jagoda Bobkowska IIIe, Kinga Wydra 
IIe, Wiktoria Dybowska IIe, Zuzanna Milewska IIe, Julia 

Brzozowska Ia, Aneta Neumiiller Ii, Anna Klein IIe, wy-
śpiewały I miejsce oraz otrzymały nagrodę specjalną – Na-
grodę Przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomor-
skiego Jana Kleinszmidta. Uczennice gimnazjum śpiewały 
kolędy Jerzego Stachurskiego oraz Edmunda Lewańczyka 
w opracowaniu dwu i trzy-głosowym, a do konkursu zo-
stały przygotowywane przez Zofię Meyer. Konkurs, z roku 
na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a jego  
poziom wykonawczy jest bardzo wysoki. Gratulujemy.

JASEŁKA GMINNE
W sobotę, 24 stycznia 2015 roku, w Szkole Podstawowej 
im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie odbył się XV Gmin-
ny Przegląd Jasełek i Zespołów Kolędniczych, w którym 
udział wzięły: Świetlica Integracyjna „Skrzydło Anio-
ła”, Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Twardowskie-
go w  Barłominie, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Kębłowie, Szkoła Podstawowa im. Lecha Bądkowskiego 
w Luzinie, Szkoła Podstawowa im. płk Stanisława Dąbka 
w Sychowie, Szkoła Podstawowa w Wyszecinie. Zespoły,  
w  klimacie świątecznego nastroju, zaprezentowały swoje  
przedstawienia, w których w większości głównym prze-
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słaniem była miłość. Występy zespołów oceniała komisja 
w  składzie: przewodniczący – Piotr Jędrzejczak, człon-
kowie – Alina Koczorska i Krystyna Potrykus. Nagrody 
przyznano wszystkim uczestniczącym zespołom kolęd-
niczym oraz indywidualnie, za szczególną grę aktorską, 
Rozalii Miotk i Paulinie Kepka ze Szkoły Podstawowej 
im. płk. Dąbka z Sychowa. Specjalne podziękowania skie-
rowano do nauczycieli i opiekunów przygotowujących 
zespoły do udziału w XV Gminnym Przeglądzie Jasełek 
i Zespołów Kolędniczych. Organizatorem przeglądu był 
Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie.

LAUREACI KONKURSU
„SZKOŁA Z TRADYCJĄ”

Reprezentacja Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana 
Twardowskiego w Barłominie uczestniczyła w uroczysto-
ści wręczenia nagród laureatom konkursu edukacyjne-
go „Szkoła z Tradycją”, organizowanego pod patronatem 
Marszałka Senatu Bogdana Borusiewicza. Gala finałowa 
odbyła się w Senacie RP. Szkoła za zajęcie I miejsca otrzy-
mała nagrodę w wysokości 5.000 zł. Uczniowie, w nagrodę  
wzięli również udział w symulacji staropolskiego posie-
dzenia Senatu. Ten dzień na zawsze zostanie w ich wspo-
mnieniach. Społeczność szkolna, dziękuje wszystkim, któ-
rzy zaangażowali się w internetowe głosowanie na tradycję 
szkoły „Niech świąteczne życzenia łączą pokolenia”.

ZABAWA KARNAWAŁOWA W KĘBŁOWIE
Dnia 14 lutego odbył się już po raz czwarty bal karnawa-
łowy dla dzieci, mieszkańców Kębłowa. Motywem prze-
wodnim tegorocznego balu był klimat Dzikiego Zachodu. 
Dzieci zabawiał Teatr Kufer z Gdyni, który poprowadził 
uczestników zabawy w roztańczony świat prerii, wśród 
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nadmuchanych kaktusów. Nie zabrakło również różnora-
kich konkursów i słodkości, o które zadbali rodzice oraz 
miejscowe Stowarzyszenie Gospodyń i Gospodarzy Wiej-
skich „Pod Podkową”. Zabawa była bardzo udana, o czym 
świadczyły zadowolone buzie maluchów. Zorganizowa-
nie zabawy karnawałowej było możliwe dzięki Sołtysowi 
Kębłowa i Radzie Sołeckiej oraz sponsorom indywidual-
nym: firmie,, AT-ROL”  Andrzej Tobiaski  z Kębłowa, fir-
mie Transport Ciężarowy, Roboty Ziemne Józef Formela 
z Luzina, oraz Joannie i Zenonowi Kamińskim właścicie-
lom Sklepu Odzieżowego ,,Green Shop” z Kębłowa. Or-
ganizator zabawy Stanisław Engelbrecht – radny Gminy 
Luzino dziękuje sponsorom, stowarzyszeniu i mieszkań-
com, za pomoc w jego organizacji. 

GMINNY OŚRODEK PROGRAMOWANIA
W BIBLIOTECE W LUZINIE

Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Roppla w Luzinie 
jest jedną z 20 bibliotek tworzących sieć punktów GO_
PRO!, czyli Gminnych Ośrodków Programowania. 
Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych rozwi-

jają w nich swoją kreatywność oraz uczą się logicznego 
myślenia i rozwiązywania problemów. W październiku 
2014  roku powstały pierwsze punkty GO_PRO! Zostały 
one wówczas wyposażone w sprzęt do nauki programowa-
nia, m.in. zestawy klocków Lego Mindstorms, które służą 
do konstrukcji robotów. Do końca 2014 roku w zajęciach 
w Gminnym Ośrodku Programowania wzięło udział oko-
ło 60 uczniów, programujących pod okiem specjalnie do 
tego przeszkolonych  pracowników biblioteki. W ramach 
tego projektu, w bibliotece powstanie „Klub KODERA”, 
w którym wszyscy chętni będą mogli rozwijać swoje za-
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interesowania i umiejętność programowania i logicznego 
myślenia. Uczestnictwo w klubie jest bezpłatne. Inicjatywę 
tworzenia sieci GO_PRO! realizuje Stowarzyszenie Edu-
kacji Pozaformalnej „MERITUM”. Projekt jest dofinanso-
wany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. 
Zapraszamy.

ELIMINACJE GMINNE ... 
Dnia 07 marca br. w Szkole Podstawowej im. płk Stanisła-
wa Dąbka w Sychowie odbyły się eliminacje gminne do 
Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i  Pro-
zy Polskiej. Celem konkursu jest kształtowanie wrażli-
wości na piękno języka ojczystego poprzez poznawanie 
i prezentację utworów z dorobku literatury polskiej oraz 
stworzenie możliwości do indywidualnej wypowiedzi ar-
tystycznej. Hasłem przewodnim tegorocznych zmagań 
recytatorskich były słowa „Poezja jest zwierciadłem du-
szy i myśli człowieka”. W eliminacjach uczestniczyło 20 
uczestników ze szkół podstawowych. Komisja w składzie: 
przewodnicząca – Grażyna Kulas, członkowie – Dorota 
Sychowska i  Władysława Joskowska,  przyznała uczest-
nikom następujące miejsca i wyróżnienia: w kategorii kl. 
I-III: I miejsce- Paweł Konkol (SP Sychowo), II miejsce – 
Agata Szur (SP Luzino), III miejsce – Weronioka Potrykus 
(SP Kębłowo), wyróżnienie – Natalia Teclaf (SP Sychowo) 
i Paulina Kankowska (SP Kębłowo), w kategorii kl. IV-
-VI: I miejsce – Zuzanna Felkner (SP Luzino), II miejsce 
– Weronika Bonk (SP Sychowo), III miejsce – Filip Miel-
nik (SP Sychowo) i Adriana Bobkowska (SP Barłomino), 
wyróżnienie – Weronika Boyke (SP Wyszecino). Do etapu 
powiatowego zakwalifikowały się osoby, które zajęły I i II 
miejsca w  każdej kategorii. Organizatorzy składają po-
dziękowanie wójtowi – Jarosławowi Wejer oraz Państwu 
J.A. Teclaf (Firma ARKABUD) za wsparcie finansowe, 
które umożliwiło zakup nagród książkowych dla uczestni-
ków eliminacji oraz Kwiaciarni „Maranta” z Luzina, Pani 
T. Tempskiej (Sklep Spożywczy w Milwinie), Pani J. Słowi 
(Sklep Spożywczy w Robakowie), Państwu L. D. Jarzem-
bińskim (Sklep LEWIATAN w Sychowie), Państwu T. Z. 
Bertrand (Sklep Spożywczy w Dąbrówce), Państwu M. Z. 

X GMINNY TURNIEJ EKONOMICZNY
Dnia 4 marca w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Kębłowie odbył się już X Gminny Turniej Ekonomiczny. 
Uczniowie klas III-VI z naszej gminy brali udział w eko-
nomicznych potyczkach, rozwiązując zadania związane 
z ekonomią domową, m. in. wyliczaniem kosztów podróży, 
wykonywaniem rozsądnych zakupów. Musieli wykazać się 
również znajomością pojęć ekonomicznych. Wszyscy za-
cięcie walczyli, a laureatami zostali: w kategorii wiekowej kl. 
III: I miejsce – Paulina Wiśniewska (SP Sychowo), II miej-
sce – Paweł Konkol (SP Sychowo), III miejsce – Filip Janu-
szewski(SP Kębłowo), w kategorii wiekowej kl. IV: I miejsce 
– Milena Kas (SP Luzino), II miejsce – Antonina Kas (SP 
Luzino), III miejsce – Jakub Gruba (SP Kębłowo), w kate-
gorii wiekowej kl. V: I miejsce – Krzysztof Klawikowski (SP 
Sychowo), II miejsce – Anna Grzegrzółka (SP Luzino), III 
miejsce – Paweł Chrabkowski  (SP Luzino),  w  kategorii 
wiekowej kl. VI: I miejsce – Magdalena Jarzembińska (SP 
Wyszecino), II miejsce – Kamila Łaga (SP Luzino), III miej-
sce – Michał Kędziora (SP Kębłowo). Uczestnicy turnieju 
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody, którymi były 
planszowe gry logiczno – strategiczne, ufundowane przez 
Wójta Gminy Luzino. Poczęstunek dla dzieci i opiekunów 
przygotowała Rada Rodziców szkoły w Kębłowie. Gratulu-
jemy uczestnikom ich wiedzy ekonomicznej. Dziękujemy 
im za udział w konkursie, a ich opiekunom za przygotowa-
nie swoich podopiecznych do turnieju.
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Dargacz z Milwina za ofiarowanie artykułów potrzebnych 
do przygotowania dekoracji sali konkursowej i poczęstun-
ku dla uczestników eliminacji.

UDANY DEBIUT
W I WOJEWÓDZKIM KONKURSIE …

W Zespole Kształcenia 
Podstawowego i Gimna-
zjalnego Nr 12 w Gdańsku 
odbył się I Wojewódzki 
Konkurs Profilaktyczno-
-Literacki pod hasłem 
„Samotność – lokatorka 
życia”. Jego celem jest pro-
pagowanie postaw altru-
istycznych, kształtowanie 
umiejętności radzenia 
sobie z własna samotno-
ścią a także uświadomie-
nie młodzieży, że wśród ludzi jest się często samotnym. 
W konkursie wzięły udział dwadzieścia trzy dwuosobowe 
zespoły z trzynastu szkół, m.in. z Pruszcza Gdańskiego, 
z Rytla, Przywidza, Bożegopola, Lęborka, Żukowa, Gdyni 
i Gdańska. Uczniowie mieli do wykonania zadania pla-
styczne, literackie i dramowe związane z tematem konkur-
su. Gimnazjum z Luzina  reprezentowały dwie uczennice 
z klasy IIIb – Julia Kwidzińska i Oliwia Holke, które zajęły 
I miejsce. Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło 07 marca 
2015 roku. Uczennicom gratulujemy sukcesu!

SUKCES MATEUSZA
W tym roku szkolnym, Mateusz Kołacz, uczeń klasy IIIb 
gimnazjum został finalistą Kuratoryjnego Konkursu Ma-
tematycznego. Do sukcesu przygotowywał się sumiennie 

i wytrwale pokonując następujące etapy konkursowe: etap 
szkolny, który odbył się 29.10.2014 roku, następnie rejo-
nowy: 05.12.2014 i na końcu wojewódzki: 23.02.2015. Ma-
tematyka to nie tylko cyfry i figury geometryczne, to prze-
strzeń, wymagająca logicznego myślenia i przewidywalno-
ści, czym niewątpliwie wykazał się Mateusz. Gratulujemy!

”PROFI IN DEUTSCH”
W dniu 16 marca 2015 r. w ZSP nr.4 im. Jakuba Wejhera 
w Wejherowie, odbył się II finał konkursu języka niemiec-
kiego ”Profi In Deutsch”.  Dziesięciu finalistów zostało wy-
łonionych spośród 65 uczniów, którzy wcześniej, w swo-
ich szkołach uczestniczyli w eliminacjach pisemnych. 
Do konkursu z naszej szkoły zakwalifikowała się Patrycja 
Mielewczyk z IIIe oraz Radosław Gryczewski z IIe. Finał 
był niezwykle emocjonujący. Nawiązywał formą do tele-
turnieju „Jeden z dziesięciu”. Gimnazjaliści przez około 
dwie godziny walczyli zacięcie o każdy punkt. W końcu 
wyłoniono zwycięską trójkę, wśród której znalazła się 
Patrycja Mielewczyk plasując się na III miejscu. Radek 
Gryczewski był IV. Uczniowie musieli wykazać się bardzo 
wysokim poziomem umiejętności w praktycznym posłu-
giwaniu się językiem niemieckim oraz wiedzą o krajach 
niemieckojęzycznych. Do konkursu przygotowywali się 
przez cały rok pod kierunkiem Joanny Szur.

SUPER BOWL
Dnia 17 marca 2015r. uczniowie Gimnazjum Publicznego 
w Luzinie wzięli udział w Etapie Powiatowym V Konkur-
su Języka Angielskiego Super Bowl. Konkurs ten odbył się 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie. W dro-
dze szkolnych eliminacji, w których udział brało ponad  
pięćdziesiąt osób, wyłoniono po trzech reprezentantów na 
poziomie klas pierwszych, drugich oraz trzecich. Byli to 
następujący uczniowie: Paweł Odwald  kl.Id, Sara Hampel 
Ih, Adam Pieńkowski kl. Ie, Jan Ossowski  i Radosław Gry-
czewski z kl. II e, Michał Kwidziński kl. IIc oraz uczniowie 
klas trzecich – Julia Kwidzińska kl. IIIb, Rafał Klawikow-
ski i Jakub Pobłocki z kl. IIIa. W trakcie konkursu ucznio-
wie gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatu 
wejherowskiego rozwiązywali zadania testowe, w których 
należało wykazać się szeroką  wiedzą z zakresu struktur 
gramatyczno-leksykalnych, znajomością słownictwa, 
idiomów angielskich a także literatury. Uczniowie, którzy 
zakwalifikowali się do ścisłego finału brali udział w części 
ustnej tegoż konkursu. Wśród nich znalazł się jeden z re-
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prezentantów gimnazjum w Luzinie – uczeń klasy II e, Jan 
Ossowski, który uzyskał pierwszą lokatę w kategorii klas 
drugich. Gratulujemy! 

ŚWIĘTO PATRONA I DZIEŃ JEDNOŚCI 
KASZUBÓW W LUZINIE

19 marca (19 strëmiannika)1238 r. - data, która stała się 
najważniejszą datą dla Kaszubów, stała się również wy-
jątkową dla społeczności Szkoły Podstawowej im. Le-
cha Bądkowskiego w Luzinie. Właśnie tego dnia odbyły 
się uroczystości Święta Patrona Szkoły oraz obchodzono 
Dzéń Jednotë Kaszëbów. Uczniowie przyszli tego dnia do 
swojej szkoły w strojach galowych, udekorowani czarno-
-żółtymi kotylionami. Najważniejszym punktem obcho-
dów było przedstawienie w języku kaszubskim, przygoto-
wane przez nauczycieli, a wykonane przez uczniów szkoły. 
Młodzi wykonawcy zachwycili wszystkich swoją piękną 
kaszubszczyzną. Szkołę odwiedziło wielu znamienitych 
gości, a wśród nich: córka Lecha Bądkowskiego Sławina 
Kosmulska z mężem, wójt Gminy Jarosław Wejer, ks. pra-
łat Zygfryd Leżański, dyrektorzy szkół, biblioteki i gimna-
zjum. Radę Rodziców reprezentowała Aleksandra Meyer. 
Podczas uroczystości nagrodzono zwycięzców konkursu 
plastycznego i wiedzy o Lechu Bądkowskim. W konkursie 

„RATUJMY PSZCZOŁY”
Dnia 19 marca 2015 r nastąpiło rozstrzygnięcie Woje-
wódzkiego Konkursu Plastyczno -Ekologicznego „Ra-
tujmy pszczoły”. Na konkurs nadesłano 423 prace z 26 
szkół podstawowych województwa pomorskiego. Komisja 
w składzie: przewodnicząca – Małgorzata Kaliszewska, 
członkowie – Liliana Koszutowska, Żaneta Bargańska, 
Maria Semak po dokonaniu oceny prac ustaliła wer-
dykt, przyznając: w kategorii klas O – III: I miejsce – Mai 
Mierzwa (SP  Bożepole Wielkie), Weronice Westphal (SP 
Luzino), Solomii Krutskevych  (SP Nr 47 Gdańsk), Macie-
jowi Modzelewskiemu (SP Orle), II miejsce Pauli Tobias 
(SP Luzino), Mai Kandzorra (SP Barłomino), Juliannie 
Domke (SP Barłomino), Darii Lesner (SP Barłomino), III 
miejsce Kornelii Kaiser (SP Bolszewo), Patrycji Gruba (SP 
Nr 3 Reda), Bartoszowi Kwidzińskiemu (SP Barłomino), 
Kacprowi Majewskiemu (SP Bożepole Wielkie); w kate-
gorii klas IV: I miejsce Edycie Miotk (SP Kolonia), Wik-
torii Majchrzak (SP Żukowo), Mateuszowi Wołoszyk (SP 
Strzebielino), II miejsce: Martynie Falk (SP Barłomino), 
Weronice Malottka (SP  Kębłowo), Zuzannie Stoltmann 
(SP Żukowo), III miejsce: Oliwerowi Mikołajczyk (SP 
Bożepole Wielkie), Oldze Bobkowskiej (SP Barłomino), 
Natalii Jungiewicz (SP Nr 3 Reda), Martynie Kasperskiej 
(SP Strzebielino); w kategorii klas V: I miejsce Martynie 
Antosik (SP Żukowo), Adrianowi Kanczkowskiemu (SP 
Strzebielino), Klaudii Katzor (SP Bolszewo), II miejsce 
Maciejowi Łaga (SP Bolszewo), Kacprowi Wiśniewskiemu 
(SP Nr 4 Kwidzyn), Aleksandrze Sokół (SP Pobłocie), III 

miejsce Agacie Kamińskiej (SP Barłomino), Mai Przyby-
ła (SP Nr 5 Reda), Adriannie Bobkowskiej (SP Barłomi-
no), Mikołajowi Garstka (SP Góra); w kategorii klas VI: I 
miejsce: Weronice Błaszkowskiej (SP Pępowo), Karolinie 
Malinowskiej (SP Miłoszewo), II miejsce Karolinie Tobias 
(SP Luzino), Paulinie Preuss (SP Nr 4 Kwidzyn), III miej-
sce Weronice Richert (SP Barłomino), Paulinie Syldatk 
(SP Miłoszewo), Sabinie Pick (SP Kłodawa), w kategorii 
grafiki komputerowej dla klas IV – VI: I miejsce Cezare-
mu Miecznikowskiemu (SP Barłomino), Dianie Gusman 
(SP Kębłowo), Kindze Dąbrowskiej (SP Nr 4 Kwidzyn), II 
miejsce Gabrielowi Jankowskiemu (SP Nr 4 Kwidzyn), Ju-
lii Hirsz (SP Pobłocie).
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plastycznym zwyciężyli: Lena Miotk, Agata Doering, Mag-
dalena Witkowska i Blanka Grubba z klas 0, Bartosz Ro-
jewski, Bartosz Wnuk, Kacper Bork i Justyna Hinc z klas 
I, Oliwier Kałduński, Paweł Topp, Oskar Pobłocki-Oczk 
i Paula Tobias z klas III. W konkursie wiedzy najlepszymi 
okazali się: Antonina Kas, Milena Kas, Maja Skiba z klas 
IV, Filip Wroński, Dawid Gruba, Agata Kankowska i Ma-
teusz Sztubiński z klas V, Szymon Skiba, Aleksandra No-
wicka i Martyna Brzeska z klas VI. Jedną z nagrodzonych 
prac przedstawiającą portret patrona wykonany przez 
Agatę Doering z 0c sprezentowano córce Lecha Bądkow-
skiego. Z okazji święta, szkoła otrzymała od Rady Rodzi-
ców atrakcyjne książki, w tym lektury szkolne do biblio-
teki, instrumenty muzyczne, a wykonawcy biorący udział 
w przedstawieniu słodycze. Wójt gminy Luzino Jarosław 
Wejer w imieniu samorządu ofiarował dwa rzutniki mul-
timedialne. Święto w luzińskiej podstawówce pokazało, 
że dzięki wielu ludziom: uczniom, rodzicom, nauczycie-
lom, działaczom oraz władzom samorządowym następuje 
wielki rozkwit naszej rodzimej kultury. W tej pracy cała 
luzińska społeczność odgrywa bardzo ważną rolę. Płyną 
z tego korzyści nie tylko dla małej ojczyzny - Kaszub, ale 
i tej dużej - Polski. Bardzo cenne jest, że wciąż żywe są 
w nas te wartości, o które walczyli, dla których pracowali 
i oddawali za nie swoje życie nasi przodkowie, w tym Lech 
Bądkowski.

DZIEŃ JEDNOŚCI KASZUBÓW
W WYSZECINIE

Dnia 19.03.2015r.  w Szkole Podstawowej w Wyszecinie 
już po raz kolejny obchodzono Dzień Jedności Kaszubów. 
W tym dniu królowały dekoracje i stroje kaszubskie oraz 
kolory flagi Kaszub. Uczniowie obejrzeli prezentację doty-
czącą historii tego dnia. Następnie odbyły się szkolne eli-

minacje konkursu recytatorskiego „Rodnô mòwa”. Klasa 
VI przedstawiła sylwetkę ks. Leona Heyke – pisarza i po-
ety, patrona roku 2015. Na zakończenie uczennice, które 
przygotowywały się do Pomorskiego Festiwalu Piosenki 
Kaszubskiej „Kaszëbsczé spiéwë zaprezentowały swoje 
utwory: „Pòbudka ògródka” i „Òd se cos dac”.

XIII POMORSKI FESTIWAL
PIOSENKI KASZUBSKIEJ W LUZINIE

Dnia 20 marca 2015 r. Szkoła Podstawowa im. Lecha Bąd-
kowskiego w Luzinie była miejscem niezwykle rozśpiewa-
nym. Na scenie i holach rozbrzmiewała muzyka i język 
kaszubski oraz królowały piękne kaszubskie stroje. Tego 
dnia odbył się w placówce XIII Pomorski Festiwal Piosen-
ki Kaszubskiej „Kaszëbsczé spiéwe”. Wszystkich uczest-
ników powitał wójt gminy Luzino Jarosław Wejer, który 
od lat angażuje się i pomaga w organizacji festiwalu. Na 
scenie zaprezentowało się ponad 100 wykonawców, któ-
rych oceniało jury w składzie Dorota Muża-Szlas – prze-
wodnicząca, Weronika Korthals-Tartas, Piotr Jędrzejczak, 
Mieczysław Bistroń. Imprezę objęli swoimi patronatami: 
senator Kazimierz Kleina - Kaszubski Zespół Parlamen-
tarny, Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczy-
sław Struk oraz Pomorski Kurator Oświaty - Elżbieta 
Wasilenko. Występujących odwiedzili i podziwiali m.in. 
senator Kazimierz Kleina, Starosta Powiatu Wejherow-
skiego - Gabriela Lisius, radny Powiatu Wejherowskiego 
- Jacek Thiel, zastępca przewodniczącego Rady Powiatu 
Wejherowskiego - Genowefa Słowi, zastępca burmistrza 
Kartuz - Tomasz Belgrau, przewodnicząca Rady Rodziców 
- Aleksandra Meyer, radni gminy Luzino: Stanisław Cej-
rowski i Małgorzata Licau, dyrektor Muzeum Piśmiennic-
twa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie - To-
masz Fopke. Całość poprowadził Sławomir Klas - prezes 
luzińskiego oddziału ZKP. Występy dostarczyły wszystkim 
dużo pozytywnej energii, zachwyciły wysokim poziomem 
artystycznym, ciekawym repertuarem oraz bardzo piękną 
kaszubszczyzną. Dostarczyły kolejnego dowodu, że dzię-
ki takim imprezom język kaszubski żyje i ujmuje swym 
pięknem, gdy wykonywane są w nim utwory muzyczne. 
Zwycięzcami w  poszczególnych kategoriach solistów zo-
stali: Franciszek Szczypiorski - Samorządowe Przedszkole 
Sierakowice, Paweł Serkowski - Zespół Kształcenia i Wy-
chowania Brodnica Górna, Weronika Bonk - Szkoła Pod-
stawowa Sychowo, Agnieszka Szur - Gimnazjum Publicz-
ne Luzino. Wśród zespołów wokalno-instrumentalnych 
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imprezą objęło Radio Kaszëbë. Relację z festiwalu przedsta-
wiła również TTM Wejherowo, a organizatorami byli: Szko-
ła Podstawowa im. Lecha Bądkowskiego Luzinie, Gminny 
Ośrodek Kultury w Luzinie, luziński oddział ZKP w Luzinie.

XII GIMNAZJALNY SEJMIK KASZUBSKI 
W LUZINIE

Dnia 21 marca 2015 roku w Gimnazjum im. Pisarzy Ka-
szubsko-Pomorskich w Luzinie miała miejsce szczególna 
uroczystość – już po raz dwunasty zorganizowano Gimna-
zjalny Konkurs Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu w ramach 
Sejmiku Kaszubskiego. Uroczystego otwarcia dokonał 
dyrektor szkoły Kazimierz Bistroń, który powitał wszyst-
kich serdecznie i następnie prowadził całą uroczystość. Na 
sejmik do Luzina przybyli gimnazjaliści z 22 szkół z róż-
nych powiatów województwa pomorskiego.  Młodzież 
wraz z opiekunami przyjechała z Kościerzyny, Strzepcza, 
Wąglikowic, Kamienicy Królewskiej, Gowidlina, Tucho-
mia, Brzeźna Szlacheckiego, Redzikowa, Sulęczyna, Rumi, 
Sierakowic, Łubiany, Krokowej, Wejherowa, Żukowa, Bo-
żego Pola, Mściszewic, Szemuda, Skorzewa, nie zabrakło 
gimnazjalistów z Luzina. Od trzech lat konkurs odby-
wa się pod patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty. 
Uczniowie musieli rozwiązać test sprawdzający wiedzę 
z zakresu literatury, historii, geografii, muzyki, wiedzy 
o języku i kulturze Kaszub i Pomorza. Test pisemny sta-
nowi pierwszy etap finału konkursu. Spośród 54 uczest-
ników wyłoniono najlepiej przygotowanych: Dagmarę 
Damps i Martę Reclaf z Sierakowic,  Jakuba Bisewskiego 
z Żukowa, Adrianę i Aleksandrę  Olejnik z Gwidlina, Mo-
nikę Krefftę i Pawła Dorawę z Kościerzyny, Sylwię Cichosz 
z Gowidlina, Karolinę Kossak-Główczewską z  Brzeźna 
Szlacheckiego. Wymienieni gimnazjaliści przystąpili do 
zasadniczego finału – części ustnej konkursu i odpowiada-

w poszczególnych kategoriach pierwsze miejsca przypa-
dły wykonawcom z: Gminnego Przedszkola Publicznego 
w Luzinie, Zespołu Kształcenia i Wychowania Brodnica 
Górna, Szkoły Podstawowej w Sulęczynie, Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego Bukowina i Gimnazjum Publicznego 
w Luzinie. Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymali pa-
miątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które ufundo-
wała Rada Gminy Luzino oraz Rada Powiatu Wejherow-
skiego. Ponadto upominki dla każdego uczestnika imprezy 
przesłał z serdecznymi pozdrowieniami burmistrz Kartuz 
- Mieczysław Grzegorz Gołuński. Patronat medialny nad 



18

LUZINO Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy

Nr 134 / marzec 2015 r.

li na niejednokrotnie bardzo trudne pytania, poziom był 
bardzo wyrównany i musiano zorganizować „dogrywkę”. 
Ostatecznie po bardzo emocjonującym finale zwycięż-
czynią XII  Gimnazjalnego Konkursu Wiedzy o  Kaszu-
bach i Pomorzu została Aleksandra Olejnik z Gowidlina, 
II miejsce zajęła Karolina Kossak-Główczewska z Brzeź-
na Szlacheckiego, III miejsce przypadło Sylwii Cichosz z 
Gowidlina, IV podzielili między siebie Monika Kreffta z 
Gimnazjum „Prymus” w Kościerzynie, Marta Reclaf z Sie-
rakowic oraz Paweł Dorawa z Gimnazjum nr 1 w Koście-
rzynie, V miejsce przypadło Adrianie Olejnik z Gowidli-
na i Jakubowi Bisewskiemu z  Żukowa, miejsce VI zaję-
ła Dagmara Damps z Sierakowic. Komisja konkursowa 
pracowała w składzie: Alfons Miłosz – przewodniczący 
i autor większości pytań, Zdzisław Zmuda-Trzebiatowski, 
Ryszard Hinc oraz Alicja Klinkosz. Sejmik w Luzinie od 
wielu lat spotyka się z zainteresowaniem gimnazjów z ca-
łego województwa pomorskiego. Choć jest to uroczystość 
szkolna wzbudza ona szerokie zainteresowanie  w lokalnej 
społeczności. Obecna była m.in. Gabriela Lisius – staro-
sta oraz Wojciech Rybakowski - etatowy członek zarządu 
powiatu wejherowskiego. Zgromadzeni na sejmiku goście 

byli pod wrażeniem posiadanej przez uczestników wiedzy 
na temat Kaszub i  szerzej Pomorza. Laureaci konkursu 
w znakomitej większości stają się ambasadorami kultury 
kaszubskiej w  środowiskach, zarażają innych pasją zdo-
bywania wiedzy o  najbliższym im regionie. Nie byłoby 
dobrze przygotowanych gimnazjalistów, gdyby nie pracą 
ich opiekunów, za co w sposób szczególny dziękowała Ko-
misja konkursowa oraz dyrektor luzińskiego gimnazjum. 
Wszystkim uczestnikom, nauczycielom przygotowującym 
młodzież, sponsorom i gościom XII Sejmiku Kaszubskie-
go społeczność luzińskiego gimnazjum składa najserdecz-
niejsze podziękowania i zaprasza do Luzina już za rok.

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ …
Dnia 18 marca 2015 r. w świetlicy wiejskiej przy remizie 
OSP Luzino odbyły się, przygotowane przez Zarząd Od-
działu Gminnego Związku OSP RP w Luzinie, eliminacje 
gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Pożarom”. W rywalizacji wzięło 
udział 9 uczniów szkół podstawowych Gminy Luzino, 
3 uczniów gimnazjum w Luzinie oraz 2 członków OSP 
Luzino. Jury, składające się z nauczycieli szkół i zarazem 
opiekunów przygotowujących do konkursu w składzie: 
przewodnicząca - Sabina Schulz (SP Wyszecino), sekre-
tarz - Sylwia Dawidowska (SP Barłomino) oraz członko-
wie: Iwona Stępkowska (SP Sychowo), Renata Grzenia (SP 
Kębłowo), Mieczysław Brzeski (SP Luzino) i Marek Hinz 
(Gimnazjum w Luzinie), dokonało oceny prac pisemnych 
i sprawdzianu praktycznego ze znajomości sprzętu prze-
ciwpożarowego. Laureatami konkursu zostali: w grupie 
wiekowej 10-13 lat: Magdalena Jarzembińska z SP w Wy-
szecinie, która zajęła I miejsce, Szymon Skiba z SP Luzino 
(II miejsce) , III miejsce – Cezary Miecznikowski z SP 
Barłomino. W kategorii wiekowej 14-16 lat I miejsce zaję-
ła Kinga Wydra z OSP Luzino, II – Żaneta Grzenkowicz, 
a III – Wiktoria Skrzyńska (obie z Gimnazjum Publiczne-
go w Luzinie). W kategorii 17-19 lat wziął udział jedynie 
Jakub Drabik reprezentujący OSP Luzino. Zdobywcy I i II 
miejsca zakwalifikowali się do eliminacji powiatowych 
Turnieju, który odbędzie się 27 marca br. w Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Redzie. Sponsorami nagród rzeczowych 
– plecaków, wyposażenia biwakowego, sportowego oraz 
gadżetów komputerowych było Nadleśnictwo Strzebielino 
z s. w Luzinie, Sklep Sprzedaż Naprawa RTV AGD Zyg-
munt Labuda z Luzina, Centrum Handlowe Comes Bol-
szewo, Galeria Luzino oraz Gmina Luzino.
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WYBORY PREZYDENCKIE

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Luzino
z dnia 25 marca 2015 roku

w sprawie obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.)1 podaje 
się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych, w których odbędzie się głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Nr obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej 

Komisji Wyborczej

1

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

Szkoła Podstawowa 
w Luzinie, 

ul. Szkolna 13, 
84-242 Luzino 

(nowa część szkoły)
(58) 678 20 14

2

Sołectwo Luzino ul.: Asnyka, Bądkowskiego, Biała, Botaniczna, Brylanto-
wa, Bursztynowa, Diamentowa, Dolna, Fiołkowa, Gen. Sikorskiego, Grab-
skiego, Jana Waraksy, Jasna, Jaśminowa, Konopnickiej, Konwaliowa, Kora-
lowa, Krokusowa, Krótka, Kryształowa, Ks. Gończa,  Kuczewska, Miła, Mię-
towa, Narcyzowa, Ofiar Grudnia 1970, Ofiar Stutthofu, Okólna, Okrężna, 
Pawła Miotk, Perłowa, Piaskowa, Piękna, Podgórna, Robakowska, Różana, 
Rubinowa, Rumiankowa, Słowackiego, Strażacka, Szafirowa, Szmaragdowa, 
Topazowa, Turkusowa, Wiejska, Wolna, Wspólna, Zacisze, Zgody, Żerom-
skiego, Żołnierzy Niezłomnych.

Szkoła Podstawowa 
w Luzinie 

ul. Szkolna 13, 
84-242 Luzino 

(stara część szkoły)
(58) 678 20 14

3

Sołectwo Luzino ul.: Akacjowa, Borówkowa, Bukowa, Ceynowy, Cha-
browa, Cicha, Cisowa, Czesława Miłosza, Derdowskiego, Dębowa, Dobra, 
Drzewiarza, Gen.Dąbrowskiego, Gen.Fieldorfa, Gen.Pułaskiego, Grabowa, 
Graniczna, Gryfa Pomorskiego,  Grzybowa, Jagodowa, Jałowcowa, Jaworo-
wa, Jodłowa, Jana Pawła II, Kamienna, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
Kasztanowa, Klonowa, Ks.Jastaka, Ks.Sumińskiego, Ks. Jana Twardowskie-
go, Kusocińskiego, Leszczynowa, Letnia, Lęborska, Lipowa, Majkowskie-
go, Mjr. Sucharskiego, Malinowa, Mickiewicza, Modrzewiowa, Obrońców 
Poczty Gdańskiej, Obrońców Westerplatte, Olchowa, Olimpijska, Oliwko-
wa, Orzechowa, Owocowa, Paraszyńska, Partyzantów, Polna, Południowa, 
Porzeczkowa, Poziomkowa, Północna, Prosta, Przemysłowa, Przyleśna, 
Przy Torze, płk. Dąbka, Siostry Faustyny, Solidarności, Sosnowa, Spacerowa, 
Spółdzielców, Strzebielińska, Świerkowa, Tartaczna, Truskawkowa, Wąska, 
Wejherowska, Wielki Las, Wierzbowa, Wilczka,  Władysława Markowskie-
go, Wojska Polskiego, Wrzosowa, Wybickiego, Żurawinowa.

Gimnazjum Publiczne 
w Luzinie

ul. Mickiewicza 22
84-242 Luzino
(58) 678 26 13

 

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 
102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 
2012 r. poz. 849, 951, 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.
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4

Sołectwa: Barłomino, Tępcz, Wyszecino Szkoła Podstawowa 
w Wyszecinie
ul. Szkolna 2

84-242 Luzino
(58) 678 00 01

5

Sołectwa: Dąbrówka, Milwino, Robakowo, Sychowo Szkoła Podstawowa 
w Sychowie
ul. Szkolna 4

84-242 Luzino
(58) 678 20 83

6

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

Szkoła Podstawowa 
w Kębłowie

ul. Wiejska 49
84-242 Luzino

(budynek szkoły)
(58) 678 20 24

7

Sołectwo Kębłowo ul.:  10 Lutego, 3 Maja, Broniewskiego, Cedrowa, Cho-
pina, Chrobrego,  Gen.Bema, Gen.Hallera, Gdańska, Grabowa, Hetmańska, 
Świętej Jadwigi, Kasztelańska, Klonowa, Kochanowskiego, Komandorska, 
Konopnickiej, Krasickiego, Krucza, Leśna, Ludowa, Olchowa, Ogrodowa, 
Ks. Popiełuszki, Piastowska, Polna, Północna, Prosta, Prusa, Siewna, Sobie-
skiego, Sosnowa, Starowiejska, Szenwalda,  Topolowa, Waszyngtona, Wej-
hera, Wierzbowa, Wybickiego, Zakątna, Zamenhoffa, Żurawia, Żwirki i Wi-
gury
oraz Sołectwa: Kochanowo, Zelewo, Zielnowo.

Szkoła Podstawowa 
w Kębłowie

ul. Wiejska 49
84-242 Luzino

(budynek sali gimna-
stycznej)

(58) 678 20 24

 
Informacje dodatkowe:
1. Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłaszać do 
Urzędu Gminy w Luzinie do dnia 27 kwietnia 2015 roku.
2. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który 
najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania. Wniosek o sporządzenie aktu 
pełnomocnictwa do głosowania należy zgłosić w Urzędzie Gminy Luzino do dnia 04 maja 2015 roku.
3. Obwodowe komisje wyborcze, które mają siedziby w lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełno-
sprawnych, są komisjami właściwymi do celów glosowania korespondencyjnego w kraju.

W dniu głosowania lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w godzinach od 700 do 2100.

       Wójt Gminy 
       (-) Jarosław Wejer

 - lokal głosowania przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
 - lokal wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego.
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10 MAJA 2015R.
WYBORY PREZYDENTA RP

Wójt Gminy informuje:

1. Do dnia 17 kwietnia 2015 r. przyjmowane są zgłosze-
nia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. 
Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gmi-
ny przy ul. Of. Stutthofu 11 w godzinach pracy. Wzór 
zgłoszenia dostępny jest na stronie www.luzino.pl. Pra-
wo zgłaszania kandydatów przysługuje komitetom, które 
zarejestrowały kandydata na Prezydenta RP. Zgłoszenia 
dokonuje pełnomocnik komitetu wyborczego bądź osoba 
przez niego upoważniona. Osoba dokonująca zgłoszenie 
z upoważnienia pełnomocnika wyborczego komitetu wy-
borczego, dołącza do zgłoszenia  upoważnienie lub jego 
kopię, którą uwierzytelnia pracownik urzędu gminy po 
ukazaniu mu oryginału upoważnienia. Kandydatami na 
członków obwodowych komisji wyborczych zgłaszany-
mi przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione 
przez nich osoby) mogą być tylko osoby ujęte w stałym 
rejestrze wyborców danej gminy. Oznacza to, że w celu 
zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji 
wyborczej, należy zwrócić się bezpośrednio do pełno-
mocników wyborczych tych komitetów, które mają zare-
jestrowanego kandydata na Prezydenta RP. Wykaz pełno-
mocników wyborczych oraz ich adresy dostępne będą na 
stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej. Tam 
też dostępny będzie wykaz adresów stron internetowych 
komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Do dnia 27 kwietnia 2015 r. przyjmowane są zgłosze-
nia dotyczące zamiaru głosowania korespondencyjnego. 
Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gmi-
ny przy ul. Of. Stutthofu 11 w godzinach pracy. Wzór 
zgłoszenia dostępny jest na stronie www.luzino.pl. Należy 
mieć na uwadze, że zgłoszenie zamiaru głosowania kore-
spondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponow-
nego głosowania (tzw. II tury wyborów). Zgłoszenie może 
być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie 
elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię 
(imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny 
PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów, których dotyczy 
zgłoszenie a także wskazanie adresu, na który ma być wy-
słany pakiet wyborczy, albo deklarację osobistego odbioru 
pakietu wyborczego w urzędzie gminy oraz oświadczenie 
o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gmi-
nie. Wyborca zostanie skreślony ze spisu w obwodzie wła-
ściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęty w spisie 
wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwo-
dowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowa-
nia korespondencyjnego na terenie gminy, w której stale 
zamieszkuje. Wyborca, nie później niż 7 dni przed dniem 
wyborów, otrzyma z urzędu gminy pakiet wyborczy, któ-
ry zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wybor-
cy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość 
i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli wyborca we 
wniosku zadeklarował osobisty odbiór pakietu wyborcze-

go, pakiet ten we wskazanym terminie będzie możliwy do 
odebrania w urzędzie gminy (w godzinach pracy urzędu). 
W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania 
wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespon-
dencyjnego do dnia 27 kwietnia 2015 r., może po dniu 
pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, 
zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponow-
nym głosowaniu. Zamiar głosowania korespondencyjnego 
powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy, 
w której wpisany jest do rejestru wyborców, najpóźniej do 
dnia 14 maja 2015 r. 
3. Do dnia 04 maja 2015 r. przyjmowane są wnioski o 
wydanie aktu pełnomocnictwa. Wnioski  przyjmowane 
są w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy przy 
ul. 10 Marca 11 w godzinach pracy. Wzory dokumentów 
w sprawie pełnomocnictwa dostępne są na stronie www.
luzino.pl. Do wniosku należy dołączyć: 1) pisemną zgodę 
osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełno-
mocnictwa, 2) kopię aktualnego orzeczenia właściwego 
organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnospraw-
ności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu 
głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat, 3) kopię 
zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie 
mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta 
w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający 
pełnomocnictwa. Wyborca ma prawo cofnięcia udzielone-
go pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje 
przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, 
tj. do dnia 8 maja 2015 r., stosownego oświadczenia wój-
towi gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa, 
lub przez doręczenie takiego oświadczenia właściwej ob-
wodowej komisji wyborczej w dniu głosowania. Wyborca, 
który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście 
w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu 
pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powo-
duje wygaśnięcie pełnomocnictwa. Prawo do głosowania 
za pośrednictwem pełnomocnika mają wyborcy, którzy 
najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wy-
borcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowa-
nym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 
z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), w tym również 
wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego, na 
podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach 
i rentach z  Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 
z 2013 r. poz. 1440) o: 1) całkowitej niezdolności do pracy, 
ustalone na podstawie, 2) niezdolności do samodzielnej 
egzystencji, 3) całkowitej niezdolności do pracy, 4) orze-
czenie o zaliczeniu do I gruру inwalidów, 5) orzeczenie 
o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej 
albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie 
rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Pełno-
mocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wybor-
ców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa 
do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do 
głosowania. Pełnomocnikiem nie może być osoba wcho-
dząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu 
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głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głoso-
wania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci 
na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnomocnictwo 
można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, 
jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, 
dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnucz-
ka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku 
do pełnomocnika. Wyborca, który udzielił pełnomocnic-
twa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli 
wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie oso-
biste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnic-
twa.
4. Do dnia 08 maja 2015r. wyborca, który zamierza zmie-
nić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać 
zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem 
takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowa-
nia w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. 
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowa-
nia składa się w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu 
Gminy w Luzinie przy ul.10 Marca 11 w godzinach pracy 
urzędu. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub 
w formie elektronicznej. Wzór zgłoszenia dostępny jest na 
stronie www.luzino.pl. Do odbioru zaświadczenia wybor-
ca może upoważnić inną osobę. Wówczas wyborca spo-
rządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie 
(może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje 
imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane 
osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia. Wybor-
ca otrzyma dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do 
głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświad-
czenie o prawie do głosowania w dniu ponownego gło-
sowania (tzw. II tury wyborów). W przypadku przepro-
wadzania ponownego głosowania wyborca zmieniający 
miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed 
ponownym głosowaniem, może otrzymać zaświadczenie 
o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. 
Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się po 
dniu pierwszego głosowania w urzędzie gminy, w której 
wyborca jest ujęty w spisie wyborców, do dnia 22 maja 
2015 r. Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie 
do głosowania zostanie z  urzędu skreślony ze spisu wy-
borców w miejscu stałego zamieszkania. Należy zwrócić 
szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie 
do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od 
przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego za-
świadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwo-
dzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.

WYBORY SOŁTYSA W SOŁECTWIE:
DĄBRÓWKA, KĘBŁOWO, LUZINO,

MILWINO, ROBAKOWO
W dniu 17 maja 2015 roku odbędą się wybory Sołtysa 
w sołectwach: Dąbrówka, Kębłowo, Luzino, Milwino i Ro-
bakowo. Początkowo wybory Sołtysa w wymienionych so-
łectwach, zaplanowane były na dzień 24 maja 2015 roku, 

jednak termin uległ zmianie z powodu zaplanowania na 
ten dzień II tury wyborów Prezydenta RP. W związku 
z tym, Wójt Gminy informuje:
1. W dniu 17 maja 2015 roku zostanie przeprowadzone 
głosowanie w wyborach Sołtysa w sołectwach: Dąbrówka, 
Kębłowo, Luzino, Milwino i Robakowo.
2. Na potrzeby głosowania wyznacza się następujące loka-
le wyborcze, a mianowicie w wyborach:
a) Sołtysa sołectwa Dąbrówka – Świetlica Wiejska w Dą-
brówce,
b) Sołtysa sołectwa Kębłowo – Szkoła Podstawowa w Kę-
błowie (wejście od ul. Wiejskiej),
c) Sołtysa sołectwa Luzino – Szkoła Podstawowa w Luzinie,
d) Sołtysa sołectwa Milwino – Świetlica Wiejska w Mil-
winie,
e) Sołtysa sołectwa Robakowo – Szkoła Podstawowa Sy-
chowo,  Oddział Przedszkolny w Robakowie.
3. Lokale wyborcze będą czynne od godziny 8.00 do go-
dziny 16.00.
4. Komisje wyborcze, tj. Gminna Komisja Wyborcza ds. 
Wyborów Sołtysów w Luzinie i sołeckie komisje wy-
borcze, do przeprowadzenia wyborów zostaną powoła-
ne przez Wójta Gminy. Zgłoszenia członków do komisji 
wyborczych przyjmowane są do dnia 24 kwietnia 2015 
roku, w sekretariacie Urzędu Gminy w Luzinie (przy ul. 
Of. Stutthofu 11), w godzinach pracy urzędu. Druki zgło-
szeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Luzinio, www.luzino.pl w zakładce „Wybory Sołtysów so-
łectwa: Dąbrówka, Kębłowo, Luzino, Milwino i Robako-
wo.” W skład Gminnej Komisji Wyborczej ds. Wyborów 
Sołtysa wchodzi od 3 do 5 osób, będących mieszkańcami 
gminy, w tym 2 osoby z urzędu wskazane przez Wójta spo-
śród pracowników samorządowych gminy. W skład sołec-
kich komisji wyborczych wchodzą od 3 do 6 osób spośród 
mieszkańców sołectwa, w tym jako członek osoba wska-
zana przez Wójta spośród pracowników samorządowych 
gminy. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandy-
datów spośród mieszkańców sołectwa, wybór członków 
następuje w drodze losowania publicznego. Członkiem 
komisji nie może być małżonek, wstępny, zstępny, rodzeń-
stwo oraz powinowaty kandydata na Sołtysa, jak również 
osoba pozostająca z kandydatem w stosunku przysposo-
bienia. 
5. Na siedzibę Gminnej Komisji Wyborczej ds. Wyborów 
Sołtysów wyznacza się siedzibę Urzędu Gminy w Luzinie 
przy ul. Of. Stutthofu 11.
6. Gminna Komisja Wyborcza ds. Wyborów Sołtysów 
w Luzinie w dniach od 29 kwietnia 2015 roku do 9 maja 
2015 roku będzie prowadzić rejestrację kandydatów na 
Sołtysa. W dniach od 29 kwietnia do 8 maja br. rejestracja 
będzie odbywać się w godzinach pracy urzędu, a w dniu 9 
maja br. od godziny 10.00 do 15.00. Zgłoszenia dokonuje 
się na druku stanowiącym załącznik nr 3 do statutu sołec-
twa. Druk zgłoszenia jest dostępny na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Luzinio, www.luzino.pl w zakładce „Wybo-
ry Sołtysów sołectwa: Dąbrówka, Kębłowo, Luzino, Mil-
wino i Robakowo.” Zgłoszenie zawiera: pisemne oświad-
czenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie, 
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podpisy co najmniej 10 osób posiadających czynne prawo 
wyborcze. 
7. Jeżeli w sołectwie w wyborach Sołtysa został zgłoszo-
ny i zarejestrowany tylko jeden kandydat, głosowania nie 
przeprowadza się, a za wybranego uważa się zarejestrowa-
nego kandydata.
8. Kandydat na Sołtysa może wyznaczyć po jednym mężu 
zaufania, który może przebywać w lokalu wyborczym 
podczas wszystkich czynności wyborczych sołeckiej ko-
misji wyborczej. Mąż zaufania musi posiadać pisemne 
upoważnienie wydane przez kandydata, do reprezentowa-
nia jego interesów w czasie głosowania i ustalenia wyni-
ków wyborów. Upoważnienie przedkłada się przewodni-
czącemu sołeckiej komisji wyborczej.
9. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje 
sołeckiej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny do-
kument (ze zdjęciem) umożliwiający stwierdzenie jego 
tożsamości.
10. Gminna Komisja Wyborcza ds. Wyborów Sołtysów 
w  Luzinie w terminie 7 dni, od daty głosowania ustala 
wyniki wyborów sołtysów w gminie. Za wybranego na 
Sołtysa uważa się tego kandydata, który w  głosowaniu 
otrzymał najwięcej ważnie oddanych głosów. W przypad-
ku otrzymania równej liczby ważnie oddanych głosów, 
o wyborze Sołtysa rozstrzyga losowanie przeprowadzone 
przez Gminną Komisję Wyborczą ds. Wyborów Sołtysów 
w Luzinie. W losowaniu mają prawo uczestniczenia kan-
dydaci oraz zainteresowani mieszkańcy sołectwa. 
11. Spis wyborców będzie udostępniony do wglądu, od 
dnia 8 maja 2015 roku do 14 maja 2015 roku, w Referacie 
Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Luzinie przy ul. 
10 Marca 11, w godzinach pracy urzędu.

WYBORY SOŁTYSA 
SOŁECTWA WYSZECINO

Wójt Gminy Luzino informuje, iż:
a) w dniu 16 kwietnia 2015 roku o godzinie 18.00 odbę-
dzie się Zebranie Wiejskie w sołectwie Wyszecino, z nastę-
pującym porządkiem posiedzenia:
1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego.
2. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia 
mandatu sołtysa – Pana Artura Szczypior, w związku ze 
złożoną rezygnacją.
3. Zakończenie posiedzenia.
b) w dniu 16 kwietnia 2015 roku o godzinie 18.15 odbę-
dzie się Zebranie Wiejskie w sołectwie Wyszecino, z nastę-
pującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego i stwierdzenie prawo-
mocności obrad.
2. Przeprowadzenie wyborów Sołtysa, w tym:
1) wybór członków sołeckiej komisji wyborczej i jej ukon-
stytuowanie się,
2) rejestracja kandydatów,
3) przeprowadzenie głosowania, 
4) sporządzenie protokołu, ustalenie i podanie do wiado-
mości wyników głosowania i wyboru. 
3. Zakończenie posiedzenia.

Uwaga: 
Dla dokonania wyboru Sołtysa wymagana jest osobista 
obecność co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania 
mieszkańców sołectwa. O ile w wyznaczonym terminie 
nie będzie wymaganej liczby uprawnionych do głosowa-
nia mieszkańców, wybory przeprowadza się w nowym ter-
minie, niezależnie od ilości uprawnionych do głosowania 
obecnych na Zebraniu Wiejskim. Nowy termin zebrania 
ustala się w tym samym dniu co pierwszy, pół godziny 
później.

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH
Krajowa Rada Izb Rolniczych na dzień 31 maja 2015 roku 
zarządziła wybory do Rad Powiatowych Izb Rolniczych. 
Osobami uprawnionymi do głosowania są podatnicy po-
datku rolnego, właściciele, posiadacze samoistni, użytkow-
nicy wieczyści lub posiadacze gospodarstw rolnych o łącz-
nej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczenio-
wy. Gmina Luzino w wyborach do Rad Powiatowych Izb 
Rolniczych stanowi okręg nr 114. Spis osób uprawnionych 
do głosowania zostanie sporządzony do dnia 16 maja 2015 
roku, przez Referat Finansowy Urzędu Gminy w Luzinie, 
przy ul. Of. Stutthofu 11. Na siedzibę lokalu wyborczego, 
dla okręgu wyborczego nr 114, został wyznaczony Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Luzinie przy ul. Of. Stutthofu 14. 
Głosowanie zostanie przeprowadzone się w godzinach od 
8.00 do 18.00. Więcej informacji w sprawie wyborów moż-
na uzyskać w Pomorskiej Izbie Rolniczej, Pruszcz Gdański 
ul. Wojska Polskiego 3, tel. (58) 303 19 39, http://www.pir.
home.pl.

PROJEKT MODERNIZACJA
ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Gmina Luzino zakończyła realizację projektu „Moder-
nizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Luzino” re-
alizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
w ramach Priorytetu IX: Rozwój wykształcenia i kompe-
tencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edu-
kacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 
9.1.1.  Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszech-
niania edukacji przedszkolnej. Projekt realizowany był 
w okresie od 03 lutego 2014 r. do 02 lutego 2015 r. Głów-
nym założeniem projektu był wzrost jakości pracy 16 od-
działów przedszkolnych w 5 szkołach podstawowych (SP 
Barłomino, SP, Luzino, SP Kębłowo, SP Sychowo, SP Wy-
szecino) poprzez ich doposażenie w celu dostosowania od-
działów do potrzeb dzieci 3-4 letnich. Wartość dofinanso-
wania projektu wyniosła 1 045 953,16 brutto zł. W ramach 
projektu zostały wybudowane place zabaw przy szkołach 
podstawowych biorących udział w projekcie. Wykona-
no bezpieczne nawierzchnie, ogrodzenia i zamontowano 
urządzenia zabawowe. Koszt budowy placów zabaw został 
zrealizowany za kwotę: 387 500,00 zł  brutto. Kolejnym 
realizowanym zadaniem w ramach projektu było dosto-
sowanie pomieszczeń w szkołach podstawowych. W  ra-
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mach powyższych zadań zostały zmodernizowane toalety 
i łazienki dla potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym. Za-
kupiono i zamontowano urządzenia ceramiki sanitarnej 
typu: miski ustępowe, brodziki, umywalki, akcesoria toa-
letowe i łazienkowe jak podajniki na papier, podajniki na 
mydło, podajniki na papier toaletowy czy lustra. Zadanie 

zostało zrealizowane za kwotę 25 508,97 zł brutto. Ponadto 
w ramach projektu szkoły zostały wyposażone w  urządze-
nia takie jak, m.in.: pralki, lodówki, kuchenki elektryczne, 
froterki, czy odkurzacze, zestawy wypoczynkowe i meble 
(krzesełka, zestawy szafek, stoliki, biurka), dywany, tablice 
korkowe, a także w pomoce dydaktyczne, zabawki, arty-
kuły plastyczne oraz w sprzęt ICT m.in. w laptopy, telewi-
zory, radioodtwarzacze, dywany interaktywne czy tablice 
multimedialne. Na wyposażenie łącznie wydatkowano 
kwotę 632 944,19 zł brutto.

LUZIŃSKA LIGA HALOWA
Zakończyły się , organizowane przez Kaszubskie Towa-
rzystwo Sportowo – Kulturalne  i Gminny Ośrodka Spor-
tu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie rozgrywki Luzińskiej 
Ligi Halowej o Mistrzostwo LGD Kaszubska Droga, do-
finansowanej  ze środków  Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lat 2007-2013 oś 4 „Leader” działanie 413 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małych projek-
tów”. Bezapelacyjnym zwycięzcą luzińskiej halówki został 
zespół KTS-K GOSRiT Luzino. Drugą drużyną rozgrywek 

Ciąg dalszy na str. 29.
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WÓJT GMINY LUZINO 
INFORMUJE 

O COROCZNEJ AKCJI ZBIÓRKI 
(WYSTAWCE)

KOMUNALNYCH ODPADÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH, 
KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ NA 
TERENIE GMINY LUZINO W 

OKRESIE  
OD KWIETNIA DO MAJA 2015 ROKU

  

KĘBŁOWO – REJON I – ODBIÓR 13 MAJA 2015
NASTĘPUJĄCE ULICE:

Akacjowa, Baczyńskiego, Borówkowa, Brzechwy, Brzozowa, Bukowa, Charwatyńska, Chłopska 
(parzyste numery), Chopina, Diamentowa, Fiołkowa, Gen. Fieldorfa, Jagodowa, Jana Sobieskiego, 
Jaśminowa, Jesionowa, Kasztanowa, Konwaliowa, Krótka, Łąkowa, Leśna Polana, Leszczynowa, 

Lipowa, Ludowa (nieparzyste numery), Makowa, Mickiewicza, Miętowa, Mjr Szendzielarza, 
Narcyzowa, Norwida, Orzechowa, Prusa, Reja, Reymonta, Rolnicza, Różana, Rubinowa, 

Rumiankowa, Sienkiewicza, Słowackiego, Staffa, Świerkowa, Św. Jadwigi, Szafirowa, Szenwalda, 
Wiejska (od Charwatyni do Chłopskiej), Witosa, Władysława Broniewskiego, Wrzosowa, Wybickiego, 

Zamkowa, Zamenhoffa, Zbożowa, Żurawinowa.

KĘBŁOWO – REJON II – ODBIÓR 14 MAJA 2015
NASTĘPUJĄCE ULICE:

10 Lutego, 11 Listopada, 3 Maja, Abrahama, Barokowa, Bursztynowa, Cedrowa, Chłopska 
(nieparzyste numery), Chrobrego, Dębowa, Dr. Jagalskiego, Gdańska, Gen. Bema, Gen. Hallera, Gen. 

Andersa, Gospodarska, Grabowa, Herberta, Hetmańska, Heweliusza, Jodłowa, Józefa Wybickiego, 
Kasztelańska, Klonowa, Kochanowskiego, Komandorska, Konopnickiej, Kopernika, Kościuszki, 
Krasickiego, Krokusowa, Krucza, Ks. Popiełuszki, Lęborska, Leśna, Leśnicza, Ludowa (parzyste 
numery) Łączna, Modrzewiowa, Morska, Obrońców Helu, Ogrodowa, Okrężna, Olchowa, Perłowa, 

Piastowska, Północna, Polna, Południowa, Prosta, Przyleśna, Pszczelarska, Równa, Siewna, 
Solidarności, Sosnowa, Starowiejska, Strażacka, Topolowa, Uczniowska, Waszyngtona, Wejhera, 

Wejherowska, Wiejska (od Chłopskiej do Wejherowskiej), Wierzbowa, Wiśniowa, Wolności, Wspólna, 
Zagrodowa, Zakątna, Zielona, Żurawia, Żwirki i Wigury. 

LUZINO – REJON I – ODBIÓR 16 KWIETNIA 2015
NASTĘPUJĄCE ULICE:

Akacjowa, Bukowa, Ceynowy, Cicha, Cisowa, Derdowskiego, Dębowa, Dobra, Jaworowa, Kasztanowa, 
Klonowa, Lęborska, Leszczynowa, Letnia, Lipowa, Modrzewiowa, Olchowa, Orzechowa,  Południowa, 
Północna, Przyleśna, Sosnowa, Spółdzielców,  Strzebielińska (od Lipowej do Zamkowej), Wierzbowa, 

Wilczka (nieparzyste numery), Wybickiego.

LUZINO – REJON II – ODBIÓR 23 KWIETNIA 2015
NASTĘPUJĄCE ULICE:

Asnyka, Bądkowskiego, Borówkowa, Botaniczna, Bursztynowa, Chabrowa, Fiołkowa, Grabowa, 
Jagodowa, Jałowcowa, Jana Waraksy,  Jasna, Jaśminowa, Jodłowa, Konwaliowa, Koralowa, 

Krokusowa, Kryształowa, Malinowa, Miętowa, Narcyzowa, Ofiar Grudnia 1970, Ofiar Stutthofu, 
Okrężna, Oliwkowa, Paraszyńska, Perłowa, Porzeczkowa, Poziomkowa, Różana, Rubinowa, 
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Rumiankowa, Słowackiego, Sikorskiego, Szafirowa, Szmaragdowa, Świerkowa, Truskawkowa, 
Turkusowa, Wąska, Wiejska, Wrzosowa, Żurawinowa, Strzebielińska (do Lipowej). 

LUZINO – REJON III – ODBIÓR 24 KWIETNIA 2015
NASTĘPUJĄCE ULICE:

Drzewiarza, Gen. Dąbrowskiego, Gen. Fieldorfa, Graniczna, Gryfa Pomorskiego, Jana Pawła II, 
Kamienna, Kard. St. Wyszyńskiego, Ks. Jastaka, Ks. Sumińskiego, Kusocińskiego, Majkowskiego, 

Markowskiego,  Mickiewicza, Obrońców Poczty Gdańskiej, Obrońców Westerplatte, Olimpijska, 
Partyzantów, Płk. Dąbka, Polna, Prosta, Przemysłowa, Przy Torze, Puławskiego, Siostry Faustyny, 
Sucharskiego, Solidarności, Spacerowa, Tartaczna, Wojska Polskiego, Wejherowska, Wielki Las, 

Wilczka (parzyste numery).

LUZINO – REJON IV – ODBIÓR 9 MAJA 2015
NASTĘPUJĄCE ULICE:

Abrahama, 3 Maja, 10 Marca, Bankowa, Bernarda Michałki, Brzozowa, Chopina, Chrobrego, 
Długa, Dolna, Grabskiego, Grodzka, Hallera, Herberta, Kaszubska, Konopnickiej, Kopernika, 

Kościelna, Kościuszki, Krótka, Krzywa,  Ks. Machalewskiego, Ks. Gończa,  Ks. Sychty, Ks. Wryczy,  
Kuczewska, Kwiatowa, Leona Roppla, Łączna, Łąkowa, Miła, Pawła Miotk, Młyńska, Ogrodowa, 

Okólna, Piaskowa, Piękna, Podgórna, Pomorska, Poprzeczna, Remusa, Robakowska, Robotnicza, 
Rotmistrza Pileckiego, Rybacka, Rzeczna, Rzepczyńskiego, Słoneczna, Sobieskiego, Starowiejska, 
Stolema, Strażacka, Szkolna, Wejhera, Wiśniowa, Wolna, Wspólna, Wschodnia, Zacisze, Zakątna, 

Zgody, Zielona, Żeromskiego.

KOCHANOWO, ZELEWO, ZIELNOWO – ODBIÓR 16 MAJA 2015

WYSZECINO, BARŁOMINO, TĘPCZ – ODBIÓR 29 MAJA 2015

SYCHOWO, MILWINO, DĄBRÓWKA – ODBIÓR 15 MAJA 2015

ROBAKOWO – ODBIÓR 23 MAJA 2015

Zbiórką objęte będą odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą 
być umieszczone w typowych pojemnikach/workach przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych (stolarka budowlana, meble, sprzęt elektryczny i elektroniczny 
kompletny, armatura sanitarna, dywany, wykładziny, opakowania i inne materiały  
o dużych rozmiarach, 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 SPOSÓB NIEUTRUDNIAJĄCY RUCH PIESZYCH 
I PRZEJAZD POJAZDÓW. ODPADY WYSTAWIONE W INNYM MIEJSCU NIE BĘDĄ 
ODBIERANE. 

ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ DO GODZINY 700.

Uprawnionymi osobami do odbioru odpadów są wyłącznie pracownicy firmy 
„EKOLOGISTIK” (w ubraniach z logo firmy), odbierający odpady do oznakowanych 
pojazdów. Jeśli jest to możliwe, to po wystawieniu odpadów  przed nieruchomość, 
prosimy o zwrócenie uwagi na osoby dokonujące demontażu elementów elektrycznych  
i metalowych (tzw. „złomiarzy”), gdyż sprzęt elektryczny niekompletny nie będzie  
odbierany.
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DO ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ZALICZAMY:

•	 STOLARKĘ BUDOWLANĄ - deski drewniane, belki, panele, ramy okienne drewniane, 
plastikowe, drzwi.

•	 MEBLE - stoły, szafy (szafki) - bez elementów szklanych, krzesła, sofy, dywany, chodniki, 
wycieraczki, materace, wykładziny podłogowe, linoleum, suszarki do bielizny. Wszystkie 
odpady muszą być kompletne (np.: kanapa - musi mieć skrzynię, siedzisko z oparciem, itd.).

•	 ARMATURĘ SANITARNĄ - baterie, umywalki, zlewozmywaki, muszle klozetowe, 
wanny, brodziki, bidety, spłuczki - całe, niepotłuczone.

•	 OPAKOWANIA - skrzynki (drewniane, plastikowe) po warzywach, beczki (za wyjątkiem 
beczek po olejach, smarach, substancjach 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: odkurzacze, żelazka, 
tostery, frytkownice, suszarki do włosów, maszynki elektryczne itp.; sprzęt teleinformacyjny 
i telekomunikacyjny: komputery, laptopy (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 telewizyjne, 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 NIE MUSI 
BYĆ SPRAWNY.

DO ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NIE SĄ ZALICZANE: grzejniki, płytki 
(terakoty, glazura), rolety, części samochodowe, odpady remontowe (w tym materiały izolacyjne 
takie jak styropian, wata szklana, dachówki, blachodachówki, papa, eternit, wszelkiego rodzaju szkło 
okienne, samochodowe, gruz, pustaki, cegły, płyty gipsowo-kartonowe, pocięte (ścinki) dywanów, 
chodników, wycieraczek, materacy, wykładzin podłogowych, linoleum, rynny - metalowe i plastikowe, 
rury - kanalizacyjne, ciepłownicze, kostka brukowa, opakowania po cemencie, kleju, opakowania po 
piankach montażowych, klejach,) odpady ogrodowe (trawa, liście, gałęzie, figurki ogrodowe, folie 
do uszczelniania np.: basenów, oczek wodnych, folie szklarniowe), odpady niebezpieczne, worki na 
śmieci lub kartony z odpadami domowymi.
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Urząd Gminy w Luzinie informuje, iż w Luzinie, przy ul. Przemysłowej 13 funkcjonuje Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK, w tym Punkt Zbiórki Odpadów 

Niebezpiecznych tzw. PZON.

Do PSZOK-u i PZON-u w ramach uiszczanej opłaty przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na 
terenie Gminy Luzino, prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych takich jak:

•	 zużyty, małogabarytowy sprzęt elektryczny i elektroniczny - w ilości nieograniczonej, 

•	  komunalne odpady wielkogabarytowe (typu meble), w tym wielkogabarytowy zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny - w ilości nieograniczonej.

•	 zużyte opony - w ilości 4 szt. rocznie od gospodarstwa domowego, 

•	 niebezpieczne odpady,  wydzielone z odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach, na 
których zamieszkują mieszkańcy, w szczególności:  farby, lakiery, kleje, żywice, środki do konserwacji 
i ochrony drewna oraz opakowania po nich, rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do 
wywabiania plam i  opakowania po nich, zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach 
do dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochrony roślin oraz opakowania po nich, lampy fluorescencyjne 
i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki, baterie i akumulatory, 
zużyte kartridże i tonery, przepracowane oleje, przeterminowane leki - w ilości nieograniczonej, 

•	 odpady budowlane, rozbiórkowe (tzw. „czysty gruz”) – w ilości do 5m3 rocznie od gospodarstwa 
domowego,

•	 odzież i tekstylia - w ilości nieograniczonej, 

•	 dodatkowo odpady zbierane selektywnie tj. papier, tektura i opakowania wielomateriałowe, szkło, 
plastik (tworzywa sztuczne) i metale, odpady zielone-bio – w ilości nieograniczonej;

W celu skorzystania z możliwości oddania wyżej wymienionych  odpadów do PSZOK–u i PZON-u 
właściciele nieruchomości muszą, w celu odnotowania w prowadzonym rejestrze odbioru odpadów, 
wskazać adres zamieszkania.

PSZOK i PZON czynny jest dla mieszkańców Gminy Luzino we wtorki i czwartki w godzinach od 1000  
do 1600  oraz  w soboty w godzinach od 900 d0 1400

.
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została drużyna z Kochanowa, a na najniższym stopniu 
podium stanęli zawodnicy Tempo Luzino. Najlepszym 
zawodnikiem ligi został Paweł Rutkowski z KTS-K GO-
SRiT Luzino, najlepszym strzelcem Maksym Graczyk, 
również z KTS-K GOSRiT Luzino (zdobywca 33 bramek), 
najlepszym bramkarzem ligi, Piotr Gruba z Kochanowa, 
a w skład najlepszej „piątki” ligi weszli: Piotr Gruba i Da-
riusz Mienik (Kochanowo), Maksym Graczyk i Paweł Rut-
kowski (KTS-K GOSRiT Luzino), Adrian Klawikowski 
(Gramy Team Robakowo).

Kontynuacja ze str. 24.

LUZIŃSKA LIGA SOŁECKA
W niedzielę 15 marca na Hali Widowiskowo – Sportowej 
GOSRiT im. Marszałka Macieja Płażyńskiego odbyło się 
zakończenie tegorocznej edycji Luzińskiej Ligi Sołeckiej 
na hali. Zwycięzcą  rozgrywek organizowanych przez Wi-
tolda Dąbrowskiego z GOSRiT został zespół Robakowo, 
który w ostatniej kolejce pokonał Kębłowo 3:2. Wicemi-

strzem ligi została drużyna Luzina, a na najniższym stop-
niu podium dzięki lepszemu bilansowi bramek stanęło 
Milwino. Wszystkie drużyny uczestniczące w rozgryw-
kach otrzymały z rąk obecnego na zakończeniu, Piotra 
Klecha – dyrektora GOSRiT pamiątkowe puchary, piłki 
i  rękawice bramkarskie, a najlepsza trojka komplet me-
dali. Za organizację rozgrywek podziękowania należą się 
Witoldowi Dąbrowskiemu, sędziom Jarosławowi Labuda, 
Rajmundowi Gaffka, Rafałowi Magulskiemu oraz Rafało-
wi Wróblewskiemu, który sprawował opiekę medyczną. 
Oddzielne podziękowania należą się kierownikom drużyn 
soleckich, odpowiedzialnym za przygotowanie swoich ze-
społów. Końcowa kolejność Luzińskiej Ligi Sołeckiej na 
hali 2015: Robakowo - pkt. 18, Luzino - pkt. 15, Milwino 
- pkt. 10 (lepszy bilans bramek strzelonych), Kochanowo 
- pkt. 10, Sychowo - pkt. 6, Barłomino - pkt. 3, Kębłowo - 
pkt. 0.

IX TURNIEJ
W niedzielę 22 marca br. na Hali Widowiskowo – Sporto-
wej im. Marszałka Macieja Płażyńskiego w Luzinie odbył 
się IX Turniej Drużyn Sołeckich o Puchar Przewodniczą-
cego Rady Gminy Luzino. Zwycięzcą tej tradycyjnej im-
prezy zostali zawodnicy Robakowa, którzy po rozgryw-
kach grupowych, najpierw w półfinale pokonali po rzu-
tach karnych Kochanowo, aby w wielkim finale wygrać 
z Milwinem 4:0, które musiało się zadowolić z drugiego 
miejsca. Na najniższym stopniu podium stanęło Sycho-
wo, które pokonało po serii rzutów karnych Kochano-
wo. Królem strzelców zawodów został Kamil Zdziaszek 
(Milwino), a najlepszym bramkarzem Bartosz Neumul-
ler (Sychowo). Po finale turnieju odbyła się uroczystość 
zakończenia zawodów, w której uczestniczył, Bartłomiej 
Formela- Przewodniczący Rady Gminy Luzino. Zawody 
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zorganizował Witold Dąbrowski, sędziowali: Labuda Ja-
rosław i Rafał Magulski, za opiekę medyczną odpowiadał 
Adam Olejniczak.

NADZIEJE POLSKIEJ PIŁKI
Mnóstwo sportowej pasji mogliśmy oglądnąć w ostat-
ni weekend lutego br. na luzińskiej Hali Widowiskowo 
- Sportowej GOSRiT, kiedy to w Turnieju „Nadzieje Pol-
skiej Piłki” im. Marszałka Macieja Płażyńskiego niepełna 
300  najmłodszych adeptów futbolu, uczestniczyło w  tej 
cyklicznej imprezie. Najpierw w sobotę rywalizowali 
zawodnicy rocznika 2005/2006. Najlepszym zespołem 
zawodów okazali się zawodnicy Lechii Gdańsk, którzy 
w  wielkim finale po konkursie rzutów karnych pokona-
li GKS Cartusia Kartuzy. Na najniższym stopniu podium 
stanęli zawodnicy Byki Słupsk pokonując na „małym fi-
nale” KP Gdynia. Kolejne miejsca zajęli: Polonia Gdańsk, 
AP Mosty, KP Starogard Gdański, Akademia Piłkarska 
Gdańsk, Concordia Elbląg, Piki Gdańsk, GOSRiT Luzino, 
Lew Lębork. Najlepszym bramkarzem turnieju został An-
tek Mikułko - Lechia, królem strzelców – Jakub Kalinow-
ski (Byki) i Jakub Staniszewski (KP Gdynia) a najlepszym 
zawodnikiem Oliwier Stenzel - Cartusia. W niedzielnym 
turnieju rywalizowali zawodnicy rocznika 2007/2008. 
W tych zawodach nie liczyła się końcowa kolejność, tyl-
ko radość z gry. W zawodach uczestniczyli (w kolejności 
alfabetycznej): Bałtyk Gdynia (dwa zespoły), Beniaminek 
03 Starogard Gdański, GOSRiT Luzino, GOSRiT Luzino 
dziewczyny, Jedynka Reda (dwa zespoły), Radunia Stę-
życa, Sparta Sycewice, UKS Sławoszyno. Warto dodać, że 
turniej „Nadzieje Polskiej Piłki” im. Marszałka Macieja 
Płażyńskiego objęty został patronatem honorowym przez: 
Ryszarda Stachurskiego - Wojewodę Pomorskiego, Kazi-
mierza Plocke - Wiceministra Rolnictwa, Mieczysława 

Struk - Marszałka Województwa Pomorskiego, Radosła-
wa Michalskiego - prezesa OZPN, Pomorski LZS i Wójta 
Gminy Luzino - Jarosława Wejera. Wszyscy zawodnicy 
uczestniczący w zawodach otrzymali nagrody ufundowa-
ne przez PZPN i Gminę Luzino. Natomiast drużyny, które 
zajęły I miejsce otrzymały: statuetki „Diabelskie Skrzyp-
ce”, komplety złotych  medali, dyplomy oraz nagrody rze-
czowe. Fundatorami nagród byli: GOSRiT Luzino, Ka-
zimierz Plocke - Wiceminister Rolnictwa, PZPN, Urząd 
Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Najlepsza 
trójka turnieju otrzymała statuetki „Stolema” ufundowane 
przez Jarosława Wejera - Wójta Gminy Luzino, komplety 
medali ufundowane przez GOSRiT Luzino oraz nagrody 
rzeczowe w postaci sprzętu sportowego ufundowane przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, a naj-
lepsi zawodnicy turnieju otrzymali nagrody pamiątkowe 
ufundowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów 
i KTS-K Lew Lębork.

KASZUB CUP
Zakończył się cykl Ogólnopolskich Turniejów Kaszub 
Cup, w których rywalizowało tej zimy ponad 2000 uczest-
ników z 167 drużyn z terenu 6 województw oraz goście 
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z  Rosji. Kaszub Cup objęty jest patronatem honorowym 
przez: Mieczysława Struka - Marszałka Województwa 
Pomorskiego, Ryszarda Stachurskiego -Wojewodę Po-
morskiego, Kazimierza Plocke - Wiceministra Rolnictwa, 
Wójta Gminy Luzino -Jarosława Wejera, Radosława Mi-
chalskiego - prezesa OZPN, prof. Waldemara Moska - rek-
tora AWFiS, Monikę Chabior - prezes FRKF i Magdalenę 
Kołodziejczak - przewodniczącą Pomorskie Zrzeszenie 
LZS. W tym roku dzięki licznym sponsorom i darczyń-
com uczestnicy turnieju mogli liczyć na atrakcyjne nagro-
dy. Tegoroczny Kaszub Cup wsparli: Gmina Luzino, Wo-
jewoda Pomorski,  Pomorskie Zrzeszenie LZS, Mariusz 
Maszota El professional, DECATHLON, KAUFLAND, 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, FRKF, Ruch, PZPN,  
Pomorska Komunikacja Samochodowa, Urząd Marszał-
kowski Województwa Pomorskiego, PZU, G. EN. GAZ, 
Krystian Węsierski KKW TRADING Sp. z o.o., KTS-K 
GOSRiT Luzino. Końcowa kolejność poszczególnych za-
wodów przedstawiała się następująco: w Ogólnopolskim 
Turnieju Kaszub Cup 2007/08 uczestniczyło 18 drużyn, 
bez tabeli końcowej (w kolejności alfabetycznej): Akade-
mia Piłkarska Człuchów, Byki Słupsk, Elana Toruń, GO-
SRiT Luzino Dziewczyny, dwie drużyny GOSRiT Luzino 
chłopcy, Gryf Słupsk, Gwardia Koszalin, Jaguar Gdańsk, 
Junior Football Academy Przechlewo, Juventus Soccer 
Schools Bydgoszcz, KP Gdynia, Olimpia Elbląg, Szkół-
ka Piłkarska „Piki” Gdańsk, UKS Dragon Bojano, dwie 
drużyny UKS Mały Jeziorak Iława, UKS Sparta Sycewice. 
W gólnopolskim Turnieju Kaszub Cup 2005/06, miejsce 
1. zajęli Chojniczanka II Chojnice z najlepszym zawod-
nikiem drużyny – Jakubem Golińskim, 2. Jantar Ustka z 
Oskarem Jabłonowskim, 3. Chojniczanka I Chojnice z Mi-
kołajem Rzepińskim, 4. Polonia Gdańsk z Kacprem Sło-
mińskim, 5. UKS Jedynka Reda II z Antonim Elwart, 6. KP 
Gdynia z Jakubem Staniszewskim, 7. UKS Jedynka Reda I 
z Kacprem Sawicz, 8. GOSRiT Luzino z Maciejem Muller, 
9. Jaguar Gdańsk z Adrianem Opala, 10. Dragon Bojano 
z Kacprem Galas, 11. Elana Toruń z Miłoszem Wesołow-
skim, 12. Orkan Rumia z Hubertem Zielonka, 13. Olim-
pia Elbląg z Wojciechem Stróżewskim, 14. Sława Jedynka 
Sławno z Sebastianem Kulczyk, 15. Piki Gdańsk z Macie-
jem Waleckim, 16. Błękitni Łęczyce z Marcinem Ropela, 
17. Błękitni 2006 Wejherowo z  Kacprem Nowak, 18. Błę-
kitni Wejherowo z Maciejem Bilińskim, 19. Kadra Pomo-
rza Dziewcząt z Julią Formela, 20. GOSRiT Dziewczyny z 
Samuelą Landowska, 21. Stolem Gniewino z Szymonem 
Hebel, 22. Śląsk Wrocław z Jakubem Golińczak, 23. KTS-
-K Lew Lębork z Oliwierem Weber, 24. ProFan Gościcino 

z  Pawłem Bochentyn. W Ogólnopolskim Turnieju Ka-
szub Cup 2004 miejsce 1. zajęli GOSRiT/Kleba Luzino z 
najlepszym zawodnikiem drużyny Nikodemem Brauer,  2 
Chojniczanka Chojnice z Jakubem Golińskim, 3. UKS Je-
dynka Sława Sławno z Kamilem Skok, 4. Olimpia Elbląg 
II z Bartoszem Mowczyk, 5. Lechia Gdańsk z   Kacprem 
Urbańskim, 6. Gedania Gdańsk z Pawłem Powideł, 7. Błę-
kitni Wejherowo z Adamem Czech, 8. Chojniczanka Choj-
nice II z Mateuszem Radke, 9. Kadra Pomorza Dziewcząt 
z Julią Makruszonk, 10. Dragon Bojano z Dawidem Laga, 
11. KP Gdynia z Mikołajem Łępickim, 12. GTS Straszyn 
z Błażejem Kaim, 13. Sparta Gdańsk z Nikodem Bohdan, 
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14. Concordia Elbląg z Danielem Klarkowskim, 15. Con-
rad Gdańsk z Marcinem Adamik, 16. Błękitni II Wejhero-
wo z Maciejem Kos, 17. GKS Linia z Wiktorem Szadrow-
skmi, 18. GOSRiT Luzino II z Igorem Ptach, 19.  Sparta 
Sycewice z Donatem Adkonis, 20.Olimpia Elbląg z Oli-
wierem Bogdańsk. W Ogólnopolskim Turnieju Kaszub 
Cup 2003 miejsce 1. zajęli Olimpia II Elbląg, 2. Rozstaje 
Gdańsk, 3. Gryf I Wejherowo, 4. Conkordia Elbląg, 5. GO-
SRiT/Kleba Luzino, 6. Olimpia I Elbląg, 7. Sparta Gdańsk, 
8. Błękitni Wejherowo, 9. KP Gdynia, 10. Santos Gdańsk, 
11. Gryf II Wejherowo, 12. KP GDYNIA, 13. Naki Olsztyn, 
14. Profan

KICKBOXERZY WRÓCILI Z MEDALAMI 
Wspólna reprezentacja Klubów Wejherowskiego Sto-
warzyszenia Sportowego oraz KTS-K GOSRiT Luzino, 
w dniach 20-21 luty br. wzięła udział w międzynarodowym 
turnieju kickboxingu na Słowacji, w miejscowości Bańska 
Bystrzyca, w którym uczestniczyło prawie 600  zawodni-
ków z 10 krajów. Zawodnicy, na co dzień trenowani przez 
Rafała Karcza, wywalczyli 2 złote, 2 srebrne i 6 brązowych 
medali, plasując się w klasyfikacji klubów na 4 miejscu w 
konkurencji pointfighting, spośród 24 sklasyfikowanych w 
całym turnieju. Klasą błysnęła Zuzanna Kalbarczyk, tre-
nująca w KTS-K GOSRiT Luzino, która zdobyła dwa złote 
medale oraz jeden brązowy i uplasowała się na pierwszym 
miejscu wśród wszystkich starszych kadetek (13-15 lat)  
turnieju. Pozostali zawodnicy: Patrycja Hinc (KTS-K GO-
SRiT Luzino) zdobyła srebro pointfighting do 55 kg senio-
rów, brąz do 60 kg, Mikołaj Herzberg (Wejherowskie Sto-
warzytszenie Sportowe – srebro do 79 kg seniorów point-
fighting, brąz do 74 kg, Oliwer Laskowski (Wejherowskie 
Stowarzyszenie Sportowe – brąz light contact powyżej 69 

kg kadetów starszych, Kacper Macholl (KTS-K GOSRiT 
Luzino) – brąz w kat. powyżej 47 kg kadetów młodszych 
pointfighting, Rafał Karcz (Wejherowskie Stowarzyszenie 
Sportowe) – dwa brązowe medale pointfighting do 63 i 69 
kg seniorów. Wyjazd na Slovak Open zawodników wspar-
li: Sponsor główny DESIGN JOOMLA Projekty Andrzej 
Herzberg oraz Firma Bruk Serwis Jan Potrykus, a zawod-
ników z Luzina, także Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji 
i Turystyki w Luzinie.

TURNIEJ TENISA
W dniu 7 marca 2015 r. w Nowej Wsi Lęborskiej odbył 
się X Turniej Tenisa Stołowego im. Józefa Lisieckiego. 
W turnieju wystąpiło pięć zawodniczek KTS-K GOSRiT 
Luzino, które  zdominowały kategorie dziewcząt i zdobyły 
5 medali: w kategorii  2002 i młodsze, Agata Płotka za-
jęła II miejsce zdobywając srebrny medal, a Anita Hinc 
III miejsce, zdobywając brązowy medal. W kategorii 2001 
– 1997 (dziewczęta)  Katarzyna Płotka zdobyła złoty me-
dal,  Magda Płotka srebrny medal, a Maja Jarzynowska 
brązowy medal.
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„REQUIEM” PAMIĘCI JANA PAWŁA II
W niedzielę 29 marca po Mszy św. o godz. 14.30 w koście-
le pw. Św. Wawrzyńca w Luzinie, członkowie Rady Chó-
rów Kaszubskich: Morzanie z Dębogórza, Lutnia z Luzina, 
Pięciolinia z Lini oraz Strzelenka z Tuchomia wykonały 
Requiem Bernarda Stielera, napisane Ojcu Świętemu Ja-
nowi Pawłowi II w 5. rocznicę śmierci. Jak określał to sam 
kompozytor utwór 5 lat „leżał w szufladzie”, by znalazł 
się odpowiedni moment dla jego zaprezentowania i od-
dania czci Janowi Pawłowi. Okazją stała się zbliżająca się 
10.rocznica śmierci Papieża. Stieler zaproponował przygo-
towanie prezentacji utworu dyrygentowi Przemysławowi 
Stanisławskiemu. Światowe prawykonanie miało miejsce 
22 lutego 2015 roku w Archikatedrze Lubelskiej przez 
zespół Camerata Lubelska, natomiast pomorska premie-
ra Requiem,  po 4 miesiącach prób, odbyła się w sobotę 
28 marca br. w parafii p.w. św. Apostołów Szymona i Judy 
Tadeusza w Chwaszczynie. Chóry, przygotowane przez 
dyrygentów: Przemysława Stanisławskiego, Tomasza Fop-
ke, Jana Szulca i Karola Krefta można było także usłyszeć 
na niedzielnej mszy w kościele Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Lini. Poszczególne części Requiem (Introitus 

MISTRZOSTWA POWIATU
Dnia 26 lutego 2015 r. w Redzie odbyły się Mistrzostwa 
Powiatu w piłce siatkowej chłopców. W turnieju wzięło 
udział 8 drużyn: Bolszewo, Linia, Wejherowo, Bożepole 
Wielkie. Reda, Rumia, Karczemki i Luzino. Po fazie gru-
powej drużyna z gimnazjum przegrała z Redą mecz półfi-
nałowy, natomiast w spotkaniu o III miejsce pokonała ze-
spól z Bolszewa. Finał zakończył się zwycięstwem zespołu 
z Rumi. Drużynę z gimnazjum reprezentowali uczniowie: 
Michał Kwidziński, Marcel Kiedrowski, Patryk Miotk, 
Szymon Lezner, Mikołaj Bargański, Bartek Rozwadowski, 
Mikołaj Głodowski, Karol Malottki, Benjamin Gruba. Tre-
nerem drużyny jest Pan Dariusz Nadolski.

WIDEOFOTOREJESTRATOR
Na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 6 z ul. Wilczka 
w Luzinie i ul. Chłopską w Kębłowie zamontowane zosta-
ły kamery, które będą obserwowały co się dzieje na skrzy-
żowaniu, a przede wszystkim będą rejestrowały pojazdy 
wjeżdżające na skrzyżowanie drogi na czerwonym świetle. 
Materiał z kamer w sposób bezprzewodowy jest przesyła-

ny  do Centrum Automatycznego nadzoru nad Ruchem 
Drogowym w Warszawie, które prowadzi weryfikację 
otrzymanego materiału w celu wystawiania mandatów (do 
500zł) za naruszenie przepisów drogowych. Obsługą wi-
deorejestratora  zajmie się Generalna Inspekcja Transpor-
tu Drogowego. Zdaniem Centrum Automatycznego Nad-
zoru nad Ruchem Drogowym, celem instalacji kamer na 
skrzyżowaniu w Luzinie ma być poprawa bezpieczeństwa 
na drodze. Zdania tego nie podziela Wójt Gminy Luzino, 
Jarosław Wejer, który uważa że wideorejestrator spowodu-
je większą ilość kolizji, niż dotychczas.
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– Requiem, Kyrie, Dies irae, Recordare, Lacrimosa, Pie 
Jesu, Domine Jesu, Hostia, Sanctus, Benedictus, Agnus 
Dei i Lux aeterna) były przeplatane recytacją fragmentów 
„Tryptyku rzymskiego” Karola Wojtyły w tłumaczeniu na 
język kaszubski Zbigniewa Jankowskiego. Partie solowe 
zaśpiewał Tomasz Fopke. Zarówno w Chwaszczynie, jak 
i w Lini czy w  Luzinie wykonanie mszy żałobnej przez 
ponad 100.osobowy chór spotkało się z dużym aplauzem 
odbiorców. Gratulacje złożyli m.in. obecni na koncertach 
przedstawiciele władz samorządowych gmin i powia-
tu.  Ostatnie wykonanie utworu odbędzie się 2 kwietnia 
(Wielki Czwartek) o godz. 20:00 w kościele Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Pierwoszynie. W imieniu chóru „Lut-
nia” dziękujemy p. Romanowi Klinkosz za udostępnienie 
zdjęć.

INFORMACJA PRASOWA
Zgromadzenie Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, w trakcie posiedzenia 

przedstawicieli 14 gmin w dniu 25 marca 2015 r., zarekomendowało gminom tworzącym Związek, aby w 2015 r. nie 
podnosić cen biletów komunikacji miejskiej ważnych na obszarze tych gmin oraz cen biletów metropolitalnych. Warto 
podkreślić, że ostatnia podwyżka cen biletów w komunikacji komunalnej, w tym biletów metropolitalnych, miała miejsce 
w 2012 r. Od tego czasu ceny biletów nie uległy zmianie. 

Decyzja Zgromadzenia podyktowana jest koniecznością utrzymania konkurencyjnych opłat za korzystanie ze 
środków transportu zbiorowego w porównaniu do kosztów przejazdów realizowanych własnym samochodem. Gminom 
zależy bowiem na tym, żeby jak najwięcej osób korzystało z transportu zbiorowego i aby udział tego transportu w obsłudze 
potrzeb przewozowych nie zmniejszał się na korzyść samochodu osobowego. Rekomendacja ta została ogłoszona 
pomimo dużych wydatków gmin na komunikację miejską, związanych z rozwojem infrastruktury oraz sukcesywnymi 
zakupami nowego i modernizacją dotychczas eksploatowanego taboru.

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie aktualnie obowiązujących cen w komunikacji miejskiej na obszarze 
MZKZG na tle innych największych polskich miast.

Miasto

Ceny biletów [zł]

Jednoprzejazdowych
(linie zwykłe)

1-godzinnych
(linie zwykłe) 24-godzinnych 30-dniowych

w graniach 
miasta

z przekraczaniem 
granic miasta

w graniach 
miasta

z przekraczaniem 
granic miasta

w graniach 
miasta

z przekraczaniem 
granic miasta

w graniach 
miasta

sieciowy
organizatora

Gdańsk, Gdynia, 
Wejherowo 3,00 3,00 3,601 3,601 12 12 921 102

922

Katowice 3,20 3,80 4,80 4,80 18 18 126 150

Kraków 3,80 4,00 5,00 5,00 15 20 89 140

Lublin 3,20 3,20 - - 13 13 - 84

Łódź 3,80 4,40 - - 12 14,40 80 96

Poznań 4,60 4,60 - - 13,60 13,60 115 199

Szczecin - - 4,00 4,00 12 12 - 162

Warszawa - - 4,403 7,004 15 26 110 210

Wrocław 3,00 3,00 4,40 4,40 11 11 - 98

*1nie dotyczy Wejherowa  *2dotyczy Wejherowa  *3do 75 minut  *4 do 90 minut

RODZINNE MIEJSCE ZABAW
Gmina Luzino zgłosiła swój udziału w ogólnopolskim 
konkursie organizowanym przez znaną markę kosme-
tyków NIVEA, w ramach którego w naszej gminie może 
powstać Rodzinne Miejsce Zabaw. Chcielibyśmy bardzo 
zachęcić wszystkich do oddania głosu na naszą lokaliza-
cję, która została usytuowana w Kębłowie przy ul. Żurawi-
nowej. Marzeniem rodziców i dzieci jest wspólne spędza-

nie czasu. Aby je spełnić NIVEA chcę stworzyć dla nich 
przyjazną przestrzeń, która im to umożliwi. Znajdą się 
tam sprzęty zarówno dla tych najmłodszych, jak i nieco 
starszych dzieci, a także dla samych rodziców. Od 1 kwiet-
nia, codziennie można oddać swój głos na wybraną loka-
lizację. Serdecznie zapraszamy do głosowania. Głosować 
możemy poprzez link: http://www.nivea.pl/Porady/ext/
pl-PL/podworko?dpl=deeplink-podworko. Wszystkie do-
datkowe informacje znajdziecie Państwo na stronie inter-
netowej: http://www.nivea.pl/Porady/ext/pl-PL/podwor-
ko?dpl=deeplink-podworko

REKRUTACJA PRZEDSZKOLAKÓW
Wójt Gminy informuje, iż w szkołach podstawowych na 
terenie gminy w okresie od 13 do 20 kwietnia 2015 r. pro-
wadzona będzie rekrutacja dzieci czteroletnich, zamiesz-
kałych na terenie gminy Luzino do oddziałów przedszkol-
nych funkcjonujących przy szkołach. Dodatkowe infor-
macje w sprawie rekrutacji zostaną zamieszczone po dniu 
7 kwietnia br. na stronach internetowych szkół. Natomiast 
rekrutacja dzieci do Gminnego Przedszkola Publiczne-
go w Luzinie będzie prowadzona w okresie od 13 do 24 
kwietnia 2015 roku. Więcej informacji w sprawie na stro-
nie internetowej przedszkola.
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Szanowni Państwo,

Informujemy, że Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. był Sponsorem 
IV Luzińskiego przeglądu „Wielkanoc na Kaszubach”.

W ramach swej działalności GAZ-SYSTEM S.A. aktywnie angażuje się w dialog z otoczeniem 
oraz wspiera inicjatywy między innymi z zakresu odpowiedzialnych inwestycji i ekologii.

Prowadzone przez spółkę inwestycje w zakresie rozbudowy systemu przesyłowego, służące 
dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego oraz bezpieczeństwu energetycznemu kraju, 
wzmacniają poczucie odpowiedzialności GAZ-SYSTEM S.A. za mieszkańców regionów 
oraz wykorzystywane zasoby naturalne. Spółka dokłada wszelkich starań, aby podejmowane 
działania były w pełni rozumiane i akceptowane, realizowane z poszanowaniem środowiska 
oraz stwarzały szansę na to, by dany region stał się znaczącym beneficjentem wdrażanych 
projektów.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej 
gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi 
gazociągami w Polsce. W latach 2009–2014 GAZ-SYSTEM S.A. realizował plan inwestycyjny 
polegający na budowie ponad 1200 km nowych gazociągów przesyłowych. Najważniejsze 
z nich powstały w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Rozbudowa sieci gazociągów 
może stanowić ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe integrującego rynki 
gazu ziemnego w krajach Europy Środkowej. Inwestycje zrealizowane przez GAZ-SYSTEM S.A. 
oraz usługa wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na istotne poprawienie 
bezpieczeństwa energetycznego Polski, poprzez zwiększenie technicznych możliwości 
importowych z kierunku innego niż wschodni do 90% realizowanego importu (do 2011 r. 
było to 9%).

WIELKANOC NA KASZUBACH
W dniu 29 marca br. odbył się już po raz czwarty Luziński 
Przegląd „Wielkanoc na Kaszubach” organizowany przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie i Powiatowy Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego Oddział w Wejherowie we współ-
pracy z Gminnym Ośrodkiem Sportu, Rekreacji i Tury-
styki w Luzinie oraz kołami gospodyń wiejskich z terenu  
powiatu wejherowskiego. W przeglądzie wielkanocnym 
udział  brało 8 kół gospodyń wiejskich, w tym z Głazicy, 
Kębłowa, Kętrzyna, Kochanowa, Bolszewa, Lisewa, Perli-
na, Luzino oraz Stowarzyszenie Gospodarzy, Gospodyń 
i Sympatyków wsi Robakowo, a także Kwatera Agrotury-
styczna w Sasinie „Gościniec u Gieni”. Zwycięzcami prze-
glądu w kategorii: na najpiękniejszą palmę wielkanocną 
I  miejsce zajęło KGW Lisewo, II miejsce KGW Luzino, 
III miejsce KGW Kochanowo. W kategorii na najpiękniej-
szą pisankę wielkanocną I miejsce zajęło KGW Luzino, 
II miejsce KGW Kętrzyno, III miejsce KGW Lisewo. W ka-
tegorii  święconki I miejsce zajęło KGW Kętrzyno, II miej-
sce KGW Bolszewo, III miejsce przypadło w udziale KGW 
Perlino. Natomiast w kategorii na najpiękniejszy stół wiel-
kanocny I miejsce zajęło KGW z Luzina, II miejsce KGW 

Kętrzyno, II miejsce Stowarzyszenie Gospodarzy, Gospo-
dyń i Sympatyków wsi Robakowo. Oceny dokonało jury 
w składzie: Iwona Świętosławska – etnograf z Muzeum 
Narodowego w Gdańsku, Marian Mielewczyk – miejsco-
wy artysta, Alicja Dragan z Hotelu „Czardasz” z  Luzina. 
Wszystkie koła uczestniczące w przeglądzie otrzymały na-
grody rzeczowe, które ufundowali i przekazali wójtowie z 
poszczególnych gmin. Dodatkową atrakcją imprezy były 
stoiska gastronomiczne, rękodzielnictwa, malarstwa, rzeź-
by i produktów zdobiących stoły wielkanocne, a także spe-
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cjalnie przygotowane miejsce do malowania pisanek prze-
znaczone dla najmłodszych dzieci. Podczas pokazu zostały 
wręczone nagrody laureatom V konkursu na najładniejszą 
kartkę i palemkę wielkanocną. Na zakończenie przeglądu 
odbyła się degustacja potraw wielkanocnych, przygotowa-
nych przez poszczególne koła gospodyń wiejskich. Opra-
wę artystyczną IV Luzińskiego Przeglądu „Wielkanoc na 

Kaszubach” zapewniła Orkiestra Dęta z Luzina pod batutą 
Wojciecha Brzozowskiego, Zespół Regionalny „Nadolanie” 
z Gminy Gniewino oraz „Szkoła Tańca Krok po Kroku”, 
prowadzona przez Natalię Król.  Sponsorem przeglądu był 
Gaz System (sponsor strategiczny) oraz Bank Pekao. Im-
preza odbyła się pod patronatem Wójta Gminy Luzino – 
Jarosława Wejera.


