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Szanowni Mieszkańcy!
Kończy się rok 2013, który był jednym z najtrudniejszych,
dla Gminy Luzino, pod względem finansowym. Obecna
sytuacja budżetu państwa, ma bezpośredni wpływ na budżety samorządów wszystkich szczebli. Pomimo mniejszych dochodów własnych w br., udało się zrealizować
część ważnych inwestycji, które wpływają pozytywnie na
poziom życia w naszej gminie. Jedną z takich inwestycji, które realizowaliśmy w roku 2013, z pewnością jest
rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sychowie o dwie sale
dydaktyczne, salę gimnastyczną oraz nową kotłownię olejową, która zakończyła się w październiku. Na ukończeniu jest zadanie dotyczące termomodernizacji budynków
oświatowych tj. trzech budynków szkoły w Luzinie i część
budynku szkoły w Kębłowie. W ramach tego zadania, w
wymienionych obiektach szkolnych, m.in. ogrzewanie
węglowe zostanie zastąpione ogrzewaniem gazowym.
Zadanie to jest dofinansowane ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zakończono również budowę chodników. Wybudowano
łącznie ponad 4 km nowych odcinków, a mianowicie w
Kębłowie, Kochanowie, Sychowie, Barłominie i Milwinie.
Dofinansowano także budowę ciągu pieszo – rowerowego
w miejscowości Robakowo, realizowanego przez Powiat
Wejherowski. Zakończyła się też instalacja 250 zestawów
solarnych na budynkach mieszkalnych osób prywatnych.
Marszałek Województwa Pomorskiego, uznał to zadanie
jako jedno z najlepszych i przekazał dodatkowe środki
finansowe na montaż kolejnych 100 zestawów solarnych,
które zostaną zamontowane w I półroczu 2014 roku. Zakończono I etap budowy ulicy Łąkowej w Luzinie, a w
budżecie na przyszły rok zaplanowano środki na dokończenie tego zadania. W trakcie realizacji jest budowa części ulicy Narcyzowej w Luzinie. Wyremontowano część
ulicy Młyńskiej i Długiej w Luzinie, poprzez wykonanie
nowego dywanika asfaltowego, a na ulicy Tartacznej ułożono 100 mb płyt drogowych typu yomb, a w przyszłym
roku zostanie ułożonych kolejnych 300 mb. Ponadto zrealizowano szereg drobniejszych inwestycji, jak chociażby dokończenie remontu placu apelowego przy Szkole
Podstawowej w Luzinie. Zrealizowany został ze środków
unijnych, przeznaczonych na Gospodarkę Innowacyjną,
program w zakresie wykluczenia cyfrowego, w ramach
którego wyposażono 45 gospodarstw domowych w sprzęt
komputerowy wraz z podłączeniem do sieci internetowej,
a gminne placówki oświatowe wzbogaciły się o 120 laptopów i 50 jednostek komputerów stacjonarnych. W roku
2013 gmina podpisała szereg umów na realizację zadań,
które będą finansowane ze środków Unii Europejskiej.
Są to m.in. boisko ze sztucznej nawierzchni przy szkole
w Kębłowie, rozbudowa parkingu dla samochodów osobowych za budynkiem ośrodka kultury, rozbudowa sieci
kanalizacyjnej w Luzinie, przebudowa sieci wodociągowej
wraz z budową nowych studni w Luzinie i Kębłowie. W
chwili obecnej jedną z najważniejszych rzeczy jest przygotowywanie się do przyjęcia nowych środków unijnych,
w okresie programowania 2014 – 2020, gdyż jesteśmy jako
gmina zainteresowani pozyskaniem środków finansowych
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na takie projekty inwestycyjne, jak chociażby w zakresie dalszej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej. Pragnę
podziękować moim współpracownikom, radnym, tym
którzy okazują swoje wsparcie w podejmowanych przeze mnie działaniach, sołtysom oraz wszystkim mieszkańcom Gminy Luzino za dobrą współpracę, wyrozumiałość
i cierpliwość. W Nowym Roku, życzę wszystkim dużo
zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Wójt Gminy
(-) Jarosław Wejer
Szanowni Państwo!
W roku 2013, na chwilę obecną, Rada Gminy Luzino odbyła 10 sesji, w terminach: 06 marca, 20 marca, 23 maja,
26 czerwca, 03 lipca, 30 sierpnia, 15 października, 31 października, 21 listopada i 11 grudnia, a kolejna sesja zaplanowana jest na dzień 30 grudnia br. Były to sesje zarówno
wynikające z planu pracy Rady Gminy, jaki i zwoływane
na wniosek Wójta Gminy. Na bieżąco wprowadzano konieczne zmiany w budżecie gminy oraz w wieloletniej prognozie finansowej, zapewniając w ten sposób realizację zadań gminy. Rada Gminy, na posiedzeniach swoich komisji
zajmowała się sprawami istotnymi dla mieszkańców gminy, w tym zaplanowanymi do realizacji zadaniami inwestycyjnym i remontowymi. Analizowała bieżącą działalność jednostek organizacyjnych gminy, w tym placówek
oświatowych, a także instytucji kultury. Omawiała sprawy
związane z organizacją imprez kulturalnych i sportowych
na terenie gminy. Dyskutowała nad sprawami związanymi
ze zmianami wprowadzanymi do studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Ustanawiała na bieżąco przepisy prawa miejscowego. Dokonała zmiany w przyjętych w roku 2012 uregulowaniach
prawnych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy, w tym odbioru tych odpadów od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej prowadziła bieżące kontrole
wykonywanych zadań przez organ wykonawczy gminy.
Uchwaliła stawki podatków i opłat lokalnych na kolejny
rok, a na sesji 11 grudnia br. przyjęła budżet gminy na rok
2014. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i Statutem Gminy, jako przewodniczący organizowałem pracę
rady, w okresie międzysesyjnym koordynowałem pracami
komisji rady, pełniłem dyżury w biurze rady. Dziękuję
wszystkim za dotychczasową współpracę na rzecz rozwoju
gminy i życzę wszystkiego dobrego.
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Bartłomiej Formela

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH
Zebrania wiejskie odbędą się w następujących terminach: w Milwinie14.01.2014r., w Tępczu 15.01.2014r.,
w Robakowie 16.012014r., w Barłominie 17.01.2014r.,
w Kębłowie 03.02.2014r., w Zielnowie 04.02.2014r. , w
Zelewie 04.02.2014r., w Kochanowie 06.02.2014r., w Sychowie 10.02.2014r., w Luzinie 11,02.2014r., w Wyszecinie 14.02.2014r., w Dąbrówce 17.02.2014r. Zebrania odbędą się o godzinie 18.00, z wyjątkiem Sołectwa Zielnowo, które odbędzie się o godzinie 17.00.Tematem zebrań
wiejskich będzie podział środków sołeckich, informacja
o podatkach i opłatach lokalnych, informacja o budżecie
gminy na 2014 rok oraz bieżące sprawy sołectwa.
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BOŻE NARODZENIE NA KASZUBACH
GALA KULINARNA LUZINO
W niedzielę,15 grudnia Hala Widowiskowo-Sportowa w
Luzinie wypełniona była licznie przybyłą publicznością,
która miała okazję podziwiać szykowne stoły bożonarodzeniowe z tradycyjnymi potrawami świątecznymi. Podczas imprezy można było również nabyć ozdoby choinkowe, kartki świąteczne, przedmioty rękodzieła artystycznego, a także różnego rodzaju wyroby spożywcze jak np.
pieczywo wiejskie, pierniki itp. Przybyłym mieszkańcom

i zaproszonym gościom organizatorzy zapewnili ciekawy
program kulturalny, a na zakończenie wspólną degustację
potraw przyrządzonych przez gospodynie z gminnych Kół
Gospodyń Wiejskich z Luzina, Kębłowa, Kochanowa, Robakowa, Strzepcza, Mostów oraz stowarzyszenie Sołtysów
Gminy Wicko. Swoje propozycje kulinarne zaprezentowały również firmy cateringowe Piotra Grotkowskiego i Ewy
Szczypior, gospodarstwa agroturystyczne: „Gawryś”, „Pod
Lipami”, Zakład ASAR, ,,Gościniec u Gien” i, „U Oli” oraz
Hotel „Czardasz” z Luzina. Odbył się także pokaz kulinarny w wykonaniu Joanny Ochniak Przewodniczącej Komi-

tetu Kobiet w Światowym Stowarzyszeniu Szefów Kuchni.
Imprezę udało się zorganizować dzięki dofinansowaniu
Lokalnej Grupy Rybackiej „Pradolina Łeby”. Wydała ona
książkę pt. „Smaki Pradoliny Łeby”, którą bezpłatnie rozdawano podczas przeprowadzonego ewentu kulinarnego.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa prac malarskich przygotowana przez artystki z Akademii Malarstwa i Rysunku „ Pro Bono” prowadzonej pod kierunkiem
artysty Mariana Mielewczyka. Oprawę muzyczną zapre-

zentował zespół muzyczny z Gimnazjum Publicznego im.
Pisarzy Kaszubsko- Pomorskich w Luzinie pod przewodnictwem Zofii Meyer oraz zespół „Aspersja”. Wręczone
zostały również certyfikaty, przez Lokalną Grupę Rybacką

„Pradolina Łeby”, za najlepsze przepisy kulinarne potraw
świątecznych. Certyfikaty przyznano Kołu Gospodyń
Wiejskich ze Strzepcza za potrawę „Pstrąg w zalewie słodko kwaśnej”, Piotrowi Grotkowskiemu Usługi Cateringowe
za „Roladki rybne”, Ewie Szczypior Usługi Cateringowe za
„Pstrąga a la Łeczk”, Mirosławie Górczyńskiej Agroturystyka ,,Gawryś” za „Śledzia po rybacku”, Józefowi Hachaj
Bar Roberto za „Dorsza grillowanego z sosem kurkowym”,
Annie Szafoni Agroturystyka ,,Pod Lipami” za „Sałatkę
SZUBA”, Ryszardowi Sokólskiemu Zakład ASAR za „Śledzia po łebsku”, Genowefie Kramek Agroturystyka ,,Gościniec u Gieni” za „Śledzia w zalewie słodko kwaśnej”, Ka-

tarzynie Zacharewicz Agroturystyka ,,U Oli” za „Pasztet z
pomuchla”, Annie Cibulla Bar KOGA za „Krokiety rybne”,
Kołu Gospodyń Wiejskich z Mostów za „Młodzowy kuch”,
Halinie i Stanisławowi Łuc Agroturystyka za „Kuch marchewny”, Zofii Smardz za „Pikantną musztardę z jabłek”,
Stowarzyszeniu Sołtysów Gminy Wicko za „Pierogi mięsne”, Kołu Gospodyń Wiejskich z Luzina za „Śledzie solone z cebulką i ketchupem”. Organizatorem imprezy był
Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer wraz z Lokalną Grupą
Rybacką „Pradolina Łeby”, Gminny Ośrodek Kultury oraz
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „PRO BONO” z
prezesem Genowefą Kasprzyk. Organizatorzy dziękują za
uatrakcyjnienie tego wydarzenia i zachęcają wszystkich
mieszkańców do udziału w przyszłorocznym spotkaniu.
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KIERMASZ ŚWIETLICY
„SKRZYDŁO ANIOŁA”
Dnia 14.12.2013 r. przy Gminnym Ośrodku Kultury w
Luzinie odbył się 5 kiermasz bożonarodzeniowy organizowany z ramienia Stowarzyszenia Świetlicy Integracyjnej
„Skrzydło Anioła” z Luzina. Podczas kiermaszu można
było nabyć prace o charakterze świątecznym wykonane
przez podopiecznych Świetlicy. Kiermasz ten cieszy się
dużym powodzeniem , kwota zebrana ze sprzedaży prac
zostanie przeznaczona na działalność kulturalno – społeczną i społeczno – opiekuńczą tejże świetlicy. W tym
roku ze zbiórki ofiar do puszek kwestarskich, skarbon stacjonarnych oraz ze sprzedaży wykonanych prac, zebrano
2.785,92zł. Z całego serca dziękujemy wszystkim darczyńcom.

Zadanie nr 1 - „Budowa chodnika w miejscowości Kębłowo przy ul. Ludowej i w Kochanowie przy ul. Św.
Wawrzyńca”, w ramach którego wykonano odcinek chodnika o dł. 1118 mb wraz z zjazdami do posesji indywidualnych i nieruchomości publicznych. Wykonawcą prac była
firma MOTA-ENGIL Central Europe S.A. z siedzibą w
Krakowie. Wartość zadania to kwota 353.662,10zł brutto.
Zadanie nr 2 - „Budowa chodnika w miejscowości Kębłowo przy ul. Chłopskiej na odcinku od ul. Perłowej
do ul. Wiejskiej”, w ramach którego wykonano odcinek
chodnika o dł. 155 mb wraz z zjazdami do posesji indywidualnych i nieruchomości publicznych. Wykonawcą prac była firma SKANSKA S.A. z siedzibą w War-

szawie. Wartość zadania to kwota 59.680,95zł brutto.
Zadanie nr 3 - „Budowa chodnika w miejscowości Kębłowo przy ul. Wiejskiej na odcinku od ul.
Solidarności w kierunku DK nr 6”, ramach którego wykonano odcinek chodnika o dł. 335 mb wraz ze
zjazdami do nieruchomości publicznych. Wykonawcą prac była firma SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie. Wartość zadania to kwota 108.596,05zł brutto.

INWESTYCJE GMINNE
W czerwcu zakończona została realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie budowy chodników i ścieżek rowerowych na terenie gminy. Wykonano następujące zadania:
Zadanie nr 4 - „Budowa ciągu pieszo-rowerowego
w miejscowości Kębłowo przy ul. Chłopskiej”, w ramach którego wykonano odcinek ciągu pieszo-rowerowego o dł. 886 mb wraz ze zjazdem do posesji indywidualnych. Wykonawcą prac była firma POLKOMPLEKS Stanisław Ebertowski z siedzibą w Kościerzynie.
Wartość zadania to kwota 398.486,52zł brutto. GDDKiA w październiku bieżącego roku wykonała połączenie ciągu pieszo - rowerowego w Kębłowie przy ul.
Chłopskiej z istniejącym chodnikiem przy DK nr 6..
Nr 129 / grudzień 2013r.
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cinek chodnika o dł. 450 mb wraz ze zjazdami do posesji
indywidualnych i nieruchomości publicznych. Wykonawcą prac była firma SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie,
wartość zadania to kwota 163.892,74zł brutto.
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Zadanie nr 7 - „Budowa chodnika w miejscowości Wyszecino przy ul. Ofiar Stuthofu na odcinku od ul. Krzywej w kierunku centrum miejscowości Wyszecino”, w
ramach którego wykonano odcinek chodnika o dł. 198
mb, wykonawcą prac była firma MS BRUKI Mirosław
Sirocki z siedzibą w Luzinie. Wartość zadania to kwota
30.626,59zł brutto.

Zadanie nr 5 - „Budowa chodnika w miejscowości Mil
wino przy ul. Wejherowskiej na odcinku od ul. Długiej
w kierunku ul. Sosnowej”, w ramach którego wykonano odcinek chodnika o dł. 170 mb wraz ze zjazdami do
posesji indywidualnych i nieruchomości publicznych.
Wykonawcą prac była firma SKANSKA S.A. z siedzibą w
Warszawie. Wartość zadania to kwota 43.919,65zł brutto.

Zadanie nr 8 - „Budowa chodnika w miejscowości Wyszecino przy ul. Kasztanowej na odcinku od ul. Ofiar
Stutthofu do ul. Łowieckiej”, w ramach której wykonano
odcinek chodnika o dł. 380 mb wraz ze zjazdami do posesji indywidualnych i nieruchomości publicznych. Wykonawcą prac była firma MS BRUKI Mirosław Sirocki z
siedzibą w Luzinie. Wartość zadania to kwota 99.261,26zł
brutto.

Zadanie nr 6 - „Budowa chodnika w miejscowości Milwino przy ul. Wejherowskiej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Wrzosowej”, w ramach którego wykonano od-

Zadanie nr 9 - „Budowa chodnika w miejscowości Sychowo przy ul. Jana Pawła II”, w ramach którego wykonano odcinek chodnika o dł. 247 mb wraz ze zjazdami
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do posesji indywidualnych i nieruchomości publicznych
oraz dwiema zatokami autobusowymi. Wykonawcą prac
była firma OKRÓJ Zdzisław Okrój z siedzibą w Barwiku.
Wartość zadania to kwota 103.204,70zł brutto

Zadanie nr 10 - „Budowa chodnika w miejscowościKochanowo przy ul. Ks. Borysiewicza”, w ramach którego wykonano odcinek chodnika o dł. 179 mb wraz ze
zjazdami do posesji indywidualnych i dwiema zatokami
autobusowymi. Wykonawcą prac była firma Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe OL-TRANS Olgierd
Hewelt z siedzibą w Brzezinie. Wartość zadania to kwota
65.295,63zł brutto.

Realizacja wymienionych zadań inwestycyjnych była
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313. 322. 323 „Odnowa i rozwój
wsi”.
W ostatnim czasie, w ramach zaplanowanych inwestycji:
–na ulicy Młyńskiej w Luzinie wykonano remont nawierzchni bitumicznej (z betonu asfaltowego) na odcinku 100 mb, tj. od ul. Robakowskiej do skrzyżowania z
ul. Łączną i Krzywą. Wartość prac wyniosła 50 000,00 zł
brutto.
– Na ulicy Długiej w Luzinie wykonano remont nawierzchni bitumicznej (z betonu asfaltowego) na odcinku
40 mb, tj. od ul. Kościelnej w kierunku kapliczki. Wartość
prac wyniosła 30 000,00 zł brutto.
– Na ulicy Tartacznej w Luzinie wykonano nawierzchnię
tymczasową w technologii płyt typu YOMB na odcinku o
długości 97 m i szerokości 5 m. Wartość prac wyniosła
49 998,00 zł brutto.

- Na ulicy Łąkowej w Luzinie wykonano odcinek kanalizacji deszczowej o dł. 340 mb wraz z separatorem, osadnikiem i odprowadzeniem podczyszczonych wód do istniejącego rowu oraz nawierzchnię bitumiczną na odcinku o
dł. 290 mb tj. od skrzyżowania z ul. Słoneczną do skrzyżowania ul. Dolnej i Krótkiej. Wartość wykonanych robót
wyniosła 553 679,52 zł brutto.
-Na ulicy Narcyzowej w Luzinie obecnie trwają prace polegające na utwardzeniu jezdni kostką brukową betonową
na odcinku o długości 195 mb. Planowany termin zakończenia prac to grudzień 2013r. Natomiast zostały zakończone prace związane z kanalizacją deszczową na odcinku.
od ul. Of. Stutthofu do ul. Jaśminowej. Wartoć inwestycji
to koszt 491 782,73 zł brutto.

- Na ulicy Szkolnej w Barłominie wykonano chodnik o
powierzchni 230 m2. Wartość prac wyniosła 27 183,00 zł
brutto.
Ciąg pieszo-rowerowy Robakowo
Gmina Luzino przekazała dla Powiatu Wejherowskiego
dotację celową w wysokości 20 000,00 zł na budowę ciągu
pieszo-rowerowego przy ul. Św. Jana w Robakowie. Zadanie zrealizowano we wrześniu bieżącego roku w ramach
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partnerstwa Starostwa Powiatowego w Wejherowie, Urzędu Gminy Luzino, Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie oraz Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Powiatu Wejherowskiego. W ramach projektu podniesienia
bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów położono 600 mb.
ciągu pieszo – rowerowego. Prace zostały wykonane, z inicjatywy radnych Genowefy i Edmunda Słowi, przez osoby
bezrobotne w ramach szkolenia w zawodzie „brukarz”.

zakończona w październiku 2013 roku. W ramach projektu została wybudowana sala gimnastyczna o wymiarach
24m x 12m z zapleczem, sanitariatami i dwoma salami dydaktycznymi oraz zakupione wyposażenie obiektu, a także
zagospodarowany został teren poprzez budowę parkingu i
utwardzenie ciągów komunikacyjnych. Roboty budowlane przebiegały zgodnie z przyjętym harmonogramem. Na
realizację inwestycji przeznaczono kwotę 3.213.970,07zł,
z tego gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej w wysokości 2.035.333,03zł. Do końca br. nastąpi rozliczenie końcowe zrealizowanej inwestycji.
Remont i modernizacja biblioteki

Sala gimanastyczna w Sychowie
Inwestycja p.n. „Rozbudowa szkoły w Sychowie o pomieszczenia dydaktyczne i salę gimnastyczną” była realizowana
przy współudziale środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomor-

skiego na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, działanie
9.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury.
Realizacja projektu rozpoczęła się w roku 2010, a została

Remont i modernizacja biblioteki został zrealizowany w
ramach projektu Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet: Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek, pod nazwą:
„Remont i modernizacja budynku głównego oraz małej
architektury wokół budynku, adaptacja pomieszczenia do
digitalizacji Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnych,
przystosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych, wymiana podłogi w filii, adaptacja przyległej posesji na letnią czytelnię”. Realizacja zadań programowych trwała od
grudnia 2011r. do 30 czerwca 2013r. Całkowity koszt wyniósł 353.500zł, w tym 140.000 zł wykorzystano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i
213.500zł z dotacji samorządu gminy. Najpierw prace zaczęły się w filii bibliotecznej w Sychowie, gdzie wymieniono podłogę, zmodernizowano instalację c.o., wstawiono
nowe drzwi. Natomiast remont i modernizacja biblioteki
głównej obejmował m.in. wymianę instalacji elektrycznej, instalacji grzewczej, okien, modernizację toalet, w
tym jedną przystosowano dla osób niepełnosprawnych,
adaptację dotychczasowej kotłowni na potrzeby digitalizacji. Wyremontowano wypożyczalnię, czytelnię i hol na
parterze, z którego wygospodarowano pomieszczenie na
kącik dla najmłodszych czytelników. Wykonana została
również mała architektura wokół budynku biblioteki wraz
z montażem, na dachu pomieszczenia do digitalizacji, tarasu drewnianego z metalowymi barierkami. Taras ten ma
pełnić funkcję letniej czytelni i służyć do organizacji pracy
z czytelnikiem.
Remont placu przy szkole
Remont nawierzchni placu apelowego przy Szkole Podstawowej w Luzinie jest realizowany przy współudziale środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach działania
413 „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” w zakresie
operacji odpowiadającej warunkom przyznania pomocy
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, realizowanej
w ramach Programu, osi 4 „Leader”, objętej programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej
betonowej o powierzchni 619,7 m2. Wartość inwestycji to
kwota 61 338,51 zł brutto.
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Uroczystości obchodów Święta Niepodległości rozpoczęły
się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny sprawowaną przez ks.
Prałata Zygfryda Leżańskiego w Kościele Parafialnym pw.
św. Wawrzyńca w Luzinie. Po uroczystej mszy św. nastąpił
przemarsz w kierunku Pomnika Powstańców i Wojaków,
w którym udział wzięli: Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer, przedstawiciele Rady Gminy z wiceprzewodniczącym
Zdzisławem Koszałką, przedstawiciele Związku Inwalidów Wojennych i Byłych Więźniów Politycznych RP z
por. Salomeą Jamrożek, poczty sztandarowe, harcerze z
70 LWDH, zaproszeni goście i licznie przybyli mieszkańcy
gminy. Przemarsz poprowadziła Orkiestra Dęta z Luzina
pod batutą dyrygenta Wojciecha Brzozowskiego. W tym
roku wśród gości obecna była Pani Nila Radke, wnuczka Józefa Wilczka zasłużonego działacza okresu międzywojennego w Luzinie, a zamordowanego 11. XI. 1939 w
Piaśnicy. W czasie uroczystości przemówienie wygłosił
Wójt Gminy. Odczytany został Apel Poległych przez komendanta 70 LWDH Szczep Luzino im. Żołnierzy Niezłomnych, phm. Mariusza Kryża. Delegacje, składające
się z przedstawicieli władz gminy, kombatantów, leśników, strażaków i harcerzy złożyły pod pomnikiem wieńce.
Gminne uroczystości Święta Niepodległości zostały poprowadzone w sposób podniosły i uroczysty przez kmdr
ppor. Marka Pierzchałę. Na zakończenie Orkiestra Dęta
działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Luzinie, zagrała kilka pieśni patriotycznych, a następnie odbyło się
spotkanie w kameralnym gronie luzińskich kombatantów
z władzami gminy.
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KOMUNIKAT
w sprawie dodatku energetycznego dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy.
Od dnia 01 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące dodatek
mieszkaniowy będą miały prawo do nowego świadczenia,
tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego. O dodatek
energetyczny może ubiegać się wnioskodawca, który spełnia jednocześnie następujące warunki:
1) ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu
art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach
mieszkaniowych (Dz.U. z 2013r., poz.966),
2) jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży
energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
3) zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia
1 stycznia 2014r. do dnia 30 kwietnia 2014r. dla gospodarstwa domowego:
1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,36 zł/
miesiąc,
2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,77 zł/miesiąc,
3) składającego się co najmniej z 5 osób wynosi – 18,93 zł/
miesiąc.
Dodatek energetyczny będzie wypłacany do dnia 10,
każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia,
w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30
stycznia danego roku. W celu otrzymania dodatku energetycznego należy złożyć stosowny wniosek w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie ul.Młyńska 7 (pokój nr 4). Wzór wniosku dostępny jest pod wymienionym
wyżej adresem w formie papierowej oraz do pobrania
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Gminy Luzino www.luzino.pl. Wnioski przyjmowane są w
godz. 7.30 – 15.30. Do wniosku należy dołączyć umowę
kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej
zawartą z przedsiębiorstwem energetycznym.

OGŁOSZENIA
WÓJTA GMINY LUZINO
Stosownie do art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz.U. z 2012r., poz.647 ze zm.) oraz Uchwały Nr
XXXV/417/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 11 grudnia
2013r., w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino w zakresie fragmentu miejscowości Luzino (działki nr: 94/53, 951 i 1131/6)
Wójt Gminy Luzino zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino),
10

gm. Luzino uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Luzino
Nr XXXIX/353/2010 z dnia 24 marca 2010r., w sprawie
uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gmina
Luzino (Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 81, poz.1457 z dnia
07.06.2010r., ze zm.) w zakresie fragmentu miejscowości Luzino (działki nr: 94/53, 951 i 1131/6). Wnioski na
piśmie można zgłaszać w Urzędzie Gminy Luzino, ul.
Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino w terminie do dnia
24 stycznia 2014 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXV/416/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 11
grudnia 2013r., w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Robakowo, działka nr 86/7 i cz. nr 86/8,
gmina Luzino Wójt Gminy Luzino zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Robakowo, działka nr 86/7 i cz. działki nr 86/8, gmina Luzino. Wnioski
na piśmie można zgłaszać w Urzędzie Gminy Luzino,
ul.Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino w terminie do
dnia 24 stycznia 2014 roku. Wniosek powinien zawierać
nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wójt Gminy Luzino na podstawie art.43 ustawy z dnia 3
października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. 2008r. Nr 199, poz.1227 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu dokumentu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentu wsi Kębłowo - dz. nr 725, gmina Luzino wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko Z treścią przyjętego dokumentu wraz z uzasadnieniem zawierającym
informację o udziale społeczeństwa oraz podsumowaniem zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego
dokumentu, można zapoznać się w siedzibie Urzędu
Gminy Luzino, 84-242 Luzino, ul.10 Marca 11, do dnia
27 grudnia 2013 roku w godz. od 9.00 do 15.00.
Wójt Gminy
(-) Jarosław Wejer

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI
WÓJTA GMINY
Za okres od 30 sierpnia do 15 października 2013r.
1) Dnia 11 września br. przekazano do użytku wyremontowany budynek Gminnej Biblioteki Publicznej im. Leona
Roppla w Luzinie. Podczas remontu wymieniono instala-
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cję elektryczną w budynku, zainstalowano nową kotłownię
gazową, wymieniono stolarkę okienną, wyremontowano
sanitariaty i przystosowano dla osób niepełnosprawnych.
Przygotowano pomieszczenia do digitalizacji zbiorów
oraz utworzono czytelnię letnią na zewnątrz budynku.
Na remont otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa
Kultury 140.000 zł w ramach programu „Biblioteka+”.
2) Trwa termomodernizacja w obiektach szkolnych, a
mianowicie:
a) SP Luzino ul. Szkolna - wykonawca MONTEX
wykonywane jest docieplenie ścian, ściana szkoły od
strony północnej, ściana sali gimnastycznej od strony wschodniej, na obu ścianach odkopano fundamenty w celu wykonania docieplenia, na ścianie sali gimnastycznej od strony północnej i zachodniej położony
został styropian i częściowo zatarte klejem, pozostałe
ściany szkoły częściowo zostały pokryte styropianem.
b) SP Luzino ul. Ofiar Stutthofu - wykonawca SOLTAR
w obu budynkach wykonano instalację gazową do kotłowni i kuchenek gazowych, wstawione zostały kotły gazowe w ilości 4 szt, wymieniona została instalacja c.o.
i uruchomiono ogrzewanie. Obecnie zdejmowany jest
eternit z dachu jednego budynku w celu docieplenia i wymiany go na blachę warstwową.
c) SP Kębłowo - wykonawca ELEKTRO-CAL wymieniona została instalacja c.o., którą podłączono do istniejącego
pieca, postawiono rusztowanie, aby wykonać docieplenia
ścian budynku od strony drogi.
3) Budowa i remonty dróg:
a) ul. Łąkowa w Luzinie – wykonano nawierzchnię bitumiczną dla kategorii ruchu KR2 z betonu asfaltowego
gr. 5 cm na podbudowie zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 7 cm i podbudowie pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 24 cm, wykonano odcinek o dł. 290 mb tj. od skrzyżowania z ul.
Słoneczną do skrzyżowania ul. Dolnej i Krótkiej. Wykonano również odcinek kanalizacji deszczowej o dł. 340
mb wraz z separatorem, osadnikiem i odprowadzeniem
podczyszczonych wód do istniejącego rowu. W chwili
obecnej trwają czynności odbiorowe. Wartość wykonanych robót wynosi 550 879,52 zł brutto + koszt nadzoru
inwestorskiego 2 800,00 zł, razem 553 679,52 zł brutto.
b) ul. Młyńska w Luzinie – wykonano remont nawierzchni bitumicznej na odcinku 100 mb, tj. od ul.
Robakowskiej do skrzyżowania z ul Łączna i Krzywa, wykonano nawierzchnię bitumiczną z betonu asfaltowego, wartość prac wyniosła 50 000,00 zł brutto.
c) ul. Długa w Luzinie – wykonano remont nawierzchni bitumicznej na odcinku 40 mb, tj. od ul. Kościelnej w
kierunku kapliczki, wykonano nawierzchnię bitumiczną
z betonu asfaltowego, wartość prac wyniosła 30 000,00 zł

brutto.
Za okres od 16 października do 11 grudnia 2013r.
1) W dniu 11 listopada 2013 r. obchodziliśmy uroczystości Święta Niepodległości, w której licznie uczestniczyli mieszkańcy naszej Gminy. Dziękuję ks. Proboszczowi Zygfrydowi Leżańskiemu za odprawienie mszy św.
w intencji Ojczyzny. Podziękowania kieruję do pocztów
sztandarowych, strażaków OSP Luzino, członków Orkiestry Dętej, harcerzy za piękną oprawę uroczystości.
2) W dniu 15 listopada przekazałem Radzie Gminy Budżet
Gminy Luzino na 2014r.
3) Inwestycje drogowe realizowane po 15 października
2013r.:
1. Przebudowa ul. Narcyzowej w Luzinie wraz z budową
kanalizacji deszczowej etap I. W ramach zadania planuje
się wykonać:
- kanalizację deszczową na odcinku o dł. 195 mb tj. od
ul. Of. Stutthofu do ul. Jaśminowej,
- utwardzenie jezdni kostką brukową betonową na odcinku od ul. Of. Stutthofu do ul. Jaśminowej. W ramach
zadania powstanie utwardzona nawierzchnia o szer. 6 m
i dł. 195 mb po obu stronach ograniczona krawężnikami drogowymi. Dodatkowo w celu ochrony przed zalewaniem wodami opadowymi terenów posesji nr 38 i 44
położonych poniżej poziomu budowanej jezdni, wykonane zostaną utwardzone zjazdy z kostki brukowej betonowej wraz z odwodnieniem liniowym. Wartość inwestycji
wraz z inspektorem nadzoru wynosi 491 782,73 zł brutto.
2. Utwardzenie nawierzchni ul. Tartacznej w Luzinie
– wykonano nawierzchnię tymczasową w technologii płyt typu YOMB na odcinku ulicy o dł. 97 m i
szer. 5 m, wartość prac wyniosła 49 998,00 zł brutto.
3. Remont nawierzchni placu apelowego przy Szkole Podstawowej w Luzinie. Zadanie realizowane przy współudziale środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach
działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” w
zakresie operacji odpowiadającej warunkom przyznania
pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanej w ramach Programu, osi 4 „Leader”, objętej programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o powierzchni 619,7 m2, zadanie zakończono 03.12.2013 r., wartość inwestycji 61 338,51 zł brutto.
4. W Barłominie – wykonano odcinek chodnika wzdłuż
ul. Szkolnej w Barłominie o powierzchni 230 m2, prace zakończono 30.11.2013 r., wartość prac wyniosła 27
183,00 zł brutto.
5. Przy współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych
i Autostrad oddział w Gdańsku wykonano połączenie ciągu pieszo rowerowego przy ul. Chłopskiej w Kębłowie z
istniejącym chodnikiem przy DK nr 6. Prace polegały na
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ułożeniu na istniejącym rowie przepustu z blachy falistej
Ø 600 mm, wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni 21 m2, umocnieniu skarp płytami
typu MEBA i ustawieniu barier ochronnych. Prace zakończono 31.10.2013 r., wartość prac wyniosła 37 681, 38 zł
brutto.
6. W Milwinie – przy nowo wybudowanej przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie zatoce autobusowej, wykonano odcinek chodnika wzdłuż zatoki autobusowej o
powierzchni 74 m2, zadanie zakończono w listopadzie
bieżącego roku, wartość prac wyniosła 10 314,53 zł brutto.
Wójt Gminy
(-) Jarosław Wejer

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI
PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY
Za okres od 31 sierpnia do 14 października 2013r.
Zadania przewodniczącego Rady Gminy realizowałem
zgodnie z przepisami prawa, (art.19 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym i §32 Statutu Gminy Luzino). Jako
przewodniczący zajmowałem się wyłącznie organizacją
pracy Rady Gminy Luzino. Współpracowałem z Wójtem
Gminy realizując zadania Rady określone w przepisach
prawa. W dniu 1 września 2013 roku Radę Gminy Luzino,
na dożynkach wiejskich sołectwa: Kębłowo i Kochanowo
reprezentował wiceprzewodniczący Zdzisław Koszałka.
Uroczystość niezwykła i udana. Bardzo serdecznie dziękuję Sołtysom za przygotowanie tej uroczystości. Dnia
1 września 2013 roku na mszy świętej z okazji Żołnierzy
Niezłomnych w kościele parafialnym pw. św. Wawrzyńca
w Luzinie, Radę Gminy reprezentował wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Mieczysław Brzeski.
Wiceprzewodniczący Komisji złożył też wiązankę kwiatów pod pomnikiem Powstańców i Wojaków w Luzinie.
Zgodnie ze Statutem Gminy (§32) pełniłem dyżur (raz w
tygodniu), w Biurze Rady Gminy Luzino. Przyjmowałem
mieszkańców, radnych i kierownika referatu Gospodarki
Komunalnej Urzędu Gminy. Dnia 04 września 2013 roku
uczestniczyłem w odbiorze robót zadania: „przebudowa ciągu pieszo – jezdnego wzdłuż drogi powiatowej nr
1410G w miejscowości Robakowo na długości 254 m i
szerokości 2,5 m. Dnia 11 września 2013r. wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Mieczysław
Brzeski reprezentował Radę Gminy w uroczystym zakończeniu projektów bibliotecznych. Uroczystość odbyła
się w odrestaurowanej Gminnej Bibliotece Publicznej w
Luzinie. W/w terminie i 18.09.2013 r. przyjąłem wraz wiceprzewodniczącym Rady Gminy mieszkańców Kębłowa
w sprawie partycypacji, w kosztach budowy drogi, ulicy
Siewnej w Kębłowie. Uczestniczyłem w IX Dniach Kultury
Powiatu Wejherowskiego. W dniu 29 września 2013 roku
wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
reprezentował Radę Gminy na mszy m.in. z okazji 60 rocz12

nicy Powstania Stowarzyszenia Powstańców i Wojaków w
Luzinie. Dnia 2 października 2013r. brałem udział w spotkaniu na temat: Programu Współpracy Gminy Luzino
z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2014 rok.
Koordynowałem pracami Komisji Rady Gminy Luzino.
I tak w dniu: 07.10.2013r. odbyła się Komisja Rolnictwa
i Ochrony Środowiska; 08.10.2013r. odbyła się Komisja
Oświaty, Kultury i Sportu; 09.10.2013r. odbyła się Komisja Gospodarcza i Samorządu; 10.10.2013r. nie odbyła się
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej, z uwagi na brak
quorum. Na posiedzenie nie przybyli radni: Kandzorra
Józef, Kasprzyk Genowefa, Meyer Aleksandra i Zygmunt
Wiśniewski. Radni nie usprawiedliwili swojej nieobecności, z wyjątkiem radnego Zygmunta Wiśniewskiego. Dnia
11 października 2013r. reprezentowałem Radę Gminy
na Konferencji z cyklu „Bezpieczny Powiat pod tytułem
„Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na ternie powiatu wejherowskiego”. W dniu 14 października 2013r., w
dniu tak szczególnym, Dniu Edukacji Narodowej, brałem
udział w akademii w Szkole Podstawowej w Luzinie oraz w
uroczystości otwarcia „sali gimnastycznej z pomieszczeniami dydaktycznymi” przy Szkole Podstawowej im. płk.
St. Dąbka w Sychowie. Z tej okazji, w tym miejscu, pragnę
złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty pracującym na terenie gminy. Życzę szczęścia, radości, wielu sukcesów zawodowych,
spełnienia obranego celu oraz tego, aby podejmowany
trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania.
Za okres od 16 października do 10 grudnia 2013r
Zadania przewodniczącego Rady Gminy realizowałem
zgodnie z art.19 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym
i §32 Statutu Gminy Luzino. Jako przewodniczący zajmowałem się wyłącznie organizacją pracy Rady Gminy
Luzino. Współpracowałem z Wójtem Gminy realizując zadania Rady. Zgodnie z §32 Statutu Gminy pełniłem dyżur
w Biurze Rady Gminy Luzino. Przyjmowałem mieszkańców i radnych. Koordynowałem pracami Komisji Rady
Gminy Luzino. I tak w dniu: 07.10.2013r. odbyła się Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska; 29.10.2013r. odbyła
się Komisja Rewizyjna; 30.10.2013r. odbyła się Komisja
Doraźna; 12.11.2013r. odbyła się Komisja ds. przyznawania nagród; 14.11.2013r. odbyła się Komisja Rewizyjna;
02.12.2013r. odbyła się Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej; 04.12.2013r. odbyła się Komisja ds. przyznawania
nagród; 04.12.2013r. odbyła się Komisja Oświaty, Kultury i Sportu; 05.12.2013r. odbyła się Komisja Rolnictwa i
Ochrony Środowiska; 06.12.2013 r. odbyła się Komisja
Gospodarcza i Samorządu. Na wniosek wójta zwołałem
sesje Rady Gminy w dniu 31 października 2013r. i 21 listopada 2013r. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zdzisław
Koszałka godnie reprezentował Radę na uroczystościach

Nr 129 grudzień 2013 r.

LUZINO Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy

z okazji Święta Niepodległości, które odbyły się 11 listopada 2013 roku. Wspólnie z radnymi złożono wiązankę
kwiatów na Pomniku Powstańców i Wojaków w Luzinie.
Dnia 12 listopada 2012 r. uczestniczyłem w spotkaniu z
rodzicami w sprawie skargi dotyczącej organizacji przewozu uczniów Gimnazjum Publicznego w Luzinie do
Stolzenau, w ramach wymiany międzyszkolnej. Miałem
zaszczyt wziąć udział w naradzie Wójta z sołtysami, która
odbyła się 26 listopada 2013 roku w świetlicy wiejskiej w
Dąbrówce. Dnia 27 listopada 2013r. wiceprzewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Mieczysław Brzeski reprezentował Radę Gminy w uroczystym oddaniu siedziby
Stowarzyszenia „Skrzydła Anioła” w Luzinie.
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Bartłomiej Formela

UROCZYSTA SESJA
Przewodniczący Rady Gminy zaprasza mieszkańców Gminy Luzino na uroczystą sesję Rady Gminy, która odbędzie
się 30 grudnia 2013r. (poniedziałek) o godz.11.00 w Szkole Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie przy
ul. Szkolnej 13. Uroczysta sesja rozpocznie się występem
artystycznym uczniów Szkoły Podstawowej z Luzina, a w
dalszej części zaprezentowany zostanie pokaz gimnastyki
artystycznej, w wykonaniu Darii Rutkowskiej. Następnie
zostaną wręczone nagrody uczniom szkół podstawowych,
gimnazjum, szkół średnich oraz studentom za szczególne
osiągnięcia. Na godzinę 13.30 zaplanowana została część
robocza sesji, na które podjęte zostaną uchwały, między
innymi w zakresie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2024 i zmiany budżetu gminy na 2013
rok oraz Statutu Gminy Luzino.

WYKAZ UCHWAŁ
Wykaz ucwał podjętych na sesji w dniu15 października
2013 roku:
t/S999**XTQSBXJFXZSB˃FOJBPQJOJJQS[F[3BEʒ
Gminy dotyczącej zakresu zadań inwestycyjnych na 2014 r.,
t /S 999** X TQSBXJF [NJBOZ 8*&-0-&5NIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2013 - 2024,
t /S 999** X TQSBXJF ;.*"/: #6%ʁ&56
GMINY NA 2013r.,
t /S 999** X TQSBXJF PLSFʯMFOJB TUBwek podatku od nieruchomości na 2014 rok,
t /S 999** X TQSBXJF [BUXJFSE[FOJB UBryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Luzino,
t /S 999** X TQSBXJF QS[ZKʒDJB EBSPXJ[OZ
nieruchomości (dot. działki nr 204/7 w Wyszecinie),
t /S 999** X TQSBXJF QS[ZKʒDJB EBSPXJ[OZ
nieruchomości (dot. działek 83/56 i 83/57 w Luzinie),

t /S 999** 3BEZ (NJOZ -V[JOP X TQSBwie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej (działka Nr 913/32 w Luzinie),
t/S999**XTQSBXJFVDIXBMFOJB[NJBOZNJFKscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Zielnowo (działka nr 260/17) w gminie Luzino,
t/S999**XTQSBXJFQS[ZKʒDJBv3FHVMBNJOVQPwołania i funkcjonowania Gminnej Rady Konsultacyjnej,”
t /S 999** X TQSBXJF VDIXBMFOJB 1SPgramu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniaNJ KFEOPTUFL TBNPS[ʇEV UFSZUPSJBMOFHP OB  SPL
31 października 2013 roku:
t /S 999*** X TQSBXJF XZSB˃FOJB [HPEZ OB
przystąpienie do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej,
t /S 999*** X TQSBXJF [NJBOZ VDIXBZ 3BEZ
Gminy Luzino Nr XXXII/391/2013 z dnia 15 października
SXTQSBXJFVDIXBMFOJB1SPHSBNV8TQØQSBDZ(NJny Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyT[FOJBNJKFEOPTUFLTBNPS[ʇEVUFSZUPSJBMOFHPOBSPL 
t /S 999*** X TQSBXJF [NJBOZ VDIXBły Rady Gminy Luzino Nr XXXI/377/2013 z dnia
30 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego
programu zdrowotnego pod nazwą „Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Luzino,
t /S 999*** X TQSBXJF [NJBOZ 6DIXBły Nr XXVIII/254/2009 Rady Gminy Luzino z dnia
17 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania nagród Rady Gminy Luzino”,
t /S 999*** X TQSBXJF [BPQJOJPXBOJB [XFryfikowanego projektu planu aglomeracji Luzino,
21 listopada 2013 roku:
t /S 999*7 X TQSBXJF PCOJ˃FOJB ʯSFEOJFK
ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2014 rok,
t/S999*7XTQSBXJFPLSFʯMFOJBTUBXFLPQBUZ
targowej na 2014 rok,
t /S 999*7 X TQSBXJF PLSFʯMFOJB XZTP LPści stawek podatku od środków transportowych,
t /S 999*7 X TQSBXJF VTUBMFOJB XZTPLPʯDJ
stawek opłaty za zajęcie 1 m 2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Luzino,
t /S 999*7 X TQSBXJF XZSB˃FOJB [HPEZ OB
przystąpienie przez Gminę Luzino do projektu „Pomorska 13-stka – wsparcie JST w zakresie wdrażania
standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych” przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz jego realizację,
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t/S999*7XTQSBXJFVDIXBMFOJB[NJBOZ.JFKscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu miejscowości Luzino (działka nr 117/6), gm. Luzino,
t/S999*7XTQSBXJFVDIXBMFOJB.JFKTDPXFHP
Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi
Dąbrówka, obręb geodezyjny Dąbrówka w zakresie działek

t
ny
ny
wie

/S
9997
X
TQSBXJF
[NJBuchwały nr XXXIV/398/2013 Rady GmiLuzino z dnia 21 listopada 2013 r. w spraokreślenia stawek opłaty targowej na 2014 rok,

t/S9997XTQSBXJF[NJBOZ8JFMPMFUOJFK1SPgnozy Finansowej na lata 2014-2024,

t /S 9997 X TQSBXJF QS[ZTUʇQJFOJBdo opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej w ramach projektu partnerskiego.
Treści uchwał dostępne są na stronie internetowej
www.luzino.pl w zakładce BIP.

t/S9997XTQSBXJFVDIXBMFOJBCVE˃FUVHNJny Luzino na 2014 rok,

WYKAZ PRZETARGÓW ZA OKRES
od 28 września 2013r. do 17 grudnia 2013r.

nr 31 i 259, gm. Luzino,
t/S999*7XTQSBXJFSP[QBUS[FOJBTLBSHJ
11 grudnia 2013 roku:

t/S9997XTQSBXJF[NJBOZ8JFMPMFUOJFK1SPgnozy Finansowej na lata 2013-2024,
t /S 9997 X TQSBXJF [NJBOZ CVE˃FUV HNJOZ
na 2013 rok,
t/S9997XTQSBXJF[BUXJFSE[FOJBSBNPXFHP
planu pracy Rady Gminy,
t /S 9997 X TQSBXJF [BUXJFSE[FOJB QMBOØX
pracy Komisji Rady Gminy,
t /S 9997 X TQSBXJF [BUXJFSE[Fnia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok,
t/S9997XTQSBXJFVDIXBMFOJB1SPHSBNV1SPfilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Luzino na 2014 rok,”
t /S 9997 X TQSBXJF QS[ZKʒDJB EBSPXJzny nieruchomości (dz. nr 101/3 i nr 277/7 Milwino),
t/S9997XTQSBXJFQS[ZKʒDJBEBSPXJ[OZOJFruchomości ( dz. nr 421/4 Kębłowo),
t /S 9997 X TQSBXJF OBCZDJB OJFSVDIPNPʯDJ
(dz. nr 155/1 Zelewo),
t /S 9997 X TQSBXJF QS[ZTUʇQJFOJB
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Robakowo, działka nr 86/7 i cz. Nr 86/8, gmina Luzino,
t/S9997XTQSBXJFQS[ZTUʇQJFOJBEP[NJBOZ
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino w zakresie fragmentu miejscowości Luzino (działki: nr 94/53,
951 i 1131/6),
t /S 9997 X TQSBXJF QS[ZKʒDJB EBSPwizny nieruchomości (dz. nr 365/12 w Kębłowie),
t /S 9997 X TQSBXJF QS[ZKʒDJB EBSPXJzny nieruchomości (dz. nr 266/6 w Barłominie),
t /S 9997 X TQSBXJF OBCZDJB OJFSVchomości (dz. nr 844/86 i nr 844/66 w Luzinie),
t/S9997XTQSBXJFPEEBOJBXOBKFNOJFSVchomości położonej w Luzinie,
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t/S9997XTQSBXJF[XPMOJFʤXQPEBULVPE
nieruchomości na terenie gminy Luzino w 2014r.,

PRZEBUDOWA ULICY NARCYZOWEJ W LUZINIE
WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ –
ETAP I. W dniu 01.10.2013r. nastąpiło otwarcie ofert w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego. Do terminu składania ofert, wpłynęły 2 niepodlegające odrzuceniu oferty, z
oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie: od
402.814,73 zł brutto do 418.808,55 zł brutto. Zamawiający
do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył EVEREST Łukasz Januszkiewicz, Janowiczki 3/1, 84-351 Nowa
Wieś Lęborska, z oferowaną ceną 402.814,73 zł brutto.
SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA:
PRZEBUDOWA ULICY NARCYZOWEJ W LUZINIE
WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ –
ETAP I. W dniu 04.10.2013r. nastąpiło otwarcie ofert w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak
wyżej w trybie przetargu nieograniczonego. Do terminu
składania ofert, wpłynęło 6 niepodlegających odrzuceniu
ofert, z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie: od 1.968,00 zł brutto do 11.808,00 zł brutto. Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył
Firma Usługowa „AS’POL” Biuro Nadzoru i Dokumentacji Budowlanej mgr inż. Andrzej Światek, 84-240 Reda, ul.
Wiejska 72, z oferowaną ceną 1.968,00 zł brutto.
SPRAWOWANIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA:
ROZBUDOWA PARKINGU PRZY GMINNYM OŚRODKU KULTURY ORAZ REMONT NAWIERZCHNI PLACU APELOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W
LUZINIE. W dniu 24.10.2013r. nastąpiło otwarcie ofert w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak
wyżej w trybie przetargu nieograniczonego. Do terminu
składania ofert, wpłynęło 5 niepodlegających odrzuceniu
ofert, z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie: od 1.906,50 zł brutto do 7.600,00 zł brutto. Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył
Wykonawca: Firma Usługowa AS’POL Biuro Nadzoru i
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Dokumentacji Budowlanej mgr inż. Andrzej Światek, z
siedzibą w Redzie, przy ulicy Wiejskiej 72, z oferowaną
ceną 1.906,50 zł brutto.
ROZBUDOWA PARKINGU PRZY GMINNYM OŚRODKU KULTURY ORAZ REMONT NAWIERZCHNI PLACU APELOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W
LUZINIE.W dniu 30.10.2013r. nastąpiło otwarcie ofert w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak
wyżej w trybie przetargu nieograniczonego, z podziałem
na dwie części. Do terminu składania ofert, wpłynęły odpowiednio na:
Część nr 1 postępowania - Rozbudowa parkingu dla samochodów osobowych przy Gminnym Ośrodku Kultury w
Luzinie, 6 niepodlegających odrzuceniu ofert, z oferowaną
ceną za wykonanie zamówienia w kwocie: od 105.009,28
zł brutto do 135.829,17 zł brutto. Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył Wykonawca:
MS BRUKI Mirosław Sirocki, z siedzibą w Luzinie, przy
ulicy Młyńskiej 34, z oferowaną ceną 105.009,28 zł brutto.
Część nr 2 postępowania – Remont nawierzchni placu
apelowego przy Szkole Podstawowej w Luzinie, 4 niepodlegające odrzuceniu oferty, z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie: od 61.338,51 zł brutto do
89.354,80 zł brutto. Zamawiający do realizacji zamówienia
przyjął ofertę, którą złożył Wykonawca: MS BRUKI Mirosław Sirocki, z siedzibą w Luzinie, przy ulicy Młyńskiej 34,
z oferowaną ceną 61.338,51 zł brutto.
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH, DRÓG
BĘDĄCYCH W ZARZADZIE GMINY LUZINO, CHODNIKÓW, W TYM ŚCIEŻEK ROWEROWYCH ORAZ
PARKINGÓW NA TERENIE GMINY LUZINO W SEZONACH ZIMOWYCH 2013/2014 i 2014/2015. W dniu
29.10.2013r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego jak wyżej w trybie
przetargu nieograniczonego. Do terminu składania ofert,
wpłynęła jedna niepodlegająca odrzuceniu oferta, którą
złożył Wykonawca: Transport Ciężarowy Roboty Ziemne
Józef Formela, z siedzibą w Luzinie, 84-242, przy ul. Łąkowej 49, z oferowaną ceną 743 580,00 zł brutto. Zamawiający do realizacji zamówienia przyjął ofertę, którą złożył
ww. Wykonawca.
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSC PUBLICZNYCH I ODPADÓW KOMUNALNYCH GROMADZONYCH SELEKTYWNIE
Z BUDYNKÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY
LUZINO ORAZ UTWORZENIE I PROWADZENIE
PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY LUZINO
W dniu 12.12.2013r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, z podziałem na dwie części.

Do terminu składania ofert, wpłynęły odpowiednio na:
Część nr 1 - Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z miejsc publicznych i odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie z budynków będących własnością gminy Luzino,
3 oferty, z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w
kwocie: od 57.720,06 zł brutto do 177.449,40 zł brutto.
Trwa badanie ofert.
Część nr 2 – Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy
Luzino, 1 oferta, z oferowaną ceną za wykonanie zamówienia w kwocie: 169.740,00 zł brutto. Trwa badanie ofert.
KONSERWACJA, BIEŻĄCE NAPRAWY ORAZ USUWANIE AWARII SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ
WRAZ Z WYMIANĄ WODOMIERZY I ODBIORAMI
PRZYŁĄCZY NA TERENIE GMINY LUZINO. W dniu
16.12.2013r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
Termin składania ofert upływa 24.12.2013r. o godz. 10.00.

OPŁATY I PODATKI LOKALNE
t Opłata targowa. Wysokość stawki opłaty targowej od
osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących
sprzedaży na targowiskach, wynosi 350,00 zł dziennie. Z
opłaty targowej zwalnia się:
1) sprzedaż płodów rolnych wyprodukowanych we własnym gospodarstwie rolnym,
2) sprzedaż produktów wyprodukowanych w gospodarstwach stanowiących działy specjalne produkcji rolnej,
3) sprzedaż produktów ze stoisk gastronomicznych, sprzedaż artykułów okolicznościowych ze stolików w trakcie
trwania imprez, festynów organizowanych przez gminę i
gminne jednostki organizacyjne oraz podczas uroczystości kultu religijnego.
Zwolnienie nie dotyczy płodów rolnych pozyskiwanych
w ramach prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności
gospodarczej.
t1PEBUFLSPMOZWysokość stawki podatku rolnego wynosi:
a) dla gruntów powyżej 1ha – 130zł od 1ha przeliczenio wego,
b) dla gruntów do 1 ha -260zł .
Grunty klasy V i VI są ustawowo zwolnione z podatku.
t1PEBUFLMFʯOZ. Wysokość stawki podatku leśnego wynosi 37,63zł od ha lasu powyżej 40 lat. Lasy do lat 40 zwolnione są ustawowo z podatku leśnego.
t1PEBUFLPEʯSPELØXUSBOTQPSUVWysokość stawek podatku od środków transportu pozostaje na poziomie roku 2013.
t (PTQPEBSPXBOJF PEQBEBNJ W roku 2014 nie uległy zmianie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami
komunalnymi, zatem obowiązują stawki z roku 2013.
t0QBUB[BQTBW roku 2014, decyzją Rady Gminy Luzino,
nie będzie pobierana opłata z tytułu posiadania psa.
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EXG\QNyZ
SRGMH]LRUDPL]DMĊW\FKQD]ELRUQLNLZRGQH
retencyjne lub elektrowni wodnych

0,87 ]áod 1m2 powierzchni
4,56 ]áod 1 ha powierzchni

SR]RVWDá\FKZW\P]DMĊW\FKQDSURZDG]HQLH
RGSáDWQHMVWDWXWRZHMG]LDáDOQRFLSRĪ\WNX
SXEOLF]QHJRSU]H]RUJDQL]DFMHG]LDáDOQRFL
SRĪ\WNXSXEOLF]QHJR

0,43 ]á
od 1 m2 powierzchni

0,70 ]á
od 1 m2 SRZLHU]FKQLXĪ\WNRZHM

Mieszkalnych

RGEXG\QNyZOXELFKF]ĊĞFL

]ZLą]DQ\FK]SURZDG]HQLHPG]LDáDOQRĞFL
JRVSRGDUF]HMRUD]RGEXG\QNyZPLHV]NDOQ\FKOXE
LFKF]ĊĞFL]DMĊW\FKQDSURZDG]HQLHG]LDáDOQRĞFL
gospodarczej
]DMĊW\FKQDSURZDG]HQLHG]LDáDOQRĞFL
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
PDWHULDáHPVLHZQ\P

20,75 ]á
od 1 m2 SRZLHU]FKQLXĪ\WNRZHM
10,75 ]á
od 1 m2 SRZLHU]FKQLXĪ\WNRZHM

]ZLą]DQ\FK]XG]LHODQLHPĞZLDGF]HĔ
]GURZRWQ\FKZUR]XPLHQLXSU]HSLVyZR
G]LDáDOQRĞFLOHF]QLF]HM]DMĊW\FKSU]Hz podmioty
XG]LHODMąFHW\FKĞZLDGF]HĔ
SR]RVWDá\FKZW\P]DMĊW\FKQDSURZDG]HQLH
RGSáDWQHMVWDWXWRZHMG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNX
SXEOLF]QHJRSU]H]RUJDQL]DFMHSRĪ\WNX
publicznego

4,68 ]á
od 1 m2 SRZLHU]FKQLXĪ\WNRZHM
6,21 ]á
RGPSRZLHU]FKQLXĪ\WNRZHM
2 % LFKZDUWRĞFL

od budowli:
2SáDWD]DZRGĊLĞFLHNL
Taryfa I - GODJRVSRGDUVWZGRPRZ\FKLSRGPLRWyZSURZDG]ąF\FK
G]LDáDOQRĞüJRVSRGDUF]ąRUD]SRGPLRWyZSXEOLF]Q\FKGODNWyU\FK
SRGVWDZUR]OLF]HQLDRSáDW]DZRGĊ
LĞFLHNLMHVWZVND]DQLHZRGRPLHU]DJáyZQHJR
Taryfa II - GODJRVSRGDUVWZGRPRZ\FKLSRGPLRWyZSURZDG]ąF\FK
G]LDáDOQRĞüJRVSRGDUF]ąRUD]SRGPLRWyZSXEOLF]Q\FKGODNWyU\FK
SRGVWDZUR]OLF]HQLDRSáDW]DZRGĊMHVWZVND]DQLHZRGRPLHU]DJáyZQHJRD
podstaw rozliczeQLDRSáDW]DFLHNLMHVWUyĪQLFDZVND]DĔZRGRPLHU]D
JáyZQHJRLZRGRPLHU]DOLF]ąFHJR]XĪ\FLHZRG\QLHRGSURZDG]RQHMGR
kanalizacji
Taryfa III - dla gospodarstw domowych i podmiotów SURZDG]ąF\FK
G]LDáDOQRĞüJRVSRGDUF]ąRUD]SRGPLRWyZSXEOLF]Q\FKGODNWyU\FK
SRGVWDZUR]OLF]HQLDRSáDW]DZRGĊMHVWZVND]DQLHZRGRPLHU]DJáyZQHJRD
SRGVWDZUR]OLF]HQLDRSáDW]DFLHNLMHVWZVND]DQLHXU]ąG]HQLDSRPLDURZHJR
JáyZQHJR
Taryfa IV - GODSRGPLRWyZ]U]XFDMąF\FKFLHNLGR*áyZQHM
3RPSRZQLFLHNyZQDRF]\V]F]DOQLFLHNyZZ/X]LQLH
Taryfa V - GODJRVSRGDUVWZGRPRZ\FKLSRGPLRWyZSURZDG]ąF\FK
G]LDáDOQRĞüJRVSRGDUF]ąRUD]SRGPLRWyZSXEOLF]Q\FKGODNWyU\FKSRGVWDZ
UR]OLF]HQLDRSáDW]DZRGĊLFLHNLMHVWUR]OLF]HQLHU\F]DáWRZHQDSRGVWDZLH
SU]HFLĊWQ\FKQRUP]XĪ\FLDZRG\ 5R]SRU]ąG]HQLH0LQLVWUD,Qfrastruktury
z dnia 14 stycznia 2002 roku, Dz.U. Nr 8 poz.70)
6WDZNLRSáDW\DERQDPHQWRZHM
Wodomierz

za 1m3 ]XĪ\WHMZRG\
Za 1m zrzuconych
ĞFLHNyZ

4,37 ]á

za 1m3 ]XĪ\WHMZRG\
FHQĊ

2,83 ]á

za 1m3 zrzuconych
ĞFLHNyZ FHQĊ

5,53 ]á

za 1m3 ]XĪ\WHMZRG\
FHQĊ

2,83 ]á

za 1m3 zrzuconych
ĞFLHNyZFHQĊ
za 1m3 ]XĪ\WHMZRG\
FHQĊ

&]\QQRĞFL

5,53 ]á
2,95 ]á

za 1m3 ]XĪ\WHMZRG\
FHQĊ

2,83 ]á

za 1m3 zrzuconych
ĞFLHNyZFHQĊ

5,53 ]á

Abonament za m-c

ø 15 i 20
¡L
¡L
=DSU]\áąF]HEH]ZRGRPLHU]D
=DXU]ąG]HQLHSRPLDURZH

6WDZNLRSáDWGRGDWNRZ\FK

2,83 ]á

3

=DRGFLĊFLHSU]\áąF]DZRGRFLąJRZHJRNDQDOL]DF\MQHJRLSRQRZQHSRGáąF]HQLHGRVLHFL
ZRGRFLąJRZHMLNDQDOL]DF\MQHM
=DSRQRZQHSORPERZDQLHZRGRPLHU]DLXU]ąG]HQLDSRPLDURZHJRZSU]\SDGNX]HUZDQLDSORPE\
=DGHPRQWDĪOXESRQRZQ\PRQWDĪZRGRPLHU]DLXU]ąG]HQLDSRPLDURZHJR]SORPERZDQLHPNWyU\
XOHJáXV]NRG]HQLX]ZLQ\ZáDĞFLFLHODQLHUXFKRPRĞFL

]á
]á
]á
]á
]á

:\VRNRĞüRSáDW\
350,]á
]á
100,]á

Uwaga !!! &HQ\SRGDQHZSRV]F]HJyOQ\FKWDU\IDFKRUD]ZRSáDWDFKDERQDPHQWRZHMLGRGDWNRZHMVąFHQDPLQHWWR– QDOHĪ\
GRQLFKGROLF]\RERZLą]XMąFąVWDZNąSRGDWNX9$7
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OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. JEST SPONSOREM AMATORSKIEJ SEKCJI PIŁKI NOŻNEJ W GMINIE LUZINO

HARMONOGRAM
WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
NA 2014r.

Szanowni Państwo,
Informujemy, że Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A. jest Sponsorem Amatorskiej sekcji piłki nożnej w Gminie Luzino. 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. Do 2014
r. GAZ-SYSTEM S.A. wybuduje ponad 1000 km nowych
gazociągów przesyłowych. Najważniejsze z nich powstaną
w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Rozbudowa
sieci gazociągów może stanowić ważny element Korytarza
Gazowego Północ-Południe łączącego terminal LNG w
Świnoujściu z planowanym terminalem LNG w Chorwacji
poprzez infrastrukturę przesyłową krajów Europy Środkowej. Inwestycjezrealizowane przez GAZ-SYSTEM S.A. w
2011 roku oraz usługa wirtualnego rewersu na gazociągu
jamalskim stworzyły techniczne możliwości importu do
Polski ponad 3,3 mld m sześc. gazu rocznie z nowych źródeł (ok. 30% obecnie realizowanego importu). Jeżeli chcą
Państwo uzyskać więcej informacji o Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., prosimy o zapoznanie się ze stroną internetową Sponsora:
www.gaz-system.pl
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JUBILEUSZE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
W roku 2013 jubileusze pożycia małżeńskiego obchodziło
14 par, w tym jedna para Jubileusz Diamentowych Godów, a 13 par Jubileusz Złotych Godów. Jubileusz 60.lecia pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo Pelagia i
Antoni Pieper, a Jubileusz 50.lecia pożycia małżeńskiego
Państwo: Teresa i Józef Białk, Elżbieta i Jan Bonk, Helena
i Stanisław Mejer, Urszula i Jeremi Bojka, Irena i Roman
Cholcha, Anna i Władysław Gruba, Ewa i Zbigniew Klotzke, Regina i Edmund Necel, Elżbieta i Edmund Pikron,
Magdalena i Józef Pokrywka, Jadwiga i Gerard Rompca,
Gertruda i Brunon Rutkowscy, Teresa i Stanisław Wydra.
Dostojni Jubilaci zostali udekorowani przez Wójta Gminy Luzino Jarosława Wejer Medalami Róży przyznanymi
przez Prezydenta RP oraz otrzymali kwiaty i pamiątkowe
dyplomy.
W imieniu mieszkańców i władz Gminy Luzino składamy
Jubilatom najserdeczniejsze życzenia szczęścia, zdrowia, pomyślności i kolejnych Jubileuszy.
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WÏJT GMINY
LUZINO
wspylnie ze
STOWARZYSZENIEM

OLIWSKIE
SàONECZKO
zapraszają na

Z ZESPOàEM
03 stycznia 2014 r. godz. 19.00
Hala Widowiskowo-6SRUWRZDLP0DUV]DáND0DFLHMD3áDĪ\ĔVNLHJR w Luzinie
.21&(572'%<:$6,ĉ:5$0$&+$.&-,Ä*:,$='<'=,(&,20´
W programie m.in.

DOCHÓD ZE ZBIÓRKI ZOSTANIE PRZEZNACZONY NA

]ELyUNDQDFHOHFKDU\WDW\ZQH

KZ'E/:%/DKt'KtzWKzE<h>

VSRWNDQLH]PDVNRWNDPL2OLZVNLHJR6áRQHF]ND

PODOPIECZNYCH SOS

Bilety w cenie:

- ]áELOHWQRUPDOQ\
- ]áELOHWXOJRZ\ GODG]LHFLLPáRG]LHĪ\]WHUHQX*PLQ\/X]LQR
za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej)
- bilet rodzinny (]áRGURG]LFD i ]á– dziecko)
'21$%<&,$-8ĩ2'*58'1,$U::
GOK LUZINO

GOSRiT LUZINO

']LHFLGRURNXĪ\FLDZVWĊSEH]SáDWQ\

PARAFIACH Z TERENU
GMINY LUZINO

UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

ORGANIZATORZY:

Luzino, Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy wydaje Rada Gminy Luzino,
ul. 10 Marca 11, tel. 58 678 20 68 wew. 58
Nakład 2500 egzemplarzy
Skład i druk: Typograf Rumia
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