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Absolutorium dla Wójta Gminy Lubartów
Rada Gminy Lubartów podczas sesji gminnego samorządu, która odbyła się 30 czerwca udzieliła Wójtowi Krzysztofowi
Kopyściowi absolutorium z wykonania budżetu gminy w 2021 roku. Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała
wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisja Rewizyjna Rady Gminy Lubartów. Absolutorium zostało udzielone
10 głosami za, przy 3 wstrzymujących się. Jest to wyraz pozytywnej opinii o działaniach i wydatkach środków publicznych przez
Gminę Lubartów.
Rok 2021 r. to okres wytężonej na rzecz rozwoju Gminy Lubartów. Realizowane były założenia polityki prorozwojowej, ze
szczególnym nastawieniem na wykorzystanie wsparcia finansowego z programów operacyjnych Unii Europejskiej i z budżetu
państwa. Mimo sytuacji pandemicznej wszystkie zaplanowane zadania na 2021 rok zostały zrealizowane. Jedna z wielu
inwestycji realizowanych w ubiegłym roku dotyczyła budowy energooszczędnego oświetlenia drogi powiatowej nr 1545L
w m. Nowodwór-Piaski, drogi gminnej nr 103374L w m. Nowodwór-Piaski oraz drogi powiatowej nr 1557L w m. Łucka-Kolonia.
Środki na realizację przedsięwzięcia Gminy Lubartów pozyskała z funduszy unijnych w ramach Działania 5.5 Promocja
niskoemisyjności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Kolejna inwestycja realizowana w 2021 r. dotyczyła przebudowy drogi gminnej nr 103364L w miejscowości Szczekarków.
Dzięki pozyskanym środkom z Państwowego Funduszu Celowego Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg przebudowano drogę
gminną nr 103364L o łącznej długości 1 276 m. Otrzymane wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Celowego Rządowy
Fundusz Rozwoju Dróg umożliwiło również realizację kolejnej inwestycji drogowej tj. budowę drogi gminnej nr 103355L
Nowodwór – Majdan Kozłowiecki – Wandzin na odcinku 4,4 km od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1550L do skrzyżowania
z drogą gminną nr 103375L oraz przebudowę drogi gminnej nr 103355L w miejscowości Majdan Kozłowiecki na odcinku
ok. 500 m. Inwestycja jest zadaniem wieloletnim, a okres jej realizacji przypada na lata 2021-2022. Na odcinku 4,5 km wykonane
zostanie wzmocnienie istniejącej nawierzchni drogi oraz powstanie prawostronna dwukierunkowa ścieżka rowerowa o szerokości
2,50 m. Odcinek drogi o dł. ok. 500 m w Majdanie Kozłowieckim został przebudowany – nawierzchnię tłuczniową zastąpiono
asfaltową. Wykonana została dwukierunkowa jezdnia z betonu asfaltowego o szer. 5 m oraz obustronne pobocze z kruszywa
o szer. 0,75m. W granicach pasa drogowego wykonano zjazdy indywidualne z kruszywa.
W 2021 r. wybudowano ponadto sieć wodociągową o długości ok. 1369 m łączącą sieć wodociągową w miejscowości
Szczekarków z siecią w miejscowości Chlewiska. Rozpoczęły się również prace przy termomodernizacji budynku użyteczności
publicznej w Skrobowie-Kolonii. Obiekt zyska nowy wizerunek i służyć będzie mieszkańcom jako miejsce spotkań o charakterze
społeczno-kulturowym. Na realizację inwestycji Gminna Biblioteka Publiczna w Lubartowie pozyskała dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.
Nowy wizerunek zyskało otoczenie Szkoły Podstawowej w Nowodworze. W miejscu zburzonych trzech budynków
gospodarczych i wiaty wybudowano parking dla samochodów osobowych i rowerów, co znacznie poprawia warunki
bezpieczeństwa na terenie placówki. Po głosowaniu dotyczącym absolutorium Wójt Kopyść podziękował za dobrą ocenę swojej
pracy. Podkreślił, że na ten sukces zapracowali wszyscy kierownicy i pracownicy Urzędu Gminy Lubartów oraz jednostek
organizacyjnych naszego samorządu.
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Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie, Dzielnicowy
Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie Norbert Ćmiel,
radni rady Gminy Lubartów oraz dyrektorzy szkół średnich
z Lubartowa i szkół podstawowych z terenu gminy Lubartów.
Zagościli również Państwo Józef i Regina Cybulscy, byli
dyrektorzy szkoły.
Gala jubileuszowa uświetniona została występami uczniów.
W części artystycznej przeszłość spotkała się z teraźniejszością.
W humorystyczny sposób uczniowie ukazali czasy szkolne
od lat siedemdziesiątych po współczesność. Na zakończenie
tej części jubileuszu nastąpiło uroczyste poświęcenie
i odsłonięcie pamiątkowej tablicy ufundowanej przez
mieszkańców Annoboru i Annoboru-Kolonii, która znajduje się
w budynku szkoły
Po uroczystej gali absolwenci spotkali się z nauczycielami
i wychowawcami w budynku szkoły. Była to okazja, by myślami
cofnąć się w czasie i jeszcze raz zasiąść w szkolnych ławach
z tymi, których ostatni raz widziało się kilka, kilkanaście,
a nawet kilkadziesiąt lat temu.
Zebrani goście mieli możliwość zapoznania się
z okolicznościową wystawą, na której znalazły się zdjęcia
i najstarsze dokumenty szkolne. Spotkanie było sposobnością
do prowadzenia rozmów towarzyskich, przywoływania przeżyć
z lat szkolnych i dzielenia się wzruszeniami związanymi
z jubileuszem i atmosferą, która mu towarzyszyła.

Złote Gody małżeństw z terenu
Gminy Lubartów
W sobotę 18 czerwca br. jubileusz złotych godów zawarcia
związku małżeńskiego świętowały cztery pary małżeńskie
z naszej gminy. Okolicznościowa uroczystość odbyła się w
Urzędzie Miasta Lubartów. Wśród 15 par z miasta i gminy
Lubartów, które obchodziły jubileusz przysięgi małżeńskiej,
znaleźli się Krystyna i Józef Bronisz z Brzezin, Anna i Stanisław
Małyska ze Skrobowa-Kolonii, Jadwiga i Stanisław Gwiazda ze
Skrobowa-Kolonii oraz Helena i Stanisław Trąbka z Wólki
Rokickiej-Kolonii. Wszystkie nasze pary świętowały
50. rocznicę zawarcia małżeństwa.
Podczas okolicznościowego spotkania dostojni jubilaci
zostali uhonorowani Medalem za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie, który w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej wręczali Burmistrz Miasta Lubartów Krzysztof Paśnik
oraz Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść. Władze
samorządowe
naszej
gminy
reprezentował
także
Przewodniczący Rady Gminy Lubartów Sławomir Sugier.
Niezwykłej uroczystości towarzyszyło mnóstwo emocji
i wzruszeń, a samych jubilatów wspierały rodziny. W dowód
szczególnego uznania trwałości oraz nierozerwalności
małżeństwa i rodziny, władze Gminy Lubartów składają
Dostojnym Jubilatom życzenia kolejnych lat przeżytych
w zdrowiu, miłości i wzajemnym szacunku.

Jubileusz 50-lecia Szkoły Podstawowej
w Annoborze
21 czerwca był wyjątkowym, niezapomnianym dniem,
pełnym dobrych emocji, radosnych i wzruszających spotkań,
wspomnień i refleksji. Szkoła Podstawowa w Annoborze
obchodziła uroczysty Jubileusz 50-lecia.
Uroczystości jubileuszowe zgromadziły liczne grono
oficjalnych gości, nauczycieli, byłych i obecnych pracowników,
absolwentów, przyjaciół szkoły i mieszkańców.
Swoją obecnością zaszczycili: Piotr Szczepanik Kurator
Oświaty w Lublinie wraz z Janem Rećko wizytatorem
Kuratorium Oświaty w Lubartowie, Krzysztof Kopyść Wójt
Gminy Lubartów, Sławomir Sugier Przewodniczący Rady
Gminy Lubartów, Andrzej Sekuła Kierownik Wydziału Oświaty
i Sportu Starostwa Powiatowego w Lubartowie (także były
dyrektor szkoły), Jarosław Budka Członek Zarządu Powiatu
w Lubartowie, Katarzyna Brzozowska Sekretarz Gminy
Lubartów, Anita Kusio Dyrektor Samorządowego Zespołu
Administracyjnego Szkół w Lubartowie, Beata Wilczyńska
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubartowie, Andrzej
Kwaśny Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rerkreacji
w Wólce Rokickiej, Waldemar Kula Dyrektor Zakładu Usług
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W tak trudnych sytuacjach, z którymi musieli zmierzyć się
nauczyciele i uczniowie, pomocna była baza lokalowa szkół
utrzymana na wysokim poziomie, dzięki stałym inwestycjom
i remontom. Ważnym elementem jest odpowiednie
doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt ITC. Było to
możliwe dzięki zrealizowanym projektom, a także dodatkowym
inwestycjom na zadania oświatowe.
Wszystko to przekłada się na osiągane wyniki. Na
zakończenie roku szkolnego 2021/2022 przyznano stypendia
motywacyjne. Za wyniki w nauce otrzymało je 82 uczniów, a za
osiągnięcia sportowe – 5 uczniów.

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022
Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Był to czas zdobywania
wiedzy i nowych umiejętności. W piątek 24 czerwca oficjalnie
zakończyły się zajęcia edukacyjne w roku szkolnym 2021/2022.
Koniec roku szkolnego oznacza dla uczniów początek
wyczekiwanego wypoczynku.
W szkołach prowadzonych przez Gminę Lubartów wakacje
rozpoczęło 779 uczniów, w tym 110 ósmoklasistów oraz 288
dzieci uczęszczających do przedszkola i oddziałów
przedszkolnych. Z okazji zakończenia roku szkolnego
we wszystkich szkołach odbyły się uroczyste akademie, podczas
których wręczono uczniom świadectwa oraz nagrody.
W uroczystościach szkolnych uczestniczyli przedstawiciele
samorządu Gminy Lubartów. Wójt Krzysztof Kopyść
podziękował wszystkim uczniom oraz ich rodzicom
i opiekunom za całoroczny trud edukacyjny. Życzył również
bezpiecznych i słonecznych wakacji oraz szczęśliwego powrotu
do szkoły. Słowa podziękowania Wójt skierował także do
nauczycieli - „Za rok szkolny 2021/2022 dziękuję także
dyrektorom, nauczycielom i pracownikom samorządowych
placówek oświatowych. Życzę Państwu zasłużonego
wakacyjnego odpoczynku”.

Kobieta Gospodarna Wyjątkowa 2022
Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich „Rokitno bez
Granic” zakwalifikowało się do półfinału konkursu „Kobieta
Gospodarna Wyjątkowa 2022”, który odbył się w Lublinie 12
czerwca 2022r.
W III kategorii konkursu „Malowane na drewnie” jedna
z członkiń KGW – Urszula Szczepanik, za namalowaną farbami
olejnymi wiejską chatę, zdobyła III miejsce, nagrodę 300zł
i tym samym zakwalifikowała się do finału konkursu.

To był ciężki i stresujący rok szkolny, zarówno dla uczniów,
jak i nauczycieli. Rok szkolny 2021/2022 rozpoczął się dla
wszystkich roczników uczniów nauką w trybie stacjonarnym.
Jednak ze względu na pandemię Covid-19 zajęcia w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzone były w reżimie
sanitarnym, zgodnie z wytycznymi, które opracowało
Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem
Zdrowia i z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.
Najtrudniejsza sytuacja epidemiczna w szkołach była
w grudniu i w styczniu. Wiele placówek oświatowych
pracowało zdalnie lub w trybie mieszanym, w którym
stacjonarnie pracowała tylko część klas lub oddziałów. Był to
rok trudny również ze względu na wojnę na Ukrainie.
Do naszych szkół uczęszczały dzieci uchodźców z Ukrainy.
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Tradycyjne smaki na szlaku srebrnej łuski
28 maja 2022r. w świetlicy w Rokitnie pod okiem Pani
Małgorzaty Zddziennickiej koordynatora projektu „Tradycyjne
smaki na szlaku srebrnej łuski” Koło Gospodyń i Gospodarzy
Wiejskich „Rokitno bez Granic” uczestniczyło w warsztatach
kulinarnych. Zostało przygotowanych szereg regionalnych,
sięgających do przepisów naszych przodków potraw:
szczawianka, bigos z młodej kapusty, chleb z kaszy gryczanej,
pasztat z selera, kaszanka, placek żywiecki, racuchy, babeczki
z masą owocową i inne. Zwieńczeniem warsztatów była pyszna
degustacja dla mieszkańców nawiązująca do dawnych
zwyczajów.

Gmina Michów
1. miejsce Michów
2. miejsce Mejznerzyn
3. miejsce Chudowola

- 103 pkt.
- 126 pkt.
- 127 pkt.

Gmina Lubartów
1. miejsce Wólka Rokicka
2. miejsce Brzeziny
3. miejsce Nowodwór

- 102 pkt.
- 113 pkt.
- 125 pkt.

W musztrze pożarniczej nie uwzględnianej do klasyfikacji
generalnej zawodów zwyciężyła jednostka OSP Brzeziny,
a w kategorii drużyn kobiecych OSP Samoklęski.
Po ogłoszeniu wyników zawodów przedstawiciele
poszczególnych samorządów wręczyli nagrody oraz
pamiątkowe dyplomy i puchary za zajęte miejsca i udział
w zawodach.

Lubartowskie obchody Święta Konstytucji
3 maja
W tym roku przypadała 230. rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. W Lubartowie

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2022
5 czerwca 2022 roku na boisku gminnym przy szkole
Podstawowej w Łucce gm. Lubartów przeprowadzone zostały
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży
Pożarnych dla jednostek z gmin: Jeziorzany, Kamionka, Kock,
Abramów, Michów i Lubartów. W zawodach wzięło udział 26
drużyn męskich i 1 kobieca (gm. Kamionka). Z terenu Gminy
Lubartów udział wzięły jednostki: OSP Annobór, OSP Brzeziny,
OSP Nowodwór, OSP Trzciniec i OSP Wólka Rokicka.
Otwarcia zawodów jako gospodarz dokonał Wójt Gminy
Lubartów Krzysztof Kopyść.
Zawody rozegrane zostały w konkurencjach:
1. Ćwiczenie bojowe,
2. Sztafeta 7x50m z przeszkodami,
3. Musztra pożarnicza , która nie była uwzględniana do
klasyfikacji generalnej zawodów.

Klub „Senior+” w Szczekarkowie
nie próżnuje!

Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:
Gmina Jeziorzany
1. miejsce Przytoczno
- 110 pkt.
2. miejsce Przytoczno Osiedle - 120 pkt.
3. miejsce Krępa
- 128 pkt.
Gmina Kamionka
1. miejsce Kozłówka
2. miejsce Kamionka
3. miejsce Siedliska

- 118 pkt.
- 121pkt.
- 126 pkt.

Gmina Kock
1. miejsce Zakalew
2. miejsce Talczyn
3. miejsce Górka

- 117 pkt.
- 141 pkt.
- 165 pkt.

Gmina Abramów
1. miejsce Wielkolas
2. miejsce Wolica
3. miejsce Wielkie

- 100 pkt.
- 120 pkt.
- dysk. pkt.

Klub „Senior+” w Szczekarkowie cały czas prowadzi swoją
działalność, w ramach której prowadzone są zajęcia
rękodzielnicze, gastronomiczne, seniorzy uczestniczą również
w szkoleniach komputerowych, organizują spotkania kulturalne, integrują się z gośćmi z Ukrainy.
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Za nami kolejna Olimpiada Seniorów

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony
internetowej gops.gmina-lubartow.pl, gmina-lubartow.pl lub
bezpośrednio w Biurze Projektu: Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Lubartowie, ul. Lubelska 18A, 21-100 Lubartów,
tel. 81 854 59 09,81 854 59 10, 81 855 20 13

W dniu 09.06.2022 odbyła się kolejna już Olimpiada
Seniorów organizowana przez Stowarzyszenie „Razem dla
Gminy Lubartów” przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej oraz Gminną Biblioteką Publiczną.
W spotkaniu organizowanym na terenie boiska szkolnego
przy SP w Nowodworze wzięło udział ponad 50 seniorów
z terenu całej Gminy, którzy mierzyli się z różnymi sportowymi
wyzwaniami, m.in.: rzutami do celu, wyścigami z jajkiem,
wyścigami „konnymi”, przeciąganiem liny, slalomem,
wyścigami na piłkach, quizem z zakresu wiedzy o książce
i filmie. Zwycięzcy otrzymali nagrody, a wszyscy startujący
w zmaganiach – pamiątkowe koszulki. Zabawa przy rytmach
muzyki, wzbogacona ciepłym poczęstunkiem, wspólnymi
rozmowami po raz kolejny pokazała, jak ważny jest wspólnie
spędzany czas i aktywność fizyczna.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 740 263,19 zł
Wartość projektu: 2 047 368,46 zł
Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Przedłużenie rekrutacji do projektu pn.
„Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Lubartów” dofinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego
Informujemy, że nadal poszukujemy opiekunów
faktycznych osób niesamodzielnych z Gminy Lubartów, a także
osób niesamodzielnych powyżej 60 roku życia wymagających
pomocy w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
do uczestnictwa w projekcie pn. „Zwiększenie dostępności
do usług społecznych w Gminie Lubartów”.
W ramach projektu oferujemy wsparcie w postaci:
- dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych: grupowe
poradnictwo i warsztaty z psychologiem (2h/mies.),
prawnikiem (2 h/mies.) i pielęgniarką (4 h/mies.). Zajęcia będą
się odbywały w Klubie Seniora w Baranówce (budynek
świetlicy wiejskiej);
- dla osób w niesamodzielnych pow. 60 roku życia: usługi
opiekuńcze w miejscu zamieszkania (wymiar ustalony zostanie
indywidualnie), możliwość korzystania z teleopaski, możliwość
korzystania z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
i pielęgnacyjnego.
INFORMACJE GMINNE
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9,5 mln zł na oczyszczalnię ścieków
w Skrobowie-Kolonii

Zakres prac budowlanych obejmuje wzmocnienie
konstrukcji jezdni i jej poszerzenie z 5 na 5,5 m, budowę
jednostronnego chodnika na całej długości drogi o szerokości
2 m, budowę peronu dla osób korzystających z komunikacji
zbiorowej o szerokości 2 m, wykonanie przejścia dla pieszych,
pobocza z kruszywa łamanego, zjazdów indywidualnych
z betonowej kostki brukowej oraz wykonanie czterech
prostopadłych miejsc parkingowych (w pobliżu punktu
handlowego). Inwestycja obejmuje również przebudowę sieci
telekomunikacyjnej i gazowej.

W drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych
Gmina Lubartów uzyskała dofinansowanie w wysokości
9,5 mln zł na zadanie pn.: „Rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni ścieków w Skrobowie-Kolonii, gm. Lubartów”.
W ramach planowanych prac zostanie rozbudowana
i zmodernizowana istniejąca oczyszczalnia ścieków w zakresie
budowlano-konstrukcyjnym, technologicznym i instalacyjnym.
Zadanie zostanie zrealizowane w formie zaprojektuj i wybuduj.
Przewidywany termin zakończenia inwestycji to koniec roku
2024.

Gmina inwestuje w drogi
Trwa rozbudowa drogi gminnej nr 103355L Nowodwór –
Majdan Kozłowiecki – Wandzin na odcinku od km 0+002,49
do km 4+419,89 od skrzyżowania z drogą nr 1550L do skrzyżowania z drogą gminną nr 103375L oraz przebudowa drogi
gminnej nr 103355L w miejscowości Majdan Kozłowiecki na
odcinku od km 0+000 do km 0+565,41. Inwestycję
dofinansowano ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Kwota dofinansowania
wynosi 4 052 104,00 zł, natomiast całkowita wartość
inwestycji to 8 470 495,52 zł.
Głównym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa
ruchu drogowego poprzez podniesienie warunków
technicznych i eksploatacyjnych drogi gminnej nr 103355L
wraz z dostosowaniem jej parametrów technicznych do
obowiązujących przepisów. Droga zostanie rozbudowana
poprzez budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej, chodnika
i ciągu pieszo-rowerowego. W miejscach przystanków dla
komunikacji zbiorowej ustawione zostaną perony. Ponadto
planuje się wykonanie nowej nawierzchni, przebudowę trzech
skrzyżowań, utwardzenie istniejących zjazdów i przebudowę
systemu odwodnienia powierzchniowego. Inwestycja obejmuje
również
przebudowę
kolizji
z
siecią
sanitarną,
telekomunikacyjną i energetyczną. W trakcie realizacji jest
także rozbudowa drogi gminnej Nr 103367L w miejscowości
Lisów na odcinku 572 m. Roboty budowlane rozpoczęły się
w połowie maja br. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych Lubartów Spółka Akcyjna. Inwestycja uzyskała
dofinansowanie ze Środków Państwowego Funduszu
Celowego Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości
646 911,43 zł.

Nowe oświetlenie drogowe w Łucce
Dobiegają końca prace przy budowie oświetlenia drogi
gminnej nr 103363L w miejscowościach Łucka
i Łucka-Kolonia. Inwestycja realizowana jest w ramach
projektu „Budowa energooszczędnego oświetlenia w Gminie
Lubartów – II etap” współfinansowanego ze środków unijnych
w ramach Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020.
Zadanie obejmuje wykonanie instalacji oświetlenia
drogowego w zakresie ułożenia linii kablowych, budowy
i wymiany stanowisk słupowych słupami stalowymi
ocynkowanymi zamontowanymi na nich lampami typu LED.
Obejmuje również wymianę istniejących stanowisk
słupowych wykonanych jako słupy betonowe na słupy stalowe
wielokątne, a także montaż nowych opraw i wysięgników na
ww. słupach.
Wykonawcą inwestycji jest P.P.H.U Anmax Marek
Młodnicki ul. Tadeusza Kościuszki 125, 24-200 Bełżyce.
Termin wykonania zadania upływa 15 lipca br.
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Ogłoszono przetarg na budowę kanalizacji
w Skrobowie i Skrobowie-Kolonii

3 mln zł bezzwrotnego dofinansowania dla
Gminy Lubartów na budowę drogi
w Łucce-Kolonii

Gmina Lubartów 24 czerwca br. ogłosiła postępowanie
przetargowe na budowę sieci kanalizacji sanitarnej
w m. Skrobów i Skrobów–Kolonia oraz sieci wodociągowej na
terenie gm. Lubartów wraz z rozbudową ujęcia wody w m.
Wandzin. Na realizację inwestycji nasz samorząd otrzymał
kwotę 12 635 000 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski
Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
W ramach zadania zostanie wybudowana sieć kanalizacji
sanitarnej w Skrobowie i Skrobowie-Kolonii o długości
ok. 15 km. Rozbudowana zostanie sieć wodociągowa łącząca
Łuckę-Kolonię z Majdanem Kozłowieckim o długości 1140 m
oraz sieć wodociągowa łącząca Brzeziny i Trójnię o długości
1210 m. Zakres przedsięwzięcia obejmuje również rozbudowę
budynku ujęcia wody w Wandzinie. W pomieszczeniu stacji
wykonane będą fundamenty pod zbiorniki filtrów oraz kanały
technologiczne. Studnie wyposażone będą w nowe orurowanie
i armaturę oraz wymienione zostaną pompy głębinowe.
Termin składania ofert w ramach ogłoszonego postępowania upływa 19 lipca br.

3 mln zł bezzwrotnego dofinansowania otrzymała Gmina
Lubartów w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:
Programu Inwestycji Strategicznych. Trzecia edycja rządowego
Programu Inwestycji Strategicznych adresowana była
do samorządów, na terenie których w przeszłości funkcjonowały PGR-y, czyli Państwowe Gospodarstwa Rolne.
Otrzymane środki przeznaczone są na budowę drogi
gminnej Nr 1033363L na odcinku ok. 1012 m od skrzyżowania
z drogą powiatową Nr 1557L do skrzyżowania z drogą
wojewódzką Nr 829 w Łucce-Kolonii. Inwestycja obejmuje
budowę drogi o szerokości 5 m wraz ze ścieżką rowerową oraz
chodnikiem dla pieszych. Wykonane zostanie ponadto
oświetlenie drogowe oraz kanał technologiczny. Przewidziano
przebudowę
infrastruktury
technicznej
kolidującej
z projektowana drogą. Zadanie będzie realizowane w formie
zaprojektuj i wybuduj. W jego zakres wchodzi opracowanie
dokumentacji technicznej i prawnej, uzyskanie zezwolenia na
realizację inwestycji drogowej oraz wybudowanie drogi.
W trzeciej edycji naboru wniosków do Rządowego
Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych –
PGR o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji
mogły ubiegać się gminy, powiaty, związki międzygminne
i związki powiatowo-gminne, na obszarze których
funkcjonowały zlikwidowane Państwowe Gospodarstwa Rolne.
Wartość dofinansowania, o które można było wnioskować
wynosiła maksymalnie do 98 proc. wartości inwestycji
(wymagany wkład własny gminy popegeerowskiej to 2 proc.).
W trzecim naborze gminy mogły złożyć maksymalnie dwa
wnioski o dofinansowanie, w tym:
1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może
przekroczyć 2 mln zł;
1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może
przekroczyć 5 mln zł.
Otrzymane wsparcie lokuje naszą Gminę na szóstym
miejscu w rankingu gmin z terenu województwa lubelskiego
z najwyższym dofinansowaniem.

Termomodernizacja budynku użyteczności
publicznej w Skrobowie-Kolonii
Zakończyły się prace termomodernizacyjne prowadzone
w budynku dawnej kaplicy w Skrobowie. Obiekt zyskał nowy
wizerunek i służyć będzie mieszkańcom jako miejsce spotkań
o charakterze społeczno-kulturowym. Inwestycja obejmowała
m.in. ocieplenie ścian i podłóg budynku oraz wymianę stolarki
okiennej i drzwiowej. Wykonana została ponadto instalacja
fotowoltaiczna. Przebudowano wewnętrzne instalacje
(wodno-kanalizacyjna, elektryczna, klimatyzacyjna, wentylacja
mechaniczna, gazowa i c.o.). Budynek będzie ogrzewany gazem
ziemnym.
Na realizację inwestycji Gminna Biblioteka Publiczna
w Lubartowie pozyskała dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie
5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Więcej informacji o Programie na stronie BGK i KPRM.
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Zasiłek rodzinny 2022/2023

Informacja w sprawie zwrotu podatku
akcyzowego dla rolników

Nowy okres świadczeniowy 2022/2023 na zasiłki rodzinne
oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (od 1 listopada 2022 r.,
do 31 października 2023 r.)
- Wnioski na zasiłek rodzinny w formie elektronicznej składać
można od 1 lipca 2022 r.
- Wnioski na zasiłek rodzinny w formie papierowej można
składać od 1 sierpnia 2022 r.
Aby otrzymać zasiłek rodzinny, miesięczny dochód na
jednego członka rodziny nie może przekraczać 674 zł.
w przypadku opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością
kwota wynosi 764 zł. ( Dochód brany pod uwagę jest liczony za
poprzedni rok kalendarzowy—2021r.)
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia
rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek od dnia
1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do
świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń
następuje do dnia 31 grudnia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: Każdy rolnik,
który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej
napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.
• w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. należy
złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub
prezydenta
miasta, w zależności od miejsca położenia
gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami)
stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie
od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.
• w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. należy
złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów
rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi
dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r.
do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku
określonego na 2022 r

Fundusz alimentacyjny 2022/2023

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:
110,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek
przeliczeniowych bydła

Wnioski na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie
się 1 października 2022 r. będzie można składać od:
- 1 lipca w formie elektronicznej;
- 1 sierpnia w formie papierowej.
Okres świadczeniowy trwa od 1 października do
30 września następnego roku kalendarzowego. Oznacza to, iż
obecny okres świadczeniowy potrwa jeszcze do końca września
2022 r.
W 2022 roku dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie
może przekroczyć kwoty 900 zł. w Przypadku przekroczenia
stosuje się zasadę „złotówka za złotówkę”. Przy ustalaniu prawa
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dochodu rodziny
nie wlicza się kwota otrzymanych z tego funduszu.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego są wypłacone
w okresach miesięcznych. Przysługują one w wysokości bieżąco
ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia
z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy
złoży wniosek w okresie:
- do 31 sierpnia—ustalenie prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących
za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października;
- od 1 października do 31 października—ustalenie prawa do
świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc
październik nastąpi do dnia 30 listopada.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia 2022 r. w przypadku złożenia wniosku
w pierwszym terminie
3 - 31 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku
w drugim terminie
Przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Powierzenia stanowiska dyrektorom szkół
podstawowych
W dniu 24 czerwca 2022 roku podczas uroczystości
zakończenia roku szkolnego 2021/2022, Wójt Gminy
Lubartów Krzysztof Kopyść oficjalnie wręczył powierzenia
stanowiska dyrektora kandydatom wyłonionym w drodze
postepowania konkursowego:
- Pani Magdalenie Jezior Pani Magdalenie Jezior powierzenie
stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana
Wyszyńskiego w Nowodworze;
- Panu Andrzejowi Łukasiewiczowi powierzenie stanowiska
dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ziemi Lubartowskiej
w Łucce.
W/w stanowiska powierzone zostały na czas od dnia
1 września 2022 roku do dnia 31 sierpnia 2027 roku, czyli na
okres 5 lat szkolnych.

3,7 mln zł unijnego dofinansowania dla Gminy Lubartów na odnawialne źródła energii

Sportowa Niedziela w Nowodworze

Dnia 11 lipca 2022 r. Zarząd Województwa Lubelskiego
uchwałą nr CCCLXXVII/6570/2022 dokonał wyboru
kolejnego projektu do dofinansowania w ramach Osi
priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku Działanie 4.1
Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Tym razem wsparcie w wysokości ponad 3,7 mln zł zostało
przyznane na realizację projektu złożonego przez Gminę
Lubartów na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz
solarnych. Zgodnie z podpisaną umową projekt będzie
realizowany do 31 lipca 2023 r.

W niedziele 3 lipca w Nowodworze zorganizowano
I Rodzinny Piknik Sportowy. Impreza mogła się odbyć dzięki
wsparciu finansowemu Gminy Lubartów.
Na mieszkańców czekała moc atrakcji. Najmłodsi mogli
bawić się na bezpłatnej zjeżdżalni, brać udział w grach
i zabawach, przygotowanych przez animatorów, korzystać
z urządzeń fitness i tyrolki. Dla starszych uczestników imprezy
przygotowano mecz piłki siatkowej.
Kluczowym punktem imprezy były zawody biegowe. Jako
pierwsze wystartowały dzieci, podzielone na kategorie
wiekowe. Główny bieg zorganizowano na dystansie 3 km. Trasa
wytyczona była polnymi drogami i torem motocrossowym.
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Najlepszym zawodnikom puchary i medale wręczał Wójt
Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść.
Pierwsze miejsce wśród mężczyzn zajął Olaf Oniszczuk, tuż
za nim był Kamil Gryzio, na trzeciej pozycji uplasował się Błażej
Małyska. W kategorii: kobiety - najszybsza była Karolina
Kutnik. Druga lokata przypadła Svitlanie Paivl z Ukrainy,
a trzecia Elżbiecie Dec. Na wszystkich uczestników czekały
smakołyki przygotowane przez KGW Malina oraz ukraińskie
przysmaki wykonane przez Uchodźczynie z Ukrainy.
Celem Pikniku była popularyzacja biegania, promocja
Gminy Lubartów i integracja mieszkańców. Organizatorem
wydarzenia było Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju „Kopalnia”
przy współudziale OSP w Nowodworze i Nowodworze Piaski
oraz KGW Malina.

Urzędnicy pomogli Uchodźcom odnaleźć się w naszym
kraju w pierwszych dniach po przyjeździe: organizowali pomoc
medyczną, uzyskanie kart telefonicznych, asystowali przy
zakładaniu rachunków bankowych, nadaniu numeru PESEL,
zapisaniu dzieci do szkół i znalezieniu pracy.
Obecnie w lokalach należących do Gminy Lubartów
przebywa 45 osób z Ukrainy. Część pań ruszyła w dalszą drogę
na Zachód, część postanowiła wrócić do ojczyzny.
Przez niemal sześć miesięcy, w trakcie których jako Gmina
nieśliśmy wsparcie dla Uchodźców spotkaliśmy wiele
życzliwości ze strony naszych mieszkańców. Państwa
zaangażowanie, wsparcie i pomoc były i są nieocenione.
Serdecznie dziękujemy za okazane serce i pomocną dłoń.
Podziękowania składamy też dla Gminnej Biblioteki
Publicznej w Lubartowie, Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lubartowie, Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Wólce Rokickiej, SP w Brzezinach,
SP w Nowodworze, SP w Szczekarkowie, SP w Wólce
Rokickiej,
SP w Łucce, ZSP w Skrobowie, ZUKiM
w Lubartowie, OSP Brzeziny, OSP Wólka Rokicka, Parafii
Wniebowstąpienia Pańskiego w Lubartowie, Parafii
Miłosierdzia Bożego w Łucce, sołtysom, radnym.

Posłowie wręczali promesy w Starostwie
Wójt Krzysztof Kopyść odebrał we wtorek 02 sierpnia br. z rąk
Posłów Ziemi Lubelskiej: Gabrieli Masłowskiej, Sławomira
Skwarka, Krzysztofa Szulowskiego i Sylwestra Tułajewa
symboliczny czek na środki z III edycji Rządowego Funduszu
Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – PGR.
Na konferencji prasowej w Sali Rycerskiej Pałacu
Sanguszków w Lubartowie delegacja posłów Rzeczypospolitej
Polskiej przekazała czeki samorządowcom, którzy uzyskali
wsparcie z rządowego programu. Gmina Lubartów otrzymane
wsparcie w wysokości 3 mln zł przeznaczy na budowę drogi
gminnej Nr 1033363L na odcinku od skrzyżowania z drogą
powiatową Nr 1557L do skrzyżowania z drogą wojewódzką
Nr 829 w Łucce-Kolonii (droga łącząca drogę powiatową
w kierunku Sernik z drogą wojewódzką w kierunku Łęcznej).
W tej edycji naboru wniosków do Rządowego Funduszu
Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – PGR
o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji
ubiegały się gminy, powiaty, związki międzygminne i związki
powiatowo-gminne, na obszarze których funkcjonowały
zlikwidowane Państwowe Gospodarstwa Rolne. Wartość
dofinansowania, o które można było wnioskować wynosiła
maksymalnie do 98 proc. wartości inwestycji przy wymaganym
2% wkładzie własnym.

Gmina Lubartów pomaga Uchodźcom
Niemal od pierwszych dni od wybuchu wojny w Ukrainie
Gmina Lubartów zaangażowała się w niesienie realnej pomocy.
Schronienie znalazło u nas kilkadziesiąt kobiet z małymi
dziećmi. Było to możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu
mieszkańców, firm i organizacji, za co serdecznie Państwu
dziękujemy.
Wszystko zaczęło się od spontanicznie zorganizowanej
zbiórki, która spotkała się z szerokim odzewem. Żywność,
artykuły kosmetyczne, środki czystości, pościel, ręczniki
i ubrania – zbierał Urząd Gminy Lubartów, gminne szkoły
i biblioteki, strażacy – ochotnicy oraz parafie z terenu naszej
gminy.
Zaledwie w kilka dni po uruchomieniu zbiórki do gminy
trafili pierwsi Uchodźcy. Urząd wraz z Gminny Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji w Wólce Rokickiej zorganizował przyjazd
dwóch autobusów z Dołhobycza do Lubartowa. Ciepły kąt
znaleźli w punktach zakwaterowania w Rokitnie, Wólce
Rokickiej, Lisowie i Wandzinie. Mieszkańcy i pracownicy
Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubartowie własnymi siłami przygotowywali miejsca do
spania, wyposażyli kuchnie i łazienki.
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Dofinansowania dla bibliotek publicznych
na zakup nowości wydawniczych oraz usługi
zdalnego dostępu do książek w formatach
e-booków i/lub audiobooków i/lub
synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek
interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0.
Z radością informujemy, że Gminnej Bibliotece Publicznej
w Lubartowie „Dofinansowano ze środków finansowych
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na
lata 2021-2025” kwotę 16150,00 złotych na zakup i zdalny
dostęp do nowości wydawniczych w ramach Programu
Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”
Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek
Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości
wydawniczych.
Dzięki środkom finansowym pozyskanym z dotacji
ministerialnej oraz środkom z wkładu własnego GBP
w Lubartowie, księgozbiór filii bibliotecznych w Lisowie,
Nowodworze, Rokitnie, Skrobowie i Trzcińcu z/s Baranówka
w bieżącym roku powiększy się nie tylko o kolejne pozycje
książek papierowych, ale także inne usługi zdalnego dostępu
do książek.

CZYTAJMY !
Realizując własny projekt „Nie lej wody, że czytasz!”
Gminna Biblioteka Publiczna w Lubartowie przygotowała spot
promujący czytelnictwo wspierający ogólnopolską kampanię
samorządowców na rzecz upowszechniania czytelnictwa
pn. #CzytanieRządzi oraz bezpłatny dostęp do książek
oferowany przez pięć filii bibliotecznych znajdujących się na
terenie gminy Lubartów.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia spotu „CZYTAJMY!”
pod adresem:
http://gbp.gmina-lubartow.pl
https://www.youtube.com/watch?v=t1BxdkQzwEQ

Nowości
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Lato z Biblioteką
Wakacje to czas relaksu i odpoczynku od nauki, na który
czekają zwłaszcza dzieci i młodzież. Z myślą o dzieciach
spędzających wakacje w domu, Gminna Biblioteka Publiczna
w Lubartowie oprócz stałej oferty bibliotecznej zorganizowała
letnie formy zajęć według własnych projektów „Bliżej Natury”
oraz „Nie lej wody, że czytasz!”. Dzięki ich realizacji w Filiach
Bibliotecznych w Lisowie, Nowodworze, Rokitnie, Skrobowie
i Trzcińcu z/s Baranówka można było wziąć udział
w bezpłatnych zajęciach i wciąż można znaleźć pomysły na
przełamanie wakacyjnej nudy. Propagowanie wiedzy o lesie,
kształtowanie szacunku dla ojczystej przyrody oraz wyrabianie
nawyków proekologicznych to intencja kreatywnych zajęć
artystyczno-plastycznych m.in. stworzenia makiety „Bajkowy
las i jego mieszkańcy”, przygotowywanie bibliotecznych ścieżek
sensorycznych z wykorzystaniem darów lasu oraz zaplanowany
wyjazd edukacyjny do Nadleśnictwa Lubartów. Inny temat
„ O strażakach w bibliotece nie tylko, gdy się pali” to oferta
zintegrowania uczestników wakacyjnych zajęć wokół wspólnej
sprawy zachowania bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
a także przybliżenia sylwetki strażaka-ochotnika oraz zawodu
strażaka, który nadal wiąże się z renomą oraz wszechobecnym
szacunkiem. Do atrakcji w tym temacie należały wyjazdowe
warsztaty w sali edukacyjnej „OGNIK” PSP w Wincentowie,
trwające zajęcia techniczno- sprawnościowe na wesoło ze
strażakami-ochotnikami „Ja też będę strażakiem” oraz zajęcia
animujące czytelnictwo „Jak Wojtek został strażakiem”
przygotowaniem atrapy wozu strażackiego w bibliotece.
Tak przygotowane biblioteczne eventy nie tylko wypełniają
wolny czas, ale również spełniają swoje zadania kulturalne,
edukacyjne i wychowawcze. Zajęcia organizowane we
wszystkich filiach bibliotecznych tradycyjnie odbywają się
wokół książki i czytelnictwa. Bo miłość do książek to pasja na
całe życie, którą warto pielęgnować.

Zawsze znajdziesz aktualne informacje na naszej stronie internetowej
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www.gbp.gmina-lubartow.pl/

INFORMACJE GMINNE

Zawsze aktualne informacje na stronie www.gmina-lubartow.pl

