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W tym trudnym i niepokojącym czasie, pragniemy złożyć Państwu szczególne życzenia.
Zbliżają się wydarzenia, które w końcu każdego roku niosą ze sobą ogrom przeżyć.
Życzymy, by podczas Świąt Bożego Narodzenia w naszych domach nie zabrakło
rodzinnego ciepła i miłości.
Życzymy, by Nowy 2021 rok przyniósł każdemu przede wszystkim zdrowie,
nadzieję na bezpieczną przyszłość i spełnienie marzeń.
Przewodniczący Rady Gminy Lubartów
Sławomir Sugier

Wójt Gminy Lubartów
Krzysztof Kopyść

Gmina Lubartów na wysokim miejscu w ogólnopolskim rankingu
Ogólnopolskie pismo samorządowe „Wspólnota” opublikowało ranking wydatków inwestycji samorządów w latach
2017-2019. W kategorii gminy wiejskie Gmina Lubartów została sklasyfikowana na 72 miejscu spośród 1537 wiejskich
samorządów.
Ranking Liderzy inwestycji uwzględnia wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Pod uwagę brano całość
wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat (2017-2019).
Nasz samorząd w kategorii gminy wiejskie zajął 72 miejsce, odnotowując awans w stosunku do poprzedniego zestawienia
z 85 miejsca. Wydatki na jednego mieszkańca wyniosły 1666,90 zł. Z gmin naszego powiatu zajęliśmy najwyższe miejsce w tym
krajowym zestawieniu.
Tak wysoka lokata, to zasługa licznych inwestycji realizowanych na terenie Gminy Lubartów w latach 2017-2019.
Do najważniejszych należą:
- budowa basenu krytego w Wólce Rokickiej;
- budowa i przebudowa dróg gminnych;
- budowa gazociągu;
- budowa energooszczędnego oświetlenia;
- modernizacja ujęć wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej;
- budowa przedszkola gminnego w Skrobowie-Kolonii;
- modernizacja i termomodernizacja infrastruktury szkolnej;
- czysta energia – kolektory słoneczne i kotły na biomasę;
- liczne zadania inwestycyjne w każdym sołectwie w ramach funduszu sołeckiego;
- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP.
„Cieszę się z wysokiej lokaty, którą zajęliśmy w ogólnopolskim zestawieniu. To powód do dumy dla mieszkańców Gminy
Lubartów, władz samorządowych, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy. Dzięki inwestycjom
realizowanym w poszczególnych miejscowościach zmieniamy obraz naszej wiejskiej gminy. Staramy się, by nasza mała
ojczyzna stawała się bardziej nowoczesna i przyjazna mieszkańcom. Liczne inwestycje służą poprawie warunków życia
i codziennej egzystencji. Mam świadomość, że jeszcze wiele pracy i kolejnych zadań inwestycyjnych przed nami. W miarę
możliwości będziemy je wspólnie realizować „ - mówi Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść.
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Inwestycje zrealizowano w ramach projektu „Mobilny
LOF” w ramach działania 5.6 Efektywność energetyczna
i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020.
Kolejna grupa inwestycji obejmuje budowę sieci
kanalizacyjnej. Nowe odcinki kanalizacji wybudowano
w Majdanie Kozłowieckim, Skrobowie i Skrobowie-Kolonii.
Gruntowne zmiany przeszły dwa budynki wchodzące
w skład gminnych zasobów komunalnych. Wiejski Dom
Kultury w Nowodworze jest obecnie nowoczesnym obiektem,
którym można, a nawet trzeba się chwalić. Obiekt powstał przy
udziale środków unijnych w ramach projektu „Poprawa
spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej Lubelskiego
Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizację” w ramach
Działania 13.8 Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru
Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020.

Kolejne duże inwestycje zrealizowane na
terenie Gminy Lubartów
Kończy się 2020 rok, który charakteryzuje się dużym
zaangażowaniem Gminy Lubartów pod względem ilości
inwestycji i środków finansowych, które zostały wydatkowane
na te działania. Podobnie, jak w ciągu kilku ostatnich lat
samorząd naszej gminy również w tym roku przeznaczył
znaczne nakłady finansowe na liczne inwestycje.
Najwięcej środków przeznaczono na inwestycje
poprawiające stan gminnych dróg. Dzięki wsparciu z budżetu
państwa z Funduszu Dróg Samorządowych nowa
nawierzchnia asfaltowa
oraz ścieżki rowerowe zostały
wykonane na odcinku Szczekarków – Brzeziny.

Brzeziny
Pozyskane wsparcie z funduszy unijnych umożliwiło
realizację inwestycji drogowych na odcinku Łucka - Lubartów
i Nowodwór – Skrobów-Kolonia. Obydwie drogi mają nowe
nawierzchnie, a wzdłuż nich powstały ścieżki rowerowe.

Wiejski Dom Kultury w Nowodworze

Duże zmiany zaszły także w świetlicy w Szczekarkowie.
Wymieniono konstrukcję i pokrycie dachowe oraz ocieplono
ściany zewnętrzne. Przebudowane zostały ponadto
pomieszczenia na parterze budynku i zakupiono wyposażenie
na potrzeby utworzenia Klubu „Senior+” w Gminie Lubartów.
Na realizację powyższej inwestycji Gmina Lubartów uzyskała
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie 4.6
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Łucka

Skrobów-Kolonia

Świetlica w Szczekarkowie
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W tegorocznym budżecie znalazły się także pieniądze na
przebudowę i budowę oświetlenia. Przy drodze krajowej nr 19
w miejscowości Łucka-Kolonia wybudowano oświetlenie
chodnika. Nowe lampy pojawiły się w Skrobowie-Kolonii,
Nowodworze-Piaski, Rokitnie, Wólce Rokickiej-Kolonii
i w Woli Mieczysławskiej. Wszystkie zadania inwestycyjne
realizowane w tym roku pochłoną znaczne środki finansowe.
Na szczegółowe podsumowanie jest jeszcze za wcześnie,
jednak ze wstępnego zsumowania wynika, że w 2020 roku nasz
samorząd na inwestycje przeznaczył ponad 18 mln zł.
Pieniądze pochodzą z budżetu Gminy Lubartów oraz z innych
źródeł, w tym Unii Europejskiej i krajowych funduszy
celowych.

oraz z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego
„Senior+” na lata 2015-2020.

Nowy samochód dla OSP Wólka Rokicka
W tym roku nowy specjalistyczny pojazd ratowniczogaśniczy trafił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce
Rokickiej. Na początku listopada OSP wzbogaciła się o nowy
samochód pożarniczy MAN TGM 13.290 4x4 GBA 3,5/24.
Zakup tego nowoczesnego samochodu możliwy był dzięki
znacznej pomocy finansowej Gminy Lubartów oraz środków
pozyskanych z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji z rezerwy celowej COVID-19 i Komendanta
Głównego Państwowej Straży Pożarnej pochodzących
z wpływów uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia
od ognia. Wraz z nowym pojazdem strażacy z Wólki Rokickiej
pozyskali dzięki dotacjom różnych instytucji nowe ubrania
specjalne i sprzęt pożarniczy. Pozyskany samochód i sprzęt
z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na
terenie gminy oraz całego powiatu. Jednostka OSP Wólka
Rokicka funkcjonuje w strukturach Krajowego Systemu
Ratowniczo Gaśniczego, w związku z czym dysponowana jest
i uczestniczy w wielu akcjach nie tyko na terenie Gminy
Lubartów.

Klub Seniora w Szczekarkowie

Klub Seniora w Szczekarkowie

Klub Seniora w Szczekarkowie

Pojazd ratowniczo-gaśniczy w Wólce-Rokickiej

Klub Seniora w Szczekarkowie

Pojazd ratowniczo-gaśniczy w Wólce-Rokickiej
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Szlachetna Paczka w Gminie Lubartów

Gmina Lubartów pamięta o Poległych
za Ojczyznę

Szlachetna paczka to projekt społeczny oparty na pracy
Darczyńców i Wolontariuszy w celu przygotowania
dedykowanej pomocy potrzebującym.
Na 2 tygodnie przed Świętami Bożego Narodzenia
w „Weekend cudów” do 7 rodzin z terenu gminy Lubartów
zawitali wolontariusze z Wodzisławia Śląskiego.
Wspierani przez zastępy ochotniczej Straży Pożarnej
z Annoboru, Brzezin i Wólki Rokickiej dostarczyli pomoc
rzeczową w ramach projektu Szlachetna Paczka.
Serdeczne podziękowania dla osób zaangażowanych
w przygotowanie pomocy i jej dostarczenie składają
obdarowane rodziny i pracownicy GOPS w Lubartowie.
Szlachetna Paczka to nie tylko pomoc materialna, ale także
odzyskana nadzieja i wiara w poprawę losu.

Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości
różnią się od tych, których doświadczaliśmy w ostatnich latach.
We wtorek 10 listopada pamięć poległych w walce o wolną
i niepodległą Polskę uczczono na cmentarzu parafialnym
w Lubartowie. Delegacja Gminy Lubartów (Wójt Gminy
Lubartów Krzysztof Kopyść, Dyrektor Samorządowego
Zespołu Administracyjnego Szkół w Lubartowie Anita Kusio,
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubartowie Beata
Wilczyńska) złożyła wiązankę przed pomnikiem żołnierzy II
wojny światowej. Przedstawiciele naszego samorządu zapalili
także znicze na mogiłach żołnierzy poległych na różnych
frontach.

Nietypowe rozpoczęcie Roku Szkolnego
2020/2021
We wtorek 2 września zabrzmiał pierwszy dzwonek
w siedmiu szkołach podstawowych na terenie Gminy
Lubartów. Nauka w roku szkolnym 2020/2021 potrwa
do 25 czerwca 2021 roku. W bieżącym roku szkolnym
w szkołach na terenie gminy uczy się 1064 uczniów: 277
w oddziałach przedszkolnych oraz 787 w szkołach
podstawowych.
Uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego odbyły się
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w obowiązującym
reżimie sanitarnym. Szkoły przygotowały się na ponowne
przyjęcie uczniów poprzez zaopatrzenie się m.in. w płyny do
dezynfekcji, stacje dezynfekcji rąk, termometry oraz maseczki.
W widocznych miejscach zamieszczone zostały aktualne
wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz informacje
dotyczące zasad bezpieczeństwa w związku z COVID-19.
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W kategorii igrzyska młodzieży wyróżnienia otrzymali:
- drużyna badmintona dziewcząt ze Szkoły Podstawowej
w Wólce Rokickiej w składzie: Aleksandra Dombrowska, Julia
Przysiadła i Wiktoria Wasak za zajęcie III miejsca na igrzyskach
wojewódzkich,
- drużyna tenisa stołowego ze Szkoły Podstawowej
w Szczekarkowie w składzie: Bartosz Mirosławski i Jakub
Woźniak za zajęcie IV miejsca na igrzyskach rejonowych,
- Laura Jędryszka uczennica Szkoły Podstawowej
w Brzezinach za zajęcie I miejsca w pływaniu stylem
grzbietowym na igrzyskach powiatowych,
- Małgorzata Urban uczennica Szkoły Podstawowej w Łucce za
zajęcie I miejsca w pływaniu stylem klasycznym na igrzyskach
powiatowych,
- Oliwia Woźniak ze Szkoły Podstawowej w Wólce Rokickiej za
zajęcie III miejsca w pływaniu stylem dowolnym na igrzyskach
powiatowych,
- Bartłomiej Karczmarz ze Szkoły Podstawowej w Łucce za
zajęcie III miejsca w pływaniu stylem grzbietowym na
igrzyskach powiatowych,
- Daria Dudek ze Szkoły Podstawowej w Łucce za zajęcie II
miejsca na powiatowych igrzyskach w tenisie stołowym,
- Jakub Drzewiecki ze Szkoły Podstawowej w Wólce Rokickiej
za zajęcie III miejsca na powiatowych igrzyskach w tenisie
stołowym,
- drużyna piłki siatkowej chłopców z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Skrobowie w składzie: Dawid
Gębal, Kacper Mitura, Karol Gwiazda, Jakub Targoński,
Mikołaj Podgórniak, Konrad Zgierski, Marcin Urban, Kacper
Iwanek i Karol Dziedzic za zajęcie II miejsca na Igrzyskach
Powiatowych,
- drużyna piłki koszykowej dziewcząt z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Skrobowie w składzie: Amelia
Zdunek, Julia Czukiewska, Kinga Augustyniak, Martyna
Dybała, Sara Grabowska, Kinga Granat, Patrycja Mitura,
Nikola Pawełoszek, Magdalena Wojtyl i Natalia Pożarowszczyk
za zajęcie III miejsca na igrzyskach powiatowych.
Dokonano również podsumowania współzawodnictwa
sportowego szkół.
W kategorii igrzyska dzieci zwyciężyła Szkoła Podstawowa
w Wólce Rokickiej przed Szkołą Podstawową w Łucce
i Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Skrobowie.
W kategorii igrzyska młodzieży szkolnej zwyciężyła Szkoła
Podstawowa w Wólce Rokickiej przed Zespołem
Szkolno-Przedszkolnym w Skrobowie i Szkołą Podstawową
w Łucce.
Wszyscy laureaci konkursów otrzymali nagrody lub
wyróżnienia natomiast szkoła wygrywająca współzawodnictwo
w poszczególnych kategoriach otrzymała kwotę pieniędzy na
zakup sprzętu sportowego. Sytuacja pandemiczna wymusiła na
organizatorach zmianę formy dekoracji zwycięzców. Co roku
dokonywali jej uroczyście na sesji Rady Gminy Wójt Gminy
oraz Przewodniczący Rady Gminy Lubartów. W tym roku
odbyło się to skromniej. Nagrody i wyróżnienia zostały
przekazane dyrektorom szkół, aby mogli wręczyć je swoim
uczniom w szkołach.

Sport w roku szkolnym 2019/2020
Tradycją w Gminie Lubartów stało się podsumowanie
wyników sportowych osiąganych w minionym roku szkolnym
przez uczniów szkół z terenu gminy. Od lat przyznawane
są nagrody i wyróżnienia laureatom konkursu „Największe
sportowe osiągnięcie roku” oraz szkołom wygrywającym
ogólne współzawodnictwo sportowe. Był to rok wyjątkowy
z uwagi na to, że nie wszystkie zaplanowane zawody
z kalendarza Szkolnego Związku Sportowego udało się
przeprowadzić. Rozgrywano zawody tylko do połowy marca,
czyli do czasu, kiedy zawieszono pracę szkół w systemie
stacjonarnym. Wtedy też zawieszono rozgrywanie szkolnych
zawodów sportowych. Pomimo tego, że nie wszystkie zawody
udało się rozegrać nasi uczniowie w zawodach rozegranych
osiągnęli wiele znaczących sukcesów sportowych.
Kapituła konkursu na „Największe sportowe osiągnięcie
roku” po rozpatrzeniu wniosków złożonych przez poszczególne
szkoły zdecydowała o przyznaniu nagród i wyróżnień
laureatom konkursu w kategoriach igrzyska dzieci oraz igrzyska
młodzieży szkolnej.
W kategorii igrzyska dzieci laureatem konkursu została
drużyna badmintona ze Szkoły Podstawowej w Wólce
Rokickiej w składzie: Łukasz Czuchryta i Marcel Sagan.
Badmintoniści wywalczyli III miejsce na wojewódzkich
igrzyskach dzieci.
W kategorii igrzyska młodzieży laureatem konkursu została
drużyna badmintona chłopców ze Szkoły Podstawowej
w Wólce Rokickiej w składzie: Szymon Czubacki, Tomasz
Bocheński i Wojciech Wielgos. Drużyna z Wólki Rokickiej
wywalczyła I miejsce w finale Wojewódzkich Igrzyskach
Młodzieży Szkolnej.
Wyróżnienia w kategorii igrzyska dzieci otrzymali:
- drużyna badmintona ze Szkoły Podstawowej w Wólce
Rokickiej w składzie: Martyna Czubacka Nikola Tkaczyk
i Amelia Wójtowicz za zajęcie III miejsca na igrzyskach
wojewódzkich,
- drużyna tenisa stołowego ze Szkoły Podstawowej w Łucce
w składzie: Adam Borzęcki i Dawid Wnuk za zajęcie V miejsca
na igrzyskach rejonowych,
- sztafeta pływacka ze Szkoły Podstawowej w Łucce w składzie:
Andrzej Paprocki, Nikodem Pawlina, Mikołaj Smyk, Tomasz
Mazurek, Oliwier Szczepaniak i Mateusz Urbaś za zajęcie VI
miejsca na igrzyskach rejonowych,
- Dominika Tomaszewska za zajęcie III miejsca w pływaniu
stylem dowolnym na igrzyskach powiatowych.
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Nowa siedziba Filii Bibliotecznej
w Nowodworze
Obecnie Filia Biblioteczna w Nowodworze, mieści się
w Wiejskim Domu Kultury - Nowodwór 70A .
Od stycznia 2021r . zapraszamy w godzinach :
Poniedziałek 8.00—16.00
Wtorek 10.00—18.00
Środa 10.00—18.00
Czwartek 9.00—17.00
Piątek 10.00—18.00

„Cyfrowe GOKi w podregionie lubelskim”
Gminna Biblioteka Publiczna w Lubartowie współpracuje
z Fundacją VCC w ramach projektu pt. ”Cyfrowe GOKi
w podregionie lubelskim”. Dzięki temu Biblioteka pozyskała
5 komputerów przenośnych z oprogramowaniem,
a zakwalifikowany pracownik weźmie udział w szkoleniach
z tematyki „Dziennikarstwo online” oraz „Bezpieczeństwo
w sieci”.

Nowości
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Świąteczny klimat w bibliotekach

Biblioteka w Nowodworze

Biblioteka w Rokitnie

Biblioteka w Lisowie

Biblioteka w Skrobowie

Biblioteka w Lisowie

Biblioteka w Trzcińcu

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubartowie zaprasza do obejrzenia teledysku do pastorałki „Moje serce”.
https://youtu.be/pBSU2su7jPI

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

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Lubartów
Rada Gminy Lubartów podczas sesji gminnego samorządu, która odbyła się 12 sierpnia w Nowodworze udzieliła Wójtowi Krzysztofowi
Kopyściowi absolutorium z wykonania budżetu gminy w 2019 roku. Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej
Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisja Rewizyjna Rady Gminy Lubartów.
Sprawy związane z wykonaniem gminnego budżetu omówiła podczas sesji Skarbnik Gminy Lubartów Anna Jankowska. Na 2019 r.
zaplanowano dochody w wysokości 62 694 270,57 zł i wydatki w wysokości 71 904 722,11 zł. W ciągu roku budżet zmieniany był uchwałami
rady gminy oraz zarządzeniami wójta. W związku z tym na 31.12.2019 r. dochody kształtowały się na poziomie 62 299 557,22 zł,
natomiast wydatki wyniosły 65 915 860,69 zł, co stanowi 91,67 % planu. Deficyt na 2019 rok zaplanowany został na kwotę 9 210 451,54 zł.
Z realizacji budżetu za 2019 rok wynika deficyt w kwocie 3 616 303,47 zł i jest o 5,5 mln niższy od planowanego. W celu zrównoważenia
budżetu gminy, po stronie przychodów na 2019 rok zaplanowano przychód z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
na kwotę 10 140 853,45 zł, wykonanie w analizowanym okresie wynosi 6 800 000,00 zł. W rozchodach na 2019 rok spłata pożyczek
i kredytów długoterminowych na rynku krajowym zaplanowana została na kwotę 2 664 064,00 zł i została wykonana w 100 %.
Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie. Jest to wyraz pozytywnej opinii o działaniach i wydatkach środków publicznych przez
Gminę Lubartów. Dziękując za udzielone absolutorium Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść podkreślił, że to nie tylko jego sukces.
Słowa podziękowania i uznania skierował do pracowników Urzędu Gminy Lubartów i jednostek organizacyjnych gminy.
Od kadencji 2018-2023 na Wójta nałożono obowiązek sporządzenia i przedłożenia Radzie Gminy raportu o stanie gminy za
poprzedzający rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta. Szczególnie dotyczy to realizacji polityk, programów i strategii,
realizowanych przez Gminę Lubartów i jej jednostki organizacyjne, uchwał Rady Gminy Lubartów i funduszu sołeckiego. Swoiste
podsumowanie 2019 roku zawiera też informacje dotyczące demografii, finansów, inwestycji realizowanych na terenie gminy, sfery
społecznej, warunków i jakości życia mieszkańców. Zebrane informacje od pracowników merytorycznych Urzędu Gminy Lubartów
i jednostek organizacyjnych, są źródłem informacji o stanie naszej Małej Ojczyzny – Gminy Lubartów. Zachęcamy wszystkich
zainteresowanych, w szczególności mieszkańców Gminy Lubartów, do zapoznania się z dokumentem. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami Wójt Gminy ma obowiązek przygotowania raportu, przedstawiającego stan gminy. Dokument ten jest niezbędnym elementem
w procesie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu gminy za rok poprzedni. Raport jest dobrą okazją do podsumowania
ostatniego pełnego roku działalności Rady Gminy Lubartów, wójta, kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów i wielu osób
zaangażowanych w pracę na rzecz rozwoju Gminy Lubartów.
Był to okres wytężonej pracy dla dobra naszej ,,Małej Ojczyzny” i jej mieszkańców. W 2019 roku wspólnie realizowaliśmy założenia
polityki prorozwojowej, ze szczególnym nastawieniem na wykorzystanie wsparcia finansowego z programów operacyjnych Unii
Europejskiej. Realizacja zadań inwestycyjnych była możliwa dzięki rekordowo pozyskanym środkom zewnętrznym, w tym głównie
z funduszy unijnych. Ubiegły rok charakteryzowała realizacja znacznej ilości inwestycji.
W Raporcie o stanie Gminy Lubartów za 2019 rok pragnę przedstawić najważniejsze zadania zrealizowane w ubiegłym roku.
Pracowaliśmy w moim przekonaniu intensywnie, podejmowaliśmy trudne i ważne dla właściwego rozwoju i funkcjonowania gminy
decyzje. Pracowaliśmy w poczuciu odpowiedzialności za to co robimy, zawsze kierując się dobrem naszych mieszkańców. W tym swoistym
sprawozdaniu nie sposób wymienić wszystkich spraw, którymi się zajmowaliśmy. Oceniam kolejny rok, kiedy mam zaszczyt sprawować
funkcję Wójta Gminy Lubartów, jako bardzo udany. Bezsporne jest to, że gmina się rozwija, jest planowe działanie i współpraca. Są więc
i efekty. Pragnę z całą stanowczością podkreślić, że jest to sukces wszystkich mieszkańców naszej „Małej Ojczyzny” – Gminy Lubartów
czytamy w raporcie słowa Wójta Krzysztofa Kopyścia.

Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść podczas sesji przedstawił najważniejsze elementy raportu. Po tym radni jednogłośnie udzielili
mu wotum zaufania.
Ostatnia sesja Rady Gminy Lubartów odbyła się w Nowodworze. Radni spotkali się w nowym wielofunkcyjnym budynku, jednej
z najnowszych inwestycji naszej gminy. Inwestycja pod nazwą „Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Nowodworze, gm. Lubartów”
współfinansowana jest ze środków unijnych w ramach Działania 13.8 Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. W budynku zlokalizowana jest filia
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubartowie, sale warsztatowe, sala wielofunkcyjna z zapleczem sanitarnym i technicznym, siedziba
Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowodworze z garażem na wóz bojowy. Budynek posiada utwardzony podjazd z parkingiem na 12
samochodów osobowych wraz z miejscem dla osób niepełnosprawnych. Wartość inwestycji wynosi 2 495 000,01 zł.
Na zakończenie sesji sołtys Nowodworu Małgorzata Oniszczuk zaprosiła zebranych na słodki poczęstunek. Okolicznościowy tort
stanowił wyraz podziękowania miejscowej społeczności za inwestycję zrealizowaną w Nowodworze.

INFORMACJE GMINNE

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

