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Drodzy Mieszkańcy,
minął już kolejny rok sprawowania przeze 
mnie Urzędu Wójta Gminy Stary Lubotyń. 
Początek 2020 roku to najlepsza pora na 
podsumowanie i ocenienie tego, co udało 
się osiągnąć w roku poprzednim.
Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer 
Informatora Gminnego przedstawiają-
cego podjęte działania i najważniejsze 
wydarzenia 2019 roku. Robimy to z prze-
konaniem, że zadaniem samorządu jest 
informowanie obywateli o działaniach 
podejmowanych na ich rzecz i dla ich do-
bra. Cenię Państwa refleksje oraz jestem 
otwarty na uwagi na temat naszej pracy.                                 

 Wójt Gminy 
Ireneusz Gumkowski

Z okazji Nowego Roku 2020 pragnę złożyć 
Państwu życzenia wszelkiej pomyślności, 

dobrego zdrowia i szczęścia na każdy dzień. 
Niech Nowy Rok będzie korzystny zarówno
w życiu zawodowym i prywatnym, dając dużo 
radości i spokoju ducha.  
                                  
Wójt Gminy Ireneusz Gumkowski 
wraz z pracownikami Urzędu Gminy
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PlanY InwestYcYjne

Ponad 1,86 mln złotych Gmina 
Stary Lubotyń planuje wydać na 
inwestycje w 2020 r. Radni Gmi-
ny Stary Lubotyń jednomyślnie 
przegłosowali projekt budżetu na 
2020 r., który będzie rzutować na in-
westycję realizowane w najbliższych 
dwunastu miesiącach. Dochód gmi-
ny w obecnym roku kształtuje się na 
poziomie 18.335.950,97 zł, a wydat-
ki 18.184.518,97 zł.

W 2020 roku realizowane będą 
między innymi inwestycje drogowe. 
W bieżącym roku zostanie wybudo-
wana droga asfaltowa w Sulęcinie 
Włościańskim oraz na odcinku Ko-
skowo-Andrzejki. Zostanie też po-
prawiona droga gminna na odcinku 
Rabędy – Pałapus. 

W bieżącym roku kontynuowa-
ny będzie remont Domu Kultury 
w Żyłowie. Na termomoderniza-
cję budynku przeznaczono kwotę 
150 tys. zł. Na swoim wyglądzie 
zyska również  Świetlica Wiejska 
w Podbielku. Planowane jest odno-

wienie wnętrza budynku za kwotę 
100 tys. zł. 

Sztandarowymi inwestycjami 
na najbliższe lata dla Gminy Stary 
Lubotyń jest wybudowanie nowej 
Stacji Uzdatniania Wody w miej-
scowości Podbiele, za budynkiem 
byłej szkoły oraz budowa laguny 
osadowej przy oczyszczalni ście-
ków w miejscowości Lubotyń-
-Włóki. Konieczność podjęcia ta-
kich przedsięwzięć podyktowana 
jest zmianami zachodzącymi w na-
szym klimacie, ponieważ w porach 
letnich w godzinach popołudnio-
wych zauważa się brak wody dla 
zaspokojenia potrzeb mieszkań-
ców. Stacja ma na celu zaopa-
trzenie w wodę wschodnią część 
naszej gminy, a także wspomóc 
istniejącą sieć wodociągową. Wraz 
z rosnącym poborem wody po-
wstaje więcej ścieków. Dla obni-
żenia kosztów utylizacji odpadów 
komunalnych powstaje potrzeba 
wybudowania laguny osadowej, 

czyli miejsca na którym zostanie 
odprowadzony osad ze ścieków. 
Na tym poletku zostaną posadzone 
odpowiednie rośliny. Gmina Stary 
Lubotyń złożyła wniosek do Urzę-
du Województwa Mazowieckiego 
o dofinansowanie w ramach pro-
gramu PROW 2014 - 2020 na reali-
zację zadania pn. „Budowa Stacji 
Uzdatniania Wody w miejscowości 
Podbiele oraz budowa laguny osa-
dowej przy Oczyszczalni Ścieków 
w miejscowości Lubotyń-Włóki”.  

Pod koniec ubiegłego roku zło-
żono 5 wniosków do programu 
„Mazowiecki Instrument Aktywi-
zacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. 
W ramach programu planowana jest 
budowa 5 placów zabaw w miejsco-
wościach Lubotyń-Włóki, Świerże, 
Żyłowo, Koskowo i Stary Turo-
bin. Należy zaznaczyć, że realizacja 
przedsięwzięć z programu MIAS 
jest uzależniona od pozyskania fi-
nansowania zewnętrznego.

n

Plany inwestycyjne na 2020 rok
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Inwestycje w infrastrukturę drogową
Gmina Stary Lubotyń zmienia 

się w wyniku podejmowanych dzia-
łań samorządu dla poprawy jakości 
życia mieszkańców. W minionym 
roku przebudowano drogę gminną 
w miejscowości Koskowo o długości 
400 m. Jest to pierwszy etap budowy 
drogi gminnej na odcinku Koskowo 
– Andrzejki, mającej  na celu połą-
czenie drogą bitumiczną z sąsiednią 
Gminą Czerwin. Inwestycja konty-
nuowana będzie w 2020 r. i latach 
późniejszych. Koszt całego przed-
sięwzięcia wyniósł 240.564,37 zł. 
Gmina uzyskała dofinansowanie 
z budżetu Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Mazowieckiego 
w kwocie 65.000,00 zł.   

W 2018 roku Gmina Stary Lu-
botyń podpisała umowę z Powia-
tem Ostrowskim na współfinan-
sowanie zadań, tj. „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 2631W Wólka 
Seroczyńska - Stary Lubotyń – 
Rząśnik” na odcinku Gminy Stary 
Lubotyń oraz „Rozbudowa mostu 
wraz z dojazdami w miejscowości 
Kosewo w ciągu drogi powiatowej 
nr 2631W”. Gmina Stary Lubo-
tyń zobowiązała się dofinanso-
wać te przedsięwzięcia w dwóch 
transzach. W 2018 roku Gmina 
przekazała na przebudowę drogi 
powiatowej kwotę 803.700,00 zł, 
zaś w 2019 r. kwotę 594.818,95 zł. 
Natomiast na rozbudowę mo-
stu w 2018 r. przeznaczyła kwotę 
361.000,00 zł, a w 2019 r. kwotę 
361.500,00 zł. 

W ramach współpracy z Gminą 
Ostrów Mazowiecka, zgodnie z pod-
pisanym porozumieniem w dniu 
14 maja 2019 r. na dofinansowanie 
zadania pn. „Budowa drogi Sulęcin-

-Kolonia”, nasza Gmina przekazała 
kwotę w wysokości 94.035,28 zł. 

Ponadto w minionym roku za-
montowano w miejscowościach Ro-
gówek i Turobin – Brzozowa wiaty 
przystankowe, które mają poprawić 
komfort mieszkańców w oczekiwa-
niu na autobus. 

W miejscowości Chmielowo 
zostało rozbudowane oświetlenie 
uliczne na niewielkim odcinku, co 
sprzyjać ma bezpieczeństwu miesz-
kańców. Koszt tej inwestycji wy-
niósł 9.600,00 zł. 

Do służbowego wykorzysta-
nia dla pracowników oczyszczalni 
ścieków oraz konserwatorów stacji 
uzdatniania wody został zakupiony 
samochód osobowy marki Fiat Do-
blo. Łączny koszt zakupu wyniósł 
53.105,96 zł. 

n
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Remont budynków mających służyć integracji społeczności lokalnej
Od wielu lat budynki użytecz-

ności publicznej zyskują nowy, bar-
dziej estetyczny wygląd w poszcze-
gólnych sołectwach Gminy Stary 
Lubotyń. W 2019 roku konty-
nuowano remont Domu Kultu-
ry w Żyłowie. Tegoroczny zakres 
prac polegał na remoncie dwóch 
pomieszczeń socjalnych i koryta-
rza budynku w zakresie prac elek-
trycznych i budowlanych,  zosta-
ła wymieniona stolarka okienna   
i drzwiowa. Zakupiono wyposaże-
nie do kuchni i wymieniono drzwi 
zewnętrzne. Koszt całego przedsię-
wzięcia to blisko 120 tys. zł. 

W strażnicy w Gniazdowie wy-
remontowano kuchnię oraz zaku-
piono do niej wyposażenie. Ponad-
to docieplono fundament i ułożono 
chodnik z kostki wokół budynku. 
Wartość tych działań to prawie 
110 tys. zł. Gmina Stary Lubotyń 
pozyskała dofinansowanie   z pro-
gramu Mazowieckie Strażnice OSP 
2019 z Urzędu Marszałkowskiego 
w wysokości 9,5 tys. zł.

Budynek świetlicy wiejskiej 
w Starym Lubotyniu obok szko-
ły przeszedł gruntowny remont 
oraz zyskał termomodernizację 
wraz z elewacją. Wewnątrz zosta-

ły utworzone trzy pomieszczenia, 
kuchnia oraz dwie łazienki, w tym 
jedna  przystosowana do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Gmina 
Stary Lubotyń pozyskała na ten 
cel z Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej w Warszawie 
dofinansowanie w ramach Progra-
mu Wieloletniego „Senior+” na 
lata 2015-2020 w kwocie 150 tys. zł. 
Całkowity koszt remontu i wyposa-
żenia budynku wyniósł 319 tys. zł. 
Świetlica ma służyć mieszkańcom 
i przyczyniać się do integracji lo-
kalnej społeczności.

n

InwestYcje
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Nowoczesne technologie to podstawa nowoczesnej szkoły
Szkoła Podstawowa w Starym 

Lubotyniu uzyskała także dofinan-
sowanie w wysokości 75.000,00 zł 
na doposażenie pracowni przy-
rodniczych, z 0,4% rezerwy części 
oświatowej subwencji Ministerstwa 
Edukacji Narodowej. W ramach 
pozyskanych środków zakupio-
no 4 monitory interaktywne wraz 

z oprogramowaniem, wizualizery, 
mikroskop elektroniczny, labdys-
ki, komplety czujników. Pomoce 
dydaktyczne są wykorzystywane 
w procesie edukacyjnym i przy-
czyniają do uatrakcyjniania zajęć 
lekcyjnych, wzbogacania i lepszego 
przyswajania wiedzy przez uczniów 
oraz wzrostu ich motywacji. Na-

uczyciele i uczniowie chętnie ko-
rzystają z nowoczesnych narzędzi 
i technologii multimedialnych 
w procesie nauczania. 

Nowoczesne technologie są 
podstawą procesu dydaktyczne-
go nowoczesnej szkoły na miarę 
XXI wieku.

n

Nowa pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej w Starym Lubotyniu
Władze Gminy, myśląc o inwe-

stycji w dzieci i młodzież jako  naj-
lepszej inwestycji w przyszłość,  sys-
tematycznie podejmują działania 
do stwarzania lepszych warunków  
nauki. Gmina Stary Lubotyń zło-
żyła wniosek o przyznanie pomocy 
finansowej z budżetu Województwa 
Mazowieckiego w ramach „Mazo-
wieckiego Programu Dofinanso-
wania Pracowni Informatycznych 
i Językowych”  na przedsięwzięcie 
pn. „Modernizacja pracowni infor-
matycznej w Szkole Podstawowej 
w Starym Lubotyniu”. Pracownia 
została wyposażona w 21 nowych 
stanowisk komputerowych, skła-
dających się ze stacji roboczej, mo-
nitora, klawiatury i myszki. Do-
datkowo do każdej stacji zostało 
wgrane oprogramowanie Windows 
10 PRO. Ujednolicony system ope-
racyjny komputerów umożliwia 
w szerszym i sprawniejszym stopniu 
wykorzystywanie e-podręczników 
oraz właściwą realizację treści pod-

stawy programowej z informatyki. 
Gmina Stary Lubotyń uzyskała na 
ten cel dofinansowanie z budże-
tu Województwa Mazowieckiego 

w wysokości   48.500,00 zł.  Koszt 
całego przedsięwzięcia wyniósł 
70.400,00 zł. 

n
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Fundusz sołecki
Fundusz sołecki  to środki pie-

niężne zagwarantowane w budżecie 
gminy dla sołectw na wykonanie 
przedsięwzięć mających służyć po-
prawie warunków życia mieszkań-
ców, które są zadaniami własnymi 
gminy oraz są zgodne ze strategią 
rozwoju gminy. O przeznaczeniu 
tych środków decydują pełnolet-
ni mieszkańcy w trakcie zebrania 
wiejskiego. Po podjęciu decyzji, soł-
tys wsi składa wniosek wraz z pro-
tokołem, uchwałą i listą obecności 
z zebrania do końca września roku 
poprzedzającego do Wójta Gminy. 
Wysokość środków przypadająca 
poszczególnym miejscowościom 
obliczana jest na podstawie wzoru 
określonego w ustawie o funduszu 
sołeckim. Wójt Gminy w czasie usta-
wowym, czyli do końca lipca roku 
poprzedzającego, informuje sołtysów 
o wysokości środków do dyspozycji 
na następny rok budżetowy. 

Do końca września 2018 roku 
wpłynęło do Wójta Gminy Sta-
ry Lubotyń 10 kompletnych 
wniosków o przyznanie środków 
z funduszu sołeckiego na 2019 rok. 
W budżecie gminy na rok 2019 wy-
odrębniono kwotę 160.740,30 zł na 
przedsięwzięcia w ramach fundu-
szu, a wykonanie zadań stanowiło 
kwotę 143.292,65 zł. Większa część 
sołectw skupiła się budowie placów 
zabaw dla dzieci, z tych środków 
powstały nowe place w Gumowie 
i Sulęcinie Szlacheckim. Sołectwo 
Sulęcin Włościański uporządko-
wało teren wokół stawu i zakupi-
ło urządzenia na plac zabaw oraz 
zestaw do siatkówki, piłki do ko-

szykówki i piłki nożnej. Z myślą 
o wszystkich mieszkańcach sołec-
two Rząśnik zakupiło urządzenia 
infrastruktury rekreacyjnej, czyli 
urządzenia do siłowni zewnętrz-
nej oraz urządzenia do zabawy dla 
dzieci. Zostały wyrównane tere-
ny wspólnot wsi w Chmielewie, 
Świerżach oraz Grądzikach. Ponad-

to w Sołectwie Grądziki ułożono 
kostkę na skwerku. Mieszkańcy 
wsi Kosewo zakupili  stoły oraz 
blat ze stali nierdzewnej do kuchni 
w Świetlicy Wiejskiej. W ramach 
tego  funduszu zakupiono stoły, 
krzesła i nagrzewnicę oraz wyposa-
żenie do kuchni w Domu Kultury 
w Żyłowie. n
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Inne zobowiązania inwestycyjne
Myśląc o dobru pacjentów, ich 

życiu i zdrowiu Rada Gminy od 
kilku lat wspiera zakupy sprzętu 
medycznego dla Szpitala Powia-
towego w Ostrowi Mazowieckiej. 
W 2019  r. przekazano 12.078,72 zł 
na zakup 3 specjalistycznych łóżek 
dla oddziału chorób wewnętrz-
nych.  

Od lat samorządy biorą udział 
w finansowaniu zakupu samocho-
dów dla Powiatowej Policji w Ostro-
wi Mazowieckiej. W minionym 
roku Rada Gminy podjęła decyzję 
o przekazaniu 10 tys. zł na zakup ra-
diowozu. Pojazdy wykorzystywane 
są do codziennej służby patrolowej 
na terenie naszego powiatu.            n

Wsparcie dla aktywizacji sołectw
Po raz kolejny nasza gmina 

złożyła 5 wniosków do Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Mazowieckiego w Warszawie 
o przyznanie pomocy finansowej 
w ramach „Mazowieckiego Instru-
mentu Aktywizacji Sołectw MA-
ZOWSZE 2019”. Głównym zada-
niem programu jest zaspokajanie 
potrzeb mieszkańców sołectw dzię-
ki udzieleniu przez Województwo 
Mazowieckie wsparcia finansowe-
go gminom, realizującym zadania 
istotne dla społeczności lokalnej. 
Wartość każdego przedsięwzięcia 

to kwota ponad 20.000,00 zł z czego 
ponad 10.000,00 zł to udział wła-
sny gminy. W ramach programu 
Gmina Stary Lubotyń otrzyma-
ła dofinansowanie w wysokości 
50.000,00 zł na realizację 5 zadań,  
m.in. budowy placu zabaw w Sulę-
cinie Szlacheckim i Gumowie, roz-
budowy placu zabaw z elementami 
siłowni zewnętrznej w Rząśniku, 
zakupu stołów i blatu kuchennego 
do Świetlicy Wiejskiej w Kosewie 
oraz zakupu nagrzewnicy, stołów, 
krzeseł i wyposażenia kuchni do 
Domu Kultury w Żyłowie.  Było to 

dofinansowanie do zadań realizo-
wanych w ramach funduszu sołec-
kiego. 

 n
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Z życia Gminy

Absolutorium Wójta Gminy
Podczas VII Sesji Rady Gminy 

Stary Lubotyń w dniu 25 czerwca 
2019 r., na wniosek Komisji Rewi-
zyjnej radni jednogłośnie udzie-
lili absolutorium Wójtowi Gminy 
Stary Lubotyń Panu Ireneuszowi 
Gumkowskiemu za rok 2018. 

Absolutorium to jeden z naj-
istotniejszych ustawowych środ-
ków kontroli Rady Gminy nad 
działalnością wójta. Podczas tej 
procedury ocenie poddane jest 
właściwe gospodarowanie przez 
wójta środkami finansowymi gmi-
ny oraz działanie zgodne z przepi-
sami prawa.  

 Zanim radni przystąpili do gło-
sowania nad uchwałą o udzieleniu 
absolutorium Wójtowi za 2018 r., 
zapoznali się z raportem o stanie 
Gminy Stary Lubotyń, sprawozda-
niem z wykonania budżetu Gminy 
Stary Lubotyń za 2018 r., pozytyw-
ną opinią Regionalnej Izby Obra-
chunkowej o sprawozdaniu oraz 
stanowiskiem Komisji Rewizyjnej 
Gminy Stary Lubotyń. 

Zrealizowane dochody budżetu 
za 2018 r. to kwota 19.158.397,51 zł, 
natomiast wydatki stanowiły 
w kwotę 22.150.010,96 zł. Na ko-
niec roku Gmina posiadała wol-
ne środki w kwocie 830.646,86 zł. 
Dług gminy na koniec roku wy-
niósł 4.125.962,00 zł.

Na inwestycje gminne w roku 
2018 wydatkowano środki w kwocie 
6.651.396,29 zł, co stanowi 30,03% 
wykonanych wydatków budżeto-
wych. Rekordową ilość środków 
przeznaczono na infrastrukturę 
drogową gminy,  która w znaczący 
sposób wpłynęła na bezpieczeń-
stwo i lepszą jakość poruszania się 
po naszych drogach. Przebudo-
wano drogę powiatową nr 2631W 
Wólka Seroczyńska – Stary Lubo-
tyń – Rząśnik w zakresie odcinka 
drogi leżącego na terenie Gminy 
Stary Lubotyń. Przedsięwzięcie to 
realizowane było przy współpracy 
z Powiatem Ostrowskim. Gmina 
Stary Lubotyń przekazała środki 
na wsparcie inwestycji w kwocie 
803.700,00 zł. Kolejnym zadaniem 
realizowanym wspólnie z Powiatem 
Ostrowskim była rozbudowa mostu 
wraz z dojazdami w miejscowości 
Kosewo w ciągu drogi powiatowej 
nr 2631W, na co Gmina przezna-

czyła w 2018 r. kwotę 361.000,00 
zł. Dokonano modernizacji i prze-
budowy dróg gminnych za kwotę 
2.368.209,22 zł na kilku odcinkach, 
tj. Lubotyń-Kolonia – Gawki, Grą-
dziki – Klimonty, Gumowo – Gaw-
ki,  Żochowo – Pałapus, w miej-
scowości Sulęcin Włościański oraz 
Koskowo. Przebudowano także 
drugą część parkingu przy koście-
le za kwotę 367.501,18 zł oraz wy-
konano parking przy cmentarzu 
w Starym Lubotyniu za kwotę 
119.880,00 zł. 

Zadaniem priorytetowym gmi-
ny jest działanie proekologiczne. 
W Sulęcinie Szlacheckim i Sulę-
cinie Włościańskim wykonano 
II etap budowy kanalizacji sani-
tarnej za kwotę ponad 1 mln zł. 
W miejscowości Budziszki wybu-
dowano kanalizację sanitarną za 
ponad 706 tys. zł.

Gmina Stary Lubotyń dąży do 
stworzenia miejsc do bezpiecznej 
zabawy i aktywnego wypoczynku 
dla dzieci i ich opiekunów. W miej-
scowościach Koskowo i Rząśnik 
wybudowano place zabaw. Nato-

miast w Starym Lubotyniu i Ko-
sewie zbudowano Otwartą Strefę 
Aktywności. Łączne wydatki na in-
frastrukturę rekreacyjną wyniosły 
blisko 440 tys. zł. 

Od wielu lat, budynki użytecz-
ności publicznej zyskują  na es-
tetycznym wyglądzie. W 2018 r. 
budynek strażnicy OSP w Gniaz-
dowie przeszedł remont sali głów-
nej oraz łazienek. Inwestycja ta 
pochłonęła ponad 142 tys. zł.  
W Domu Kultury w Żyłowie zosta-
ła wyremontowana duża sala wraz 
z pomieszczeniami sanitariatów. 
Jest to  kolejny etap remontu całego 
budynku za kwotę blisko 170 tys. zł. 
Strażnica OSP w Starym Lubotyniu 
zyskała ogrzewanie centralne. 

Wójt podziękował za udziele-
nie votum zaufania. Zaznaczył, że 
widoczne efekty to wspólna praca 
radnych, sołtysów i pracowników 
urzędu gminy.

Jest to już siedemnaste absoluto-
rium Wójta Gminy Ireneusza Gum-
kowskiego udzielone przez Radę 
Gminy w Starym Lubotyniu.

n
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Zasłużona emerytura dla Pani Doroty Kocielskiej
Podczas VIII Sesji Rady Gminy 

Stary Lubotyń w dniu 28 sierpnia 
2019 r. odbyło się uroczyste poże-
gnanie Pani Doroty Kocielskiej 
– Dyrektor Gimnazjum im. Jana 
Pawła II – Papieża Polaka w Starym 
Lubotyniu, odchodzącej na zasłu-
żoną emeryturę. Wójt Gminy Pan 
Ireneusz Gumkowski podziękował 
za wieloletnią współpracę, podkre-
ślając jej zaangażowanie w codzien-

ne życie szkoły, sumienną realizację 
obowiązków służbowych, osiągnię-
cia w pracy pedagogicznej i organi-
zacyjnej. Wójt Gminy oraz Przewod-
niczący Rady Gminy wręczyli Pani 
Kocielskiej prezent i kwiaty oraz 
życzyli długiej i spokojnej emerytu-
ry w zdrowiu i spokoju. Pani Dorota 
wyraziła  wdzięczność za życzenia, 
kwiaty i upominek. Złożyła też po-
dziękowanie za wspólną pracę. 

Pani Dorota Kocielska funkcję 
dyrektora gimnazjum pełniła przez 
17 lat, czyli od 2002 r. do 2019 r., 
gdzie uczyła także języka polskie-
go. Jako nauczyciel przepracowa-
ła w lubotyńskich szkołach ponad 
38 lat. Życzymy Pani Dorocie dłu-
gich lat w zdrowiu, wszelkiej po-
myślności oraz czerpania radości 
z życia.

n

Gmina Stary Lubotyń wysoko w Rankingach Wspólnoty
Czasopismo samorządowe „Wspól-

nota” co roku przeprowadza rankin-
gi w różnych kategoriach  dotyczą-
cych oceny działań samorządów 
terytorialnych. 

Z ogromną przyjemnością infor-
mujemy, że Gmina Stary Lubotyń 
w 2019 roku znalazła się na wysokich 
pozycjach w dwóch rankingach. 

Pierwszy dotyczył wykorzystywa-
nia środków europejskich na inwesty-
cję transportowe  w latach 2014 – 2018. 
W zestawieniu wzięto pod uwagę fun-
dusze pozyskane przez samorządy na 
budowę i modernizację dróg, trans-
port zbiorowy czy inwestycje związa-
ne z taborem kolejowym. O miejscu 
w rankingu decydowała kwota dotacji 
unijnych w latach 2014 - 2018 w prze-
liczeniu na jednego mieszkańca. Na 

1549 gmin wiejskich, Gmina Stary 
Lubotyń zajęła 52 pozycję ze wskaźni-
kiem 512,38 zł. Na tle gmin wiejskich 
z powiatu ostrowskiego w zestawieniu 
znaleźliśmy się na 2 miejscu. Wysoki 
wynik osiągnęła Gmina Szulborze 
Wielkie, która zajęła 9 miejsce w ran-
kingu ze wskaźnikiem 912,35 zł. Ran-
king dostępny  jest na stronie  inter-
netowej: https://www.wspolnota.org.
pl/fileadmin/user_upload/07_2019/
Ranking_Nr_202019_Wydatki_UE_
na_transport.pdf.

W kolejnym rankingu czaso-
pisma „Wspólnota”  Gmina Stary 
Lubotyń znalazła się na 156 pozycji      
w kraju wśród gmin wiejskich, ze 
wskaźnikiem  1.160 zł 58 gr. doty-
czącym inwestycji samorządowych 
w latach 2016 - 2018. Autorzy ran-

kingu w zestawieniu uwzględnili 
wydatki poniesione na przestrzeni 
trzech lat w inwestycje z budżetu 
gminy oraz spółek komunalnych 
ze środków własnych, następnie 
w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca. Spośród gmin z powiatu 
ostrowskiego Gmina Stary Lubo-
tyń znalazła się najwyżej        w ran-
kingu. Ranking dostępny jest na 
stronie internetowej: https://www.
wspolnota.org.pl/fileadmin/user_
upload/07_2019/Nr_19_Ranking_-_
Liderzy_inwestycji.PDF.

n
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Wybór sołtysów i rad sołeckich
W okresie od 22 stycznia do 

15 lutego 2019 r. odbyły się zebrania 
wiejskie, podczas których wybrano 
sołtysów i członków rad sołeckich 
na terenie Gminy Stary Lubotyń. 
Mieszkańcy w wyborach tajnych 
i bezpośrednich zdecydowali kto 
przez najbliższe 4 lata będzie kie-
rował ich miejscowością. Zadaniem 
Rady Sołeckiej jest wspomaganie  
sołtysa w działaniach na rzecz roz-
woju społeczności lokalnej. 

Podczas IV sesji Rady Gminy 
Stary Lubotyń w dniu 28 lutego 
2019 r. Wójt Gminy Stary Lubo-
tyń Pan Ireneusz Gumkowski oraz 

Przewodniczący Rady Gminy Pan 
Janusz Legacki złożyli podziękowa-
nia sołtysom, którzy zrezygnowali 
z funkcji,  bądź nie otrzymali reelek-
cji na następną kadencję za dotych-
czasową współpracę oraz działania 
podejmowane dla poprawy jakości 
życia mieszkańców. Złożyli gratu-
lacje dla sołtysów wybranych na 
kolejną kadencję. Pamiątkowe sta-
tuetki i dyplomy za wieloletnie peł-
nienie funkcji otrzymali:
• Pani Barbara Banasik sołtys wsi 

Świerże w latach 2015 – 2019,
• Pan Zenon Bąk sołtys wsi Stary 

Turobin w latach 2012 – 2019,

• Pan Andrzej Wojsz  sołtys wsi 
Budziszki w latach 1994 – 2019,

• Pan Kazimierz Zaręba sołtys 
wsi Rogowo – Folwark w latach 
1990- 2019,

• Pan Witold Smakosz sołtys wsi 
Lubotyń – Morgi w latach 1990 
– 2019,

• Pan Józef Urbanik sołtys wsi 
Klimonty w latach 1994 – 2019.     
Dziękujemy wszystkim miesz-

kańcom za udział w zebraniach 
wiejskich, a nowo wybranym soł-
tysom i radom sołeckim życzymy 
wytrwałości i motywacji w pracy na 
rzecz wspólnego dobra.  n

Lp. Sołectwo Imię i nazwisko 
sołtysa

1. Budziszki Mirosław Gniazdowski

2. Chmielewo Sławomir Kaczyński

3. Gawki Jan Kurpiewski

4. Gniazdowo Andrzej Trzaska

5. Gumowo Mirosław Kulesza

6. Grądziki Ryszard Grabowski

7. Klimonty Monika Urbanik

8. Kosewo Marcin Podbielski

9. Koskowo Jan Andrzejczyk

10. Lubotyń-Kolonia Elżbieta Świątkowska

11. Lubotyń-Morgi Barbara Duchnowska

12. Lubotyń-Włóki Bożena Chojnowska

13. Podbiele Marzena Mianowska

14. Podbielko Tadeusz Wyszołmierski

15. Rabędy Tadeusz Rutkowski

16. Rogowo-Folwark Stanisław Koszykowski

17. Rogówek Andrzej Żyłowski

18. Rząśnik Joanna Kosewska

19. Stary Lubotyń Renata Górska

20. Stary Turobin Ewa Terlikowska

21. Sulęcin 
Szlachecki

Agata Modzelewska

22. Sulęcin 
Włościański

Agata Koziara

23. Świerże Jolanta Podbielska

24. Turobin-
-Brzozowa

Agnieszka Bączyk

25. Żochowo Jadwiga Nagórka

26. Żyłowo Ludwik Podbielski
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Nieodpłatny odbiór folii i opakowań po produktach rolniczych
Rolnicy zmagają się z proble-

mem rosnącej ilości zużytej folii 
pochodzącej z działalności gospo-
darczej. Minęły czasy, kiedy od-
bierana była za darmo przez firmy 
recyklingowe. Zważywszy na duży  
problem Gmina Stary Lubotyń 
złożyła wniosek o dofinansowanie 
zadania pn. „Usuwanie folii rol-
niczych z terenu gminy Stary Lu-
botyń” do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. 

W miesiącu lipcu 2019 roku 
dokonano bezpłatnego odbioru 
folii białej i czarnej, sznurka, sia-
tek, opakowań po nawozach i opa-
kowań typu Big-Bag od rolników 

po wcześniejszym przygotowaniu, 
oczyszczeniu i spakowaniu oddziel-
nie każdej frakcji. Odpady rolnicze 
pochodziły z 213 gospodarstw rol-
nych położonych na terenie gminy 
o łącznej masie 286,8 ton. Najwięcej 
odebrano odpadów czarnej folii rol-
niczej w ilości 193,5 t, odpadów bia-
łej folii rolniczej w ilości 56,3 t, od-
padów z siatki i sznurka do owijania 
balotów w ilości 21,1 t oraz odpa-
dów –  opakowań po nawozach oraz 
opakowań typu Big – Bag w ilości 
15,9 t. Koszt realizacji całego przed-
sięwzięcia wyniósł 150.800,00 zł. 
Gmina uzyskała stuprocentowe do-
finansowanie. 

n

Zbiórka azbestu
Przykładem lat ubiegłych, Gmina 

Stary Lubotyń zadbała, aby eternito-
we arkusze skażone pyłem azbesto-
wym, zdejmowane z dachów nie za-
nieczyszczały środowiska  oraz nie 
tworzyły dzikich wysypisk śmieci 
w lasach lub odkrytych wyrobiskach. 

W 2019 roku złożono wniosek do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie na dofinansowanie 
zadania pn. „Usunięcie azbestu z te-
renu Gminy Stary Lubotyń”. Koszt 
całkowitego przedsięwzięcia wy-
niósł 35.178,62 zł. Wojewódzki Fun-
dusz przyznał dotację w wysokości 
21.000,00 zł, a pozostała kwota po-
chodziła ze środków własnych gmi-
ny. W okresie od kwietnia do maja 
2019 roku zebrano i unieszkodli-
wiono  93,6 ton azbestu pochodzące-
go od 39 właścicieli nieruchomości. 
Od 2012 roku Gmina Stary Lubotyń 
corocznie uczestniczy w akcji zbie-
rania azbestu z terenu gminy. Do tej 
pory zebrano ponad 854,3 tony tego 
niebezpiecznego materiału, a koszt 
utylizacji wyniósł ponad 370 tys. zł. 

Zgodnie z rozporządzeniem Mi-
nistra Gospodarki z dnia 13 grudnia 
2010 r. w sprawie wymagań w za-
kresie wykorzystywania wyrobów 
zawierających azbest oraz wykorzy-
stywania i oczyszczania instalacji 
lub urządzeń, w których były lub 
są wykorzystywane wyroby zawie-
rające azbest, muszą one zniknąć do 
31 grudnia 2032 roku. 

Na terenie naszej gminy są to 
głównie pokrycia dachowe z eterni-
tu. To właściciele nieruchomości są 
odpowiedzialni za usunięcie azbestu 
z dachów domów i budynków go-
spodarczych. Jednostki samorządu 
terytorialnego nie mają obowiązku 
dofinansowania  kosztów demon-
tażu wyrobów mających azbest na 
prywatnych posesjach. Zbieraniem, 
transportem i utylizacją tego wyro-
bu mogą zajmować się tylko wyspe-
cjalizowane firmy posiadające odpo-
wiednie pozwolenia. 

Azbest jest groźny dla zdrowia. 
Eternit znajdujący się na dachu i po-
rośnięty mchem nie jest szkodliwy 
dla środowiska. Niebezpieczny staje 
się podczas emisji włókien do powie-
trza atmosferycznego, które powsta-
ją w wyniku degradacji materiałów 
zawierających azbest lub uszkodzeń 
materiałów posiadających w sobie 
azbest, np. łamanie, kruszenie. Część 
tych trujących drobinek podczas od-
dechu przenika do płuc, powodując 
problemy zdrowotne. 

n
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Piękny Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej w Starym Lubotyniu
Słowa: „Pamiętając o przeszło-

ści, tworząc teraźniejszość, z dumą 
i zapałem kroczyć w przyszłość” 
stały się mottem Jubileuszu 100-le-
cia istnienia Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II – Papieża Polaka 
w Starym Lubotyniu. Obchody stu-
lecia stały się wspaniałą okazją do 
przypomnienia historii szkoły oraz 
spotkania się byłych i obecnych 
pracowników oraz uczniów i absol-
wentów. 

Dzień 10 października 2019 r. na 
zawsze zapisał się w pamięci uczest-
ników tego wydarzenia. Uroczyste 
obchody rozpoczęły się od prze-
marszu spod Szkoły Podstawowej 
do Kościoła pod wezwaniem Na-
wiedzenia NMP w Starym Luboty-
niu na czele z pocztem sztandaro-
wym. Następnie Mszę Św., w której 
udział wzięli uczniowie i pracowni-
cy szkoły, absolwenci, rodzice oraz 
zaproszeni goście, koncelebrował 
ks. biskup Tadeusz Bronakowski. 
Po nabożeństwie nastąpił powrot-
ny przemarsz. Kolejnym punktem 
obchodów było odsłonięcie tabli-
cy pamiątkowej przez Pana Irene-
usza Gumkowskiego Wójta Gminy,  
Panią Bożenę Zarębę Dyrektora 
Szkoły Podstawowej oraz Pana Ar-
kadiusza Czartoryskiego Posła na 
Sejm RP. Aktu poświęcenia tablicy 
ufundowanej przez władze gminy 
dokonali ks. biskup Tadeusz Bro-
nakowski oraz Proboszcz Parafii 
ks. kan. Janusz Tyszka. 

Dalsza część uroczystości od-
bywała się w pięknie przystrojonej 
sali gimnastycznej. Po wprowadze-
niu sztandaru szkoły i odśpiewania 
hymnu państwowego, głos zabrała 
Dyrektor Szkoły Pani Bożena Za-

ręba. Podkreśliła znaczenie obcho-
dzonego wydarzenia i przywitała za-
proszonych gości, nauczycieli oraz 
uczniów. Pani Dyrektor w swoim 
przemówieniu podkreśliła udział 
samorządu gminnego w sprawach 
szkoły,  podziękowała za zrozumie-
nie i wsparcie finansowe przy prze-
prowadzaniu kolejnych remontów 
budynku szkoły oraz wzbogacaniu 
wyposażenia w nowoczesne pomoce 
dydaktyczne, które są najlepszą  in-
westycją  w rozwój człowieka. Wójt 
Gminy Pan Ireneusz Gumkowski 
złożył gratulacje i podziękowania 
nauczycielom za ich pracę na rzecz 
rozwoju szkoły. 

Głos zabrało wielu gości, skła-
dając gratulacje, dyplomy oraz 

upominki na ręce Dyrektor Pani 
Bożeny Zaręby. Dokonania Szkoły 
pochwalili również Poseł na Sejm 
RP Pan Arkadiusz Czartoryski oraz 
Dyrektor Kuratorium Oświaty 
w Warszawie Delegatura w Ostrołę-
ce Pan Michał Giers.

Duże wzruszenie wywołały wy-
stąpienia 94-letniej  emerytowa-
nej nauczycielki Pani Marianny 
Morawskiej oraz Pana Grzegorza 
Jasionowskiego – absolwenta lubo-
tyńskiej szkoły i Dyrektora Zespo-
łu Szkół nr 1 w Ostrowi Maz, który 
podziękował nauczycielom za to, 
kim jest oraz za to, że lubotyńska 
szkoła ukształtowała go jako czło-
wieka i przyczyniła się do tego, co 
osiągnął.  
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Rozstrzygnięto konkursy na Dyrektorów Szkół 
W Urzędzie Gminy w Starym 

Lubotyniu, w dniu 7 sierpnia 2019 r.   
zostały przeprowadzone konkursy 
na Dyrektora Szkoły Podstawowej 

im. Jana Pawła II – Papieża Polaka 
w Starym Lubotyniu oraz Dyrekto-
ra Szkoły Podstawowej w Sulęcinie 
Szlacheckim. 

Decyzją komisji konkursowej 
w Szkole Podstawowej w Starym 
Lubotyniu na nową kadencję zosta-
ła wybrana Pani Bożena Wiesława 
Zaręba – dotychczasowa dyrektor 
tej szkoły. W Szkole Podstawowej 
w Sulęcinie Szlacheckim również 
nie nastąpiła zmiana na stanowisku 
dyrektora. Pani Teresa Smakosz do-
tychczasowa  Dyrektor decyzją ko-
misji    konkursowej została wybra-
na na następną kadencję. 

W dniu 13 sierpnia 2019 r. 
w Urzędzie Gminy w Starym Lubo-
tyniu Wójt Gminy Stary Lubotyń 
Pan Ireneusz Gumkowski wręczył 
zwyciężczyniom konkursów akty 
powierzenia stanowisk dyrektorów 
szkół oraz życzył Paniom  samych 
udanych inicjatyw i decyzji w za-
rządzaniu, wiele zapału i satysfakcji 
w realizacji zawodowych zamierzeń, 
a także spełnienia osobistych pla-
nów. 

W tym samym dniu nauczyciel-
ka Szkoły Podstawowej w Starym 
Lubotyniu Pani Magdalena Jasio-
nek odebrała z rąk Wójta Gminy 
Stary Lubotyń akt nadania stopnia 
nauczyciela mianowanego.  n

Szkoła Podstawowa otrzymała 
duże wyróżnienie – dyplom i  medal 
„Pro Masovia” przyznany przez Mar-
szałka Województwa Mazowieckie-
go Pana Adama Struzika, który jest 
wyróżnieniem okolicznościowym za 
całokształt działań wpływających na 
rozwój gospodarczy, kulturalny oraz 
społeczny Województwa Mazowiec-
kiego. 

Uczniowie w swoim występie ar-
tystycznym przypomnieli historię 
szkoły, promowane wartości oraz 
najważniejsze osiągnięcia dokonane 
przez społeczność szkolną. 

Uroczystość zakończył  piękny 
koncert jubileuszowy w wykonaniu 
artystów z Teatru Wielkiego w War-
szawie -  Pana Roberta Dymowskie-
go, Panią Bogumiły Dziel-Wawrow-

skiej oraz towarzyszącego im zespołu 
muzycznego „Amabilis”.

Patronat Honorowy nad obcho-
dami Jubileuszu 100-lecia istnienia 
Szkoły objął Wójt Gminy Stary Lu-
botyń Pan Ireneusz Gumkowski. 
Wszystkim uczestnikom Jubileuszu 
oraz sponsorom Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Starym Lubotyniu 
złożyła serdeczne podziękowania.    n
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XV Gminny Konkurs Piosenki
W dniu 30 maja 2019 roku  w Szko-

le Podstawowej w Starym Lubotyniu 
odbył się już  XV Gminny Konkurs 
Piosenki pod patronatem Wójta Gmi-
ny Stary Lubotyń Pana Ireneusza 
Gumkowskiego. Celem konkursu 
jest promocja młodych talentów  mu-
zycznych. Dla uczczenia Roku 2019 – 
Roku Stanisława Moniuszki konkurs 
rozpoczęła piosenka „U prząśniczki” 
w wykonaniu szkolnego chóru.

Zaproszonych gości: ks. kano-
nika Janusza Tyszkę, Panią Danutę 
Burczak – skarbnika gminy, Panią 
Monikę Pruszkowską – przedsta-
wiciela SMiMZL, Panią Dorotę 
Kocielską – Dyrektora Gimnazjum 
w Starym Lubotyniu, uczestników 
konkursu oraz rodziców i nauczy-
cieli w progach szkoły powitała Dy-
rektor Bożena Zaręba.  

Następnie jury w składzie: ks. ka-
nonik Janusz Tyszka, Pani Danuta 
Burczak – skarbnik gminy i Pani 
Monika Pruszkowska – przedstawi-
ciel Stowarzyszenia Mieszkańców 
i Miłośników Ziemi Lubotyńskiej 

oceniało występy młodych artystów 
w czterech kategoriach wiekowych. 
Zwycięzcy konkursu otrzymali pa-
miątkowe dyplomy i nagrody rze-
czowe ufundowane przez Wójta 
Gminy Stary Lubotyń. n

Z życia Gminy

Pożegnanie Gimnazjum
W wyniku reformy oświaty roz-

poczętej w roku szkolnym 2017/2018, 
która zakładała likwidację gimna-
zjów i przekształcenie szkół pod-
stawowych z sześcioklasowych na 
ośmioklasowe oraz utworzenie 4-let-
nich liceów oraz 5-letnich techni-
ków, Gimnazjum im. Jana Pawła II – 
Papieża Polaka w Starym Lubotyniu 
uległo stopniowemu wygaszaniu. 
W tym roku, szkolne mury opuścił 
ostatni rocznik gimnazjalistów. Na 
tę okoliczność, społeczność szkolna 
zorganizowała specjalną akademię 
łączącą zakończenie roku szkolnego 
2018/2019 z wygaśnięciem działalno-
ści Gimnazjum im. Jana Pawła II – 
Papieża Polaka w Starym Lubotyniu, 
która miała miejsce w dniu 18 czerw-
ca 2019 r. 

Na początku uroczystości po raz 
ostatni został wprowadzony sztan-
dar szkoły. Dyrektor Gimnazjum 
Pani Dorota Kocielska przywitała 
zaproszonych gości: Wójta Gminy 
Pana Ireneusza Gumkowskiego, 
Księdza Kanonika Janusza Tysz-
kę, Przewodniczącego Rady Gmi-
ny Stary Lubotyń  Pana Janusza 
Legackiego, sierż. sztab. Łukasza 
Kulisia z KPP w Ostrowi Maz., st. 
sierż. Artura Bobrowskiego Dziel-
nicowego naszej gminy, dh Jana 
Jasionka Prezesa Zarządu Oddzia-
łu Gminnego ZOSP RP, Panią Ewę 

Jasionowską Wicedyrektora Szkoły 
Podstawowej w Starym Lubotyniu, 
obecnych i emerytowanych nauczy-
cieli, rodziców oraz tegorocznych 
absolwentów. Dyrektor w swoim 
przemówieniu podkreśliła, że tego-
roczne zakończenie roku szkolnego 
2018/2019 ma charakter historyczny, 
bo zamyka się rozdział działalności 
lubotyńskiego gimnazjum. Pani 
Dorota złożyła wszystkim serdecz-
nie podziękowania za współpracę, 
życzliwość, zrozumienie i okazaną 
pomoc. Wójt Gminy Stary Lubotyń 
podziękował dyrekcji, nauczycie-

lom, pracownikom oraz uczniom 
za pracę na rzecz szkoły, sukcesy 
i reprezentowanie gminy na tle po-
wiatu, województwa, kraju. Pracow-
nicy gimnazjum, uczniowie oraz 
rodzice złożyli podziękowania pod 
adresem Pani Doroty Kocielskiej.  
Uczniowie otrzymali nagrody i wy-
różnienia. Wójt Gminy uhonorował 
nagrodami rzeczowymi  najlepszych 
sportowców oraz wręczył nagrodę 
pieniężną  najlepszej absolwentce. 

Podczas całej uroczystości jej 
uczestnikom towarzyszyło wiele 
emocji. n
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V Piknik Rodzinny
Wójt Gminy Stary Lubotyń Ire-

neusz Gumkowski przy współpracy 
szkół z terenu gminy zorganizo-
wał w niedzielę 9 czerwca 2019 r. 
V Piknik Rodzinny. Organizatorom 
przyświecała idea integracji rodzin, 
poprzez wspólną zabawę i spędzony 
razem czas. 

Mieszkańcy nie zawiedli i licznie 
przybyli z całymi rodzinami. Orga-
nizatorzy zapewnili wiele atrakcji 
takich jak,  pokazy sprzętu strażac-
kiego i policyjnego, porady dietety-
ka, bezpłatne badanie wzroku, a dla 
najmłodszych m.in. dmuchane zjeż-
dżalnie, byk rodeo, euro – bungee, 
przejażdżki na kucyku czy malowa-
nie twarzy. 

Tradycyjnie impreza rozpoczęła 
się od meczu siatkówki – uczniowie 

gimnazjum kontra rodzice. Bezkon-
kurencyjni okazali się uczniowie.  
Wójt wręczył wszystkim zawodni-
kom medale, a zwycięskiej drużynie 
puchar.     Piknik stał się okazją do 
uhonorowania zwycięzców Mię-
dzyszkolnego Konkursu Chemicz-
no-Fizycznego  oraz podsumowania 
rozegranych na początku czerw-
ca Turniejów Sportowych o Pu-
char Wójta Gminy Stary Lubotyń. 
Chłopcy zmagali się w Turnieju Pił-
ki Nożnej, a dziewczęta w Turnieju 
Piłki Ręcznej. Wójt Gminy udeko-
rował zawodników drużyn złotymi, 
srebrnymi i brązowymi  medalami, 
a zwycięskie drużyny otrzymały pu-
chary.
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Dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej Pan Grzegorz Żyłowski 
wręczył nagrody dla najlepszych 
czytelników.   

Po oficjalnej części pikniku od-
były się konkurencje dla dzieci, 
młodzieży oraz ich rodziców  w  po-
szczególnych grupach wiekowych, 

takie jak: przeciąganie liny, wyścig 
w workach i wiele innych. Wszyscy 
otrzymali drobne upominki.

Rodzice ze Szkoły Podstawowej  
w Starym Lubotyniu przygotowali 
wielką niespodziankę i przedstawi-
li spektakl pt. „Smerfy”, który za-
chwycił zgromadzoną  publiczność, 
o czym świadczyły gromkie brawa. 

Rodzice podczas wspólnego 
grillowania kiełbasek mieli okazję 
do integracji i wymiany zdań, bo-
wiem od wysiłku i postaw rodzin 
zależy kształtowanie osobowości 
dzieci. Największym podziękowa-
niem dla organizatora pikniku były 
uśmiechy na twarzach dzieciaków. 
Oprawę muzyczną zapewnił zespół 
„EVEREST”.

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim sponsorom za wsparcie finan-
sowe, dzięki któremu ten dzień stał 
się wyjątkowy. n
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XVI Gminna Choinka Noworoczna
W dniu 13 stycznia 2019 r. 

Wójt Gminy Stary Lubotyń we 
współpracy ze Szkołą Podstawo-
wą im. Jana Pawła II – Papieża 
Polaka w Starym Lubotyniu zor-
ganizował XVI Gminną Choinkę 
Noworoczną, która jest  wielkim 
wydarzeniem, szczególnie dla 
najmłodszych uczniów naszych 
szkół. Uroczystego otwarcia do-
konali Wójt Gminy Stary Lubo-
tyń Pan Ireneusz Gumkowski oraz 
Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Starym Lubotyniu Pani Boże-
na Zaręba. Organizatorzy przywi-
tali zaproszonych gości, nauczy-
cieli, rodziców, a w szczególności 
uczniów życząc dobrej zabawy 
oraz złożyli życzenia noworoczne. 

Ogromne wrażenie na uczest-
nikach zabawy zrobiła dekoracja 
sali przenosząca wszystkich do 
scenografii bajki „W krainie lodu” 
wykonana przez tutejszych na-
uczycieli oraz uczniów. Wspaniałą 
oprawę muzyczną zapewnił zespół 
„EVEREST”. Rodzice przygoto-
wali wielką niespodziankę – spek-
takl pt. „Rzepka”, który rozbawił 
całą publiczność. Po wspaniałej 

zabawie dzieciaki wzmocniły 
swoje siły poczęstunkiem przygo-
towanym przez Radę Rodziców. 
Głównym wydarzeniem choinko-
wej imprezy była wizyta św. Mi-
kołaja, który przybył z wielkim 
workiem prezentów dla uczniów  
klas 0-III. 

Podziękowania Panu Wójtowi 
za zorganizowanie wspaniałej im-
prezy oraz zakup paczek ze słod-
kościami dla dzieciaków złożyli 
przedstawiciele Rady Rodziców.
 n
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Jubileusz Złotych Godów
Pół wieku temu, pięć par z Gminy 

Stary Lubotyń stanęło na ślubnym 
kobiercu i powiedziało sobie symbo-
liczne „tak”.  Z tej okazji w dniu 21 li-
stopada 2019 r. w Urzędzie Gminy 
w Starym Lubotyniu odbyła się wy-
jątkowa uroczystość Złotych Godów.  
Jest to wyjątkowe święto obchodzone 
po 50 latach wspólnego życia opar-
tego na wzajemnej miłości   i zrozu-
mieniu, w wyniku którego powstaje 
trwały gmach zwany rodziną. 

Wójt Gminy Stary Lubotyń Pan 
Ireneusz Gumkowski zwracając się 
do Jubilatów podkreślił znaczenie 

obchodzonego święta, pogratulował 
wytrwania w związku, wychowania 
dzieci i wnuków.  Życzył kolejnych 
wspólnych lat w dostatnim życiu 
i zdrowiu. Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Pani Monika Pruszkow-
ska życzyła małżonkom, aby nadal 
otrzymywali od siebie miłość, szacu-
nek i wzajemne zrozumienie. 

W imieniu Prezydenta RP  An-
drzeja Dudy Wójt Gminy Stary Lu-
botyń Ireneusz Gumkowski dokonał 
aktu dekoracji medalami za długo-
letnie pożycie małżeńskie w towarzy-
stwie Przewodniczącego Rady Gminy 

Stary Lubotyń Pana Janusza Legac-
kiego oraz Kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego Pani Moniki Pruszkow-
skiej. Jubilaci otrzymali listy z życze-
niami, prezenty oraz kwiaty. 

Uroczystość uświetniła swoim 
pięknym śpiewem młodzież ze Szko-
ły Podstawowej w Starym Lubotyniu. 
Oficjalna część jubileuszu zakończy-
ła się gromko odśpiewanym „STO 
LAT”.

Wszystkim Jubilatom składamy 
gratulacje i życzymy zdrowia oraz 
pomyślności na kolejne wspólne 
lata. n

Bezpłatne zajęcia fitness
Zajęcia fitness są ciekawą formą 

spędzania wolnego czasu, połącze-
nia wysiłku fizycznego z dobrą zaba-
wą, która wywołuje dużo uśmiechu 
na twarzy. Różnorodność ćwiczeń 
prowadzonych przez instruktorkę 
pozwalają na wzmocnienie poszcze-
gólnych partii ciała. Zajęcia są fi-
nansowane przez Wójta Gminy, któ-
ry zachęca wszystkich do zdrowego 
i aktywnego trybu życia. Zaprasza-
my wszystkich bez względu na wiek, 
na zajęcia w każdy wtorek i czwar-
tek o godz. 19.00 do sali gimnastycz-
nej w Szkole Podstawowej w Starym 
Lubotyniu.  n
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Gminne Obchody Dnia Strażaka
W tradycję naszej Gminy wpisa-

ło się Święto Dnia Strażaka. W nie-
dzielę 5 maja 2019 r. odbyły się uro-
czyste obchody Gminnego Dnia 
Strażaka w Starym Lubotyniu połą-
czone z obchodami Święta Konsty-
tucji 3 Maja. Uroczystość rozpoczęła 
się od komendy: „Pododdział Bacz-
ność!! Na prawo patrz!”. Po złoże-
niu meldunku o gotowości przez 
Komendanta Gminnego ZOSP RP 
w Starym Lubotyniu druha Tomasza 
Zaręby do Prezesa Zarządu Oddzia-
łu Gminnego ZOSP RP w Starym 
Lubotyniu druha Jana Jasionka, 
poczty sztandarowe oraz umundu-
rowane pododdziały straży pożarnej 
przemaszerowały spod remizy OSP 
w Starym Lubotyniu do Kościoła 
Parafialnego pw. Nawiedzenia NMP 
w Starym Lubotyniu. O godz. 12.00 
rozpoczęła się uroczysta Msza Św. 
w intencji strażaków celebrowana 
przez Księdza Kanonika Janusza 
Tyszkę Proboszcza Parafii. Po na-
bożeństwie wszyscy zgromadzeni 
przemaszerowali do strażnicy OSP 
w Starym Lubotyniu, następnie 
udali się do strażnicy OSP w Kose-
wie, gdzie odbył się uroczysty apel. 
Otwarcia uroczystości dokonał Pre-
zes Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP druh Jan Jasionek, przy-
witał wszystkich strażaków oraz 
zaproszonych gości. Następnie  od-
czytał list Prezesa Zarządu Główne-
go Ochotniczych Straży Pożarnych 
Waldemara Pawlaka. Wójt Ireneusz 
Gumkowski złożył życzenia oraz 
wyrazy uznania za ciężką i odpowie-
dzialną pracę.

Ważnym elementem obchodów 
Gminnego Dnia Strażaka było uro-
czyste uhonorowanie wyróżniają-

cych się strażaków. Wójt Gminy 
ufundował statuetki w podzięko-
waniu za długoletnią prace na rzecz 
ochrony przeciwpożarowej na tere-
nie Gminy Stary Lubotyń. Komen-

dant Gminny Pan Tomasz Zaręba 
zameldował o zakończeniu uroczy-
stego apelu, po czym wszystkich 
uczestników zaproszono na trady-
cyjny ciepły posiłek. n
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Gminny Turniej Pożarniczy
Gimnazjum im. Jana Pawła II – 

Papieża Polaka było organizatorem 
Gminnego Turnieju Wiedzy Po-
żarniczej w dniu 14 lutego 2019 r. 
Wzięli w nim udział uczniowie ze 
szkół z terenu naszej gminy. Turniej 
został przeprowadzony w dwóch 
grupach wiekowych tj. I kategoria 
– klasy IV-VI, II kategoria – klasy 
VII-VIII oraz klasy III gimnazjum. 

Turniej ma na celu popularyzo-
wanie znajomości przepisów prze-
ciwpożarowych, przyczyn występo-
wania pożarów, zasad postępowania 
na wypadek wystąpienia pożaru, 
oraz udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej osobom poszkodo-
wanym w pożarze.  

Nad prawidłowym przebiegiem 
turnieju czuwało jury w składzie: 

Wójt Gminy Ireneusz Gumkowski, 
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP Jan Jasionek, Komendant 
Gminny ZOSP RP Tomasz Zaręba. 

Najlepsi uczestnicy zostali na-
grodzeni dyplomami i nagrodami 
rzeczowymi ufundowanymi przez 
Wójta Gminy Stary Lubotyń  Pana 
Ireneusza Gumkowskiego. 

Zwycięzcy reprezentowali naszą 
Gminę w Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej na etapie powiatowym w Ostro-
wi Mazowieckiej. 

Wszystkim zwycięzcom turnieju 
gratulujemy!
 n

Dotacja dla jednostek OSP
Osiem jednostek Ochotniczych 

Straży Pożarnych z terenu Gminy Sta-
ry Lubotyń otrzymało w 2019 r. do-
tację na zadanie publiczne pn. „Dofi-
nansowanie jednostek  Ochotniczych 
Straży Pożarnych” z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
na łączną kwotę 48.512,00 zł.

Za otrzymaną dotację jednostki 
OSP zakupiły sprzęt i wyposaże-
nie, tj. ubrania koszarowe, kurt-
ki wyjściowe OSP, buty specjalne, 
hełm strażacki, węże tłoczone W-52 
i W-75, prądownice, rozdzielacze 
kulowe, głośnik przenośny, mi-
krofon bezprzewodowy, stoły oraz 

zabudowę kuchenną. Mają one po-
prawić skuteczność i komfort dzia-
łań strażaków oraz przyczynić się 
do jeszcze lepszej, bezpieczniejszej 
i wydajniejszej pracy naszych dru-
hów w działaniach ratowniczych lu-
dzi i mienia.  n
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Otwarcie Klubu „Senior+” 
W dniu 12 grudnia 2019 r. od-

było się uroczyste otwarcie Klubu 
„Senior+” w Starym Lubotyniu. 
Mieszkańcy powyżej 60 roku ży-
cia zyskali nowoczesną przestrzeń, 
w której mogą integrować się, roz-
wijać swoje pasje, poszerzać wiedzę, 
aktywnie spędzać czas i dobrze się 
przy tym bawić. 

Uroczystość rozpoczęła się od 
przywitania seniorów oraz zapro-
szonych gości. Następnie przecięcia 
wstęgi dokonali Wójt Gminy Stary 
Lubotyń Pan Ireneusz Gumkow-
ski, Przewodniczący Rady Gminy 
Pan Janusz Legacki oraz Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Starym Lubotyniu Pani 
Halina Kozikowska. Ksiądz Kano-
nik Janusz Tyszka dokonał poświę-
cenia pomieszczeń budynku Klubu 
„Senior+”. 

Wójt Gminy Pan Ireneusz Gum-
kowski przedstawił Klub „Senior+” 
jako odpowiedź na rosnące potrzeby 
naszych mieszkańców oraz moty-
wację dla Seniorów do aktywnego 
uczestnictwa w życiu społecznym. 
Zachęcał również do integracji oraz 
udziału w różnych formach zajęć 
zorganizowanych w ramach klubu. 
Dopełnieniem uroczystości był wy-
stęp młodzieży ze Szkoły Podstawo-
wej w Starym Lubotyniu.

Oferta klubu skierowana jest do 
wszystkich mieszkańców Gminy 
Stary Lubotyń, którzy ukończyli 
60 lat i nie są aktywni zawodowo. 
Udział  w zajęciach jest bezpłatny. 
Serdecznie zapraszamy wszystkie 
osoby zainteresowane do kontaktu 
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Starym Lubotyniu.
 n
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Spotkanie opłatkowe
Święta Bożego Narodzenia i czas 

poprzedzający go są okresem szcze-
gólnym. To czas refleksji, radości, mi-
łości, nadziei i pokory. W tych dniach 
często mamy jedyną okazję w całym 
roku, żeby spotkać, porozmawiać 
i pobyć z dawno niewidzianymi 
krewnymi, znajomymi i osobami sa-
motnymi, potrzebującymi wsparcia, 
chociażby chwili wspólnej rozmowy. 

Tegoroczne spotkanie opłatkowe 
odbyło się 19 grudnia 2019 r. Na za-
proszenie Wójta Gminy i Przewod-
niczącego Rady Gminy przybyło 
wielu znamienitych gości, a wśród 
nich Pan Józef Rostkowski – Wi-
cestarosta Ostrowski, Pani Krysty-
na Gumkowska – Radna Powiatu 
Ostrowskiego, mł. insp. Mariusz 
Okulus – Z-ca Komendanta Powia-
towego Policji w Ostrowi Mazowiec-
kiej, st. sierż. Artur Bobrowski – 
Dzielnicowy Gminy Stary Lubotyń, 
bryg. Janusz Iwanowski – Komen-
dant Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej, 
Pani Adrianna Rukat – Prezes LGD 
„Zielone Sioło”, Ks. Kan. Janusz 
Tyszka Proboszcz Parafii Lubotyń, 
Dyrektorzy szkół z terenu gminy, 
obecni jak i byli radni gminy, soł-

tysi, pracownicy Urzędu Gminy, 
Prezesi Ochotniczych Straży Pożar-
nych na czele z Prezesem dh Janem 
Jasionkiem, przedsiębiorcy współ-
pracujący z Urzędem Gminy oraz 
przedstawiciele lokalnych instytu-
cji. Wójt Gminy Pan Ireneusz Gum-
kowski serdecznie podziękował 
wszystkim za przybycie i złożył ży-
czenia  radosnych świąt, spędzonych 
w gronie rodzinnym, wytchnie-
nia i odpoczynku od codziennych 
obowiązków oraz wszelkiej po-

myślności w Nowym 2020 Roku. 
W świąteczny nastrój wprowadził 
wszystkich występ dzieci ze Szkoły 
Podstawowej  w Sulęcinie Szlachec-
kim.  Zwrócili oni uwagę na istotę  
Świąt Bożego Narodzenia. Wszyscy 
uczestnicy tego spotkania podzieli-
li się opłatkiem – symbolem zgody 
i pojednania, składając sobie na-
wzajem życzenia. Radosna, życzliwa 
i rodzinna atmosfera towarzyszyła 
wszystkim uczestnikom spotkania. 

n

Konkurs Kolęd i Pastorałek
Święto Bożego Narodzenia to 

magiczny czas, przepełniony ra-
dością i wspólnym kolędowaniem. 
U schyłku okresu Narodzenia Pań-
skiego, w dniu 17 stycznia 2019 r. 
Gimnazjum im. Jana Pawła II – Pa-
pieża Polaka w Starym Lubotyniu 
zorganizowało VI Gminny Konkurs 
Kolęd i Pastorałek. Celem konkursu 
jest popularyzacja śpiewania kolęd, 
ukazanie wartości religijnych w tre-
ściach oraz umożliwienie uczniom 
szkół z terenu Gminy Stary Lubo-
tyń pokazania swoich zdolności wo-
kalnych. 

W konkursie wzięło udział 
22 uczestników, w 4 kategoriach 
wiekowych. Występy oceniło jury 
w składzie: Pan Ireneusz Gumkow-
ski – Wójt Gminy Stary Lubotyń, 
Pan Janusz Legacki – Przewodni-
czący Rady Gminy Stary Lubotyń, 
Ksiądz Kanonik – Janusz Tyszka 
Proboszcz Parafii Lubotyń, Pani 

Ewa Świątkowska – Prezes Stowa-
rzyszenia Mieszkańców i Miłośni-
ków Ziemi Lubotyńskiej oraz Pani 
Agnieszka Leszczyńska – Wicepre-
zes Stowarzyszenia Mieszkańców 
i Miłośników Ziemi Lubotyńskiej. 
Patronat nad konkursem objął Wójt 

Gminy Stary Lubotyń, który ufun-
dował nagrody dla zwycięzców oraz 
słodkie upominki dla wszystkich 
uczestników. Impreza przebiegła 
w bardzo miłej i świątecznej atmos-
ferze. 
 n
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Obchody Dnia Niepodległości
Dzień 11 listopada jest szczególną 

datą dla Polaków. 101 lat temu, po 123 
latach cierpienia w niewoli Polska od-
zyskała niepodległość. Dla uczczenia 
tego wspaniałego wydarzenia histo-
rycznego, w dniu 8 listopada 2019 r. 
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła 
II – Papieża Polaka w Starym Lubo-
tyniu odbyły się Gminne Obchody 
Święta Niepodległości mające na celu 
upamiętnienie odzyskania przez Pol-
skę suwerenności. 

Uroczystość rozpoczęła się od 
wprowadzenia sztandaru szkoły 
i odśpiewania hymnu państwo-
wego. Następnie Dyrektor Szkoły 
Podstawowej Pani Bożena Zaręba 
przywitała przybyłych gości, którzy 
zaszczycili obchody swoją obecno-
ścią: współorganizatora  uroczy-
stości Wójta Gminy Stary Lubotyń 
Pana Ireneusza Gumkowskiego, 
Radnych Gminy Stary Lubotyń na 
czele z Przewodniczącym Panem 
Januszem Legackim, Księdza Ka-
nonika Janusza Tyszkę Proboszcza 
Parafii Lubotyń, Skarbnika Gminy 
w Starym Lubotyniu Panią Danu-
tę Burczak, Kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego w Starym Lubo-
tyniu Panią Monikę Pruszkowską,  
Dyrektora Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Starym Lubotyniu Pana 
Grzegorza Żyłowskiego, Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Sulęcinie 
Szlacheckim Panią Teresę Smakosz, 
Zastępcę Komendanta Powiato-
wego Policji w Ostrowi Maz. mł. 
insp. Mariusza Okulusa, Dzielni-

cowego Gminy Stary Lubotyń st. 
sierż. sztab. Artura Bobrowskiego, 
policjanta Komendy Powiatowej 
Policji w Ostrowi Maz.  mł. asp. 
Piotra Sobieskiego, przedstawi-
ciela Powiatowej Komendy Straży 
Pożarnej w Ostrowi Maz. mł. bryg. 
Krzysztofa Gałązkę, Dyrektor Ban-
ku Spółdzielczego w Ostrowi Maz. 
oddział w Lubotyniu Panią Sylwię 
Zakrzewską, Prezesów Ochotniczej 
Straży Pożarnej z terenu Gminy 
Stary Lubotyń na czele z dh Janem 
Jasionkiem, sołtysów wsi z terenu 
Gminy Stary Lubotyń, radę rodzi-
ców, nauczycieli oraz uczniów. 

Dyrektor Szkoły w swoim wystą-
pieniu przypomniała historię Świę-
ta Niepodległości. Następnie Wójt 
Gminy Stary Lubotyń opowiedział 
historię 1918 roku i bohaterów walk 

o niepodległość. Zaznaczył wagę ob-
chodów Dnia Niepodległości. Wójt 
przypomniał, że jesteśmy zobowią-
zani do szanowania tej wolności        
i kształtowania patriotycznych po-
staw. Dopełnieniem uroczystości 
był piękny i wzruszający montaż 
słowno-muzyczny w wykonaniu 
młodzieży ze Szkoły Podstawo-
wej w Starym Lubotyniu. Oprawą 
muzyczną, artystyczną i przygoto-
waniem scenografii zajęli się na-
uczyciele tutejszej szkoły. Młodzież 
i nauczyciele stanęli na wysokości 
zadania, za co otrzymali od uczest-
ników uroczystości wielkie brawa. 

Gminne Obchody Święta Nie-
podległości zakończyła Dyrektor 
Szkoły, dziękując młodzieży i na-
uczycielom za zaangażowanie w uro-
czystość, a gościom za przybycie.    n
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Powiatowe święto plonów
W niedzielę 25 sierpnia 2019 r. 

mieszkańcy Powiatu Ostrowskie-
go podtrzymując tradycję „Święta 
Plonów” po zakończeniu zbiorów 
w celu ukoronowania całorocz-
nej pracy rolników spotkali się 
na XII Powiatowych Dożynkach  
w Ostrowi Mazowieckiej. 

Uroczyste obchody rozpoczę-
ły się od Mszy Świętej w Kościele 
pw. Chrystusa Dobrego Pasterza 
w Ostrowi Mazowieckiej,  w trakcie 
której dokonano poświęcenia wień-
ców, złożono dary dziękczynne oraz 
chleb dożynkowy. Po nabożeństwie 
barwny korowód przeszedł na plac 
koło MOSiR-u, gdzie odbyła się 
część oficjalna dożynkowego święta.

Gminę Stary Lubotyń na ob-
chodach Dożynek Powiatowych re-

prezentowali: Radna Pani Barbara 
Duchnowska, Sołtys Pani Joanna Ko-
sewska, Przewodniczący Rady Gminy 
Pan Janusz Legacki oraz Radny Sta-

nisław Koszykowski. Nasza delegacja 
zaprezentowała wieniec w kształcie 
korony, wykonany z kłosów zbóż, 
kwiatów polnych i ogrodowych.       n

Pierwszoklasiści w Urzędzie Gminy
Do Urzędu Gminy w Starym Lu-

botyniu zawitali niecodzienni go-
ście. Pod opieką nauczycieli ucznio-
wie klas pierwszych ze Szkoły 
Podstawowej w Starym Lubotyniu 
przybyli w dniu 4 kwietnia 2019 r. 
z odwiedzinami do Wójta Gminy 
Pana Ireneusza Gumkowskiego oraz 
pracowników Urzędu. Wójt przy-
witał gości i opowiedział o swojej 
pracy. Dzieci z ciekawością zwiedzi-
ły Urząd Gminy oraz zapoznały się 
z pracą poszczególnych referatów. 
Największą atrakcją dla uczniów był 
gabinet Wójta i możliwość posiedze-
nia na jego fotelu. Uczniowie otrzy-
mali słodkie upominki.  n
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Bezpłatne zajęcia taneczne
W Szkole Podstawowej w Starym 

Lubotyniu odbywają się bezpłatne 
zajęcia taneczne. Są to zajęcia tańca 
towarzyskiego oraz zajęcia hip-hopu. 
Zainteresowani uczniowie mogą 

rozwijać swoje umiejętności tanecz-
ne i aktywnie spędzić czas wolny 
w miłym towarzystwie. Zajęcia są 
prowadzone przez instruktorów tań-
ca z Ostrowi Maz. Finansowane są 

przez władze gminy Stary Lubotyń. 
Zajęcia odbywają się  w czwartki  
i soboty. 

Zapraszamy!
 n

GMINA W LICZBACH
Liczba mieszkańców Gminy Stary Lubo-

tyń na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 3786 mieszkań-
ców i zmniejszyła się o 36 osób w stosunku do roku 
poprzedniego.

W 2019 roku na terenie gminy urodziło się 47 
dzieci, a zmarło 46 osób. Jest to niewielki przy-
rost demograficzny. Związek małżeński zawarło 
54 mieszkańców naszej gminy. 

W 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Sta-
rym Lubotyniu wypłacił świadczenia w wysokości:
1. Świadczenia wychowawcze 500+ – 3.777.126,89 zł 

dla ponad 400 rodzin.
Od stycznia do czerwca świadczenie pobierało 
305 rodzin na ok. 550 dzieci od lipca ok. 400 ro-
dzin korzysta z świadczenia wychowawczego na 
ponad 700 dzieci.

2. DOBRY START 150.000 zł na 500 dzieci w 301 
rodzinach.

3. Zasiłki rodzinne z dodatkami wypłacane dla 
245 rodzin na 544 dzieci w łącznej wysokości 
913.686,00 zł w tym:
a. Zasiłek rodzinny do 5 lat – 126.540,00 zł,
b. Zasiłek rodzinny od 5 do 18 lat – 463.388,00 zł,
c. Zasiłek rodzinny 18-24 – 52.245,00 zł,
d. Dodatki do zasiłku rodzinnego:

• urodzenie dziecka – 17.000,00 zł, 
• opieka nad dzieckiem w okresie korzystania 

z urlopu wychowawczego – 21.536,00 zł, 

• samotnego wychowania dziecka – 12.154,00 zł, 
• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełno-

sprawnego – 25.320,00 zł,
• rozpoczęcia roku szkolnego – 32.500,00 zł,
• podjęcie nauki poza miejscem zamieszka-

nia – 52.423,00 zł,
• wychowanie dziecka w rodzinie wielodziet-

nej – 110.580,00 zł.
4. Zasiłki rodzinne złotówka za złotówkę – 

11.817,41 zł.
5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się 

dziecka – 32.000,00 zł.
6. Świadczenie rodzicielskie (zasiłek macierzyński) 

– 77.311,00 zł dla 15 rodziców.
7. Zasiłki dla osób niepełnosprawnych oraz rezy-

gnujących z zatrudnienia by sprawować opiekę 
nad osobą niepełnosprawną:
a. zasiłek pielęgnacyjny – 255.808,00 zł dla 122 

osób niepełnosprawnych,
b. świadczenie pielęgnacyjne – 296.021,00 zł dla 

16 rodziców rezygnujących z zatrudnienia by 
sprawować opiekę nad niepełnosprawnym 
dzieckiem,

c. zasiłek dla opiekuna – 22.320,00 zł dla 3 opie-
kunów,

d. specjalny zasiłek opiekuńczy – 141.400,00 zł 
dla 27 opiekunów. 

 n
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Gazyfikacja Gminy Stary Lubotyń

Cała Polska już od wielu lat zmaga 
się z bardzo zanieczyszczonym po-
wietrzem zwanym smogiem. W dużej 
mierze za jego powstawanie odpo-
wiedzialny jest ruch samochodowy, 

spalanie węgla w gospodarstwach 
domowych i fabrykach oraz dzia-
łalność przemysłowa. Smog jest du-
żym zagrożeniem dla zdrowia ludzi 
i zwierząt. Zanieczyszczone powie-
trze zawierające m.in. metale ciężkie 
(np.  nikiel), sadzę oraz benzopiren 
posiadający właściwości rakotwórcze, 
przenikają przez układ oddechowy do 
naszego organizmu powodując bóle 
głowy i gardła, astmę, alergię, proble-
my z pamięcią   i koncentracją oraz 
szereg innych schorzeń. Samorządy 
w całym kraju dążą do obniżenia emi-
sji zanieczyszczeń.
Zważywszy na problem smogu i po-
trzeby mieszkańców Wójt Gminy Ire-
neusz Gumkowski wyszedł z inicja-
tywą zbudowania stacji regazyfikacji 
gazu LNG oraz dystrybucyjnej sieci 
gazowej na terenie gminy. 
Gaz jest paliwem konkurencyjnym 
cenowo i bezpiecznym dla środowi-
ska naturalnego. Zastosowanie gazu 

jako paliwa do ogrzewania domów 
wpływa korzystnie na poprawę jako-
ści powietrza, którym oddychamy. 
Takie rozwiązanie jest również wy-
godne dla ludzi, bo jest bezobsługo-
we. Przystępując do przedsięwzięcia 
gazyfikacji, stwarzamy możliwość 
wyboru najlepszego dla gospodarstw 
źródła energii. 

W grudniu 2018 r. Wójt  Gmi-
ny podjął dialog z Dyrekcją Polskiej 
Spółki Gazownictwa w Warszawie. 
W wyniku rozmów podpisana została 
umowa na wybudowanie stacji rega-
zyfikacji gazu LNG w miejscowości 
Stary Lubotyń. Przewidywany ter-
min wykonania stacji i sieci dystry-
bucyjnej gazu to sierpień 2020 r. Na 
początku zostanie zbudowana sieć ga-
zowa w miejscowości Stary Lubotyń. 
W kolejnych etapach będzie rozbudo-
wywana o kolejne miejscowości.
 n

Dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”
Wójt Gminy Stary Lubotyń in-

formuje, że Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie ogłosił na-
bór wniosków o dofinansowanie 
w ramach Programu Priorytetowe-
go „Czyste Powietrze”.

„Czyste Powietrze” to program 
skierowany do osób fizycznych, któ-
rego celem jest poprawa efektywno-
ści energetycznej i zmniejszenie 
emisji pyłów i innych zanieczysz-
czeń do atmosfery   z istniejących 
jednorodzinnych budynków miesz-
kalnych lub uniknięcie emisji zanie-
czyszczeń powietrza, pochodzących 
z nowo budowanych jednorodzin-
nych budynków mieszkalnych.

Rodzaje przedsięwzięć objętych 
programem:
1.  Demontaż starych źródeł ciepła 

na paliwa stałe oraz zakup i mon-
taż nowych źródeł ciepła.

2. Dociepleniu przegród zewnętrz-
nych budynku oddzielających 
pomieszczenia ogrzewane od śro-
dowiska zewnętrznego.

3. Wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej.

Wysokość dofinansowania uza-
leżniona jest od kwoty miesięcznego 
dochodu przypadającego na 1 osobę 
w gospodarstwie domowym.

Wnioski należy składać 
w Wojewódzkim Funduszu Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie Wydział Zamiej-
scowy w Ostrołęce w terminie od 
19 września 2018 r. od godz. 8.00. do 
30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.
 n

Więcej informacji o Programie można uzyskać na stronie internetowej Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie http://
www.wfosigw.pl/strona-glowna/program_czyste_powietrze oraz w Urzędzie Gminy 
w Starym Lubotyniu. 
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