Strony Inteme/owe

"Dobra. 1m w~ej go dojesz tym w~ej dostajesz."
Janowiee.29.10.2021r

UIID,ll MIEJSKI WLUBSKU

Sz. P.
Artur 8ondarenko
I.!R~.!!'!.r'.!.~n!..t; ;""
Przewodnlczqcy Rady MleJskleJ
\-~'.1ft~~t=)
w Lubsku

.f,l!'-f1561fQ'/

Petycja
My. nizej pod pisani mieszkaney Sotectwa lutal i Janowiee apelujemy do Rady
Miejskiej w lubsku oraz Burmistrza lubska

0 uwzgl~dnienie

w planaeh inwestycyjnych na

Rok 2022 konlecznego remontu ~wietlicy Wiejskiej w Lutolu oraz 0 wymian~ systemu

ogrzewania w cafej Swietllcy. Nasze Sotectwo boryka sit: z trudnosciami w funkcjonowaniu
Swietlicy Wiejskiej w lutolu, kt6ra przez zty stan techniezny i wizualny uniemoiliwia
prawidfowe funkcjonowanie, a eo dodatkowo naleiy wspomniec, ze taki stan znaCZilCO
zniech~ca zainteresowanych do wynajmu Swietlicy, a co za tym idzie brak dodatkowych

funduszy dla Gminy.
Koniecznosc remontu Swietlicy Wiejskiej

w

lutolu argumentujemy zdjt:ciam i

(zatClcznik), kt6re jednoznacznie wskazujil na koniecznosc bezzwtocznego przeprowadzenia
prac zwiazanych m.in. z:
•

wykonaniem odgrzybiania sali,

•

izolacja pozioma, metodil podcinki.

•

wymalowania pom ieszczen

•

sensowne oraz rozsildne rozmieszczenia nowego systemu ogrzewania we wszystkich
pomieszczeniach.

"Dobro. 1m wH:cej go dajesz tym wN:cej dostojesz"

Niestety poprzez dwuletni brak matokosztownego remontu komina, a co za tym idzie
ogrzewania Swietlicy za pomocct zainstalowanego pieca przyczynit sie: do rozprzestrzen ienia
wilgoci w budynku, praktycznie w kaidym z pomieszczen. Coraz cze:kiej pojawiajct sie: awarie
sanitarne, a takie

z instalacjct elektrycznct oraz awariami sprze:tow elektrycznych

i elektronicznych. Naleiy r6wniei zauwazyc, ii aktualny system ogrzewania pomija takie
pomieszczenia jak: magazyn, kuchnia, korytarz przy kuchni oraz korytarz przy toaletach.
Biorctc pod uwage: stosunkowo niedawny Remont SWietlicy i zdecydowane pogorszenie
sie: jej stanu w ostatn ich latach moina kierowac sie: priorytetowo - ze wzgle:du ii, Swietlica
Wiejska w Lutolu jest jednct z najwie:kszych i wizualnie tadniejszych Swietlic w Gminie lubsko,
co za tym idzie - moie ona stuiyc pomocct m.in. w sytuacjach kryzysowych i logistycznych.
Nasze zaangaiowanie, aktywnosc oraz dziafalnosc spoteczna jest widoczna na wielu
poziomach i obszarach. Cze:stotliwosc korzystania ze Swietlicy Wiejskiej oraz wynajmow
swladczy

0

koniecznosci remontu, jaki umoiliwienia korzystania z czystej, wyremontowanej

i bezpiecznej SWietlicy w naszej Miejscowosci przez Mieszkancow, ale tei i kontrahent6w.
Nasz obiekt jest druglm co do wielkosci najwir:kszym tego typu w Gminie Lubsko, a moze to
rowniei zwie:kszyc koszty wynajmu i srodkow jakie sptynct do budietu Gminy.
Od 2019 w Naszym Sotectwie dziata pre:inie Kolo Gospodyn Wiejskich w lutolu, ktore
w swoich szeregach obecnie ma kilkudziesie:ciu czlonk6w. W miare: moiliwy i aktywny sposob
korzystamy ze Swielicy Wiejskiej w lutolu organizuj~c wraz z Sottysem, Radct Soteck~ oraz
Stowarzyszeniem "Usmiechnij sie:" liczne spotkania, imprezy, festyny, warsztaty integrujctc
lokalnct spotecznosc w Sotectwie, ale rowniei z Gminy lubsko.
Zaopatrujctc sir: na docierajctce do naszej spotecznosci informacje i wyprzedzajilc
przyszte mozliwosci starania sie:

0

fundusze inwestycyjne na naszct miejscowosc, zwracamy

sir:, aby niezwiocznie rozpoczctC prace nad Planem Odnowy Miejscowosci lutol z przysi61kiem
Janowice. Ogromne moiliwosci jakie daje ten plan w ramach Strategii Rozwoju Gminy na lata

2022·2032, a r6wniei w pozyskiwaniu funduszy w ramach drugiej tury naboru Funduszy
"Polski lad" i Funduszy dla Gmin Popegeerowskich, PROW - to dodatkowe argumenty do

•
.. Doblo. 1m w~ej go dajesz. tym w~ej dostajesz"

pozyskania funduszy. Docierajilce do nas uwagi, prosby. ale tei pomysty padajotce na wielu
spotkaniach

z mieszkancami to m.in. :

•

remant przedwojennego wodocictgu w miejscowosci lutol,

•

konieczna budowa wodoci~gu do miejscowosci Janowice,

•

remant dreg w miejscowosci Lutol oraz dokoriczenie budowy dragi do miejscowosc i
Janowiee,

•

zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowosci lutel w postaci budowy
nowoczesnego bo iska do pitki noinej, boiska do k05Zyk6wki, budowa sitown i,

budowa wiaty z miejscem na ognisko/grilla,

•

rewitalizacja terenu wok6t kosciota w miejscowosci lutel

potrzebne prace

remontowe i konserwatorskie,
Zwracamy si~ r6wniez z apelem

0

partycypowan ie w projektach w ramach Fund uszy

na Gminy Popegeerowskie oraz w innych projektach w dziedzinie terenow wiejskich.

W imieniu mieszkarkow Sotectwa lutol apelujemy

° r6wne traktowanie w pozyskiwaniu

srodkow zewnE:trznych wszystkie miejscowosci w Gminie lubsko
Nasze Sotectwo, mimo braku funduszy w ostatnich latach, dziata bardzo aktywnie
zdobywajiJ.c prestii i miejsca w rankingach powiatowych i wojew6dzkich :

I miejsce w Powiecie tarskim - Sofectwo Roku 2019 V - miejsce Najpil:kniejsza
1

Wid lubuska 2019, II miejsce w Powieele tarskim - Kofo Gospody~ Wiejskich w lutolu

2019, II miejsce w Powieele iarskim - Sokys Roku 20191 a to wszystko dzit:ki niezwyktej
aktywnosci i zaangaiowaniu Mleszkanc6wl

Nasze dziatania moina zaobserwowac w portalu spotecznosciowym Facebook pod
linkiem : cl_ _
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Mieszkancy Sofectwa luto' wyraiaj~ nadzfej-: na pozytywne ustosunkowanie si~ do

Ich petycjll pro~by.
Zastopujmy r.zem pogars..j~cy 51~ stan budynku Swfetticy Wiejoklej w Lutolu I
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