
DOBRE PRAKTYKI

POWIATU ŁUKOWSKIEGO

„Budowa małej obwodnicy Miasta Łuków”

– w ramach realizacji projektu „Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa
lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg
krajowych i wojewódzkich”

Odbiór pierwszego odcinka o długości 788 m w dniu 22.06.2011

Łączna wartość całej inwestycji 18 334 259,30 zł w tym dofinansowanie z EFRR 10 555
791,91 zł. Inwestycja obejmuje dwa oddzielone pasy jezdni z obustronnym ciągiem
pieszo-rowerowym o łącznej długości 1 575 m z dwoma rondami. Planowany termin oddania
drugiego odcinka 30.08.2011. Główny Wykonawca robót – Przedsiębiorstwa Robót
Inżynieryjno-Drogowych S.A w Łukowie.

Nowe oblicze Domu Pomocy Społecznej

w Ryżkach

Powiat Łukowski niejednokrotnie udowadniał, że opieka społeczna to jedna z tych dziedzin, na którą
nie należy żałować środków finansowych i przeznaczał na jej cel środki nawet pomimo trudnej
sytuacji finansowej. Ostatnio także potwierdził tą maksymę, o czym mogą się przekonać podopieczni
Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach.

Dnia 12 maja 2011 r. odebrano zakończone roboty budowlane i przekazano do eksploatacji część
budynku, która od 21 września 2010 r. była poddawana gruntownej modernizacji. Realizacja zadania
pod nazwą „Termorenowacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie łukowskim -
modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach" z jednej strony doprowadziła obiekt do
stanu technicznego odpowiadającego wymogom obecnych czasów, a z drugiej strony pokazała, że
przy odpowiednim wykorzystaniu środków zewnętrznych, nawet w obiektach administrowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego można stosować technologie o znamionach innowacyjności.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 800 000 zł obiekt zyskał zupełnie nowe
oblicze; m.in. wykonano instalację solarną do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, w skład której
wchodzą 62 kolektory słoneczne, wykonano instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
z odzyskiem ciepła, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono instalację centralnego
ogrzewania i instalację wodno-kanalizacyjną, wymieniono pokrycie dachowe, docieplono ściany i
strop budynku, wykonano nowe elewacje, wykonano podjazdy dla osób niepełnosprawnych,
wykonano instalację monitoringu oraz dokonano kapitalnego remontu pomieszczeń znajdujących się
wewnątrz przedmiotowej części obiektu. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2 092 178,15 zł.
Podkreślić należy, że jakość wykonanych robót budowlanych wywołuje same pozytywne emocje. Fakt
ten cieszy tym bardziej, że wykonawcą zadania była nasza łukowska firma „NOWBUD".

Nowe urządzenie do wykonywania prób wysiłkowych w SPZOZ Łuków



W dniu 17 marca br. odbyło się oficjalne przekazanie do użytkowania nowego
bezprzewodowego aparatu do wykonywania próby wysiłkowej do Pracowni Holtera w SPZOZ
w Łukowie.

Nowy sprzęt kosztował ponad 48 tysięcy złotych, z czego 30 tysięcy złotych na jego zakup
dołożył Zarząd Powiatu Łukowskiego.
Zestaw do wykonywania prób wysiłkowych angielskiej firmy „Oxford" to nowoczesny, najwyższej
jakości sprzęt medyczny do diagnostyki medycznej, składający się z bieżni bezprzewodowej z tzw.
odprowadzeniami dla pacjenta, komputera z oprogramowaniem sterującym, oraz monitora.
Urządzenie wykrywa niedokrwienie mięśnia sercowego, czyli rozpoznaje chorobę wieńcową.
Na ciele pacjenta są umieszczane elektrody z czujnikami, które przekazują wykres EKG do
komputera, a on rejestruje poszczególne etapy wysiłku i diagnozuje wskazania czy pacjent ma
chorobę niedokrwienną serca czy też nie. Z nowego urządzenia będą korzystali przede wszystkim
pacjenci oddziału wewnętrzno-kardiologicznego, a także pacjenci poradni kardiologicznej oraz nowej
poradni medycyny sportowej, która działa w łukowskim szpitalu od 1 stycznia 2011r.

Dokończenie rozbudowy i wyposażenie budynku dydaktycznego dla I LO w Łukowie

Przedmiotowe zadanie stanowi drugi etap realizowanej od roku 2004 inwestycji. W pierwszym etapie
zrealizowano budowę nowej części budynku w stanie surowym otwartym.
Na realizację tej wielomilionowej inwestycji, realizowanej w ramach projektu pod nazwą
„Rozbudowa oraz wyposażenie nowego skrzydła budynku I Liceum Ogólnokształcącego im.
T. Kościuszki w Łukowie", Zarząd Powiatu w Łukowie pozyskał dofinansowanie ze środków
europejskich. Na mocy zawartej w dniu 22 kwietnia 2011 r. umowy realizacja projektu
została dofinansowana kwotą 3 851 177,44 złotych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.

Przebudowa i remont dróg powiatowych ”Schetynówki”

w ramach

Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

Razem - 14 264 km

Wartość inwestycji - 5 956 600 zł



Remont pomieszczeń budynku Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach dla zapewnienia
standaryzacji usług

Inwestycja realizowana od dnia 02.12.2009 r. – Umowa zawarta z Firmą Produkcyjno-Handlową
Rafał Gajowy „RAMAR”; Al. Wojska Polskiego 39, 21-400 Łuków na kwotę 648 904,79 zł. W dniu
28.12.2009 r. podpisano aneks przedłużający termin zakończenia robot do dnia 20.01.2010 r.

Zakres robót - remont pomieszczeń budynku Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach dla zapewnienia
standaryzacji usług obejmujący m.in.:

- zmianę układu funkcjonalnego i adaptacji pomieszczeń administracyjnych na pokoje mieszkalne z
łazienkami,

- wymiana podłóg i posadzek, wykonanie węzłów sanitarno – higienicznych,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wymiana
instalacji elektrycznej,

- montaż instalacji alarmowej.

Dobudowa łącznika między budynkami dydaktycznymi w Zespole Szkół Nr 3 w Łukowie

Koszt inwestycji ogólny 1 078 080,27 zł. W dobudowywanym łączniku znajdują się pomieszczenia
dydaktyczne: trzy sale lekcyjne, dwie sale komputerowe, szatnia, pomieszczenia sanitarne. Budynek
przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Obiekt jest budynkiem
jednokondygnacyjnym niskim niepodpiwniczonym o powierzchni zabudowy 430 m2,
wykonany w technologii tradycyjnej przykryty dachem dwuspadowym o pokryciu z blachy trapezowej
powlekanej.

Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1 w Łukowie

Ogólny koszt inwestycji 1 000 974,32 zł, z czego dotacja z Ministerstwa Sportu I Turystyki wynosi
333 000 zł, a dotacja z Urzędu Marszałkowskiego też w wysokości 333 000 zł

Inwestycja obejmowała:

Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1 860 m2-●

nawierzchnia do piłki nożnej – sztuczna trawa
Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach:●

19,1m x 32,1m o powierzchni 613,11m2

budowa zaplecza sanitarno - socjalnego w technologii murowanej●

ogrodzenie oraz oświetlenie boiska●



Przebudowa i adaptacja budynku placówki

opiekuńczo-wychowawczej –

Dom Dziecka w Łukowie przy ul. Broniewskiego

Koszt inwestycji 2 459 676,74 zł (roboty budowlane 2 435 676,74 zł)

Inwestycja realizowana od dnia 03.11.2009 r. , zakończenie całości robót 31 sierpnia 2010 r.

Zakres robót obejmuje m.in:

przebudowę zawietrznych sieci i instalacji,●

niwelację terenu związanego z obniżeniem poziomu posadzki przyziemia,●

dobudowę do budynku głównego od strony frontowej dwu klatek schodowych i części narożnej po●

uprzednim rozebraniu istniejących schodów zewnętrznych;
dobudowę do budynku rekreacyjno-gospodarczego klatki schodowej;●

rozbiórkę a następnie zabudowanie części istniejących tarasów od strony południowo-zachodniej;●

wykonanie nowych schodów tarasowych od strony południowo- zachodniej;●

rozbiórkę istniejących klatek schodowych wewnętrznych;●

wykonanie nowych, zamurowanie istniejących otworów okiennych i drzwiowych wynikających z●

nowego układu funkcjonalnego obiektu;
zmianę kształtu i pochylenia dachu – z dwuspadowego na wielospadowy.●

Ponadto planuje się przebudowę infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania●

obiektu tj. utwardzenie powierzchni gruntu (nawierzchnia z kostki betonowej) pod dojścia, dojazdy,
zmiana lokalizacji wiaty na śmietnik.


