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Relacja z XXVI - XXIX Sesji Rady Gminy Lutomiersk
Od wrześniowego wydania Wiadomości Luto-

mierskich odbyły się cztery sesje Rady Gminy Lu-
tomiersk: 19 i 26 września, 5 i 26 listopada br.

Na sesji 19 września, w związku z planowaną 
wspólną realizacją zadania i zgłoszeniem przez 
Powiat Pabianicki wniosku o dotację w ramach 
wieloletniego programu pod nazwą: Narodowy 
Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II 
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, postano-
wiono w 2013 roku udzielić pomocy finansowej 
Powiatowi Pabianickiemu na realizację zadania 
pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3709 E Ka-
zimierz – Puczniew, gm. Lutomiersk”. Gmina Luto-
miersk pokryje do 50 % kosztów realizacji zadania 
pomniejszonych o wysokość dotacji przyznanej 
Powiatowi ze środków budżetu państwa, jednak 
nie więcej niż 1.200.000zł (słownie: jeden milion 
dwieście tysięcy złotych).

Dokonano – na wniosek Wójta Gminy Luto-
miersk - podziału Gminy Lutomiersk na piętnaście 
jednomandatowych okręgów wyborczych dla wy-
boru Rady Gminy Lutomiersk przyszłej kadencji 
(zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011r. – przepi-
sy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy, która 
nałożyła na rady gmin obowiązek podziału gminy 
na okręgi wyborcze).

Na sesji w dniu 5 listopada radni zajęli się bar-
dzo ważnym tematem dla lokalnej społeczności 
tj. zamiarem likwidacji Posterunku Policji w Lu-
tomiersku. W sesji udział wzięli przedstawiciele 
Policji: Pan Piotr Zacharski - Zastępca Komendanta 
Powiatowego Policji w Pabianicach oraz Pan Ro-
bert Krawczyk - Komendant Komisariatu Policji 
w Konstantynowie Łódzkim, którzy zapewniali, iż 
likwidacja Posterunku Policji w Lutomiersku nie 
przyczyni się do zmniejszenia bezpieczeństwa 
mieszkańców, a spowodowana jest likwidacją po-
sterunków policji w całym kraju.

Pan Robert Krawczyk - Komendant Komisariatu 
Policji w Konstantynowie Łódzkim zapewniał, iż 

mieszkańcy nie odczują zmian, będzie utworzo-
ny punkt konsultacyjny w którym dotychczasowi 
policjanci posterunku policji w Lutomiersku, będą 
pełnili dyżury. Każdy z nich otrzyma telefon ko-
mórkowy poprzez który mieszkańcy będą mogli 
się z nimi kontaktować. Policjanci będą poruszać 
się tym samym samochodem co dotychczas. Za-
pewnił, iż poziom bezpieczeństwa mieszkańców 
nie spadnie. Punkt konsultacyjny będzie czynny 
dwa razy w tygodniu, a teren będzie patrolowany 
codzienne jak dotychczas.

Głos również zabrał Pan Wójt, który wyraził sta-
nowczy sprzeciw co do zamiaru likwidacji Poste-
runku Policji w Lutomiersku. Wyraził przekonanie, 
że likwidacja posterunku wpłynie negatywnie na 
stan bezpieczeństwa publicznego w gminie. Plano-
wane zmiany doprowadzą do utraty wypracowa-
nej przez Policję, przez lata: więzi z ludźmi i spo-
wodują gorsze rozeznanie w sprawach lokalnego 
środowiska. Skutkiem tych zmian będzie spadek 
poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców 
Gminy Lutomiersk. Wyraził przekonanie, iż obecny 
system organizacyjny działa prawidłowo i nie ma 
potrzeby żeby go zmieniać, gdyż zamiast poprawy 
sytuacji efekt może być odwrotny. Dla skutecz-
nego działania Policji konieczna jest doskonała 
znajomość lokalnego środowiska. Po to aby śro-
dowisko poznać powinno się działać od wewnątrz 
a nie z zewnątrz. Policja powinna być jak najbliżej 
mieszkańca. 

Pana Wójta poparli wszyscy obecni na sesji 
radni, czego wynikiem było jednogłośne podjęcie 
uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska w spra-
wie zamiaru likwidacji Posterunku Policji w Luto-
miersku, w której Rada Gminy Lutomiersk wyra-
ziła stanowczy sprzeciw co do zamiaru likwidacji  
z dniem 01.12.2012r. Posterunku  Policji.

Ponadto na sesji przyjęto informację o stanie 
realizacji zadań oświatowych w Gminie Lutomiersk 
w roku szkolnym 2011/2012, którą przedstawiła 

Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Oświaty. Zostały 
przedstawione również informacje z działalności 
stałych komisji Rady za I półrocze oraz informacja 
Wójta Gminy Lutomiersk i informacja Przewodni-
czącego Rady Gminy Lutomiersk dotycząca analizy 
oświadczeń majątkowych. 

26 listopada radni podjęli dwie uchwały doty-
czące podatków lokalnych:

•  w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów 
wymiaru podatku rolnego na 2012 rok,

•  w sprawie określenia wysokości stawek po-
datku od nieruchomości, zarządzenia poboru 
podatku w drodze inkasa oraz określenia wy-
nagrodzenia za inkaso.

Wprowadzono zmiany w pięciu planach za-
gospodarowania przestrzennego dla obszarów 
położonych w obrębach geodezyjnych: Wrząca, 
Babice i Babiczki, Dziektarzew, Mikołajewice i Wy-
goda Mikołajewska, Kazimierz, Prusinowice i Za-
lew w Gminie Lutomiersk.

Przyjęto uchwałę w sprawie wymagań, jakie 
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczy-
stości ciekłych, jak również uchwalono Gminny 
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych Gminy Lutomiersk na rok 
2013 oraz Gminny Program Przeciwdziałania Nar-
komanii Gminy Lutomiersk na rok 2013. 

Na sesjach wprowadzono także zmiany w bu-
dżecie gminy na 2012 oraz w Wieloletniej Progno-
zie Finansowej na lata 2012-2019. Rozpatrzono 
skargi i wnioski które wpłynęły do rady gminy. 

Wszystkie podjęte na sesjach uchwały udostęp-
nione zostały w Biuletynie Informacji Publicznej 
(BIP) prowadzonym przez Urząd Gminy Lutomiersk 
pod adresem: www.bip.lutomiersk.akcessnet.pl.

Gmina Lutomiersk
informuje o przystąpieniu do realizacji projektu p.n.

 „Mały człowiek-duże możliwości”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX rozwój wykształcenia i kompetencji w regio-
nach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edu-
kacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych 
uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług 
edukacyjnych

Okres realizacji projektu: od 01.09.2012r do 31.08.2013r.

Wnioskowane dofinansowanie: 64.764,67 zł.

 W s z y s t k i m 
C z y t e l n i k o m 
życzymy, aby 
nadchodzące dni 
Nowego Roku 
były tak piękne 
i szczęśliwe, jak 
ten jeden wigilijny 
wieczór, aby przy 
ś w i ą t e c z n y m 
stole nie zabrakło 
światła i ciepła 
rodzinnej atmosfery. 
Życzymy, aby w 
Państwa domach 
pojawiła się radość, 
szczęście, życzliwość, 
w z a j e m n e 
zrozumienie i speł-

nienie marzeń a w życiu obecne były same dobre 
myśli, oraz wiara i nadzieja na lepsze jutro.

Wesołych Świąt i Do Siego Roku życzą:
Dyrektor Gminnego Ośrodka Oświaty w Lutomiersku

Agnieszka Kiedrzyńska z pracownikami
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5 listopada br. roku został uroczyście otwarty Ośrodek Zdrowia w Lutomier-
sku. Zaproszonych gości i pacjentów powitała Pani Maria-Winiecka Górniak. 
Poświęcenia gruntownie odnowionego obiektu dokonał ksiądz Marek Kowalski 
proboszcz parafii Lutomiersk. 

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali przedstawiciele Spółki LUTMED 
oraz władze samorządowe gminy Lutomiersk. Ostatnim akcentem oficjalnej czę-
ści uroczystości były wystąpienia zaproszonych gości oraz zwiedzanie przychodni. 
Goście i pacjenci podziwiali nowe gabinety lekarskie i zabiegowe oraz przestron-
ną rejestrację. 

Ośrodek Zdrowia lśni nowoczesnością i czystością. Budynek został częściowo 
rozbudowany a także docieplony i odmalowany. Wymieniono okna i drzwi. Dach 
pokryto blachodachówką. Założono nowe instalacje: elektryczną, kanalizacyjną, 
wodną i gazową. Przed budynkiem utworzono parkingi dla samochodów i ułożo-
no nowe chodniki wzdłuż całej ulicy Dąbrowskiego. 

Wejścia do przychodni dostosowane zostały do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. W budynku znalazł się również gabinet stomatologiczny. Budynek 
Przychodni mieści się przy ulicy Dąbrowskiego 21. Ośrodek Zdrowia pracuje od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Rejestracja odbywa się 
w godzinach pracy poradni.

Otwarcie Ośrodka Zdrowia w Lutomiersku

KOLEJNE INWESTYCJE

1.  Zakończono realizację inwestycji pn. BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPOR-
TOWYCH W RAMACH PROGRAMU „MOJE BOISKO-ORLIK 2012” (BOISKO 
PIŁKARSKIE ORAZ BOISKO WIELOFUNKCYJNE WRAZ Z ZAPLECZEM SANI-
TARNO-SZATNIOWYM) na działce przy Szkole Podstawowej w Lutomiersku.  
Obecnie trwają czynności odbiorowe związane z koniecznością uzyskania 
decyzji pozwolenia na użytkowanie, wydawanej przez Powiatowy Inspek-
torat Nadzoru Budowlanego.

2.  5 listopada br. przekazano do eksploatacji wyremontowany i przebudowa-
ny Ośrodek Zdrowia w Lutomiersku, mieszczący się przy ul. Dąbrowskiego 
21.

3.  W połowie listopada br. zakończono dostawy kruszywa drogowego „dolo-
mit” w ilości 730 ton o frakcji od 0 do 31,5 mm z przeznaczeniem na napra-
wy dróg gruntowych. Wartość dostaw to kwota w wys. 45.792,90zł. brutto.

4.  We wrześniu br. zakończono wykonywanie ZMIAN W DOKUMENTACJI PRO-
JEKTOWEJ SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM ORAZ ŁĄCZNI-
KA Z ISTNIEJĄCĄ SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ W LUTOMIERSKU. Zmiana doku-
mentacji ma docelowo umożliwić etapowanie inwestycji. W pierwszym 
etapie wybudowany zostanie łącznik szkoły i sali, jako niezależnie 
funkcjonujący obiekt, zasilony w media (instalacja elektryczna, wod-
na, sanitarna, zbiornik na nieczystości płynne). Rozpoczęcie realizacji 
robót budowlanych planuje się w 2013r.

5.  W październiku br. odebrano dokumentację projektową dot. inwe-
stycji: DOBUDOWA GARAŻU I SANITARIATÓW DO BUDYNKU REMIZY 
STRAŻACKIEJ W ORZECHOWIE.

OTWARCIE DROGI W ALBERTOWIE

W sobotę 17 listopada br. nastąpi-
ło oficjalne otwarcie nowej asfaltowej 
drogi gminnej w miejscowości Alber-
tów. 

W uroczystym przecięciu wstęgi 
udział wzięli: ksiądz Andrzej Chmie-
lecki proboszcz parafii Kazimierz, 
Wójt Gminy Lutomiersk Tadeusz Bor-
kowski, Przewodniczący Rady Gminy 
Lutomiersk - Tadeusz Rychlik, Radni 
Gminy Lutomiersk, sołtys sołectwa 
Albertów Pan Piotr Kowalski oraz 
mieszkańcy sołectwa. 

Zaproszonych gości powitał Pan 
Piotr Kowalski, który w imieniu miesz-
kańców podziękował za wykonanie 
nawierzchni bitumicznej. 

Nowa drogę poświęcił ksiądz An-
drzej Chmielecki.

Radosnych Świąt Bożego Narodze-
nia i wszelkiej pomyślności w 2013 Roku 
Wszystkim Naszym Czytelnikom i ich Naj-

bliższym życzy Redaktor Naczelny „Wiado-
mości Lutomierskich”



Strona 4 WIADOMOŚCILUTOMIERSKIE

INFORMACYJNY BIULETYN SAMORZĄDOWY

grudzień 2012

Mikołajki 2012

DROGA POWIATOWA KAZIMIERZ - PUCZNIEW
ZAKWALIFIKOWANA DO DOFINANSOWANA

Informujemy, że wniosek na remont drogi Kazimierz – Puczniew złożony do 
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w ramach Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych - Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój otrzymał 
wysoką punktację i został zakwalifikowany do dofinansowania.

W związku z tym środki na wyżej wymienioną drogę pochodzić będą z Gmi-
ny Lutomiersk, która ma przekazac powiatowi dotację w wysokości 1.200.000 zł 
ze środków powiatu oraz rządowego w/w programu zwanemu „Schetynówką”. 
Droga zostanie wyremontowana na długości ok. 10 km oraz pobudowane zostaną 
chodniki na wybranych odcinkach.

Gospodarka droGowa
1.  W miesiącu październiku br. zrealizowany został III etap zakupu i dostawy kru-

szywa na naprawy dróg gruntowych w ilości 730 ton za kwotę 45.792,90 zł 
w miejscowościach:

 - Madaje Nowe na odcinku ok. 450 mb
 - Stanisławów Nowy na odcinku ok. 100 mb ( na zaklinowanie )
 - Wrząca, ul. Wrzosowa na odcinku ok. 70 mb
 - Antoniew na odcinku ok. 120 mb + 1 zest. do rozwiezienia.
2.)  Wykonano nawierzchnię asfaltową na n/w zadaniu: „Przebudowa odcinka 

drogi w Albertowie” na dł. 1,3 km. Wartość robót budowlanych stanowi kwota 
w wys. 278.385,90zł.

3.)  W miejscowości Malanów na pow. 120,0 m2 wykonano remont chodnika 
i wjazdu do posesji, polegający na wymianie zniszczonych krawężników na 
nowe i wymianie zniszczonych płyt chodnikowych na kostkę betonową. War-
tość robót to kwota 13.246,51zł.

4.)  Zakupiono masę bitumiczną w ilości 6,36 tony służącą do naprawy nawierzchni 
dróg bitumicznych na zimno na drodze Kazimierz – Zdziechów Nowy i Puczniew 
– Mianów.

5.)  W celu poprawy bezpieczeństwa na drogach zakupiono oznakowanie piono-
we i tablice z nazwą miejscowości Zalew, Prusinowice, Legendzin, Zdziechów 
Kolonia, Żurawieniec, Żurawieniec - Leonów. Na odcinku drogi asfaltowej przy 
kościele w Mikołajewicach zamontowano 2 szt. progów zwalniających oraz na 
odcinku ul. Wiejskiej we Wrzącej. Zamontowano tablice z nazwą ulicy: Norwida 
i Wodna w Kazimierzu, Słoneczna w Mirosławicach i Nowa w Lutomiersku. Od-
nowiono oznakowanie poziome przy szkołach w Lutomiersku i Kazimierzu oraz 
przejście i linię segregacyjną w Babiczkach 

6.)  Zakupiono 500 kg soli drogowej na interwencyjne likwidowanie śliskości dróg 
i ulic o nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniach, łukach ( pionowych, pozio-
mych) i podjazdach.

7.)  W związku z planowaną wspólną realizacją zadania przez Powiat Pabianicki 
i Gminę Lutomiersk w ramach wieloletniego programu pod nazwą : Narodowy 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność 
– Rozwój, Gmina Lutomiersk udzieli w roku 2013 pomocy finansowej Powia-
towi Pabianickiemu w formie dotacji w kwocie nie większej niż 1.200.00 zł na 
zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3709 E Kazimierz – Puczniew, 
gm. Lutomiersk”.

Mikołajki 2012
3 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Lutomiersku, jak co 

roku, dzieci i młodzież ze Szkół Podstawowych uczestniczyły w spe-
cjalnie przygotowanym na ten dzień przedstawieniu, które wprowa-
dziło wszystkich w przedświąteczny nastrój. Zgodnie ze zwyczajem 
pod koniec spotkania wszystkie dzieci zostały obdarowane przez 
Świętego słodkościami. 

Pożegnaliśmy Stanisława Olasa
W dniu 02.12.2012 

r. delegacja Samo-
rządowców i Druhów 
Ochotników z Jedno-
stek OSP z Gminy Luto-
miersk pod przewod-
nictwem Wójta Gminy 
Lutomiersk uczestni-
czyła w Wierzchach, 
w Gminie Zadzim w 
uroczystościach po-
grzebowych Pana Sta-
nisława Olasa - Posła 
na Sejm RP, Przewod-
niczącego Sejmiku Wo-
jewództwa Łódzkiego, 
Członka Zarządu Woje-

wództwa Łódzkiego, działacza PSL, bankowca. W ostatniej drodze Panu Stani-
sławowi Olasowi towarzyszyły również tłumy mieszkańców okolicznych gmin, 
licznie przybyli parlamentarzyści m.in. prezes PSL Janusz Piechociński, b. wi-
cepremier Waldemar Pawlak, wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak, 
minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba, sekretarz stanu w Kan-
celarii Premiera Rady Ministrów Ewa Kierzkowska, prezes ZW PSL woj. Łódz-
kiego poseł Mieczysław Łuczak, posłowie Klubu Parlamentarnego PSL, Mar-
szałek Województwa Łódzkiego – Witold Stępień, samorządowcy, bankowcy, 
strażacy oraz przedsiębiorcy. W przeszłości Pan Stanisław Olas wielokrotnie 
wspierał Gminę Lutomiersk w pozyskiwaniu środków pomocowych służących 
m.in. rozwojowi infrastruktury drogowej, oświaty oraz jednostek OSP w Gmi-
nie Lutomiersk. Był wypróbowanym przyjacielem Naszej Gminy.

Cześć Jego Pamięci!

AKCJA Z I M A
Akcję ZIMA 2012/2013 na terenie Gminy Lutomiersk 

prowadzi: 
- na drogach gminnych Referat Rozwoju Gospodarczego 
i Zamówień Publicznych:
Pani Krystyna Łuczak tel. służbowy (43) 6775-011 wew. 116 w godz. 
7.30-15.30. Po godzinach pracy i w dni wolne utrudnienia na drogach gminnych 
związane z odśnieżaniem należy zgłaszać na następujące numery alarmowe : 
696 – 208 -043, 602-715-603, 696-147-469

Bezpośrednio zimowym utrzymaniem:
- na drodze wojewódzkiej 710 Łódź – Konstantynów – Szadek kieruje Rejon 
Dróg Wojewódzkich w Poddębicach (43) 678-23-42 i Obwód Drogowy w 
Zygrach tel. (43) 678 – 69 – 85;
- na drogach powiatowych przebiegających przez teren gminy Lutomiersk 
kieruje Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Wydział Dróg i Mostów, tel. 
służbowy (42) 225-40-27,225-40-48,225-40-54, tel. alarmowy: 605-223-
808.

Poniżej wykaz dróg powiatowych na terenie Gminy Lutomiersk:
1. dr nr 3300E Lutomiersk – Wodzierady 3,5 km 
2. dr nr 3301E Lutomiersk – Janowice 4,4 km 
3. dr nr 3314E Lutomiersk – Czołczyn – Szydłów 8,6 km 
4. dr nr 3314E Lutomiersk – Porszewice 6,2 km 
5.  dr nr 3709E Kałów – Lutomiersk 19,5 km(od drogi wojewódzkiej do granic 

Powiatu) 
6.  dr nr 5166E Lutomiersk – Babice 3,9 km(od drogi wojewódzkiej do granic 

Powiatu) 
7. dr nr 1112E Babice – Babiczki 2,0 km 
8. dr nr 3315E Charbice – Malanów 3,5 km 
9. dr nr 3706E Kuciny – Kwiatkowice (w granicach Powiatu) 6,1 km 
10. dr nr 3719E Sarnów – Malanów 1,8 km 

STANDARD 4 – jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana 
na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

Zadania właścicieli nieruchomości:
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.) właściciele nieruchomości 
, do których przylegają chodniki, zobowiązani są do zapewnienia możliwości 
bezpiecznego poruszania się pieszych i oczyszczania ze śniegu i lodu 
chodników.
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Szkolenia zawodowe GOPS

W ramach projektu „Krok w przyszłość” re-
alizowanego w 2012 r. przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Lutomiersku, beneficjen-
ci projektu mają szansę poprawić swoją sytu-
ację społeczną, jak i na rynku pracy poprzez 
uczestnictwo w szkoleniach zawodowych. 

Po ukończonych spotkaniach z psychologiem 
oraz po przeprowadzonych zajęciach indywi-
dualnych i grupowych z doradcą zawodowym 
przyszedł czas zdobycia kwalifikacji zawodo-
wych, w celu zwiększenia szans na zdobycie 
zatrudnienia. Poszczególne szkolenia zawodo-
we rozpoczęły się 29.10.2012 r. a zakończyły 
14.12.2012 r. 

W ramach realizacji projektu pięć osób wzię-
ło udział w szkoleniach zawodowych pn. „sprze-
dawca”, dwie osoby uczestniczyły w szkoleniu 
„opiekunka domowa nad osobą  starszą i nie-
pełnosprawną”, dwie osoby zdecydowały się 
na szkolenie zawodowe pn. „bukieciarz”, jed-
na osoba będzie wykwalifikowaną „opiekunką 
dziecięcą” oraz jedna beneficjentka ukończyła 
szkolenie zawodowe pn „opiekunka w żłobku 
lub klubie dziecięcym”. 

Zajęcia z doradcą zawodowym wykazały, iż 
jeden beneficjent ma predyspozycje do wy-
konywania zawodu murarz, drugi natomiast 
świetnie odnajdzie się w zawodzie operator 
koparko – ładowarki. Udział w projekcie umoż-
liwił tym osobom uczestniczenie właśnie w ta-
kich szkoleniach zawodowych. Szeroki wachlarz 
szkoleń zawodowych w jakich uczestniczyli 
beneficjenci projektu, dostosowany został do 
indywidualnych predyspozycji osobowościo-
wych każdego z uczestników projektu. Ponadto 

czterech beneficjentów uczęszczało na kurs prawa jazdy kat. „B”, co będzie przepustką do niezależności i samodzielnego 
dojazdu do przyszłego miejsca pracy. Jedna osoba w ramach projektu uzupełnia wykształcenie w Liceum dla Dorosłych w 
Konstantynowie Łódzkim. Dodatkowo beneficjenci projektu w terminie od 08.10.2012 r. do 08.12.2012 r. mogli zrealizować 
vouchery na wybrane przez siebie usługi fryzjerskie w zakładzie fryzjerskim „IWONA” w Lutomiersku na ul. 3 Maja 8.  Uro-
czyste zakończenie projektu dla beneficjentów oraz ich dzieci zaplanowano na 18.12.2012 r. Będzie to nagroda za aktywny 
udział w zakończonych szkoleniach oraz chęć i zapał do zmian swojej sytuacji życiowej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Lutomiersku jest na etapie przygotowań do realizacji projektu „Krok w przyszłość” w kolejnym roku kalendarzowym. 

Projekt „Krok w przyszłość”
realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku

jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Informacja Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych – Sekcja Lutomiersk

W dniu 24.11.2012 r. odbyło się uroczyste zakończenie sezonu lotowego 2012.
Poniżej podajemy wyniki w lotach gołębi dorosłych oraz wyniki w lotach gołębi młodych w 2012 r.

W lotach gołębi dorosłych:
Zakrzewski Przemysław – mistrz
Zbigniew Maurer – I vicemistrz

Tadeusz Zbrożyński – II vicemistrz
W lotach gołębi młodych:

Przemysław Zakrzewski - mistrz
Jan Bilski - I vicemistrz

Tadeusz Zbrożyński - II vicemistrz
Najlepszego lotnika pośród gołębi dorosłych wywalczył gołąb Kolegi Przemysława Zakrzewskiego, natomiast w lotach 

gołębi młodych najlepszym lotnikiem został gołąb kolegi Przemysława Zakrzewskiego.
Gratulujemy kolegom hodowcom wyników, pucharów oraz dyplomów. Wszystkim kolegom hodowcom życzymy sukce-

sów w latach następnych. Zapraszamy miłośników gołębi do wstępowania do naszej sekcji.
Z okazji zbliżających się Świąt Panu Wójtowi, Radzie Gminy, pracownikom samorządowym, kolegom hodowcom i ich 

rodzinom oraz mieszkańcom Gminy Lutomiersk składamy Najserdeczniejsze Życzenia Bożonarodzeniowe oraz Życzenia 
Szczęśliwego Nowego Roku.

 Z pozdrowieniem „DOBRY LOT” Zarząd PZHGP – Sekcja Lutomiersk

Obchody Święta 
Niepodległości 

w Gminie 
Lutomiersk

Obchody 94 rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości rozpo-
częto od złożenia wiązanek kwiatów 
i zapalenia zniczy w miejscach pa-
mięci na terenie Gminy Lutomiersk. 

Msza Święta w intencji Ojczyzny 
została odprawiona w Kościele Pa-
rafialnym p.w. Matki Boskiej Szka-
plerznej w Lutomiersku. Po uroczy-
stej mszy władze samorządowe, 
druhowie OSP, kombatanci, dzieci i 
młodzież wraz z pocztami sztanda-
rowymi oraz zaproszeni goście udali 
się do Gminnego Ośrodka Kultury, 
gdzie odbyła się druga część uroczy-
stości. 

Część artystyczną z okazji Święta 
Niepodległości przygotowali ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Kazi-
mierzu - klasy IV-VI pod kierunkiem 
Anny Adaszyńskiej – nauczyciela 
historii, przybliżając wszystkim hi-
storię naszego państwa. Uczniowie 
przenieśli zebranych w odległe czasy 
wcielając się w znane postacie hi-
storyczne. 

W klimat tamtych listopadowych 
dni przeniosła biało – czerwona de-
koracja, flaga, godło, jesienne liście 
i sosnowe krzyże. Występ uczniów 
przeplatany był muzyką i pieśniami 
patriotycznymi przygotowanymi 
pod kierunkiem Piotra Zganiacza – 
nauczyciela muzyki. 

W uroczystości wzięli udział wła-
dze gminy, kombatanci, druhowie 
OSP zaproszeni goście i młodzież 
z czterech szkół. Akademia był wy-
razem wdzięczności i uznania dla 
tych, którzy walczyli i ginęli za wolną 
Polską.

Niech Nadchodzące Święta 
Bożego Narodzenia przyniosą 

dużo radości, a Nowy 2013 
Rok będzie czasem 

pomyślności i spełnienia 
marzeń. 

Wszystkim Podopiecznym 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Lutomiersku 

życzenia składa 
Dorota Pabjańska kierownik GOPS 

wraz z pracownikami
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Dzień Seniora
25 października 2012 r. członkowie Związku Emerytów i Rencistów z terenu Gminy Lutomiersk jak każdego roku obchodzili swoje święto – Dzień Seniora. Zaproszeni 

goście wraz z seniorami w tym roku świętowali na Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutomiersku. Tym razem wyjątkową atrakcją była możliwość przeniesienia się do XIX 
wieku, dzięki przepięknym i wyjątkowym strojom z tamtej epoki. Każdy chętny mógł przymierzyć wybrany przez siebie strój i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Ponadto 
świetną  zabawę zapewnił występ zespołu muzycznego, przy którym wszyscy chętnie się bawili, co widać na zdjęciach, a przepyszne specjały przygotowane przez panie 
seniorki dodały wszystkim sił do znakomitego świętowania. 

PIEROGI Z DZIEKTARZEWSKICH DÓBR
W dniach 12-14 października odbyły się w Łodzi Targi Naturalnej Żywności NA-

TURA FOOD. Organizatorem imprezy były Międzynarodowe Targi Łódzkie, a ho-
norowy patronat na Targami sprawował m. in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Oficjalnym partnerem targów była Grupa IFOAM EU, europejska struktura Mię-
dzynarodowej Federacji Rolnictwa Ekologicznego. W hali prezentowało swoje wy-
roby 206 wystawców z Polski i zagranicy, oferując szeroką ofertę produktów eko-
logicznych, naturalnych i tradycyjnych, nie brakowało dystrybutorów i właścicieli 
sklepów z żywnością wysokiej jakości, Kół Gospodyń Wiejskich i innych organizacji. 
Ze swoim produktem regionalnym zaprezentowało się Stowarzyszenie Społecz-
no – Kulturalne Mieszkańców Wsi Dziektarzew reprezentowane przez p. Alicję 
Zwolińską - Prezesa Stowarzyszenia, p. Elżbietę Krawczyk wiceprezesa oraz p. Kata-
rzynę Kołodziejczak – Kostecką. Stowarzyszenie wystawiło na targach pierogi zro-
bione według oryginalnej receptury. Nim zostały one wystawione musiały przejść 
proces kwalifikacyjny. 

W ramach targów Natura Food „Pierogi z dziektarzewskich dóbr” zostały zgło-
szone do V Wojewódzkiego Konkursu Produktów Tradycyjnych TYGIEL SMAKÓW. 
Celem Konkursu TYGIEL SMAKÓW jest identyfikacja i promocja produktów wy-
twarzanych tradycyjnymi metodami na terenie województwa łódzkiego. Konkurs 
organizowany jest cyklicznie przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Do rywalizacji 
stanęło 34 produktów żywnościowych wytworzonych na terenie województwa 
łódzkiego. Produkty oceniane były w sześciu kategoriach. 

ZMIANY W ZARZĄDZIE ZWIĄZKU 
EMERYTÓW I RENCISTÓW W LUTOMIERSKU

W związku z rezygnacją Pani Janiny Adamczyk z funkcji przewodniczącej oraz 
Pani Danieli Leśniewskiej ze stanowiska skarbnika, 6 grudnia br. odbyły się wybory 
uzupełniające do Zarządu Związku Emerytów i Rencistów w Lutomiersku. Wybory 
rozpoczęto od zapoznania wszystkich uczestników zebrania z zasadami głosowa-
nia oraz sposobem zgłaszania kandydatów na poszczególne funkcje. Po przedsta-
wieniu kandydatów przystąpiono do głosowania. W wyniku jawnego głosowania 
Przewodniczącą Związku Emerytów i Rencistów w Lutomiersku została Pani Da-
niele Leśniewska, a skarbnikiem Pani Jadwiga Kukulak Na zakończenie spotkania 
Pani Janina Adamczyk dotychczasowa Przewodnicząca Związku złożyła serdeczne 
podziękowania za bardzo dobrą współpracę władzom samorządowym Gminy Lu-
tomiersk, pracownikom Urzędu Gminy, członkom Związku Emerytów i Rencistów 
w Lutomiersku oraz pracownikom GOPS-u z Panią Kierownik Dorotą Pabjańską na 
czele. Udział w zebraniu wzięła również Pani Jadwiga Kochańska Przewodnicząca 
Związku Emerytów i Rencistów w Zduńskiej Woli.

Od lewej: Pani Jadwiga Kochańska – Przewodnicząca ZEiR w Zduńskiej Woli, 
Pani Leokadia Bujnowicz - Zastępca Przewodniczącej Związku w Lutomiersku, Pani 
Janina Adamczyk – była Przewodnicząca Związku w Lutomiersku, Pani Jadwiga Ku-
kulak Skarbnik oraz Pani Daniela Leśniewska – Przewodnicząca Związku Emerytów 
i Rencistów w Lutomiersku

Z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego 2013 

Roku zdrowia, radości 
i pogody ducha życzy 
Zarząd Koła Związku 

Emerytów i Rencistów 
w Lutomiersku

OTWARCIE NOWEJ PRACOWNI PLASTYCZNEJ
We wtorek 30 października o godzinie 
16.00 odbyło się uroczyste otwarcie no-
wej pracowni koła plastycznego. Dawne 
pomieszczenia restauracyjne „Hades”, 
w podziemiach Gminnego Ośrodka Kul-
tury, zostały zrewitalizowane i zaadapto-
wane na przestronną, jasną pracownię. 
Oprócz głównej sali, gdzie będą odbywa-
ły się zajęcia plastyczne, przygotowano 
również mniejsze pomieszczenie, które 
będzie służyć jako zaplecze do przecho-
wywania materiałów plastycznych, oraz 
licznych prac wykonanych na zajęciach.

 Licznie przybyli goście mogli zwiedzić 
pracownię oraz obejrzeć specjalnie przy-
gotowaną na tę okazję wystawę prac 
wykonanych przez młodych artystów. 
Z pewnością w takiej pracowni powsta-
nie jeszcze wiele wspaniałych dzieł, któ-
re pokażemy na kolejnych wystawach!!!!

koMUNIkaT
Zarząd Koła Gminnego Związku Emerytów i Rencistów w Lutomiersku in-

formuje, że pełni dyżury w każdą środę tygodnia w Gminnym Ośrodku Kultury 
(pokój nr 5) w godzinach od 9.00 do 11.00. Wszystkich zainteresowanych ser-
decznie zapraszamy.

Daniela Leśniewska
Przewodnicząca Związku Emerytów i Rencistów w Lutomiersku
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Dzień Seniora

Zarząd Koła Emerytów i Rencistów 
w Lutomiersku pragnie podziękować wszystkim, 
którzy okazali wsparcie i pomoc przy organizacji 

Dnia Seniora, a w szczególności:

Panu Tadeuszowi Borkowskiemu 
– Wójtowi Gminy Lutomiersk

Pani Dorocie Pabjańskiej  i pracownikom 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Lutomiersku

Panu Piotrowi Pączkowi i pracownikom 
Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku

Panu Jerzemu Paczkowskiemu - Prezesowi OSP 
w Lutomiersku
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INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU 
 „ Mały człowiek - duże możliwości”

Projekt systemowy realizowany przez Gminę Lutomiersk o nazwie „Mały czło-
wiek - duże możliwości” to projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX „Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.1. Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych 
w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic 
w jakości usług edukacyjnych.

Projekt „ Mały człowiek - duże możliwości” ma wesprzeć działania wszystkich 
szkół podstawowych z terenu gminy Lutomiersk w realizacji treści i wymagań 
określonych w nowej podstawie programowej dla pierwszego etapu edukacyj-
nego.

Decyzja przystąpienia Gminy Lutomiersk do realizacji projektu wynikła 
z wcześniejszych deklaracji wszystkich szkół podstawowych, dla których Gmina 
jest organem prowadzącym, o chęci przystąpienia do realizacji Projektu.

Realizacja projektu przewidziana jest od września 2012 roku do czerwca 
2013r. w trzech szkołach podstawowych, tj. w Szkole Podstawowej w Lutomier-
sku, w Kazimierzu i w Szydłowie. 

Uczestnikami projektu są wyłącznie uczniowie i uczennice, które w roku szkol-
nym 2012/2013 uczęszczają do klas I- III szkoły podstawowej. Udział uczestników 
projektu (uczniów i uczennic klas I- III) jest bezpłatny.

W ramach Projektu szkoły podstawowe zostały doposażone w pomoce dy-
daktyczne niezbędne do realizacji zajęć w ramach indywidualizacji nauczania 
i wychowania. Każda szkoła podstawowa uczestnicząca w projekcie realizuje 
zajęcia dodatkowe wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego opra-
cowane przez zespół nauczycieli danej szkoły. Zajęcia realizowane są w ramach 
tzw. godzin karcianych, czyli obowiązkowych dodatkowych 2 godzin w tygodniu, 
które nauczyciel ma obowiązek przeznaczyć na rzecz pracy z uczniami w ramach 
realizowanego czasu pracy i nie są finansowane w ramach realizowanego pro-
jektu. Przewidziana liczba godzin zajęć dodatkowych to 1 godzina tygodniowo 
dla każdego ucznia biorącego udział w projekcie. Liczebność grup jest zgodna 
z rozporządzeniem MEN z dnia 17 listopada 2010r w sprawie zasad udzielania 
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszko-
lach, szkołach i placówkach.

 W Szkole Podstawowej w Kazimierzu realizowane są zajęcia w 3 grupach (dla 
24 uczniów) Są to zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu 
i pisaniu, oraz dla dzieci z trudnościami w matematyce

Wnioskowana kwota na doposażenie bazy dydaktycznej w Szkole Podstawo-
wej w Kazimierzu wynosi 15.404,86 zł.

W Szkole Podstawowej w Szydłowie realizowane są zajęcia w 4 grupach, łącz-
nie dla 20 uczniów w tym dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu 
i pisaniu, z trudnościami w matematyce, czytaniu, pisaniu i matematyce, oraz dla 
uczniów z wadami postawy 

W ramach projektu zakupione zostały pomoce związane z indywidualizacją 
nauczania. Wnioskowana kwota na doposażenie bazy dydaktycznej wynosi 
14.088,63

W Szkole Podstawowej w Lutomiersku po przeprowadzonej diagnozie zapla-
nowano zajęcia dla 8 grup (łącznie 64 uczniów) w tym dla

- uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, z trudnościami 
w matematyce, oraz zajęcia socjoterapeutyczne i zajęcia rozwijające zaintereso-
wania matematyczno-przyrodnicze

W ramach projektu zakupione zostały pomoce związane z indywidualiza-
cją nauczania. Wnioskowana kwota na doposażenie bazy dydaktycznej wynosi 
35 271,18 zł.

Szczegółowy harmonogram dodatkowych zajęć dla uczniów i uczennic klas 
I- III jest dostępny w każdej ze szkół uczestniczących w Projekcie. 

Uczestnik Projektu (uczniowie i uczennice klas I-III szkoły podstawowej) przy-
stępują do Projektu poprzez podpisanie przez rodzica lub przedstawiciela usta-
wowego, deklaracji uczestnictwa wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych. 

Gmina Lutomiersk zgodnie z założeniami projektowymi prowadzić będzie sta-
ły monitoring frekwencji i postępów uczestnika projektu za pomocą dziennika 
zajęć, a także pomiarów tzw. rezultatów miękkich, który będzie realizowany z 
wykorzystaniem ankiet wypełnianych przez rodziców, nauczycieli, dzieci. 

Prawidłowa realizacja przedstawianego Projektu „Mały człowiek- duże moż-
liwości” ma doprowadzić do osiągnięcia celu podstawowego, jakim jest wyrów-
nanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu kształcenia 
dzieci z klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych z terenu naszej Gminy.

Wszystkim Druhom i Sympatykom OSP z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego 2013 Roku 
życzenia zdrowia, radości, sukcesów w pracy zawodowej 

i w życiu osobistym składa w imieniu Zarządu Gminnego OSP 
RP w Lutomiersku   Prezes Zarządu Tadeusz Nowak

Na 100-lecie OSP do Czołczyna zje-
chali zaproszeni goście i 19 jednostek 
straży pożarnych z terenu gminy Lu-
tomiersk. W niedzielę 23 września br. 
druhowie zebrali się przed posesją soł-
tysa wsi Czołczyn. O godz. 1330 ruszyli 
w kierunku strażnicy. Dowódca uroczy-
stości dh Zdzisław Sromecki wprowadził 
orkiestrę, poczty sztandarowe i pluton 
strażaków na plac uroczystości. Tutaj 
dowódca uroczystości złożył raport dh 
Stanisławowi Bednarczykowi wicepre-
zesowi Zarządu Wojewódzkiego Związ-
ku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łodzi. 
Podniesiono flagę na maszt. 

Odprawiona została Msza św. w in-
tencji strażaków, którą celebrował i wy-
głosił homilię ksiądz kanonik Marek 
Kowalski- kapelan i proboszcz parafii Lu-
tomiersk . W celebracji Mszy św. uczest-
niczył także ks. Arkadiusz Piotrowski . 
Następnie powitano władze i zebranych 
gości.

Minutą ciszy uczczono pamięć dru-
hen i druhów, którzy odeszli na wieczną 
wartę. Dh Dominik Kubik odczytał histo-
rię OSP Czołczyn. 

W kolejnym punkcie programu goście 
honorowi odsłonili tablicę pamiątkową 
upamiętniającą obchody 100-lecia, któ-
ra została poświęcona, a delegacja zło-
żyła pod nią kwiaty.

Złotym Znakiem Związku odznaczo-
na została OSP Czołczyn. Aktu dekoracji 
sztandaru dokonał dh Stanisław Bednar-
czyk wiceprezes Zarządu Oddziału Wo-
jewódzkiego Związku OSP RP w Łodzi.

Na wniosek Wójta Gminy Lutomiersk 
a postanowieniem Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej za zasługi w dzia-
łalności społecznej na rzecz ochrony 
przeciwpożarowej, Brązowymi Krzyża-
mi Zasługi odznaczeni zostali druhowie 
strażacy:

Czesław Drobina, Henryk Kierzkow-
ski, Paweł Kozłowski, Andrzej Opara, 
Janisław Pietrasik, Andrzej Pintera 
i Stanisław Urbańczyk. Pan Paweł Bej-
da Wicewojewoda Łódzki uhonorował 
zasłużonych powyższymi odznaczeniami 
państwowymi. Następnie druhom z OSP 
Czołczyn wręczone zostały odznaczenia 
resortowe.

Medalem Honorowym im. Bolesła-
wa Homicza odznaczony został dh Ma-
rian Zakrzewski .

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnic-
twa otrzymali: druhowie: Adamiak Ta-
deusz, Drobina Czesław, Kacprzak Paweł 
, Szkudlarek Jerzy.

Srebrnymi Medalami za Zasługi dla 
Pożarnictwa uhonorowani zostali : Kac-
przak Józef, Kacprzk Marian, Kozłowski 
Paweł i Pintera Andrzej.

Brązowym Medalem za Zasługi 
dla Pożarnictwa odznaczono: Dawi-
dowskiego Jana, Kaźmierczaka Piotra, 
Kubika Dominika, Kubika Sylwestra, Le-
śniewskiego Macieja, Pilarczyka Mariu-
sza, Pilarczyka Przemysława, Sokołow-

skiego Antoniego i Zalewskiego Marka.
Odznaczenia powyższe wręczali : dh 

Stanisław Bednarczyk wiceprezes Zarzą-
du Oddziału Wojewódzkiego Związku 
OSP RP w Łodzi, dh Mieczysław Serwa 
prezes Oddziału Powiatowego Związku 
OSP RP w Pabianicach i brygadier Da-
riusz Jach Z-ca Komendanta Państwowej 
Straży Pożarnej w Pabianicach.

Odznaką Strażak Wzorowy odzna-
czono druhny i druhów: Drobina Iwonę, 
Kaźmierczak Emilę, Kaźmierczak Moni-
kę, Kubik Angielikę, Leśniewską Justynę, 
Łopatecką Beatę i Kulaka Grzegorza

Grzegorza. Strażackiej młodzieży od-
znaki wręczyli członkowie prezydium 
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 
OSP RP w Pabianicach dh Kazimierz Ma-
nios, dh Jerzy Paczkowski i dh Tadeusz 
Nowak. 

Za wspieranie działalności strażac-
kiej i OSP Czołczyn Prezydium Zarządu 
tejże jednostki Statuetkami Okolicz-
nościowymi uhonorowało: Szkudlarek 
Wandę, Leśniewskiego Jana, Andrzej-
czaka Jana, Pintera Tadeusza, Kępa Kon-
stantego i Patora Stanisława. Statuetki 
wręczyli: Tadeusz Borkowski Wójt Gmi-
ny Lutomiersk, dh Andrzej Opara prezes 
OSP Bechcice, dh Paweł Kozłowski pre-
zes OSP Czołczyn.

Do druhów strażaków OSP Czołczyn 
kierowane były słowa podziękowania 
i uznania za pełną poświęcenia służ-
bę  działalność społeczną wobec drugie-
go człowieka i Ojczyzny .

Listy gratulacyjne i życzenia składali:
Pan Andrzej Owczarek Senator RP,
Pan Paweł Bejda Wicewojewoda 

Łódzki,
Przedstawiciel Pana Mieczysława Łu-

czaka Posła na Sejm RP – Pan Krzysztof 
Wiśniewski,

Przedstawiciel Marszałka Wojewódz-
twa Łódzkiego – Pan Zbigniew Kręcisz 
Dyrektor Biura d.s In formacji Niejaw-
nych

Druh Stanisław Bednarczyk wicepre-
zes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku OSP RP w Łodzi,

Pan Krzysztof Pacholak Radny Powia-
tu Pabianickiego,

Pan Piotr Zacharski zastępca Ko-
mendanta Powiatowej Komendy Policji 
w Pabianicach,

Brygadier Dariusz Jach zastępca Ko-
mendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Pabianicach,

Dh Mieczysław Serwa prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP 
w Pabianicach,

Pani Leokadia Bujnowicz wiceprze-
wodnicząca Rady Gminy Lutomiersk

Pan Tadeusz Borkowski wójt Gminy 
Lutomiersk,

Dh Tadeusz Nowak prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego Związku OSP RP 
w Lutomiersku,

100-lecie OSP Czołczyn
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Konferencja promująca działalność 
Fundacji Rozwoju Gmin ‚PRYM’

 7 grudnia br. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutomiersku odbyła się 
konferencja promująca działalność Lokalnej Grupy Działania Fundacji „PRYM”. W 
spotkaniu podsumowującym udział wzięli samorządowcy z Gmin należących do 
LGD oraz zaproszeni goście. 

 Konferencję rozpoczęła Pani Joanna Pęgowska – Prezes Fundacji oraz Wójt 
Gminy Lutomiersk – Tadeusz Borkowski, który powitał wszystkich uczestników 
spotkania. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciel Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pani Renta Zielińska – Zastępca Dyrektora Departamentu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, przedstawiciele Izby Rolniczej Województwa Łódz-
kiego i Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz zaprzyjaźniony z Fundacją 
PRYM przedstawiciel Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg” z województwa 
świętokrzyskiego. 

Podczas konferencji Pani Renata Zielińska z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi omówiła wykorzystane środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
oraz przedstawiła nowe założenia finansowania obszarów wiejskich w latach 2014-
2020. 

Przedstawiciel LGD „Krzemienny Krąg” pokazał przykłady dobrych projektów 
i inwestycji jakie można realizować na obszarach wiejskich. Oprawę artystyczną 
zapewnił zespół Dixie Lutek z Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku.

PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTÓW
Informujemy, że od 1 grudnia 2012 roku nastąpiła reorganizacja Posterunku  

Policji w Lutomiersku, w wyniku której powstał Punkt Przyjęć Interesantów.

Punkt Przyjęć Interesantów mieści się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury 
w Lutomiersku Pl. Jana Pawała II nr 13 i jest czynny w każdy wtorek w godz. 
10.00-12.00 i piątek w godz. 15.00-17.00, w którym służbę pełnią dzielnicowi 
podległych rejonów.

SPOTKANIE Z PARLAMENTARZYSTAMI

8 grudnia 2012 roku w Lutomiersku odbyło się spotkanie mieszkańców gminy z 
parlamentarzystami. Pan Poseł Andrzej Biernat oraz Pan Andrzej Owczarek Sena-
tor RP omówili założenia „Planu dla Polski” - opracowanego przez Rząd Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Podczas zebrania została wyświetlona prezentacja multimedialna 
przedstawiająca  główne założenia bazujące na  inwestycjach, pracy i rodzinie. 
W końcowej części spotkania mieszkańcy Gminy Lutomiersk mieli możliwość za-
dawania pytań parlamentarzystom związanych z  trudnymi problemami  nurtują-
cymi  większość społeczeństwa.

Podpisane umowy o dofinansowanie 
W dniu 10.10.2012r. została podpisana umowa na realizację projektu  

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie gminy Lutomiersk 
w urządzenia zabawowo – sportowe z przeznaczeniem dla mieszkańców wsi” 

Łączne nakłady finansowe - 521 075,02zł. 
W tym dotacja UE –316 188zł
Wkład własny - 204 887,02zł. 
29.11.2012r. została również podpisana umowa na realizację projektu 

„Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej przy OSP we wsi Charbice Dolne”
Łączne nakłady finansowe - 38.427,32 zł. 
W tym dotacja UE – 21 046,92

Wkład własny - 17 380,40zł.

Medale Komisji Edukacji Narodowej
25 października 2012 roku podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Edukacji 
Narodowej w Łodzi Medal Komisji Edukacji Narodowej odebrali:
Pani mgr Krystyna Borkowska – Nauczyciel historii Gimnazjum w Lutomiersku
Pan mgr Mariusz Wielebski – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
w Konstantynowie Łódzkim
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Celem rozwijania wszechstronnej osobowości uczniów i przygotowania do 
uczestnictwa w życiu społeczno - kulturowym zachęca się ich do poszerzania wie-
dzy i podejmowania działalności artystycznej. 

W tym celu nauczyciele i wychowawcy organizują różnorodne konkursy, które 
umożliwiają uczniom zaprezentowanie swoich umiejętności.

Wykonane prace artystyczne stanowią dekorację lub są elementem wystroju 
gazetek ściennych. Nauczyciele pracujący w szkole w Kazimierzu uważają, iż przy-
gotowanie się do konkursów i udział w nich stymulują wyobraźnię i pozwalają na 
uzewnętrznienie emocji. 

Wykonane prace pozwalają uczniom przekazać informacje o sobie i swoich 
przeżyciach. Rozwijają cechy osobowościowe - dokładność, systematyczność, wy-
obraźnię.

W szkole przeprowadzono następujące konkursy:
Konkurs recytatorski pt.: ,,Jesienne liście’’ 
Konkurs plastyczny pt.: ,,Plakat andrzejkowy’’
Konkurs plastyczny pt.: ,,Portret Świętego Mikołaja’’
Konkurs artystyczny pt.: ,,Stroik świąteczny’’
Uczniowie szkoły w Kazimierzu wzięli udział w międzyszkolnych konkursach zor-

ganizowanych z okazji obchodów Roku Janusza Korczaka. W ten sposób upamięt-
nili autora znanego wszystkim dzieła ,,Król Maciuś Pierwszy’’. 

Uczniowie klas I-III wykonali portrety Janusza Korczaka, zaś uczniowie klas 
IV – VI rozwinęli w wypowiedzi pisemnej myśl wielkiego przyjaciela dzieci: ,,Kiedy 
śmieje się dziecko śmieje się cały świat’’. 

Laureaci konkursów otrzymali dyplomy i nagrody, które zostały wręczone 
w Szkole Podstawowej w Szydłowie (dla uczniów klas I-III i w Szkole Podstawowej 
w Kazimierzu dla uczniów klas IV-VI).

Najmłodsi uczniowie szkoły w Kazimierzu wzięli udział w powiatowym konkur-
sie recytatorskim pt.: ,,Jesień w poezji’’ zorganizowanym w Domu Kultury w Pa-
bianicach. Ich zdolności recytatorskie i doskonałą dykcję doceniło jury konkursu 
przyznając następujące miejsca:

II miejsce – Julia Michalska kl. 0
III miejsce – Marcin Twardowski kl. I 

Tradycje świąteczne w Szkole Podstawowej 
w Kazimierzu

Konkursy w Szkole Podstawowej w Kazimierzu

Całej Społeczności Lokalnej i Wszystkim Czytelnikom

„Wesołych Świąt!
A w Święta niech 
się snuje kolęda.

I gałązki świerkowe 
Niech Wam pachną na 

zdrowie.
Wesołych Świąt!

A z Gwiazdką
- Pod świeczek łuną 
jasną Życzcie sobie

- najwięcej: Zwykłego, 
ludzkiego szczęścia”,

oraz by następny rok 2013
 przynosił radość każdego dnia.

Życzy grono pedagogiczne, uczniowie i pracownicy Szko-
ły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Szydłowie

Andrzejki

29 listopada, kiedy zapadł zmierzch w szkole w Kazimierzu rozpoczęto andrzej-
kowy wieczór wróżb. Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób i kto świętował w 
wigilię św. Andrzeja. W tym dniu w szkole można było spotkać czarownice, wróż-
ki oraz czarodziejów. Przepowiadali oni przyszłość, wróżąc jak tradycja nakazuje 
z ognia i znaków na niebie. Nie zabrakło lania wosku i innych wróżb związanych 
w wigilią św. Andrzeja. Podczas spotkania odbyły się konkursy, w których bardzo 
chętnie uczestniczyli uczniowie. Wieczór andrzejkowy przygotował Samorząd 
Uczniowski pod kierunkiem opiekuna p. M. Śmiałkowskiej.

Z okazji zbliżających się Świąt
Wójtowi, Radzie Gminy, Pracownikom Gminnego Ośrodka Oświaty
w Lutomiersku składamy życzenia przeżycia Bożego Narodzenia
w zdrowiu, radości, w ciepłej, rodzinnej atmosferze.
Kolejny Nowy Rok niech będzie czasem pokoju
oraz realizacji osobistych marzeń.
Dyrektor, Nauczyciele i Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej  
w Kazimierzu 

Grudzień w Szkole Podstawowej w Kazimierzu to miesiąc, w którym kultywowa-
ne jest jedno z najpiękniejszych świąt – Boże Narodzenie. Uczniowie udekorowali 
klasy ozdobami świątecznymi oraz przystroili klasowe choinki własnoręcznie wy-
konanymi dekoracjami. Duże drzewko świąteczne stanęło też w holu szkoły.

W tradycję szkoły wpisała się wspólna dla całej społeczności wigilia. Spotkanie, 
któremu towarzyszy rodzinna atmosfera rozpoczyna się od wysłuchania fragmen-
tu Biblii, mówiącego o Narodzeniu Pana Jezusa. 

Po wysłuchaniu życzeń składanych przez panią Annę Skępską – dyrektora 
szkoły i gości, uczniowie otrzymują opłatki, którymi podzielą się podczas wigilii 
klasowych. Aby przybliżyć wydarzenia z przed tysięcy lat dzieci wystawiają pełne 
religijnych treści, ale i humoru i tańca ,,Jasełka’’ pod kierunkiem p. I. Białeckiej – 
katechetki. 

Mali aktorzy, odgrywając role świętej rodziny, aniołów i pasterzy przypominają 
ponadczasowe przesłanie: życia w pokoju, miłości, w zgodzie z ludźmi oraz w har-
monii z naturą. W dniu wigilii odwiedza uczniów gość, którego oczekują dzieci na 
całym świecie. Mikołaj zawsze zdąża na czas i obdarowuje uczniów prezentami. 

Podczas wigilijnych spotkań w klasach uczniowie wraz z wychowawcami na-
krywają świąteczne stoły. W blasku kolorowo ubranych choinek przełamują się 
opłatkiem, wybaczają drobne przewinienia oraz składają życzenia wszystkiego co 
najlepsze. 

Spożywają tradycyjne, postne potrawy, śpiewają kolędy i recytują bożonarodze-
niowe wiersze. Podczas wigilii obecni są rodzice, którzy chętnie pomagają uczniom 
w przygotowaniach. 

Niech ten szczególny czas 
Świąt Bożego Narodzenia

będzie okazją do spędzenia miłych chwil 
w gronie najbliższych,

w atmosferze pełnej miłości
i wzajemnej życzliwości, a Nowy Rok, 

by stał się czasem spełnionych marzeń  
i nadziei 

rodzicom i dobroczyńcom
życzy Dyrektor, Nauczyciele

Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej 
w Kazimierzu

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne 
i Pracownicy Szkoły Podstawowej 

im. Orła Białego w Lutomiersku życzą 
Wam, Drodzy Rodzice i Uczniowie,

Świąt prawdziwie świątecznych,  
ciepłych w sercu, zimowych na ze-

wnątrz, pachnących choinką, jaśnie-
jących pierwszą gwiazdką,  

co daje nadzieję na następny rok. 
Świąt wypełnionych radością 
i nadzieją, niosących spokój  

i odpoczynek.
A na nadchodzący Nowy Rok  

życzymy Wam dużo optymizmu 
i nadziei w pogodne jutro…

Z ŻYCIA SZKÓŁ
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Jak Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiersku 
uczciła Światowy Dzień Pluszowego Misia?

23 listopada odbyła się ewaluacja projektu szkolnego dla klas 0 – III pod hasłem „Misie, miśki, misiaczki”. Pluszowy Miś to najmilsza zabawka, najlepszy przy-
jaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu. Mimo coraz nowocześniejszych i coraz bardziej atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie przemija, bo 
jak pokazała nasza wystawa szkolna pod hasłem „Misiolandia”, ilość zgromadzonych misiów przerosła nasze oczekiwania. Każdy prawie uczeń przyniósł swoją 
zabawkę.

Garść misiowych faktów 
Światowy Dzień Pluszowego Misia ustanowiono dokładnie w setną rocznicę powstania maskotki – w 2002 roku. Wszystko zaczęło się jednak dużo wcześniej. 

W 1902 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Teodor Roosvelt, wybrał się na polowanie. Po kilku godzinach bezskutecznych łowów, jeden z towarzyszy prezy-
denta postrzelił małego niedźwiadka i zaprowadził go do Roosvelta. 

Prezydent ujrzawszy przerażone zwierzątko, kazał je natychmiast uwolnić. Jeden ze świadków tego zdarzenia uwiecznił historię niedźwiadka na rysunku w wa-
szyngtońskiej gazecie, którą czytał producent zabawek… 

Od tego momentu zaczęto wykorzystywać zdrobniałe imię prezydenta i sprzedawać maskotki pod nazwą Teddy Bear, która dziś w języku angielskim jest okre-
śleniem wszystkich pluszowych misiów. 

To historia, a jak było w naszej szkole 23 listopada?
Od rana w szkole wszystkie sale edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej zamieniły się w krainy marzeń. 

Uczniowie klas I -III wraz z wychowawczyniami szukali po szkole misia z zadaniami do wykonania. W krainie polo-
nistycznej rozwiązywali zagadki, w matematycznej zadania, w przyrodniczej słuchali ciekawostek o niedźwiedziach 
i składali puzzle. 

Kraina muzyczna zachęcała do ruchu i śpiewu, zaś komnata bon – ton uczyła dobrych manier i zachowań w sto-
sunku do siebie i dorosłych. Uczniowie poznali również „co nieco” o zdrowym żywieniu i bohaterach baśni i bajek 
w bibliotece szkolnej. Do naszej zabawy dołączyli również uczniowie klasy IVa z p. dyrektor Barbarą Świstek.

Występom naszych dzieci przyglądały się dyrekcja szkoły wraz z zaproszonymi gośćmi: p. Dyrektor Agnieszką 
Kiedrzyńską, p. Małgorzatą Kazimierczak i p. Gabrielą Witosławską. 

Uczniowie zaprezentowali wiersze, piosenki i inscenizacje o misiu. Występy przeplatane były konkursami zręcz-
nościowymi, zabawami ruchowymi i pantomimicznymi oraz prezentacją multimedialną o bohaterach bajek i baśni. 

Na zakończenie odbył się quiz „Co wiem o misiach?” oraz degustacja ciasteczek w klasach. Wypieki odbywały 
się dzień wcześniej, każda klasa przyniosła ciasto i własnoręcznie formowała ciasteczka. Zabawy było co niemiara, 
szczególnie z wałkowaniem ciasta! 

Trudno sobie wyobrazić dzisiejszy świat bez Pluszowego Misia. Jest towarzyszem dzieci i dorosłych w świecie 
beztroskiej zabawy oraz przyjacielem-powiernikiem największych sekretów i tajemnic. A zatem sto lat misiu!

WideorozmóWki 

polsko-angielskie W gimnazjum

We wrześniu bieżącego roku szkolnego grupa uczniów klasy 2 b rozpoczę-
ła realizację projektu zatytułowanego „Wideorozmówki  polsko-angielskie”. 
Uczestnicy, pod opieką nauczyciela języka angielskiego –  p. Przemysława 
Zawickiego oraz wychowawczyni – p. Janiny Olszyńskiej - Gebler, oprócz na-
uki języka i podstaw inscenizacji, nagrywać będą również krótkie materiały 
pomocne w komunikacji za granicą. Przewidziane są również wyjazdy do kina 
i teatru na widowiska anglojęzyczne. Projekt wsparła finansowo i metodycz-
nie Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w ramach programu English Te-
aching.

Niech zapanuje wszechogarniająca radość  
z narodzin Dzieciąteczka Jezus,

Niech przy wigilijnym suto zastawionym stole zbierze się rodzina,

Niech nie zabraknie nikogo podczas łamania się opłatkiem,

Niech w znużone codziennością serca zawita wiara, nadzieja i miłość-

tego władzom Gminy Lutomiersk, rodzicom, sponsorom oraz 

mieszkańcom naszej małej ojczyzny życzą Dyrektor Gimnazjum 

im. Leszka Czarnego w Lutomiersku p. Andrzej Stasiak  
wraz z całą społecznością szkolną.

SPRAWDŹ I ZABEZPIECZ 
PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

Urząd Gminy Lutomiersk zwraca się z prośbą do wszystkich osób posiadają-
cych przyłącza wodociągowe umieszczone w studzienkach lub budynkach, aby 
w okresie zimowym dokonali ich sprawdzenia i zabezpieczyli je przed niskimi 
temperaturami. 

Takie działania pozwolą uniknąć niepotrzebnych problemów i kosztów 
związanych z usuwaniem awarii i wymianą zamarzniętych wodomierzy.

KOMUNIKAT !!!
Urząd Gminy Lutomiersk informuje, że planuje na przełomie miesiąca 
lutego/marca 2013 r. zorganizować w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Lutomiersku kurs chemizacyjny dla osób stosujących środki ochrony 
roślin oraz producentów rolnych nabywających środki zaliczane do bardzo 

toksycznych i toksycznych.

Wykłady poprowadzą pracownicy Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi. 

Wszystkich zainteresowanych ukończeniem w/w kursu prosimy 
o zgłaszanie swojego uczestnictwa do Gminnego Centrum Informacji Plac 
Jana Pawła II nr 13 (pokój nr 4) lub telefonicznie 43 677 64 61 w terminie 

do 31 stycznia 2013 roku. 

Decyduje kolejność zgłoszeń. Urząd Gminy przypomina również, że 
zaświadczenie o ukończeniu kursu ważne jest przez 5 lat.



Strona 15 WIADOMOŚCILUTOMIERSKIE

INFORMACYJNY BIULETYN SAMORZĄDOWY

grudzień 2012

Wójt Gminy Lutomiersk informuje o obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 
roku zmianach w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mających 
na celu dostosowanie obowiązujących przepisów w Polsce do przepisów, które 
obowiązują w krajach Unii Europejskiej. Do 30 czerwca 2013 roku Gminy mają 
obowiązek wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, 
polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustale-
niu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór odpadów i ich zagospodarowanie. 
Mieszkańcy nie będą indywidualnie podpisywać umów z przedsiębiorstwami wy-
wozowymi na odbiór odpadów komunalnych. Zadanie to przejmie gmina, która 
w drodze przetargu wybierze firmę odbierającą i odpowiednio zagospodarowują-
cą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy 
Lutomiersk. Nowy system obejmie mieszkańców nieruchomości zamieszkałych 
w naszej Gminie. W Gminie Lutomiersk nowy system odbioru odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 roku. 
Wówczas właściciele nieruchomości będą wnosić na rzecz Gminy Lutomiersk tzw. 
opłatę za gospodarowanie odpadami. Do tego czasu mieszkańcy mają obowiązek 
pozbywania się odpadów komunalnych ze swoich nieruchomości na dotychcza-
sowych zasadach, tj. na podstawie umowy z przedsiębiorstwem wywozowym, 
posiadającym odpowiednie zezwolenie Wójta Gminy Lutomiersk lub przedsiębior-
stwem wywozowym wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Uwaga! Dotychczasowe umowy zawarte samodzielnie przez mieszkańców 
z przedsiębiorcami muszą być rozwiązane do końca czerwca 2013 roku. (z zacho-
waniem odpowiedniego okresu wypowiedzenia).

Każdy mieszkaniec Gminy będzie miał możliwość segregacji odpadów prowa-
dząc selektywne gromadzenie odpadów komunalnych na swojej nieruchomości 
i będzie ponosił opłaty miesięczne w niższej stawce ( 7 zł od osoby zamieszku-
jącej nieruchomość). Gromadzenie odpadów w sposób selektywny oznacza wy-
posażenie nieruchomości w trzy pojemniki służące do gromadzenia odpadów: 
szkła, odpadów opakowaniowych lekkich (tzn. opakowań wykonanych z plasti-
ku, papieru, metalu, aluminium, wielomateriałowych) oraz odpadów komunal-
nych zmieszanych. 

Ponadto odpady zielone oraz odpady ulegające biodegradacji winny zostać 
zagospodarowane na kompostowniku znajdującym się na terenie nieruchomo-
ści. Papier, metal, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, leki, baterie winny 
być przekazane do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komu-
nalnych. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych działać będą 
zlokalizowane na terenie gminy Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Ko-
munalnych (wysepki ekologiczne istniejące teraz) w których gromadzić będzie 
można odpady szklane oraz odpady opakowaniowe lekkie. Raz w roku w ramach 
wnoszonych opłat zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabary-
towych. Inny sposób gromadzenia odpadów zostanie uznany za gromadzenie 
odpadów w sposób nieselektywny. Do ustalenia opłaty miesięcznej w takim 
przypadku przyjmuje się stawkę wyższą 10 zł. od osoby zamieszkującej nieru-
chomość.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych mają obowiązek zawrzeć odpłatną 
umowę z przedsiębiorstwem wywozowym, określającą ilość odpadów komunal-
nych usuwanych z danej nieruchomości oraz częstotliwość usuwania odpadów 
przy uwzględnieniu zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na te-
renie gminy Lutomiersk oraz wyposażyć nieruchomość w odpowiednie pojemniki.

Gmina Lutomiersk zobowiązana jest podjąć następujące działania w poszcze-
gólnych terminach: 

Od 1 stycznia 2012 – gmina prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakre-
sie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Lutomiersk. Przedsię-
biorstwa wywozowe, które przed wejściem w życie ustawy działały na podstawie 
zezwoleń zobowiązane są do dnia 1 stycznia 2013 roku uzyskać wpis do rejestru. 
Do końca bieżącego roku Rada Gminy Lutomiersk ma obowiązek przyjąć nowy re-
gulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lutomiersk. Musi on 
być spójny z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami.

Do 31 grudnia 2012 r. Rada Gminy Lutomiersk zobowiązana jest podjąć nastę-
pujące uchwały:

-  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty;

 -  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi;

 -  w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi;

 -  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie od-
bierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodaro-
wania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Urząd Gminy Lutomiersk prowadzi obecnie kampanię informacyjną, mającą na 
celu zapoznanie Mieszkańców z nowym systemem gospodarowania odpadami ko-
munalnymi, który zostanie wdrożony w dniu 1 lipca 2013 roku.

Wejdą w życie uchwały Rady Gminy Lutomiersk, a Gmina od lipca 2013 roku 
zacznie pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości. W zamian zapewni świad-
czenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości. Do tego czasu Gmina Lutomiersk rozstrzygnie przetarg na odbieranie 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i podpisze umowę z wyłonio-
nym w niniejszym przetargu przedsiębiorstwem wywozowym.

Informacje na temat nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach z dnia 1 lipca 2011 r. znajdą Państwo na stronie internetowej Minister-
stwa Środowiska www.mos.gov.pl/komunalne

KaleNDaRzyK zebrań sprawozdawczych w jednostkach 
OSP z terenu gminy Lutomiersk w roku 2013.

LP. NaZWa JEDNOSTKI DaTa ZEBRaNIa GODZ.
1. OSP Albertów 26.01.2013 18
2. OSP Babice 23.02.2013 17
3. OSP Bechcice 05.01.2013 17
4. OSP Charbice 09.03.2013 17
5. OSP Czołczyn 02.02.2013 16
6. OSP Franciszków 23.02.2013 19
7. OSP Jerwonice 16.02.2013 19
8. OSP Kazimierz 02.03.2013 17
9. OSP Lutomiersk 23.02.2013 17
10. OSP Malanów 09.03.2013 19
11. OSP Mianów 02.02.2013 17
12. OSP Mirosławice 23.02.2013 17
13.  OSP Orzechów 09.02.2013 17
14. OSP Prusinowice 09.02.2013 18
15. OSP Puczniew 19.01.2013 18
16. OSP Stanisławów 03.02.2013 16
17. OSP Szydłów 09.03.2013 18
18. OSP Zdziechów 24.02.2013 15
19. OSP Wygoda 02.03.2013 18

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

ARiMR RozpoczęłA wypłAtę płAtności bezpośRednich 
i płAtności RolnośRodowiskowych zA 2012 R.

Zgodnie z przepisami prawa, od 3 grudnia 2012 r. ARiMR rozpoczęła wy-
płatę tegorocznych dopłat bezpośrednich i płatności rolnośrodowiskowych. 
W Polsce o płatności bezpośrednie ubiega się najwięcej rolników ze wszyst-
kich państw członkowskich UE, toteż realizacja tych dopłat przez ARiMR jest 
największą operacją finansową realizowaną przez europejską agencję płatni-
czą. Na wypłatę dopłat bezpośrednich za 2012 r. przeznaczone zostanie ok. 
14 miliardów złotych - 90% tej kwoty pochodzi z budżetu UE, a pozostałe 10% 
sfinansowane jest z budżetu krajowego. Natomiast na płatności rolnośrodo-
wiskowe za rok 2012 zostanie przeznaczone ok. 1,5 mld zł. Płatności bezpo-
średnie i płatności rolnośrodowiskowe mogą być realizowane do 30 czerwca 
2013 r. Stawki poszczególnych płatności bezpośrednich za 2012 r. kształtują się 
w następujący sposób: 

•  jednolita Płatność Obszarowa (JPO) - 732,06 zł/ha; 
•  uzupełniająca płatność podstawowa - do powierzchni innych roślin i do 

powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa ro-
ślin - 211,80 zł/ha; 

•  płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na 
trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca) - 306,99 zł/ha; 

•  płatność do roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych (spe-
cjalna płatność obszarowa) -  672,56 zł/ha;

Od rozpoczęcia realizacji tegorocznych dopłat bezpośrednich ARiMR wypła-
ciła rolnikom ok. 450 mln zł.  

Od roku 2012, ARiMR nie będzie wysyłała decyzji o przyznaniu dopłat 
bezpośrednich do tych rolników, których wnioski zostały pozytywnie zwery-
fikowane, uwzględniają ich żądania i nie wymagają składania jakichkolwiek 
wyjaśnień, chyba że rolnik zażąda doręczenia mu takiej decyzji.

 Agencja przekazując na rachunek bankowy rolnika należne mu dopłaty bez-
pośrednie, w tytule przelewu umieści informację, iż decyzja o ich przyznaniu 
nie zostanie faktycznie doręczona. 

Od 16 października 2012 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa wypłaca tegoroczne wsparcie rolnikom gospodarującym w niekorzystnych 
warunkach lub w trudnym terenie (dopłaty ONW). Dotychczas w ramach tych 
płatności przekazała na konta bankowe blisko 535 tys. rolników ponad 860 mln 
zł. 

Żródło: www.arimr.gov.pl
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URZĄD GMINY LUTOMIERSK - /43/ 6775011, 6775016
WÓJT GMINY LUTOMIERSK - /43/ 6775088

GMINNY OŚRODEK OŚWIATY - /43/ 6775011, 6775016 W. 135, 150
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - /43/ 6775011, 6775016 W. 139 LUB /43/ 
6775555

GMINNY OŚRODEK KULTURY W LUTOMIERSKU- /43/ 6775969
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LUTOMIERSKU - /43/ 6775129
GMINNE CENTRUM INFORMACJI (GCI) - /43/ 6776459 LUB /43/ 6776461

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W KAZIMIERZU - /43/ 6776026
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W LUTOMIERSKU - /43/ 6775028
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZYDŁOWIE - /43/ 6775628
GIMNAZJUM IM. LESZKA CZARNEGO W LUTOMIERSKU - /43/ 6775102

POSTERUNEK POLICJI W LUTOMIERSKU - /43/ 6775007, 997
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LUTOMIERSKU - /43/ 6775008, 998
POGOTOWIE RATUNKOWE - /42/ 2114576, 999
URZĄD POCZTOWY W LUTOMIERSKU - /43/ 6775050

PARAFIA P.W. MATKI BOSKIEJ SZKAPLERZNEJ W LUTOMIERSKU - /43/ 6775034
PARAFIA P.W. ŚW. JANA CHRZCICIELA W KAZIMIERZU - /43/ 6775428
PARAFIA P.W. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W MIKOŁAJEWICACH- /43/ 6775009
KLASZTOR KSIĘŻY SALEZJANÓW W LUTOMIERSKU - /43/ 6774980
ZGROMADZENIE SIÓSTR URSZULANEK SJK W KAZIMIERZU - /43/ 6775481

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W LUTOMIERSKU - /43/ 6775025
WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W KAZIMIERZU - /43/ 6775415
WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W SZYDŁOWIE - /43/ 6775626

APTEKA „CEFARM” W LUTOMIERSKU - /43/ 6775018
APTEKA „PRZY RYNKU” W LUTOMIERSKU - /43/ 6776093
APTEKA „VALIDUS+” W KAZIMIERZU - /43/ 6775413
LUDOWY BANK SPÓŁDZIELCZY ZDUŃSKA WOLA W LUTOMIERSKU
- /43/ 6775757 
BANK SPÓŁDZIELCZY PODDĘBICE W LUTOMIERSKU - /43/ 6776481

W RAZIE AWARII:
ENERGETYKA - /43/ 8215001, 991
GAZOWNIA - /42/ 2111607, 992
WODOCIĄGI - /43/ 6775011 W. 144, 134, 
/ERA GSM/ 602510748, 696475055

WAŻNE TELEFONY


