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Relacja z L i LII Sesji Rady Gminy Lutomiersk
26 czerwca odbyła się L sesja Rady Gminy Lutomiersk, podczas której Wójt
otrzymał absolutorium z wykonania budżetu za 2013 rok.
Radni wysłuchali informacji dotyczących działalności służby zdrowia i bezpieczeństwa na terenie Gminy Lutomiersk. Dr Maria Winiecka-Górniak – kierownik
NZOZ „LUTMED” w Lutomiersku, przedstawiła informację na temat funkcjonowania ośrodka. w marcu br. minęło 2 lata działalności placówki. Ośrodek mieści się
w odremontowanym budynku przy Pl. Dąbrowskiego w Lutomiersku. Praca ośrodka odbywa się w godz. 8:00-18:00. w chwili obecnej zatrudnionych jest 3 lekarzy
i w związku z dużym przyrostem pacjentów dodatkowo zatrudniono lekarza pediatrę. Wizyty umawiane są na godziny, co usprawniło pracę ośrodka. Prowadzone są
również różnego rodzaju porady specjalistyczne. Pani Kierownik jest bardzo zadowolona z pracy ośrodka oraz ze współpracy z władzami samorządowymi.
Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie naszej
gminy przedstawił Komendant Komisariatu Policji w Konstantynowie Łódzkim Pan
Robert Krawczyk. Dwa razy w tygodniu czynny jest punkt przyjęć interesantów:
we wtorki w godz. 10:00-12:00 i w piątek w godz. 15:00-17:00. w sprawozdaniu
za okres od 1 stycznia do 25 czerwca br. wymienił najczęstsze przestępstwa i wykroczenia, które miały miejsce na terenie gminy w omawianym okresie. Poinformował również, iż zostało podpisane porozumienie z Panem Wójtem na służby
ponadnormatywne w okresie letnim. Podziękował Radzie Gminy i Panu Wójtowi
za środki z budżetu gminy przeznaczone na ten cel.
Pani Agnieszka Joniec – Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Poddębicach
przedstawiła informację na temat stanu dróg wojewódzkich na terenie gminy.
Informację nt. „Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Gminy Lutomiersk” omówiła Pani Dorota Pabjańska – Kierownik GOPS w Lutomiersku.
Ze spraw wyborczych podjęto dwie uchwały. w pierwszej wprowadzono zmiany
w podziale Gminy Lutomiersk na okręgi wyborcze, poprzez powiększenie okręgu
wyborczego nr 1 w Lutomiersku o ul. Lipową, natomiast do okręgu wyborczego nr
9 w Kazimierzu dodano ul. Przedszkolną.
Natomiast w drugiej zaopiniowano projekt uchwały w/s podziału Powiatu
Pabianickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby

radnych wybieranych w każdym okręgu. Wojewoda Łódzki ustalił liczbę radnych
wybieranych do Rady Powiatu Pabianickiego w ilości 23. w przesłanym projekcie
uchwały zaproponowano podzielenie powiatu na 5 okręgów wyborczych: Miasto
Pabianice zostanie podzielone na 3 okręgi, w których łącznie będzie wybieranych
13 radnych. Czwarty okręg wyborczy stanowić będzie Gmina Konstantynów Łódzki,
której przypadną 3 mandaty, natomiast Gmina Lutomiersk wraz z Gminą Dłutów,
Gminą Dobroń, Gminą Ksawerów i Gminą Pabianice utworzą 5 okręg wyborczy
z 7 mandatami.
Ponownie przystąpiono do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, gdyż
27 lutego br. podjęto uchwałę Nr XLVII/331/14 w sprawie uchylenia uchwały Nr
XLVI/320/14 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27.01.2014r w sprawie utworzenia
i przystąpienia do Stowarzyszenia, ponieważ okazało się, iż w projekcie programu
PROW na lata 2014-2020 znajdował się zapis mówiący, że gminy wiejskie (wraz
z mieszkańcami) należące do obszarów funkcjonalnych miast nie będą mogły
korzystać ze środków PROW na lata 2014-2020. w związku z licznymi protestami
gmin z terenu kraju Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi usunęło z projektu programu „krzywdzący” zapis, dlatego też Wójt Gminy Lutomiersk wystąpił ponownie
do Rady Gminy o przystąpienie do ŁOM-u (Łódzki Obszar Metropolitalny).
W tegoroczne wakacje radni spotkali się dwukrotnie: 12 i 26 sierpnia. Na sesjach podjęto uchwały dotyczące zmiany budżetu na 2014 rok.
W jednej z uchwał określono zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków. Omówiono również „Strategię Rozwoju Gminy Lutomiersk na lata 20142020”.
W dniu 26 sierpnia odwołano z dotychczasowej funkcji Skarbnika Gminy Lutomiersk – Panią Ewę Duszyńską równocześnie (w kolejnej uchwale) powołując na to
stanowisko Panią Małgorzatę Szczepaniak.
Wszystkie podjęte na sesjach uchwały udostępnione zostały w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) prowadzonym przez Urząd Gminy Lutomiersk pod adresem:
www.bip.lutomiersk.akcessnet.pl.

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ z ZAPLECZEM ORAZ
ŁĄCZNIKIEM z ISTNIEJĄCĄ SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ w LUTOMIERSKU
09-09-2014r. została podpisana umowa na wykonanie budowy sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej w Lutomiersku. Inwestycja jest drugim etapem zadania pn.
„BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM z ISTNIEJĄCĄ
SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ w LUTOMIERSKU”.
W pierwszym etapie (w latach 2013-2014) wybudowano łącznik szkoły z salą gimnastyczną. Korzystają już z niego uczniowie i nauczyciele.
Budowa sali gimnastycznej będzie trwała 12 miesięcy. Jej zakończenie planowane
jest na wrzesień 2015r. Sala widowiskowo-sportowa wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym niezbędnym do jej obsługi zostanie wybudowana przez firmę wybraną
w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego - tj. "Korporacja Budowlana Darco" z Radomia. Wynagrodzenie wykonawcy wynosi 4.146.000zł.
W zakres zamówienia wchodzi również wykonanie ciągów pieszych i jezdnych,
obszernego parkingu dla samochodów osobowych oraz autobusów - służącego jednocześnie jako przeciwpożarowy plac manewrowy, montaż oświetlenia, wykonanie
przyłącza energetycznego, przebudowa linii telefonicznej oraz wodociągu.
Obiekt składa się z hali jednonawowej o wysokości 7,5m, konstrukcji ramowej z żelbetowymi słupami i ryglami w postaci łukowych dźwigarów z drewna klejonego oraz
parterowego zaplecza o konstrukcji murowanej.
Zewnętrzne wymiary hali wraz z zapleczem to 33,3m x 37,13m, natomiast wewnętrzne wymiary hali sportowej wynoszą 22,43 x 36,40m.
Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
oraz z funduszy Unii Europejskiej.
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INWESTYCJE W
GMINIE LUTOMIERSK

„BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM z ISTNIEJĄCĄ SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ w LUTOMIERSKU”
Ponadto w trakcie procedury przetargowej oraz w trakcie realizacji są następujące zadania inwestycyjne:
Inwestycja pn. „ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ w MIEJSCOWOŚCI LUTOMIERSK – BUDOWA KORTU TENISOWEGO NA TERENIE DZIAŁKI o NR
EWID. 577”. Kort powstaje na terenie stadionu piłkarskiego w Lutomiersku. Wykonawcą wybranym w konsekwencji przeprowadzonej procedury przetargowej
jest firma z Radomia „Eurocourt”. Ryczałtowe wynagrodzenie wykonawcy wynosi
297.000,00zł. Roboty planuje się zakończyć do 30-09-2014r.

wrzesień 2014

WOJEWÓDZKIE ŚWIĘTO
POLICJI W SIERADZU

Wojewódzkie Święto Policji odbyło się w Sieradzu w dniu 17.07.2014.Podczas
Obchodów Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych zostały wręczone odznaczenia
za zasługi dla policji, wśród nich odznaczony Srebrnym medalem został również
Pan TADEUSZ BORKOWSKI - WÓJT GMINY LUTOMIERSK oraz Brązowym Medalem
Za Zasługi Dla Policji – Pani Magdalena Werstak. Odznaczenia wręczali Komendant
Główny Policji Marek Działoszyński i Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska

W toku jest ocena ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na wykonanie
zadania pn. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ w MIEJSCOWOŚCI
SZYDŁÓW - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA TERENIE DZIAŁEK o NR
EWID. 310/1, 311/3." Zakończenie realizacji inwestycji planuje się na 30-10-2014r.
W najbliższym czasie (jesień 2014r.) planuje się wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej w Mikołajewicach łączącej drogą powiatową Lutomiersk-Dziektarzew z istniejącą asfaltową drogą gminną w Mikołajewicach. Inwestycja
współfinansowana będzie w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych”.

Otwarcie drogi gminnej
w Bechcicach

19 lipca br. dokonano uroczystego otwarcia drogi gminnej w miejscowości
Bechcice. Nowa nawierzchnia asfaltowa została wykonana przez firmę WŁODAN
na odcinku ok. 1,3 km za kwotę 280.933,48 zł. w oficjalnym oddaniu drogi do
użytku udział wzięli mieszkańcy oraz zaproszeni goście:
• Wójt Gminy Lutomiersk Tadeusz Borkowski
• Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk Tadeusz Rychlik
• Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lutomiersk Leokadia Bujnowicz
• Ksiądz Kanonik Marek Kowalski Proboszcz Parafii Lutomiersk
• Sekretarz Gminy Lutomiersk Liliana Kaleta

DELEGACJA Z GMINY LUTOMIERSK
Z WIZYTĄ NA WĘGRZECH

"Dzień Św. Stefana" w gminie partnerskiej Romhány na Węgrzech. Dzień św. Stefana to najbardziej uroczyste święto narodowe na Węgrzech obchodzone w dniu
20 sierpnia. Jest pamiątką kanonizacji pierwszego króla Stefana, którego uważa
się za założyciela państwa węgierskiego. Przez cały dzień trwają jarmarki, zawody sportowe, pikniki, które kończą się pokazem fajerwerków. Tego dnia delegacja
z Gminy Lutomiersk złożyła wiązanki kwiatów pod pomnikiem, a następnie wzięła
udział w dalszej części uroczystości.
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Kolejne przebudowy dróg gminnych
Lipiec – sierpień 2014r.
1.) Rozpoczęto III etap wywozu kruszywa drogowego z przeznaczeniem na naprawy dróg gruntowych w ilości 3.000 ton za kwotę 154.320,- zł.
2.) Zmieniono otoczenie przed budynkami szkolnymi w Lutomiersku i Kazimierzu:
- „Przebudowano nawierzchnie placu przed Szkołą Podstawową i Gimnazjum
w Lutomiersku” za kwotę w wys. 92.250,-zł( roboty budowlane); dokonano wymiany nawierzchni z płyt chodnikowych na kostkę brukową, ustawiono nowe
ławki i kosze na śmieci;

- „Przebudowa Pl. Bartłomieja i odcinka ulicy Polnej w Lutomiersku” na dł. ok.
0,384 km( wartość robót budowlanych – 206.355,66 zł );
- „Przebudowa ulicy Leśnej i odcinka ul. Nadrzecznej we Wrzącej” na dł. ok.0,765
km( wartość robót budowlanych 286.673,52 zł );
- „Przebudowa ulicy Ledóchowskiej w Kazimierzu” na dł. 0,243 km ( wartość
robót budowlanych 121.494,92zł)
- „Przebudowa ulicy Łęgowej w Lutomiersku” na dł. 0,17 km ( wartość robót
budowlanych 77.732,37zł);
Powyższe przebudowy ulic wykonała firma ERBEDIM z Piotrkowa Trybunalskiego.
4.) Dokonano naprawy chodników i wymieniono płyty chodnikowe na kostkę
brukową na n/w zadaniach:
-„ Remont odcinka chodnika na ul. Piłsudskiego we Wrzącej” na pow. 280,0m2
za kwotę 40.184,10zł;

- „Przebudowano nawierzchnie placu przed Szkołą Podstawową w Kazimierzu”
za kwotę w wys. 23.000,-zł( roboty budowlane); zadania w/w zostały wykonane przez firmę STACH- BRUK z Piorunówka; dokonano ułożenia kostki brukowej
i ustawienia stojaków na rowery .

-„ Remont odcinka chodnika na ulicy Sikorskiego i działce gminnej nr 242 we
Wrzącej” na pow. 193,0 m2 za kwotę 28.323,70 zł; Ustawiono również nowe
ławki i kosze na śmieci. Prace wykonała firma STACH- BRUK z Piorunówka.

3.) Zakończono prace drogowe n/w zadaniach:
- „Przebudowa drogi w Mirosławicach” na dł. ok. 0,8 km ( wartość robót budowlanych – 277.444,48 zł );
- „Przebudowa odcinka drogi Prusinowice –Zalew” na dł. ok. 0,72 km( wartość
robót budowlanych – 208.543,35 zł);

5.) Wykonano „Remont wjazdu na działkę gminną nr 189 w Kazimierzu” na pow.
98,0 m2 za kwotę 9.780,96zł polegający na ułożeniu nowej kostki brukowej(
wjazd na teren szkoły ).
6.) Sprzętem gminnym wykonano wiosenno-letnie równanie dróg o nawierzchni gruntowej i naw. z kruszywa na dł. ok. 15 km.
7.) Dokonano odnowienia oznakowania poziomego cienkowarstwowego z mikrokulkami na pow. 433,17 m2 za kwotę 7.459,19 zł.
8.) w celu poprawy estetyki miejscowości gminnych zakupiono:
- stojaki na rowery szt. 2 za kwotę 776,-zł;
- ławki parkowe szt.2 za kwotę 1.709,70 zł;
- donice kwiatowe 10 szt. za kwotę 3.628,50zł + 14 szt. za kwotę 3.430,05zł.
- witacze ( wjazdy do gminy zamontowane przy drodze wojewódzkiej Mirosławice, Antoniew) za kwotę 2.122,97zł;
- tabliczki z nazwą ulicy: „Uroczysko” we Florentynowie i „Przedszkolna” w Kazimierzu za kwotę 357,04zł.
9.) Zakupiono oznakowanie pionowe w celu oznakowania dróg gminnych lub
wymiany uszkodzonych czy skradzionych znaków drogowych za kwotę:
5.211,65zł.
Sporz.KŁ
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Zakończenie naboru wniosków
na dofinansowanie budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków
01.09.2014r. został zakończony nabór wniosków na dofinansowanie budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z tym, że 31 sierpień przypadł
w niedzielę - zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego nabór wniosków zakończył się w następny dzień powszedni, czyli w poniedziałek 01 września
2014r.
Wpłynęło łącznie 29 wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków. Do dnia 03.09.2014r. zostały podpisane 22 umowy na udzielenie dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Pozostałe
umowy zostaną podpisane po weryfikacji wniosków w miesiącu wrześniu.

wrzesień 2014

GMINNA BIBLIOTEK PUBLICZNA
W czerwcu biblioteka w Lutomiersku we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oddział w Bratoszewicach zorganizowała spotkanie z zielarzem.
Mottem spotkania było „Wracamy do natury - co powinniśmy wiedzieć o ziołach?”.
Wykład odbył się na sali Gminnego Ośrodka Kultury i prowadził go doświadczony
zielarz, który przybliżył uczestnikom właściwości ziół. Słuchacze mieli okazję poznać zastosowanie ziół, które mogą im się przydać w życiu codziennym. Oprócz
informacji zdobytych na spotkaniu można było spróbować różnego rodzaju herbat
ziołowych, zaczynając od pospolitej mięty a kończąc na mieszankach wieloziołowych. Mamy nadzieję, że zdobyta na prelekcji wiedza na temat ziół przydała się
każdemu ze słuchaczy i zachęciła do ich stosowania.

Złożone wnioski o przyznanie pomocy

W miesiącu sierpniu Gmina Lutomiersk złożyła za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” trzy wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „413
- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom
przyznania pomocy dla działań: „Odnowa i rozwój wsi” oraz „ Małych projektów”,
tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi
3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętych Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” zostały złożone wnioski na realizację zadań:
1. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kazimierz - budowa boiska do piłki nożnej na terenie działki o nr ewid. 188". W ramach zdania
powstanie boisko z nawierzchnią naturalną gotową (trawa w rolkach) wraz
z nawodnieniem.
Planowana realizacja zadania do 31.03.2015r.
Wartość całkowita zadania – 133876,43 zł.
Wysokość dotacji UE - 87074,00 zł.
W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej okazało się, że złożone
oferty przekraczają środki finansowe przeznaczone na ten cel. W związku z tym
zadanie będzie realizowane w roku 2015, a środki zostaną zabezpieczone w budżecie na przyszły rok.
2. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Szydłów - budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie działek o nr ewid. 310/1 i 311/3".
w ramach zadania powstanie boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową.
Planowana realizacja zadania do 31.03.2015r.
Wartość całkowita zadania – 267.854,98 zł.
Wysokość dotacji UE - 174.214,00 zł.
W ramach działania „413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi został złożony
wniosek na realizację zadania:
1. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wrząca - budowa
siłowni plenerowej na terenie działki o nr 242".
Planowana realizacja zadania do 31.03.2015r.
Wartość całkowita zadania – 44.999,80 zł.
Wysokość dotacji UE - 29. 268,16 zł.

WYPOCZYNEK DZIECI
I MŁODZIEŻY W ZAŁĘCZU WIELKIM
Gmina Lutomiersk podczas minionych wakacji współuczestniczyła w naborze 45 osobowej grupy dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy na wyjazd wypoczynkowy do Załęcza Wielkiego w dniach 18-29 sierpnia 2014r.
Organizatorem warsztatów ekologicznych z elementami edukacji prozdrowotnej był Hufiec ZHP Łask, w ramach projektu „Zielone Płuca”- profilaktyka prozdrowotna dzieci i młodzieży z terenów o przekroczonych standardach
jakości środowiska. Projekt był współfinansowany przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zgodnie z Regulaminem naboru uczestników do projektu „Zielone Płuca”
w wypoczynku udział brały dzieci w wieku od 8 do 17 lat uczące się w szkołach
podstawowych i gimnazjach. Wszyscy uczestnicy posiadali kwalifikacje lekarza
do uczestnictwa w projekcie. Koszt uczestnictwa w obozie wynosił 290 zł.
Uczestnicy wyjazdu zakwaterowani byli w Ośrodku Wypoczynkowym „Nadwarciański Gród” w Nałęczu Wielkim. Podczas dwunastodniowego turnusu
uczniowie uczestniczyli w warsztatach ekologicznych, warsztatach profilaktyki
prozdrowotnej, zwiedzili kopalnię węgla brunatnego w Bełchatowie, uczestniczyli w konkursach prozdrowotnych i ekologicznych z nagrodami. Uczestnicy
korzystali również z basenów termalnych w Uniejowie i Wieluniu.

Marzena Szkudlarek, GOK Lutomiersk

TWÓRCZE WARSZTATY
Pracownia koła plastycznego wspólnie z biblioteką zorganizowała w wakacje
dwa twórcze warsztaty. Na początek wakacji każdy zainteresowany mógł własnoręcznie ozdobić sobie torby i białe tkaniny, techniką batiku i shibori, pod okiem
prowadzącego warsztaty Tomasza Dróżdża. Technika batiku czyli malowanie wzorów ciekłym woskiem i wybarwianie tkaniny w kąpielach z barwnikiem, który farbuje jedynie miejsca nie zamalowane warstwą wosku szybko spodobała się uczestnikom. Technika shibori, gdzie dekor na tkaninę uzyskuje się przez jej złożenie,
związanie, skręcenie, a następnie wybarwione, najbardziej przypadła do gustu
najmłodszym, gdyż efekty pracy widać było od razu. i tak na zajęciach powstały
kolorowe, oryginalne i autorskie torby, serwety czy zasłony.
Tomasz Dróżdż, GOK Lutomiersk

RĘKODZIEŁO
Na zakończenie wakacji zaproponowaliśmy profesjonalne warsztaty Decoupage prowadzone przez instruktorkę z Akademii Rękodzieła w Łodzi, panią Ewę
Sadowską. Laureatkę znaku jakości polskiego rękodzieła. Podczas zajęć zapoznała
wszystkich z historią techniki Decopage oraz z jej zasadami i niuansami. Warsztaty
przyciągnęły osoby w różnym wieku ale wszyscy bawili się bardzo dobrze a przede
wszystkim twórczo! Pasjonaci rękodzieła w większości debiutowali w technice decoupage więc tym bardziej cieszą rezultaty na tak wysokim poziomie! Ozdobionych własnoręcznie herbaciarek można jedynie pozazdrościć!
Tomasz Dróżdż, GOK Lutomiersk

Narodowe Czytanie Trylogii Henryka Sienkiewicza
We wrześniu odbyło się „Narodowe Czytanie Trylogii Henryka Sienkiewicza”.
Biblioteka po raz drugi wzieła udział w akcji patronowanej przez Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego. Zorganizowano spotkanie w parku na pl. Jana Pawła II w Lutomiersku, do którego z radością dołączyli gimnazjaliści, pod opieką nauczycielek pani Anety Szadziewicz i pani Małgorzaty Wybór. Czytanie odbywało się
w plenerze, gdyż taka jest formuła akcji. „Potop” czytali przedstawiciele i czytelnicy biblioteki, uczniowie oraz nauczyciele. Pogoda dopisała, dzięki czemu jeszcze
przyjemniej słuchało się lektury. Oprócz wysłuchania dwó ch rozdziałów „Potopu”,
można było zapoznać się z życiorysem Henryka Sienkiewicza na przygotowanej
wystawce. Atrakcją dla uczniów była również możliwość przystawienia symbolicznego stempla otrzymanego od Prezydenta z logiem akcji, na dowolnym egzemplarzu Trylogii. Na zakończenie dla zgromadzonych przygotowano napoje oraz słodkie
niespodzianki. Już dziś zapraszamy na przyszły rok, będziemy czytać „Lalkę” Bolesława Prusa.
Marzena Szkudlarek, GOK Lutomiersk
Więcej zdjęć na www.gok.lutomiersk.pl, zapraszamy również na stronę katalogu księgozbioru biblioteki na www.lutomiersk-gok.sowwwa.pl.
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DOŻYNKI GMINNE
w SZYDŁOWIE

KINO NA LEŻAKACH

DOŻYNKI GMINNE 2014

Dożynki to polski sposób na podziękowanie rolnikom za chleb, za plony i owoce ich
całorocznej pracy. Jest to niezwykle ważne wydarzenie wieńczące ogromny trud włożony
przez rolników podczas ostatnich żniw. Święto, mające swój rodowód jeszcze w czasach
średniowiecznych, jest podziękowaniem za tegoroczne zbiory i jednocześnie prośbą
o pomyślność przyszłych.
W niedzielę 31 sierpnia w naszej gminie obchodzono tradycyjne święto plonów.
Uroczystości rozpoczęły się od barwnego korowodu wieńców dożynkowych oraz darów
ziemi. Korowód poprowadziła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury
w Lutomiersku, a w dalszej części poczty sztandarowe Straży Pożarnych, powóz wiozący
Starostów Dożynek, Koła Gospodyń Wiejskich z wieńcami oraz zaproszeni goście i oddziały Straży Pożarnych.
Z okazji dożynek została odprawiona Msza Polowa celebrowana przez księży Andrzeja
Chmieleckiego Proboszcza Parafii Kazimierz, Marka Kowalskiego Proboszcza Parafii Lutomiersk i Księdza Profesora Romana Piwowarczyk w czasie, której poświęcono wieńce
dożynkowe oraz chleb. W części oficjalnej Starostowie dożynek – Pani Małgorzata Białasińska z Kazimierza i Pan Piotr Kądziela z Prusinowic przekazali włodarzom chleb, a Ci
podziękowali rolnikom za tegoroczne plony i obiecali dzielić się sprawiedliwie chlebem.
Dożynki Gminne były również okazją do podziękowania z okazji 25–lecia polskiej
transformacji, w uznaniu za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości
w środowisku lokalnym oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki. Na
wniosek Wójta Gminy Lutomiersk P.Tadeusza Borkowskiego odznaczeni zostali:
- Jadwiga i Mirosław Sobieraj		
JAMIR Sobieraj i Wspólnicy Sp. j.
- Teresa i Jerzy Struszczyk		
Ubojnia Babice
- Grażyna Pawłowska		
Piekarnia
- Marek Czołczyński			
Zakład Przetwórstwa Mięsnego
- Zbyszek Czołczyński			
Zakład Przetwórstwa Mięsnego
- Maciej i Anna Stachlewscy		
Przedsiębiorstwo MATPOL
- Mieczysław Majewski 		
przedsiębiorstwo „KONSPORT”
- Krzysztof Czechowicz		
P.P.H.U. „CZECH-POL”
- Bożena i Romuald Millerowie 		
Fabryka Mebli STOLPO
- Aneta i Bogdan Garczyńscy		
P.P.H.U.TARTAK
- Arkadiusz Bryl			
Instalatorstwo Elektryczne
- Aneta Przybyłek i Włodzimierz Sprusiński P.P.H.U. BATEX s.c.
- Krzysztof Hądzel			
P.P.H.U.
Po części oficjalnej przyszedł czas na zabawę i rozpoczęła się część artystyczna Dożynek w której to wystąpiły zespoły z Gminnego Ośrodka Kultury : Zespół folklorystyczny
SZYCHA, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury ,. Wszyscy uczestnicy
byli pod ogromnym wrażeniem występu Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego
„LUTOMIERZACZKI”.
Ich dynamiczny i trudny choreograficznie taniec wzbudził zachwyt publiczności. Różnorodne stroje barwnie podkreśliły energię zawartą w tańcach polskich. Niezapomniane
barwne widowisko wokalno - taneczne zaprezentował złożony ze współcześnie aranżowanych polskich pieśni ludowych i autorskich kompozycji inspirowanych folklorem zespół folklorystyczny BYCHLEWIANKA.
W dalszej części imprezę uświetnili także tacy wykonawcy jak: DANIELA ZABŁOCKA,
cygański zespół PERŁA i BRACIA, a gwiazdą wieczoru był legendarny już zespół MILANO.
Całość zakończyła zabawa taneczna z zespołem EXPERT .
Również poza estradą działo się wiele. Cały plac szydłowskiego parku był pięknie przystrojony w wieńce, kolorowe kwiaty, zboża oraz owoce. Na jego tle wyróżniały się stoiska
przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich oraz Sołectwa Gminy Lutomiersk.
Stoły obfitowały w różnorodne smakowitości oferowane uczestnikom obchodów, a
które trudno już znaleźć na codziennym stole, przejażdżki bryczką, malowanie twarzy,
gastronomia stwarzały nastrój wielkiego święta w naszej Gminie. Całą imprezę prowadziła prezenterka TVP 3 Pani Magdalena Libiszewska.
Aby oddać atmosferę Dożynek Gminnych Lutomiersk 2014 przedstawiamy fotorelację.

Już po raz kolejny, w wakacje, odwiedziło nas kino plenerowe na leżakach. 10 sierpnia na Placu Jana Pawła II w Lutomiersku można było obejrzeć film na dużym ekranie, a w
dodatku z Lutomierskiem w tle, bo to właśnie film "Niech cię odleci mara" realizowany był w naszej miejscowości. Widzowie mogli rozpoznać znane im miejsca i ulice, choć nie da
się ukryć że Lutomiersk bardzo się zmienił. Co sprawniejsze oko mogło również wychwycić znane twarze mieszkańców. Dzięki magii kina można było naprawdę cofnąć się w czasie.
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IV ŚWIĘTO DZIEKTARZEWA
15 sierpnia w Dziektarzewie odbyła się uroczystość odsłonięcia obelisku poświęconego trzem powstańcom warszawskim pochodzącym z Dziektarzewa byli
to: Stanisław Leopold, Andrzej i Jan Romoccy. Przyczynkiem stała się 70 rocznica
wybuchu powstania. Pomnik odsłonili krewni poległych przy asyście wójta gminy
Pana Tadeusza Borkowskiego oraz sołtysa wsi Dziektarzew Pana Ryszarda Krawczyka. Uroczystość uświetniła kompania honorowa przybyła z Łasku. Kwiaty pod
pomnikiem poległych bohaterów złożyli reprezentanci organizacji samorządowych i społecznych. Wszystkim przybyłym gościom w tym wicestaroście powiatu
pabianickiego Pani Irenie Grendzie, Wójtowi Gminy Lutomiersk Panu Tadeuszowi
Borkowskiemu oraz radnym powiatowym i gminnym dziękujemy za uczestnictwo
w tej podniosłej uroczystości scalającej lokalną społeczność.
Katarzyna Kołodziejczak-Kostecka
Przemówienie Wójta Gminy Lutomiersk Tadeusza Borkowskiego z okazji odsłonięcia obelisku poświęconego Bohaterom Powstania Warszawskiego podczas IV
święta Diektarzewa.
Szanowni Państwo, Drodzy mieszkańcy Dziektarzewa!
15 sierpnia – Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zwane w Polsce
Świętem Matki Boskiej Zielnej – to wielkie święto polskiego narodu.
Dzisiaj w 94 rocznicę bitwy warszawskiej – „cudu nad Wisłą” obchodzimy Święto Wojska Polskiego, dlatego w tym dniu odsłonięcie tablicy upamiętniającej bohaterskich mieszkańców Dziektarzewa walczących w Powstaniu Warszawskim jest
szczególnym i bardzo ważnym wydarzeniem dla społeczności lokalnej.
Dziś rzadko mówi się o stosunku do własnego państwa, o jego historii, patriotyzmie i odpowiedzialności za kraj. Postawa Stanisława Leopolda, Andrzeja Romockiego, Jana Romockiego niech będzie przykładem odwagi, poświęcenia i głębokiego patriotyzmu.
Nazwiska bohaterów, które wyryto na obelisku skłaniają do refleksji na temat
własnego państwa, walki o jego wolność, historii naszej małej ojczyzny. Adresowane są do nas wszystkich, a szczególnie do młodzieży, by wiedziała, że możemy żyć
w wolnej Polsce właśnie dzięki tak dzielnym żołnierzom.
Dobrze się stało, że po upływie 70 lat od tamtych czasów dzisiejsze pokolenie
doceniając przedwojennych mieszkańców swojej miejscowości, pamięta oraz wyraża wdzięczność i szacunek bohaterom walczącym o niepodległość ojczyzny.
W imieniu władz samorządowych gminy Lutomiersk dziękuję i gratuluję mieszkańcom sołectwa Dziektarzew podjętej inicjatywy.
Głębokie wyrazy podziękowania kieruję w stronę Stowarzyszenia Społeczno
- Kulturalnego Mieszkańców Wsi Dziektarzew, które przyczyniło się do zorganizowania tej uroczystości.
Z okazji obchodzonego po raz czwarty święta Dziektarzewa życzę wszystkim
mieszkańcom, by umieli co dzień podążać wspólną drogą, umieli być jednością,
wspólnie tworzyli nową historię. Życzę wiele radości i satysfakcji z działalności
społecznej, zawodowej oraz wszelkiej pomyślności dla wszystkich Państwa tu zgromadzonych, a w szczególności dla żołnierzy Wojska Polskiego z okazji ich święta.
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Z ŻYCIA SZKÓŁ
Rozpoczęcie roku szkolnego
w Szkole Podstawowej w Kazimierzu
1 września uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu
po wakacyjnej przerwie rozpoczęli rok szkolny mszą świętą odprawioną w kościele przez ks. Andrzeja Chmieleckiego – proboszcza parafii w Kazimierzu. Po mszy
uczniowie przeszli do budynku szkoły. Przybyłych do placówki uczniów i ich rodziców przywitała pani mgr Anna Skępska - dyrektor szkoły oraz wychowawcy i nauczyciele. Pani dyrektor w okolicznościowym przemówieniu, podjęła kwestie ważne dla wszystkich uczniów, związane z bezpieczeństwem i nauką oraz przedstawiła
plan organizacji pracy szkoły, przydział klas i wychowawstw.
Dyrektor szkoły i nauczyciele, jak każdego roku zapewnią uczniom wszechstronny rozwój psycho - fizyczny. z myślą o rozwijaniu zainteresowań i poszerzaniu
wiedzy przygotowano ofertę zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, zajęć wyrównawczych, lekcji poza terenem szkoły, wycieczek krajoznawczo - turystycznych.
Chętni uczniowie będą mogli nabywać nowe doświadczenia, przydatne w późniejszym życiu społeczno – kulturowym pełniąc różnorodne funkcje w samorządzie
szkolnym, pracując w sklepiku szkolnym i bibliotece, tworząc asystę kościelną.
W czasie wakacji w szkole odbyło się wiele prac. Do najważniejszych z nich należała przebudowa jednej z sal lekcyjnych, wykonanie nowej podłogi, doposażenie
szatni szkolnej, wymiana drzwi, wykonanie bieżących napraw. Dokupiono pomoce
dydaktyczne i sprzęt RTV. Obok budynku biblioteki wyłożono kostkę brukową i zamontowano nowe stanowiska dla rowerów.
W nowym roku szkolnych 2014/15
życzymy uczniom szkół Gminy Lutomiersk
satysfakcji ze zdobywanej wiedzy
oraz pozytywnych ocen
Dyrektor i nauczyciele SP w Kazimierzu.

Znów do szkoły!!!
Gimnazjum w Lutomiersku
Wstajesz o nieludzkiej porze- 7.00, jesz szybko śniadanie, ubierasz się w pośpiechu i myślisz sobie, zaraz co się dzieje, gdzie ja się spieszę? Po chwili uzmysławiasz
sobie, że cudowny, niezapomiany okres wakacji, błogie lenistwo, nocne spacery
i długie, długie spanie pozostało w sferze marzeń na najbliższe 10 miesięcy.Ale
dlaczego? Jeszcze nie jesteś pewien i nagle dociera to do ciebie z prędkością błyskawicy. Jeszcze tylko rzut oka na ścienny kalendarz w kuchni i jesteś na 100%
pewien, że to, czego się najbardziej obawiałeś, stało się realne jak słowa mamy:
„Czy mógłbyś choć raz nie spóźnić się do szkoły?”.
Tak mniej więcej wygląda rozpoczęcie kazdego roku szkolnego. Dziś jednak jest
inaczej. Dlaczego? Odpowiedź jest oczywista. Jesteś uczniem pierwszej klasy gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku- szkoły przyjaznej uczniowi. Zaczynasz
jak zwykle: mszą świętą w kościele parafialnym, następnie idziesz do szkoły. Tu
pan dyrektor Andrzej Stasiak wita Cię serdecznie, nauczyciele uśmiechają się, wokół mnóstwo nowych kolegów i koleżanek, życzliwi wychowawcy pierwszoklasistów: p. Przemysław Zawicki- klasa o profilu angielsko- informatycznym, p. Janina
Olszyńska- klasa o profilu ogólno- angielskim i p. Agata Wróblewska- klasa o profilu ogólno- informatycznym. Nie masz się czego obawiać. A jednak czujesz się nieswojo. To normalne. Musi minąć trochę czasu, zanim zaadaptujesz się w nowych
murach. Pomogą Ci w tym starsi koledzy- wolontariusze i nawet się nie obejrzysz,
jak zostaniesz pełnoprawnym członkiem społeczności szkolnej.
Życzymy Ci, aby każdy dzień spędzony z nami był spełnieniem Twoich wyobrażeń o nowej szkole, byś na swej drodze spotykał się z ciepłem i serdecznością tych,
którzy są odpowiedzialni za Twoją edukację, a grono przyjaciół powiększało się
z każdym nowym dniem.
Małgorzata Wybór

FESTIWAL ”KOLORY POLSKI”
W LUTOMIERSKU
Już po raz kolejny w Kościele Księży Salezjanów gościliśmy artystów w ramach koncertu Wędrownego Festiwalu „Kolory Polski” przygotowanego przez
Filharmonie Łódzką. 2 sierpnia br. o godz. 19, zabrzmiały melodie kurpiowskie,
a także tradycyjna muzyka tatarska i rosyjska. Wieloma językami zaśpiewała
Karolina Cicha. Towarzyszył jej Bart Bałyga i akompaniament trzynastu instrumentów.
W imieniu samorządu terytorialnego podziękowania i kwiaty dla artystów
przekazali Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk Pan Tadeusz Rychlik i Vice
Przewodniczące Rady Gminy Pani Leokadia Bujnowicz i Pani Grażyna Paczkowska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiersku
zaprasza do udziału w projekcie
„Tu i teraz tworzymy przyszłość” (POKL/I/9.1.2/13)
Projekt obejmuje:
- Język polski – siedem sposobów na skuteczną naukę czytania i pisania
- Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla klas IV – VI
- Zajęcia z matematyki
- Poradnictwo oraz doradztwo edukacyjno – zawodowe: utworzenie Szkolnego
Ośrodka Karier
- Muzyka – zajęcia umuzykalniające
- Zajęcia psychoedukacyjne – jak poprawić swoją koncentrację
Celem projektu jest zwiększenie oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej im.
Orła Białego w Lutomiersku ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych
(matematycznych, porozumiewania się w języku ojczystym, języku obcym, świadomości i ekspresji kulturalnej), doradztwo edukacyjno – zawodowe oraz wyrównywanie szans edukacyjnych wśród 80 uczniów placówki, poprzez organizację
dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w terminie od 01.08.2014 r. do 30.06.2015 r.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Szczegółowe informacje i zasady rekrutacji: http://splutomiersk.edupage.org/
text9/?
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1.
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości
usług edukacyjnych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiersku
zaprasza do udziału w projekcie
„Pójdźmy razem!” (POKL/II/9.1.1/14)
Projekt obejmuje:
- Realizacja podstawy programowej w nowo utworzonej grupie – program obejmuje realizacje podstawy programowej dostosowana do potrzeb i wieku dzieci
- Indywidualna terapia logopedyczna – niwelowanie logo fobii, eliminowanie
dysfunkcji połykowych, naukę kontrolowania oddechu, rozwijanie słuchu fonetycznego oraz pamięci słuchowej, korekcję zaburzeń artykulacyjnych
- Zajęcia z języka angielskiego – poznanie słownictwa z zakresu: jedzenie i zdrowie, życie codzienne, opis rodziny, otoczenia, przedszkola, poznanie podstawowych struktur gramatycznych
- Zajęcia ruchowo – grafo – motoryczne – ćwiczenia sprawności grafomotorycznej poprzez zabawy z wykorzystaniem instrumentów muzycznych, ćwiczenia
graficzne, tworzenie prac plastycznych przy wykorzystaniu różnorodnych technik,
wykonywanie ćwiczeń fizycznych
Celem projektu jest:
- zwiększenie upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie gminy wiejskiej Lutomiersk poprzez utworzenie 25 dodatkowych miejsc przedszkolnych przy
Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku w terminie od 01.09.2014 r.
do 30.06.2015 r.
- wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zwiększenie jakości oferty edukacyjnej
dla 35 dzieci z obszaru gminy wiejskiej Lutomiersk poprzez organizację zajęć specjalistycznych oraz naukę języka angielskiego.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Szczegółowe informacje i zasady rekrutacji: http://splutomiersk.edupage.org/
text9/?
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1.
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
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Karta Dużej Rodziny

W dniu 27 maja 2014 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. w ramach programu
wprowadzona została Karta Dużej Rodziny, jako dokument zapewniający uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci.
Program ma na celu promowanie modelu i pozytywnego wizerunku rodziny
wielodzietnej, jej umacnianie i wspieranie, zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci z rodzin wielodzietnych.
Karta przewiduje zniżki dla rodzin w instytucjach publicznych, oraz na usługi
oferowane przez podmioty prywatne, np. obiekty rekreacyjno-sportowe, instytucje kulturalne, komunikacja miejska. Posiadacze karty będą mieli możliwość korzystania z katalogu ofert na terenie całego kraju. Szczegółowe informacje na stronie
internetowej Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej www. rodzina.gov.pl.
Karta przyznawana jest na wniosek członka rodziny. Wydawana jest bezpłatnie.
Składając wniosek należy okazać oryginały lub odpisy dokumentów:
• w przypadku rodziców: dokument potwierdzający tożsamość,
• w przypadku dzieci do 18 roku życia: akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
• w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia: dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły o planowanym terminie ukończenia nauki,
• w przypadku dzieci niepełnosprawnych: dokument potwierdzający tożsamość
oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
• w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu
dziecka: postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu
dziecka
Karty wydawane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lutomiersku
(pok. 10), tel. (43) 6775-011 wew. 212

Podwyższanie terenu

Zdecydowana większość powierzchni naszej gminy jest położona 150 metrów
nad poziomem morza. Każdy skrawek ziemi naszej gminy ma lub miał w poprzednich latach możliwość odprowadzenia wody.
Różnorodność ukształtowania powierzchni stwarza przede wszystkim warunki
do odpływu wody.
Niektórzy właściciele zmieniają przeznaczenie swoich gruntów poprzez zasypywanie zagłębień, niwelację i wywyższanie terenu. Spotykamy na terenie naszej
gminy miejsca do których zwożone są odpady budowlane i przysypane ziemią.
Wszelkiego rodzaju odpady powinny być przekazywane na składowisko.
Ziemia niewiadomego pochodzenia może być również odpadem.
Działania dotyczące podwyższania rzędnej terenu wskazują na prace przygotowawcze polegające na wykonaniu niwelacji terenu, co jest równoznaczne z rozpoczęciem budowy. w świetle aktualnych przepisów prawa (ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. prawo budowlane, tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409) budowa wymaga
ostatecznej decyzji administracyjnej wydawanej przez właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej.
Wykonanie podwyższenia rzędnej terenu tzw. wyniesienie terenu, powinno być
zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania terenu albo decyzją
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu.
Podwyższenie rzędnej terenu – niwelacja terenu wiąże się z jego ukształtowaniem. Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), na regulację wód oraz zmianę
ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody wymagana jest decyzja właściwego organu – pozwolenie
wodnoprawne.
.
Skutek wywyższania terenu zawsze powoduje pogorszenie stanu wód -jeżeli
w obecnej chwili negatywne skutki są niezauważalne to w przyszłości ujawnią się.
Wywyższenie terenu zawsze wiąże się z zasypaniem odpływu wód tzn. zmianą
kierunku odpływu wody, zasypaniem gruntu leśnego, nieużytku, naruszeniem profilu dolinowego rzeki, ingerencję w pradolinę lub obszar chroniony. Wody mogą
w przyszłości negatywnie oddziaływać na grunty sąsiednie min. podtapiać tereny
o niższych rzędnych.
W miejscu gęstej zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej, letniskowej lub rozdrobnienia działek zawsze są osoby, które ponoszą szkodę wskutek wywyższenia
sąsiedniego terenu.
W chwili powstania zakłóceń stosunków wodnych każdy właściciel nieruchomości, którego dotkną negatywne skutki powstałe po podwyższeniu gruntu, będzie dochodził swoich spraw wobec „sprawcy” przed organami nadzoru itp.
Wywyższenie terenu bez wymaganego pozwolenia lub decyzji organów uprawnionych do ich wydawania może spowodować nałożenie kary przewidzianej przepisami prawa lub skutkować koniecznością przywrócenia poprzedniego stanu
gruntu.
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BADANIA MAMMOGRAFICZNE
Dnia 30 września br. w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi
– Etap Podstawowy, odbędą się bezpłatne badania mammograficzne.
Badania przeprowadzi NZOZ Mammo-Med Centrum Diagnostyki i
Usług Medycznych.
Badania będą przeprowadzane w mammobusie, który stanie w Lutomiersku na Placu Jana Pawła II w godz. 9.00 – 17.00.
W celu propagowania zachowań prozdrowotnych i znaczenia badań profilaktycznych zapraszamy wszystkie Panie w wieku od 50 do 69
roku życia ( rocznik 1945 - 1964) do skorzystania z badania. Możliwa
jest rejestracja telefoniczna pod nr 58 325 76 02, 58 32576 05.

PODZIĘKOWANIE
Rodzice i dzieci z Gminy Lutomiersk serdecznie dziękują Paniom z
Gminnego Ośrodka Oświaty oraz Biblioteki Publicznej, za pomoc w organizacji grupy dzieci i młodzieży na wyjazd do Załęcza Wielkiego.

KOMUNIKAT DLA PRODUCENTÓW
ROLNYCH SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI
O DOPŁATY BEZPOŚREDNIE !!!
Urząd Gminy Lutomiersk informuje, że 24 października br. o godz.
10.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury odbędzie się
spotkanie dla producentów rolnych z przedstawicielami ARiMR oraz
pracownikami Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w zakresie
nowych płatności na lata 2015 -2020. w 2015 roku rolnik będzie mógł
ubiegać się o wsparcie bezpośrednie z tytułu:
I. STANDARDOWO:
jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności dla młodych rolników, płatności związanych do powierzchni
upraw
płatności związanych do zwierząt, płatności dodatkowej
II. DODATKOWO
płatność niezwiązana do tytoniu
III. PONADTO w 2015 roku rolnik może ubiegać się o przyznanie
płatności dla małych gospodarstw
Ze względu na bardzo duże zmiany w zakresie wypełniania wniosków oraz nowe wymagania prosimy wszystkich rolników o liczny
udział w szkoleniu.
Tadeusz Borkowski
/-/ Wójt Gminy Lutomiersk

INFORMACJA
PRZYCHODNI „LUTMED”
Informujemy, że od 01.08.2014 w Przychodni Zdrowia w Lutomiersku
rozpoczęła działalność Poradnia Położniczo – Ginekologiczna, która ma
zawartą umowę z Narodowy Funduszem Zdrowia. Pacjentki ubezpieczone w NFZ przyjmowane są nieodpłatnie. Gabinet Ginekologiczny jest w
pełni wyposażony, posiada również aparat USG. Prowadzone są również
programy profilaktyczne. Pacjentki zapisywane są na wyznaczone dni i godziny. Możliwość umawiania telefonicznego pod numerami: 43-6775026 i
66470414. Zachęcamy do korzystania z naszych usług.
Zespół Poradni LUTMED
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dla rodziców pobierających zasiłek rodzinny na dzieci rozpoczynające lub uczęszczające do szkół ponadgimnazjalnych
Prawo do zasiłku rodzinnego i odpowiednich dodatków do zasiłku rodzinnego za miesiące wrzesień i październik 2014r. uzależnione jest od dostarczenia
w określonym terminie - wskazanym przez organ właściwy - do 30 września 2014r.,
zaświadczenia potwierdzającego fakt podjęcia lub kontynuacji nauki w szkole od
września 2014r. Niedopełnienie takiego warunku przez stronę, zgodnie z art. 162
Kodeksu postępowania administracyjnego, spowoduje wygaśnięcie prawa do zasiłku rodzinnego oraz odpowiednich dodatków do zasiłku rodzinnego za miesiące
wrzesień i październik 2014r.
Przyznany dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki
w szkole poza miejscem zamieszkania na w/w dziecko/i zostanie wypłacony za
miesiące: wrzesień 2014r. oraz październik 2014r. pod warunkiem (art. 162 § 2
KPA) doniesienia:
a) zaświadczenia szkoły ponadgimnazjalnej o kontynuowaniu nauki w nowym
roku szkolnym 2014/2015;
b) dokumentu potwierdzającego tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot publiczny (dotyczy dodatku do zasiłku rodzinnego
w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba
szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej).

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku informuje, że dnia 31 października 2014 roku kończy się okres zasiłkowy wypłaty zasiłku rodzinnego oraz
stosownych dodatków do zasiłku rodzinnego.
Na nowy okres zasiłkowy 2014/2015 tj. od dnia 1 listopada 2014 roku do dnia
31 października 2015 roku wnioski należy pobrać i składać w Wydziale Świadczeń
Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Od dnia 1 sierpnia 2014r. osoby uprawnione do alimentów lub ich przedstawiciele ustawowi - rodzice mogą składać wnioski o przyznanie świadczeń z Funduszu
Alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy. Rozpocznie się on 1 października
i potrwa do 30 września 2015r.

wrzesień 2014

INFORMACJA

Przypominamy, iż do 30 września 2014 roku należy wnieść III ratę opłaty
z tytułu korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w danym
roku kalendarzowym.

Jubileusz 15-lecia zespołu „SZYCHA”

12 lipca br. zespół folklorystyczny „SZYCHA” obchodził jubileusz 15-lecia istnienia. W piękną lipcową sobotę w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowie
zespół dał koncert z okazji swojego jubileuszu. Zespół został założony w 1999 r.
z trzech kół Gospodyń Wiejskich z Szydłowa, Charbic i Albertowa, a pierwsze litery
miejscowości utworzyły nazwę zespołu. Zespół działa pod skrzydłami i wsparciem
Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku.
Jubileusz zaszczycili swoją obecnością Wójt Gminy Pan Tadeusz Borkowski, Przewodniczący Rady Gminy Pan Tadeusz Rychlik i V-ce Przewodnicząca Pani Grażyna
Paczkowska, Sekretarz Gminy Pani Liliana Kaleta, Radny Powiatowy Pan Krzysztof
Pacholak, Proboszcz Parafii Kazimierz ksiądz Andrzej Chmielecki, Prezes Zakładów
Mięsnych w Bechcicach Mirosław Sobieraj, Właścicielka Ubojni w Babicach Teresa
Struszczyk, Prezes Przedsiębiorstwa „Prodex” Władysław Lisowski, Prezes Zarządu
Europejskiego Centrum Gospodarczego Marian Janowski, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lutomiersku Druh Tadeusz
Nowak, a także rodziny członkiń zespołu.
Po koncercie był czas na gratulacje i podziękowania oraz urodzinowy tort ze
świeczkami.
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