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Relacja z VIII Sesji Rady Gminy Lutomiersk
19 kwietnia 2011 r. odbyła się VIII sesja Rady Gminy Luto-

miersk.
Radni podczas obrad podjęli uchwały zmieniające budżet gmi-

ny oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy. Ustalili również 
szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie na-
leżności o charakterze cywilnoprawnym, przypadającym Gminie 
Lutomiersk lub jednostkom podległym Gminie oraz określili wa-
runki dopuszczalności pomocy publicznej. Na sesji został rów-
nież uchwalony Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o prze-
ciwdziałaniu przemocy w rodzinie – radni uchwalili tryb i sposób 
powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinar-
nego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 
w Gminie Lutomiersk. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku, przedsta-
wiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Lutomiersku, pedagog szkolny, kurator zawodowy wykonują-
cy orzeczenia w sprawach karnych i rodzinnych, przedstawiciel 
służby zdrowia i przedstawiciel Posterunku Policji w Lutomiersku. 
W następnym punkcie obrad nie uwzględniono dwóch wezwań do 
usunięcia naruszenia prawa.

W kolejnej uchwale fragmentowi drogi oznaczonej działką nr 32 
położonej w miejscowości Kazimierz, mającej początek przy ulicy 

Sienkiewicza i koniec przy skrzyżowaniu z drogą wewnętrzną o nu-
merze działki 133 - radni nadali nazwę „ulica Wodna”.

W dalszej części sesji radni - ze względu na konieczność ochro-
ny życia i zdrowia mieszkańców Gminy Lutomiersk przed skutkami 
braku wody w gminnej sieci wodociągowej wprowadzili od 1 czerw-
ca do 31 sierpnia br. zakaz poboru wody z wodociągów gminnych 
do podlewania trawników. Gminne wodociągi posiadają ograni-
czone moce wydobywcze i produkcyjne. Znacząco zwiększone 
zapotrzebowanie na wodę spowodowane podlewaniem trawników 
w okresie letnim może powodować obniżenie ciśnienia w sieci wo-
dociągowej, czego skutkiem będą niedobory wody w sieci. 

W przedostatnim punkcie porządku obrad VIII Sesji radni wyrazi-
li zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu, na czas oznaczony do 
3 lat, lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 15,34 m2, znajdu-
jącego się na parterze budynku położonego przy Placu Kościusz-
ki 1 w Kazimierzu, stanowiącej własność Gminy Lutomiersk, z do-
tychczasowym najemcą tj.: Panią Ewą Leśniewską, prowadzącą 
działalność gospodarczą pod nazwą: Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „STOMA” i wykorzystującą lokal użytkowy z przezna-
czeniem na działalność medyczną – siedzibę Poradni Stomatolo-
gicznej.

Relacja z IX Sesji Rady Gminy Lutomiersk
IX Sesja Rady Gminy Lutomiersk odbyła się w dniu 12 maja br. 

Radni wprowadzili zmiany w budżecie Gminy Lutomiersk pole-
gające między innymi na zwiększeniu wydatków - przeznaczając 
25.000 zł na zadanie „przebudowa odcinka drogi w Orzechowie”, 
5.500 zł - na zakup ubijaka wibracyjnego skoczek, 5.000 zł - na 
zadanie „dobudowa budynku garażu do strażnicy OSP w Orzecho-
wie„ oraz 35.000 zł - na zakup lekkiego samochodu pożarniczego 
dla OSP Babice. 

Następnie radni wyrazili zgodę na nabycie przez Gminę Luto-
miersk w drodze darowizny zabudowanej nieruchomości Skarbu 
Państwa, położonej w Szydłowie, gm. Lutomiersk, oznaczonej 
działką nr 306/6 o pow. 0,27 ha z przeznaczeniem na realizacje 
zadań własnych Gminy Lutomiersk tj. ochrony zdrowia i gminnego 
budownictwa mieszkaniowego. Dla wyjaśnienia - jest to budynek, 
w którym obecnie mieści się NZOZ „Validus”. 

W następnym punkcie porządku obrad radni po raz kolejny 
uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 
obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Florentynów, 
Bechcice i Kolonia Bechcice, ponieważ poprzedni plan (Uchwała 
Nr VII/38/11 z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów 
położonych w obrębach geodezyjnych Florentynów, Bechcice i Ko-
lonia Bechcice) w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Łódzkie-
go został unieważniony. 

Wojewoda Łódzki wskazał między innymi Radzie Gminy Luto-
miersk, że „uchwalając przedmiotowy plan miejscowy naruszyła 
tryb uchwalania aktu planistycznego określony wart. 20 ust. 1 cy-
towanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Zgodnie z tym przepisem plan miejscowy uchwala rada gminy, roz-
strzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
planu. 

Tryb składania uwag do projektu planu, po jego wyłożeniu, jest 
gwarancją udziału czynnika społecznego w procesie sporządza-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uwagi 
składane do projektu planu mają z reguły charakter indywidualny 
i dlatego organy rozpatrujące uwagi winny każdą uwagę indywi-
dualnie rozstrzygać. Stąd rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag musi mieć charakter merytoryczny, a co za tym idzie rada 
gminy winna się zapoznać z treścią uwag i ocenić ich zasadność, 
a następnie poddać pod głosowanie poszczególne uwagi”.

W związku z tym radni Gminy Lutomiersk podjęli ponownie 
uchwałę  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geo-
dezyjnych Florentynów, Bechcice i Kolonia Bechcice, rozpatrując 
każdą nieuwzględnioną przez wójta uwagę, która została złożona 
do powyższego planu.

Na zakończenie IX Sesji Rady Gminy przeznaczono do sprze-
daży w drodze przetargu nieruchomości gruntowe stanowiące 
własność Gminy Lutomiersk, położone w następujących obrębach 
geodezyjnych:

1)  Lutomiersk – oznaczone działką nr 388 o pow. 0,02 ha i dział-
ką nr 491 o pow. 0,12 ha; 

2)  Babice – oznaczona działką nr 101/3 o pow. 0,28 ha; 
3)  Stanisławów Nowy – oznaczone działką nr 60 o pow. 0,31 ha 

i działką nr 62/3 o pow. 0,49 ha. 
Wszystkie podjęte wyżej uchwały udostępnione zostały w Biule-

tynie Informacji Publicznej (BIP) prowadzonym przez Urząd Gminy 
Lutomiersk pod adresem: www.bip.lutomiersk.akcessnet.pl.
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ODZNACZENIA PAŃSTWOWE
30 maja 2011 r. o godzinie 12.00 w   dawnym pałacu fabrykanta Juliusza Heinzla przy ulicy Piotrkowskiej 104, kilkadziesiąt osób, zasłu-

żonych mieszkańców regionu łódzkiego zostało uhonorowanych postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej wysokimi odznaczeniami 
państwowymi. Podczas uroczystości w siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wręczono Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia 
Polski, Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi, a także Medale za Długoletnią Służbę. Wręczenia odznaczeń dokonała Pani Jolanta 
Chełmińska Wojewoda Łódzki. Wśród osób, które otrzymały medale za długoletnią służbę znaleźli się wieloletni pracownicy Urzędu Gmi-
ny Lutomiersk Panie Bożena Kasprzak i Janina Zimna. Pani Wojewoda podziękowała wszystkim odznaczonym za ofiarną pracę i służbę 
Ojczyźnie. Odznaczenia przyznawane są osobom, które wyróżniają się aktywnością, wyjątkową sumiennością, osiągnięciami w działal-
ności społecznej, naukowej, organizacyjnej. W uroczystości uczestniczył również Wójt Gminy Lutomiersk Pan Tadeusz Borkowski.

50-lecie pożycia małżeńskiego
W dniu 18 maja br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lutomiersku dziewięć par z 50-letnim stażem małżeńskim zamieszkałych na tere-

nie Gminy Lutomiersk odebrało z rąk Wójta Gminy Lutomiersk Tadeusza Borkowskiego odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie 
przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Podczas uroczystości jubilatom składano życzenia 
i odśpiewano tradycyjne sto lat. Nie zabrakło również kwiatów, lampki szampana i drobnych upominków. Odznaczenia wręczono nastę-
pującym małżeństwom: Zenonie i Franciszkowi Bednarkom, Marii i Kazimierzowi Bors, Stefanii i Henrykowi Dąbrowskim, Mariannie i Ma-
rianowi Dzik, Janinie i Mirosławowi Gara, Zenonie i Henrykowi Janikom, Henryce i Romanowi Kowalskim, Janinie i Jakubowi Pietrychom, 
Anicie i Stanisławowi Wdówka. W uroczystości wzięli udział ponadto Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Rychlik, Wiceprzewodniczą-
ce RG Leokadia Bujnowicz i Grażyna Paczkowska oraz rodziny dostojnych jubilatów.
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OTWARCIE PLACU ZABAW W KAZIMIERZU
W Kazimierzu na Palcu Tadeusza Kościuszki 23 maja br. doko-

nano otwarcia placu zabaw. W uroczystości wziął udział Pan Tade-
usz Borkowski-Wójt Gminy Lutomiersk, Pan Leszek Filipiak-Sekre-
tarz Gminy, Radne Gminy Lutomiersk Pani Ewa Rzetelska i Agata 
Wiśniewska, dzieci wraz  z nauczycielami ze Szkoły Podstawowej 
w Kazimierzu oraz ksiądz Andrzej Chmielecki proboszcz parafii 
w Kazimierzu, który dokonał poświęcenia ogrodzonego i wyposa-
żonego w nowe urządzenia zabawowe placu zabaw. 

Przecięcia wstęgi dokonali Wójt Gminy Lutomiersk, ksiądz An-
drzej Chmielecki oraz dzieci, które z wielką niecierpliwością ocze-
kiwały na oficjalne otwarcie nowego miejsca rozrywki. 

Dzieci w dowód wdzięczności za nowy plac  zabaw wręczy-
ły Wójtowi Gminy Lutomiersk bukiet kwiatów i złożyły serdeczne 
podziękowania. Jest to już drugi plac zabaw jaki znajduje się na 
terenie Gminy Lutomiersk poza terenami szkolnymi.

SPłyW KAjAKOWy RZEKą NER

W miesiącu maju odbył się po raz kolejny spływ kajakowy rzeką 
Ner. Udział w spływie przedstawicieli samorządów oraz zaproszo-
nych gości jest elementem promocji działań ekologicznych w Do-
linie Neru. Gminę Lutomiersk reprezentowali  Krzysztof Pacholak 
i Sławomir Barański.  Inicjatorem imprezy był Związek Gmin Nad-
nerzańskich z siedzibą w Poddębicach. Przedsięwzięcie swym za-
sięgiem obejmowało osiem  gmin należących do stowarzyszenia: 
Dąbie, Grabów, Świnice Warckie, Łęczycę, Wartkowice, Poddębice, 
Lutomiersk oraz Konstantynów Łódzki. Blisko 20-sto kilometrowa 
trasa spływu miała  swój początek w gminie Świnice Warckie, koń-
czyła się zaś na terenie gminy Dąbie. Jednym z najważniejszych 
celów projektu jest budowa świadomości ekologicznej mieszkań-
ców regionu. Intencją organizatorów spływu jest również zaprezen-
towanie walorów przyrodniczych Doliny Neru, której przeważająca 
część została włączona do sieci obszarów "Natura 2000" oraz za-
chęcenie miłośników  kajakarstwa do uprawiania tego sportu.

ZAKOŃCZENIE PROjEKTU
„NOWOCZESNy MENAGER LOKALNy”

Projekt "Nowoczesny menager lokalny - zwiększenie kompeten-
cji sołtysów i przedstawicieli rad sołeckich z gminy Lutomiersk" był  
współfinansowany ze środków przeznaczonych w ramach Działa-
nia 6.3. (Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktyw-
ności zawodowej na obszarach wiejskich) Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki (Priorytety VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" 
i VII "Promocja integracji społecznej") w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Realizatorami Projektu była  Fundacja 
Rozwoju Demokracji Lokalne j- Regionalne Centrum w Łodzi (jako 
Lider) wraz z Gminą Lutomiersk (Partner).  Interaktywne metody 
szkoleniowe zawarte w projekcie zorientowane były na umożliwie-
nie mieszkańcom lepszego poznania sołtysów, co w dalszej kolej-
ności ma oddziaływać  jako czynnik stymulujący integrację w ra-
mach społeczności lokalnej i gotowość do podejmowania inicjatyw 
oddolnych oraz dostarczać fundamentów dla  współpracy na rzecz 
rozwoju zasobów ludzkich na obszarze objętym projektem, także 
po jego finalizacji. Projekt adresowany był do dwunastu sołtysów 
i takiej samej grupy  przedstawicieli rad sołeckich, którzy stano-
wili docelową grupę uczestników. Oficjalne zakończenie i podsu-
mowanie  projektu nastąpiło w miesiącu kwietniu br. w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Lutomiersku. Wszystkim osobom biorącym 
udział w szkoleniu wręczono certyfikaty i podziękowano za aktyw-
ny w nim udział.

ZLOT STARyCH MOTOCyKLI
22 maja br. w Kazimierzu odbył się zlot starych motocykli. Zor-

ganizował go ksiądz proboszcz   Andrzej Chmielecki. Zjazd roz-
począł się Mszą Świętą  w kościele parafialnym pod wezwaniem 
św. Jana Chrzciciela. Osoby które chciały uczestniczyć aktywnie 
w zlocie przyprowadziły swoje stare  jednoślady, które niekiedy już 
zapomniane  stanowiły największą atrakcję dla mieszkańców gmi-
ny  Lutomiersk.
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220-TA ROCZNICA UCHWALENIA 
KONSTYTUCJI 3-GO MAJA

ŚWIĘTO RODZINY
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Urszulanek w Kazimierzu ob-

chodziło 28 maja Święto Rodziny. Uroczystość odbyła się w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Lutomiersku. Na początku dzieci zapre-
zentowały program artystyczny dla swoich rodziców i wręczyły 
samodzielnie wykonane prezenty. 

Po części artystycznej rozpoczęła się wspólna zabawa, którą 
prowadził Pan Mirek Bednarkiewicz. W przerwach można było 
zasiąść do wspólnego stołu i korzystać ze smakołyków przynie-
sionych przez rodziców. Wszyscy uczestnicy zabawy bawili się 
doskonale. Brali udział w konkursach, wspólnych tańcach i zaba-
wach ruchowych. Dziękujemy wszystkim dzieciom i rodzicom za 
wspólną zabawę.

Personel przedszkola  
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FESTYN RODZINNY
12 czerwca 2011r.  Przedszkole Niepubliczne ZG SS Urszulanek wraz z rodzicami wychowanków zorganizowało festyn rodzinny. Od-

był się on na terenie Salezjańskiego Ośrodka Młodzieżowego „DON BOSCO” w Lutomiersku.
Festyn rozpoczął się pokazem tańca hip – hop w wykonaniu dzieci z naszego przedszkola pod kierownictwem Pana Mirka Bednar-

kiewicza, prezentacją umiejętności straży pożarnej z Kazimierza, licytacją złotego pierścionka, zegarka, hulajnogi i rzeźby drewnianej. 
W czasie festynu było wiele zabaw integracyjnych, które prowadził p. Jerzy Czapliński ze swoją asystentką p. Małgosią z teatru „Atma” 
w Łodzi. Wielką atrakcją dla dzieci była dmuchana zjeżdżalnia, zamek dmuchany, samochodziki, quad, trampolina przejażdżka za-
bytkowym samochodem z lat ’60. Największą atrakcją festynu była loteria fantowa, w której wszystkie losy wygrywały. Po wysprzeda-
niu wszystkich losów odbyło się losowanie 20 nagród głównych. 
W czasie trwania festynu można było zakosztować domowych wy-
pieków naszych rodziców, potraw z grilla, frytek, zapiekanek itd. 
Festyn cieszył się ogromnym powodzeniem. Ludzie chętnie korzy-
stali z wszelkich dostępnych atrakcji.

Dziękujemy Panu Wójtowi Tadeuszowi Borkowskiemu za ufundo-
wanie nagrody Wójta Gminy Lutomiersk w postaci cyfrowego apa-
ratu fotograficznego oraz za pomoc w zorganizowaniu sceny i na-
miotów. Dziękujemy wszystkim sponsorom za ufundowanie nagród 
głównych oraz fantów na loterię fantową. Gorące podziękowania 
kierujemy w stronę rodziców naszych przedszkolaków, którzy jak co 
roku z wielkim zaangażowaniem pracowali do samego końca.Dzię-
kujemy Dyrektorowi Ośrodka Księdzu Markowi Dzięgielewskiemu 
za udostępnienie nam placu i stworzenie ciepłej atmosfery.    

Wszystkim składamy serdeczne Bóg zapłać! Personel przedszkola

Dzień dziecka w Gminnym Ośrodku Kultury
30 maja w sali widowiskowej  Gminnego Ośrodka Kultury dzie-

ci ze Szkoły Podstawowej z Lutomierska, Kazimierza i Szydłowa 
świętowały „Dzień Dziecka”. W programie w karykaturalny  prze-
zabawny sposób były przedstawiane wiersze Jana Brzechwy, kla-
syka literatury dziecięcej, wierszyki poety lubiane zarówno przez 
dzieci, jak i dorosłych. Wiersze Jana Brzechwy przeniosły dzieci do 
świata pełnego przygód, w którym głównymi postaciami są zwie-
rzęta i rośliny. Przedstawienie było przyjęte przez dzieci z ogromną 
radością i nagrodzone wielkimi brawami. Wystawiono dwa spek-
takle aby wszystkie dzieci szkół podstawowych mogły obejrzeć to 
widowisko. 

Po przedstawieniu  dzieci obdarowane zostały słodkimi upomin-
kami. 



Strona 7 WIADOMOŚCILUTOMIERSKIE

INFORMACYJNY BIULETYN SAMORZĄDOWY

czerwiec 2011

DNI STRAŻAKA 2011
Z okazji Dnia Strażaka przypadającego 4 maja w dzień Św. Floriana Patrona  

naszych druhów w dniach 1, 3 oraz 4 maja odbyły się w naszej gminie uroczyste 
apele i zbiórki poprzedzone Mszami Świętymi w parafiach Kazimierz, Lutomiersk, 
Mikołajewice oraz w Klasztorze Salezjanów w Lutomiersku, w których to  uczest-
niczyli strażacy z całej naszej gminy. W uroczystych zbiórkach, które odbyły się 
w OSP Szydłów, Lutomiersk i Wygoda Mikołajewska uczestniczyli zaproszeni 
goście oraz członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Zw. OSP RP 
w Lutomiersku, którzy pełnią również funkcje w zarządach stopnia powiatowego  
Związku OSP i przedstawiciele władz  samorządowych. Podczas uroczystości 
zasłużonym druhom strażakom wręczone zostały Medale za Zasługi dla Po-
żarnictwa i za Wysługę lat w OSP. Do druhów strażaków kierowane były słowa 
podziękowania i uznania za pełną poświęcenia służbę i działalność społeczną 
wobec drugiego człowieka i Ojczyzny  oraz  życzenia aby trud jaki podejmują był 
źródłem osobistej satysfakcji zarówno dla  druhów nowo wstępujących w szeregi 
strażackie jak i dla seniorów. Obchody Dnia Strażaka uświetniała  orkiestra  dzia-
łająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lutomiersku. Druhowie strażacy naszej 
gminy uczestniczyli także w uroczystościach powiatowych. Pierwsza część po-
wiatowego Dnia Strażaka  i obchodów Św. Floriana w dniu 4 maja br. uczczona 
została Mszą Św. celebrowaną przez ks. Rzepkowskiego kapelana powiatowego 
strażaków w kościele parafialnym dzielnicy Bugaj w Pabianicach. Dalsza część 
to Powiatowa Majówka Strażacka, która  odbyła się w dniu 15 maja br. w gminie 
Pabianice, połączona z uroczystą zbiórką i przekazaniem  przechodniego topora 
strażackiego. 

Pierwszy festyn rodzinny w Babicach
21 maja  2011 r. odbył się w miejscowości Babice pierwszy rodzinny 

festyn. Został on zorganizowany na placu przed remizą straży pożarnej 
w Babicach. Inicjatorem tej imprezy była Pani Dorota Kołodziejczyk – lo-
kalna działaczka społeczna, sołtys - Pan Jerzy Maurer, Panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich w Babicach oraz druhowie z miejscowej jednostki OSP. 
W festynie uczestniczył  Pan Tadeusz Borkowski – Wójt Gminy Lutomiersk, 
ksiądz Andrzej Chmielecki – proboszcz Parafii w Kazimierzu wraz z księ-
dzem Markiem i Pani  Agata Wiśniewska – Radna Gminy Lutomiersk. 
Celem imprezy było propagowanie wartości rodzinnych oraz integracja 
mieszkańców. Dzięki Pani Dorocie Kołodziejczyk wszyscy wspaniale się 
bawili. Festyn rozpoczął się koncertem z okazji Dnia Matki. Wszystkie dzie-
ci – małe i duże recytowały wiersze i wręczały kwiaty swoim ukochanym 
mamom. Następnie zostały zorganizowane zawody sportowe dla dzieci. 
W dalszej części dorośli wykazali się sprawności fizyczną i bystrością 
umysłów biorąc udział w wielu konkursach sprawnościowych i zabawach 
logicznych. Na uwagę zasługują te konkursy, które dawno zostały już  za-
pomniane, a udział w nich przyniósł wiele radości (ubijanie piany tradycyjną 
trzepaczką, wyścig z jajkiem na łyżce). Po takich emocjach można było się 
posilić smacznym ciastem, chlebem ze smalcem, skosztować kiełbasek z 
grilla. Podczas festynu odbyła się zabawa taneczna. Wszyscy mieszkańcy 
i goście, którzy przybyli na festyn świetnie się bawili do późnych godzin 
wieczornych. 

X Zjazd Gminny Związku OSP RP w Lutomiersku
4 czerwca 2011r. w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku od-

był się X Zjazd Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej w Lutomiersku. 

W zjeździe uczestniczyli przedstawiciele władz powiatowych Związku, 
Państwowej Straży Pożarnej i władz administracji publicznej:

•  Dh Mieczysław Serwa – Prezes Zarządu Oddz. Powiatowego Związku 
OSP RP w P-cach,

•  Dh Roman Figiel - Wiceprezes Zarządu Oddz. Powiatowego Związku 
OSP RP w P-cach,

•  Dh Jerzy Paczkowski  - Wiceprezes Zarządu Oddz. Powiatowego 
Związku OSP RP w P-cach,

•  Bryg. Dariusz Jach – Z-ca Komendanta Powiatowego Komendy Powia-
towej PSP w P-cach,

•  Tadeusz Rychlik - Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk,
•  Tadeusz Borkowski - Wójt Gminy Lutomiersk,
•  Jan Lisiecki - Wiceprezes Zarządu Powiatowego i Prezes Zarządu 

Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego
•  Błażej Muzolf - Przewodniczący Koła Platformy Obywatelskiej w Luto-

miersku.
Ważniejsze problemy omawiane w dyskusji  były sprawy: 

-  podejmowanie działań o coraz lepsze wyposażenie jednostek w środki 
ochrony indywidualnej strażaka i sprzęt p.pożarowy,

-  kontynuowanie obchodów uroczystości strażackich,
-  szkolenie strażaków,
-  pozyskiwanie funduszy unijnych na  zakup samochodów, sprzętu p.po-

żarowego oraz utrzymanie obiektów pożarniczych.
Zjazd dokonał wyboru członków Zarządu Oddziału i  Komisji Rewizyjnej 

Oddziału:
Członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP 

Prezes
Wiceprezes
Wiceprezes
Wiceprezes
Komendant gminny
Z-ca Komendanta  gm.
Sekretarz
Skarbnik
Członek 
Członek 
Członek 
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek

Tadeusz Nowak
Tadeusz Borkowski
Jerzy Paczkowski
Tadeusz Szczepaniak
Zdzisław Sromecki
Zdzisław Walisiak
Janina Zimna
Andrzej Opara
Mieczysław Augustyniak
Zbigniew Maurer
Eugeniusz Justyński
Henryk Stefaniak
Andrzej Fisiak
Michał  Śmiałkowski
Wojciech Grabowski
Bronisław Zakrzewski
Henryk Kierzkowski
Sławomir Barański
Zbigniew Pęśko
Czesław Nowicki
Wiesław  Pintera
Zbigniew Włodarczyk
Stanisław  Mróz
Stanisław  Kochan
Stanisław  Urbańczyk

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP
Przewodniczący
Członek
Członek

Robert Zdzierak
Marek Kochan
Stanisław Sprusiński
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AKTUALNE INFORMACJE O DROGACH 
POWIATOWYCH W INTERNECIE

Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pabianicach znajduje 
się zakładka, gdzie publikowane są aktualne informacje o drogach powiato-
wych. Znajduje się  tu wykaz dróg powiatowych oraz dokładne mapy. 

Możemy sprawdzić m.in. harmonogram prac zrealizowanych przez Wy-
dział Dróg i Mostów, bądź też robót wykonanych na zamówienie wydzia-
łu. Otwierając zakładkę poznamy terminy planowanych zadań drogowych 
w powiecie pabianickim, takich jak np. koszenie traw, konserwacje rowów 
czy malowanie oznakowania poziomego. 

Dla ułatwienia identyfikacji dróg powiatowych zamieszczono mapy i czy-
telny wykaz dróg. Można tu również znaleźć informacje o pracach wykona-
nych przez Wydział Dróg i Mostów, takich jak np. łatanie ubytków asfaltem 
lanym, sprzątanie śmieci z rowów i trawników lub informacje o zrealizowa-
nych na zamówienie remontach cząstkowych. Przeczytamy również gdzie 
w powiecie przeprowadzono konserwację rowów, pielęgnację drzew czy 
ścinanie poboczy. 

Na stronie znajduje się również formularz zgłoszenia, który umożli-
wia m.in. mieszkańcom powiatu pabianickiego zgłaszanie uszkodzeń na-
wierzchni drogowej, brakującego oznakowania pionowego i poziomego 
oraz innych utrudnień występujących w infrastrukturze drogowej. 

DROGOWNICTWO
1.)  Utwardzono odcinek drogi gruntowej na długości około 900 mb w Sta-

nisławowie Nowym i Albertowie. Do końca czerwca zakończymy utwar-
dzenie odcinka drogi w Mikołajewicach Kolonii.

2.)  Ogłoszono przetarg nieograniczony na zakup i dostawę kruszywa dro-
gowego  w ilości 1.350 ton ” II etap  z przeznaczeniem na naprawy dróg 
gruntowych.

3.)  Wykonano wznowienie granic ulicy Laurowej w Babiczkach 
4.)  Dokonano wyposażenia placu zabaw dla dzieci w parku przy Pl. Ko-

ściuszki w Kazimierzu w urządzenia zabawowe.
5.)  Z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi otrzymano dotację w wys. 108 tys. 

zł na modernizację drogi gruntowej o dł. 1,2 km w miejscowości Babice.
6.)  Do końca lipca br. zaplanowano wykonanie odcinka nakładki bitumicznej 

drogi w Orzechowie na długości około 90 mb za kwotę 26.740,82 zł.
7.)  Zakończono „Przebudowę centrum Kazimierza: II etap przebudowa na-

wierzchni  chodników na ulicach Słowackiego, Hallera, Rzecznej, Po-
lnej, Promyka, Pl. Kościuszki” II etap ulice  Rzeczna, Polna, Promyka i 
Pl. Kościuszki za kwotę 249.864,80 zł. 

 8.) Wykonano remont cząstkowy nawierzchni drogi Puczniew- Mianów.
 9.) Odnowiono ławki i kosze w parkach w Kazimierzu i Lutomiersku.
10.) Dokonano nasadzeń kwiatowych w parkach.
12.)  W dniu 4 maja br. z firmą przewozową zawarto umowę na usługi trans-

portu publicznego w regularnych przewozach osób na trasie Lutomiersk 
– Puczniew – Lutomiersk. Za wykonywane usługi ustalono ryczałtowe 
wynagrodzenie w wysokości 4.000,- zł brutto za miesiąc.

13.)  Rozpoczęto przebudowę drogi powiatowej w Kazimierzu, ul. Kilińskie-
go. Inwestycja realizowana jest przez powiat pabianicki przy udziale 
środków finansowych gminy Lutomiersk.

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPÓŁEK WODNYCH 
Na początku bieżącego roku odbyły się zebrania w miejscowościach obję-
tych działalnością spółek wodnych. Na zebraniach omawiano funkcjono-
wanie urządzeń melioracyjnych oraz zgłaszano potrzeby w zakresie kon-
serwacji. Poniżej wymienione zostały prace jakie  wykonane w zakresie 
naprawy i konserwacji urządzeń odwadniających:
Oczyszczenie i udrożnienie drenażu przechodzącego pod drogą powiato-
wą we wsi Czołczyn na wysokości posesji  nr 76 – uzyskano efekt odpływu 
wody od w/w posesji i odwodnienie drogi w tym miejscu.
Oczyszczenie i udrożnienie drenażu w dwóch działach w obrębie pól w Ka-
zimierzu (za szkołą i pod Stanisławowem) – uzyskano efekt osuszenia w/w 
pól na powierzchni ok. 2,00 ha.
Udrożnienie odpływu wód melioracyjnych z pól wsi Zdziechów w rowach od 
wsi Albertów i przy cieku Lubczyna oraz oczyszczenie i udrożnienie drena-
żu na powierzchni ok. 2,00 ha.
Udrożnienie odpływu wód melioracyjnych od ul. Łaskiej w Lutomiersku.
Udrożnienie drenażu w Puczniewie - Leonowie – uzyskano efekt osuszenia 
pól na powierzchni 1,00 ha.
Udrożnienie drenażu w Charbicach Górnych – uzyskano efekt osuszenia 
pól na powierzchni ok. 5,00 ha
Odbudowa wylotu melioracyjnego i oczyszczenie drenażu  w Mianowie 
(przy wsi Wola Puczniewska i od strony wsi Wilków) uzyskano efekt osu-
szenia pól na powierzchni ok. 2,00 ha.
Odbudowa wylotu melioracyjnego w Mirosławicach.
Wykonano gruntowną konserwację odcinka rowu o długości 1 km w obrębie 
łąk wsi Charbice Górne – Zofiówka (odcinek przed i za rynną w Zofiówce)
Oczyszczanie drenaży wiąże się przeważnie z koniecznością odnowienia 
wylotów melioracyjnych i odmulenia niezbędnego dla uzyskania odpływu 
wód - odcinka rowu.
Czynione są wszelkie starania aby wykonać wszystkie zgłoszenia wnie-
sione do protokółów spisanych podczas zebrań, o których wspomniano na 
wstępie.
Spółka otrzymała dotację z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości  
zł. 6414,00 z przeznaczeniem na wykonanie odbudowy rowów melioracyj-
nych we wsiach Prusinowice i Wola Puczniewska. Planowany termin wyko-
nania robót to miesiąc sierpień (po żniwach) 

Od 1 lipca zakładamy firmę przez internet
Od 1 lipca 2011 r. każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność 

gospodarczą będzie ewidencjonowany w systemie CEIDG (Centrala Ewi-
dencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Organem ewidencyjnym 
będzie dla niego Minister Gospodarki. Działalność będzie można zareje-
strować w dowolnym urzędzie gminy oraz poprzez Internet. 

Przedsiębiorca, który będzie chciał rozpocząć działalność przez Internet 
musi posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny lub zaufany profil – wy-
starczy zalogować się na www.epuap.gov.pl, zarejestrować się, a następ-
nie złożyć wniosek o Profil Zaufany ePUAP i osobiście potwierdzić swoje 
dane osobowe w jednostkach będących Punktami Potwierdzeń (tj. oddziały 
ZUS, urzędy skarbowe, urzędy wojewódzkie oraz konsulaty). 

Ta bezpłatna i prosta metoda uwierzytelnienia będzie wygodną alterna-
tywą wobec odpłatnego podpisu elektronicznego w kontaktach z admini-
stracją publiczną. 

Do czasu przeniesienia wszystkich swoich wpisów do CEIDG gminy 
będą przyjmowały zgłoszenia zmian dotyczące zarejestrowanych u siebie 
przedsiębiorców. Organem ewidencyjnym dla tych przedsiębiorców nadal 
będzie właściwy wójt/burmistrz/prezydent miasta. Z chwilą przeniesienia 
wpisów do CEIDG rolę organu ewidencyjnego przejmie Minister Gospodar-
ki a zmian we wpisach przedsiębiorca będzie mógł dokonywać w CEIDG. 
Gminy mają czas na przeniesienie swoich ewidencji do końca 2011 roku, 
jednakże już teraz można migrować dane do centralnego rejestru poprzez 
przygotowaną przez Ministerstwo Gospodarki aplikację SAGED.

Wnioski o wpis do Centrali Ewidencji i Informacji o Działalności Gospo-
darczej (CEIDG), informacje i inne dane przekazywane będą do CEIDG 
za pośrednictwem formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie 
internetowej: CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwe-
go do spraw gospodarki (www.mg.gov.pl)  oraz na elektronicznej platformie 
usług administracji publicznej (www.epuap.gov.pl)  .

Pytania związane z zasadami rejestracji i prowadzenia działalności go-
spodarczej przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi należy 
kierować na adres epk@mg.gov.pl lub za pośrednictwem strony Pojedyn-
czego Punktu Kontaktowego www.eugo.gov.pl

Pytania i uwagi związane z funkcjonowaniem systemu informatycznego 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na-
leży kierować na adres ceidg@mg.gov.pl

Pytania związane z migracją danych do CEIDG oraz Systemem Auto-
matyzacji Gminnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (SAGED) należy 
kierować na adres saged@mg.gov.pl 

Podstawa prawna
Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. 

U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 ze zmianami).
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działal-

ności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U z 2009 
r. Nr 18, poz.97)

Ustaw z dnia 19 listopada 1999 r. –Prawo działalności gospodarczej (Dz. 
U. Nr 101, poz. 1178 ze zmianami)

INFORMACJA O OGŁOSZONYCH I PODPISANYCH 
UMOWACH POPRZETARGOWYCH

W miesiącu kwietniu br. podpisano umowy na dostawę 2000 ton kruszy-
wa na naprawy dróg gruntowych oraz na Przebudowę Centrum Kazimie-
rza: II etap przebudowa nawierzchni chodników – ulice Rzeczna, Polna, 
Promyka i Pl. Kościuszki. 

W maju podpisano umowę, której przedmiotem zamówienia jest „Moder-
nizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych „Przebudowa nawierzchni 
odcinka drogi w Babicach”. 

W czerwcu odbył się przetarg nieograniczony dotyczący inwestycji pn. 
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZY-
CHODNI ZDROWIA PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 21 W MIEJSCOWOŚCI 
LUTOMIERSK. Obecnie procedura przetargowa jest w toku. Termin zakoń-
czenia realizacji zamówienia wyznaczono na koniec czerwca 2012 r. Ogło-
szono przetarg nieograniczony na dostawę 1350 ton kruszywa na remonty 
dróg gruntowych. Termin składania ofert wyznaczono na 28 czerwca br.
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Lato w Lutomiersku
W sobotnie popołudnie 18 czerwca na Placu Jana Pawła  II przed Gminnym Ośrodkiem Kultury odbyła się inauguracja cyklu imprez  kulturalnych pt. 

”Lato w Lutomiersku”. Pierwsza z zapowiadanych imprez nosiła tytuł „Festynu Country”  i taki też miała charakter zabawa. Na zaadoptowanej scenie Domu 
Kultury pojawił się zespół Country Show Band z wokalistką Urszulą Chojan – poznańską piosenkarką, która w kilku blokach muzycznych zaprezentowała 
wielkie przeboje muzyki  country tej amerykańskiej jak i polskiej. 

Zabawiała publiczność także grupa kaskadersko – taneczna SALOON, która zaprezentowała widowiskowe tańce kowbojskie: tradycyjne oraz nowo-
czesne układy choreograficzne, żywiołowego kankana tańczonego przez profesjonalnie przygotowane tancerki  w bardzo atrakcyjnych wizualnie strojach. 
Całości dopełnił pokaz na najdłuższych w Europie biczach (5,5 m) obejmujący precyzyjne uderzenia w cele trzymane przez tancerki, w tym obcinanie 
z zawiązanymi oczami cygara trzymanego w ustach oraz jedyny w Polsce pełny pokaz żonglerki lassem. 

Młodzież z Ośrodka Kultury wzbogaciła program pokazem tańca nowoczesnego a miłym akcentem sobotniego wieczoru była obecność  kilku cieka-
wych motocykli,  które są w posiadaniu mieszkańców naszej Gminy. Można było podziwiać m.in. Hondę VTX pojemność 1800 cm3, czy też  30-letniego 
Volkswagena Garbusa. Poniżej przedstawiamy fotorelację
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Z ŻYCIA SZKÓŁ

„Póki w narodzie myśl swobody żyje…”- Święto Konstytucji 3 Maja w Gimnazjum 
im. Leszka Czarnego w Lutomiersku.

„ Wiek XVIII zwany„ wielkim stuleciem” stanowił dla Polski i Polaków okres tragicz-
ny i jednocześnie ogromnie bogaty w postępowe przemiany”. Tymi słowami rozpo-
częła się 28 kwietnia w murach Gimnazjum im. Leszka Czarnego, uroczysta akade-
mia z okazji 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Młodzież z koła teatralnego 
w sugestywny sposób przedstawiła losy Rzeczpospolitej Polskiej, porównując je do 
bajki I. Krasickiego pt. „Młynarz, syn i jego osieł”. W postać zakłopotanego młynarza, 
który nie potrafił w żaden sposób zadowolić przechodniów, wcielił się Hubert Skal-
ski - uczeń o ogromnych możliwościach głosowych. Kobietami, krytykującymi jego 
poczynania,  były: niesamowita i świetnie grająca rolę „przekupki”- Kamila Jaźwiec 
oraz stonowana Karolina Cyrulska, która wystąpiła również jako solistka. Zdezorien-
towany młynarz wsadził na osła swego syna- Damiana Wernadzkiego- Steinmetz, 
aby już za chwilę, za namową ludzi, zsadzić go z płochliwego zwierzęcia. Gdy już 
miał wszystkiego dość, poszedł po rozum do głowy i rzekł:

 „  …dość przymówek zniosłem,
Chciałem wszystkim dogodzić i w tym byłem osłem.
Odtąd, czy kto pochwali, czy mnie będzie winił,
Nie będę dbał o to, co chcę będę czynił”. 
Jak postanowił, tak zrobił i dobrze mu z tym było.

W dalszej części przedstawienia uczennice Aleksandra Gałązka i Agnieszka Twar-
dowska pięknie wyrecytowały fragmenty z „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza. Na ha-
sło: „poloneza czas zacząć” w stronę partnerek ruszyło, przepięknie na tę okazję 
ubranych, szesnastu panów z czerwonokrwistymi różami w dłoniach. Młodzi artyści 
wykazali się  nie lada kunsztem i zaprezentowali wysoki poziom układów tanecznych. 
Za odwagę, poważne podejście do realizacji tego przedsięwzięcia oraz za wspaniały 
efekt końcowy otrzymali gromkie brawa. Całość dopełniły wokalistki: Edyta Mrozow-
ska- subtelne i delikatne wykonanie piosenki zespołu Dżem i Paulina Kaźmierczak- 
silne i porywające wykonanie utworu J. Pietrzaka „Nadzieja” oraz recytatorzy: Marty-
na Dawidzka. Kamila Jaźwiec i Kamil Chachuła.

Była to wzruszająca i głęboko zapadająca w pamięć oryginalna lekcja historii, któ-
ra miała na celu przybliżenie świetlanych chwil narodu polskiego a także pokazanie 
ponadczasowości i uniwersalności słowa patriotyzm.

Nad całością czuwały: p. Krystyna Wdówka- wokal i p. Małgorzata Wybór- taniec 
i recytacja.

Opracowała p. M. Wybór

19 kwietnia 2011r.  w Kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Boskiej Szka-
plerznej miała miejsce uroczysta msza święta, celebrowana przez proboszcza ks. 
Marka Kowalskiego i proboszcza parafii Mikołajewice - ks. Franciszka Jaciubka. 
Uroczystość uświetnili znamienici goście: przedstawiciele władz Gminy Lutomiersk 
na czele z Wójtem p. Tadeuszem Borkowskim, dyrektorzy szkół oraz młodzież wraz 
z wychowawcami. Delegacje złożyły wiązanki pod tablicą upamiętniającą pontyfikat 
Ojca Świętego, by następnie w pełni przeżyć tę doniosłą chwilę. Po mszy świętej 
gimnazjaliści zaprezentowali oryginalny i przejmujący koncert pt. „W hołdzie papie-
żowi Janowi Pawłowi II”. 

Młodzi, których szczególnie ukochał Wybitny Polak Jan Paweł II, przybliżyli licz-
nie zebranym Jego biografię i drogę do Watykanu. Recytowali wiersze, fragmenty 
homilii oraz słowa- klucze pontyfikatu Jana Pawła II. Uczeń klasy III C Marek Twar-
dowski zagrał na klarnecie ulubioną pieśń Jana Pawła II , mianowicie „Barkę”. Ka-
rolina Cyrulska i Edyta Mrozowska oraz inni soliści z udziałem chóru wykonali m.in.: 
Psalm mojej nadziei”; „Wieżę modlitwy” ; „Litanię do Jana Pawła II” i „Santo, Santo”. 
Jednak na specjalną uwagę zasługuje brawurowe, wzruszające i nieporównywalne 
z niczym, wykonanie pieśni „Ave Maryja” przez szczególnie uzdolnioną wokalnie 
Paulinę Kaźmierczak. 

Jakże pięknie, wiążą się z tą uroczystością słowa skierowane przez Ojca Świę-
tego do młodych: „to wy zadecydujecie, jakie będzie trzecie tysiąclecie, które na 
horyzoncie dziejów człowieka jawi nam się czasem jako obietnica wspaniałej, nowej 
epoki, ale czasem budzi też obawy i lęki. Mówię to do was ja, człowiek, który ma 
za sobą tak wiele doświadczeń dramatycznych, bolesnych i niszczycielskich, ale 
zarazem tyleż samo doświadczeń radosnych, dających nadzieję i optymizm. Od 
waszej dojrzałości zależy jutro!”. 

Cały koncert i oprawa wokalna nabożeństwa świadczą o ogromnej dojrzałości 
młodych ludzi i są świadectwem tego, iż słowa papieża Jana Pawła II zataczają 
coraz szersze kręgi i wpływają na rozwój duchowy „nadziei narodu”- młodych. Nad 
młodzieżą czuwała przejęta p. Krystyna Wdówka. Podkład muzyczny przygotowali: 
p. Sławomir Kułak i p. Piotr Zganiacz.

Opracowała p. M. Wybór

W dniach 6 - 12.06 2011 r. uczniowie Gimnazjum im. L. Czarnego uczestniczyli 
w Zielonej Szkole - Hel - Karwia. Brali w niej udział uczniowie klas II i III.W ciągu 
tygodniowego wyjazdu zwiedziliśmy mnóstwo interesujących miast i obiektów. Wę-
drowaliśmy śladami Mikołaja Kopernika, poznaliśmy historię Okrętu Błyskawica i 
jego rolę w II wojnie światowej, zapoznaliśmy się z fałną i florą Słowińskiego Parku 
Narodowego. 

Uczestniczyliśmy w karmieniu fok w Fokarioum  na Półwyspie Helskim. Podzi-
wialiśmy starówkę Gdańską i oczywiście płynęliśmy statkiem po Bałtyku.  Wolny 
czas wypełniały nam konkursy, ogniska ze śpiewem na ustach oraz dyskoteka. 
Była to okazja do integracji klas II i III podczas ostatnich dni spędzonych w szkole. 
Uczniowie prezentowali postawę godną naszego Gimnazjum. Dali się dobrze zapa-
miętać zarówno  gospodarzom jak i kierowcy autobusu, który po raz kolejny chwalił 
dzieci za dyscyplinę i kulturę osobistą. 

Opracowała p. A. Wróblewska

•  Wojewódzki Konkurs Muzyczny „Piosenki stanu wojennego” – III miejsce zdo-
był Łukasz Chęciński (3a) – opiekun p. Sławomir Kułak

•  Międzynarodowy Konkurs Piosenki Anglojęzycznej – Edyta Mrozowska (3) oraz 
Paulina Kaźmierczak (3b) – wyróżnienie – opiekun p. Sławomir Kułak

•  Przegląd Rejonowy Turnieju Recytatorskiego „Zwierciadło rzeczywistości 2011 
Polska / Europa / Świat ” – I nagroda w poezji śpiewanej dla Pauliny Kaźmier-
czak (3b)

•  Wojewódzki Konkurs Geograficzno – Turystyczny „Przez lądy, morza i oce-
any – Ameryka Środkowa i Południowa” – finalistka Natalia Karasińska (3c), 
finalista Adam Kmiecik (2c) oraz finalistka wyróżniona w konkursie Karolina 
Kosztowny (3b) – opiekun p. Beata Zielińska

•  Mistrzostwa Powiatu Pabianickiego w piłce siatkowej dziewcząt gimnazjów – III 
miejsce zajęła drużyna w składzie: Anna Slendak (3a), Martyna Trawińska (3a), 
Agnieszka Twardowska (3a), Ewa Łopatecka (3b), Justyna Leśniewska (3c), 
Edyta Mrozowska (3c), Gabriela Bujnowicz (2b) – opiekun p. Agata Wróblew-
ska

•  Mistrzostwa Powiatu Pabianickiego w piłce siatkowej chłopców gimnazjów 
– I miejsce zajęła drużyna w składzie: Krzysztof Zdzierak (3c), Radosław Wi-
lichowski (3c), Marek Twardowski (3c), Łukasz Chęciński (3a), Dariusz Bar-
toszewski (3a), Mariusz Adrianowski (2a), Sylwester Jóźwik (2a), Krzysztof 
Madaliński (2a), Kamil Prus (2a), Krzysztof Frank (2c), Damian Wernadz-
ki-Steinmetz (1a), Marek Włodarczyk (1a), Maciej Sobolczyk (3b) – opiekun 
p. Krzysztof Milbrandt

•  Zawody Rejonowe w piłce siatkowej chłopców gimnazjów – II miejsce zajęła 
drużyna w składzie: Krzysztof Zdzierak (3c), Radosław Wilichowski (3c), Marek 
Twardowski (3c), Łukasz Chęciński (3a), Dariusz Bartoszewski (3a), Mariusz 
Adrianowski (2a), Sylwester Jóźwik (2a), Krzysztof Madaliński (2a), Kamil Prus 
(2a), Krzysztof Frank (2c), Damian Wernadzki-Steinmetz (1a), Marek Włodar-
czyk (1a), Maciej Sobolczyk (3b) – opiekun p. Krzysztof Milbrandt

•  IV Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Światło wieczorową porą”, wyróżnienie 
Agnieszka Miller (1a), kwalifikacja do wystawy Ewelina Kwiecińska (3a) – opie-
kun p. Sylwia Łykowska

•  VI konkurs Fotograficzny „Fotografujemy zjawiska fizyczne i przemiany che-
miczne” II miejsce zdobyła Roksana Olszyńska (3a) w kategorii „Obserwacja 
fizyczna lub chemiczna”, Finaliści w kategorii „Eksperyment fizyczny lub che-
miczny” to Igor Mielczarek (1a), Justyna Skoneczna (3a), Katarzyna Tarała (3a) 
– opiekun p. Sylwia Łykowska

•  I edycja wojewódzkiego konkursu „Fascynująca fizyka” – V miejsce zajął Yaro-
slav Kushch (3a) – opiekun p. Sylwia Łykowska

•  X Powiatowy Konkurs Fizyczny „Nie bądź pod prąd” I miejsce zajął Dariusz Bo-
guś (3c), II miejsce zajął Yaroslav Kushch (3a) – opiekun p. Sylwia Łykowska

•  Międzyszkolny konkurs świąteczny na „Palmę Wielkanocną”  II miejsce zdoby-
ły: Justyna Maurer (2c), Emilia Białasińska (2c), oraz Natalia Malinowska (1b) 
– nagroda specjalna – opiekun p. Beata Zielińska

•  Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Mój życiowy wybór” – II miejsce zdobyła Klau-
dia Pierzchała (3b) – p. Halina Przyrowska

•  Konkurs plastyczny „Powódź, pożar, dniem czy nocą straż przychodzi nam z 
pomocą”: I miejsce – Katarzyna Tarała (3a), II miejsce – Klaudia Pierzchała 
(3b), III miejsce – Paulina Janczak (1c) – opiekun p. Halina Przyrowska

•  IX Edycja Wojewódzkiego Konkursu Profilaktycznego „Zdrowo żyję. Nie palę! 
Nie piję!” – III miejsce zajęła drużyna w składzie: Karolina Kosztowny (3b), Anna 
Kiedrzyńska (3b) oraz Kamila Jaźwiec (3b) – opiekun p. Elżbieta Brodowicz

•  Powiatowy turniej wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego gimnazjów 
– I miejsce zajęła drużyna w składzie: Mariusz Adrianowski (2a), Radosław 
Wilichowski (3c), Michał Barański (3c) – opiekun p. Elżbieta Brodowicz

•  Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzi zapobiegają pożarom” 
– II miejsce zdobyła Natalia Karasińska (3c), V miejsce zdobył Dawid Kukulak 
(3b) – opiekun p. Beata Zielińska

Opracowała p. S. Łykowska

Osiągnięcia uczniów Gimnazjum im. Leszka 
Czarnego w Lutomiersku 2010/2011

„W hołdzie papieżowi Janowi Pawłowi II”
uroczysty koncert

Uczniowie Gimnazjum Leszka Czarnego
na zielonej szkole

„Póki w narodzie myśl swobody żyje…” 
Święto Konstytucji 3 Maja w Gimnazjum 

im. Leszka Czarnego w Lutomiersku.
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Minął kolejny rok nauki w Szkole Podstawowej w Kazimierzu. Uczniowie udali się 
na zasłużony wypoczynek wakacyjny. Wielu z nich ze świadectwami z czerwonym 
paskiem, nagrodami za 100% frekwencję, pracę na rzecz szkoły, w samorządzie 
uczniowskim, sklepiku, bibliotece opuściło na czas wakacyjny mury szkolne. Dyrek-
cja i nauczyciele, jak każdego roku zapewnili uczniom wszechstronny rozwój psycho 
- fizyczny. Dla wszystkich chętnych dziewcząt i chłopców zorganizowano pozalek-
cyjne zajęcia ogólno -  rozwojowe i sportowe. Oprócz tężyzny ciała uczniowie roz-
wijali swoje zainteresowania i poszerzali wiedzę. Z zapałem uczestniczyli w kołach 
zainteresowań. Uczniowie nabywali nowe doświadczenia, przydatne w późniejszym 
życiu społeczno – kulturowym pełniąc różnorodne funkcje w samorządzie szkolnym, 
pracując w sklepiku szkolnym i bibliotece, tworząc asystę kościelną. Uczniowie zor-
ganizowali wspólnie z opiekunami PCK i Samorządu Uczniowskiego wiele akcji cha-
rytatywnych i imprez okolicznościowych.  Z ogromnym zapałem przygotowywali uro-
czystości klasowe, a także wpisane w tradycję uroczystości szkolne (Wigilia szkolna, 
Święto Patrona Szkoły), w których uczestniczyli zaproszeni goście i rodzice. Owocnie 
układała się praca placówki w Kazimierzu z sąsiadującymi i zaprzyjaźnionymi szko-
łami, w których gościli nasi uczniowie lub podejmowali koleżanki i kolegów z innych 
placówek we własnej szkole. Celem poznania piękna polskiego krajobrazu, kultury 
i tradycji zorganizowano wycieczki krajoznawczo – turystyczne. Uczestnicząc w tego 
typu formach uczniowie uczyli się spędzania wolnego czasu aktywnie, rozbudzali cie-
kawość poznawczą, a także uczyli się szacunku do dziedzictwa narodowego i pięk-
nej, polskiej przyrody. Nauczyciele szkoły w Kazimierzu byli organizatorami szkolnych 
i międzyszkolnych konkursów, które wpisały się na stałe w tradycję naszej placówki 
oraz imprez sportowych. Uczniowie chętnie uczestniczyli w konkursach i turniejach 
organizowanych w zaprzyjaźnionych placówkach. Wszechstronny rozwój uczniom 
placówki w Kazimierzu ułatwia wiele różnorodnych pomocy dydaktycznych, duża ilość 
nowoczesnego sprzętu RTV, komputery, dobrze wyposażona pracownia multimedial-
na oraz sprzęt do uprawiania różnego rodzaju dyscyplin sportowych. Współpraca 
dyrektora szkoły i nauczycieli z Radą Rodziców, która bardzo chętnie służy pomocą 
i jest inicjatorem imprez szkolnych przyniosła wymierne korzyści. Wspólnym dziełem 
jest organizowany corocznie festyn szkolny, ,,Szkoła dzieciom’’ i bal karnawałowy, 
z których dochód przeznaczony zostaje na potrzeby szkoły. Prawidłowo przebiega 
współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lutomiersku, który gościł dzieci naszej 
placówki na przedstawieniach i imprezach okolicznościowych oraz z Poradnią Psy-
chologiczno – Pedagogiczną w Konstantynowie Łódzkim. 

Owocnie układała się współpraca z Wójtem Gminy, Proboszczem Parafii w Kazi-
mierzu, Radą Gminy Lutomiersk, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Gmin-
nym Ośrodkiem Oświaty w Lutomiersku. Dzieci otrzymały dofinansowanie do wycie-
czek szkolnych z Funduszu Komisji do Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
Dla dzieci potrzebujących prowadzone było bezpłatne dożywianie finansowane przez 
GOPS w Lutomiersku. W szkole nie spotyka się aktów przemocy i agresji. Ucznio-
wie chętnie uczęszczali na zajęcia, ponieważ w placówce w Kazimierzu panuje miła 
i przyjazna atmosfera.

Pogodnych i słonecznych wakacji 
obfitujących w niezapomniane przygody  
wszystkim nauczycielom i uczniom szkół 

Gminy Lutomiersk 
życzy dyrektor i Rada Pedagogiczna 

Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu.

22 czerwca 2010r. w Szkole Podstawowej w Kazimierzu odbyło się uroczyste za-
kończenie roku szkolnego. W tym dniu społeczność uczniowska wraz z nauczycielami 
i rodzicami uczestniczyła we mszy świętej w kościele w Kazimierzu. Dzień zakoń-
czenia roku szkolnego, stał się ostatnim w murach tej szkoły dla  absolwentów klasy 
VI, którzy pożegnali dyrektora szkoły, wychowawcę Panią Mirosławę Śmiałkowską, 
nauczycieli, zaproszonych gości, kolegów i koleżanki. Szóstoklasiści po złożeniu ślu-
bowania, przekazali sztandar szkoły uczniom klasy V. Pani dyrektor – Anna Skępska 
i wychowawca klasy VI wręczyły świadectwa absolwentom. 

Uczniom klas I-III dyrektor p. Anny Skępska wręczyła świadectwa za bardzo do-
bre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Uczniowie klas IV-V otrzymali świadec-
twa z czerwonym paskiem oraz nagrody książkowe. W dalszej części pani dyrektor 
wręczyła dyplomy i nagrody uczniom, którzy w roku szkolnym 2010/2011 nie opuścili 
nawet jednego dnia nauki szkolnej. Wręczając dyplomy, nie zapomniano o uczniach, 
którzy wyróżnili się w pracy społecznej na rzecz szkoły. Pani dyrektor złożyła po-
dziękowania rodzicom, których społeczna praca i zaangażowanie przyczyniły się do 
rozwoju placówki w Kazimierzu.

Kolejny rok szkolny dobiegł końca. Zmienił się poczet sztandarowy i kolejna klasa 
opuściła mury naszej szkoły. To jest stała kolej rzeczy, jedno co się zmienia to spo-
sób żegnania się ze szkołą. W trakcie uroczystości, tuż po wyprowadzeniu sztandaru 
szkoły, niezłe zamieszanie zrobili uczniowie klasy 4, którzy bez uprzedzenia wpadli 
na scenę, głośno rozprawiając nad tym, kto otrzyma promocję do następnej klasy, 
a kto dostanie „pasy”. Nieźle nastraszyli rodziców i zgromadzone dzieci, ale  szczę-
śliwie Pani Dyrektor szybko rozwiała wszelkie wątpliwości i ogłosiła 100. procentową 
promocję uczniów oraz wręczyła nagrody i dyplomy, i wierzcie mi, lista nagrodzonych 
była bardzo długa. Bardzo popularne stały się obecnie wszelkiego rodzaju monitoringi 
i u nas w szkole  na pożegnanie klasy VI odbyło się  „W ramach Monitoringu Nielet-
nich” posiedzenie Rady Aniołów w sprawie TESTU ZALICZENIOWEGO dla klas VI. 
Aniołowie zaliczali „szóstoklasistom” kolejno nabywane umiejętności z zakresu nauki: 
o materii osobistej, o drugim człowieku, na błędach własnych, o świecie. Informacje 
poparte były prezentacją multimedialną z życia uczniów, począwszy od klasy zero  
kolejno aż do ukończenia szkoły. Oj! Lubili naszych szóstaków młodsi koledzy, gdyż 
przygotowali im wspaniałe prezenty – pamiątki. Uczniowie otrzymali porcelanowe 
słoniki i atrybuty potrzebne do dalszej nauki. Dziękujemy za udział w uroczystości 
przybyłym gościom i rodzicom.             C. Wojtas

„Dzień Dziecka w Szydłowie!
Niech każdy się dowie,

że dzień to jest wyjątkowy.
Zabawa, ognisko,

prezenty i wszystko,
by uśmiech budzić „morowy”.

W Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Szydłowie nie sposób było nie zauwa-
żyć pierwszego dnia czerwca. Dzień Dziecka to zawsze wyjątkowe i pełne niespodzia-
nek święto. Przede wszystkim, odbyły się w szkole tylko trzy pierwsze lekcje, a potem 
to już była zabawa, hulanki, swawola. Organizatorzy tego święta zadbali o wszystko. 
Rada Rodziców zafundowała każdemu dziecku słodycze, a Wójt Gminy Lutomiersk 
pyszną kiełbasę, chleb i napoje. Było więc ognisko, pieczone kiełbaski i chrupiący 
chlebek. Wiosenna burza nie zepsuła nam dobrego nastroju. Nie pozwoliła, co praw-
da, na dalsze zabawy na szkolnym boisku i placu zabaw, ale uczniowie naszej szko-
ły zawsze i wszędzie czują się ze sobą dobrze, więc na przyjacielskich rozmowach 
i grach towarzyskich szybko upłynął czas do szkolnego odwozu. Dobrze, że za rok 
znów będzie Dzień Dziecka.        Ewa Pilarska

Ważna uroczystość w naszej szkole obchodzona corocznie to Dzień Patrona. To 
nasza tradycja. Jesteśmy dumni, że patronem naszej szkoły jest Adam Mickiewicz, 
wielki poeta, romantyk, wieszcz narodowy. W tym roku Dzień Patrona, zwany też 
Dniem Imienin Szkoły, obchodzony był 13 czerwca. Uroczysty charakter obchodów 
podkreślała dekoracja sali oraz stroje dziewcząt prowadzących nawiązujące do tra-
dycji szlacheckiej. Obchody rozpoczęły się wprowadzeniem Sztandaru Szkoły i od-
śpiewaniem Hymnu Szkoły. Chór szkolny, prowadzony przez Panią Ewę Pilarską, 
wykonał specjalnie przygotowane na ten dzień piosenki, które treścią nawiązywały 
do imienin szkoły i postaci patrona. Postać poety, najważniejsze wydarzenia z życia 
oraz twórczość Adama Mickiewicza przypomniała prezentacja multimedialna przygo-
towana przez naszych uczniów. Kolejnym punktem obchodów był konkurs na naj-
ciekawsze przedstawienie bajki Adama Mickiewicza. Z bogatej spuścizny literackiej 
patrona szkoły wybraliśmy bajki, gdyż są one ponadczasowym nośnikiem wartości, 
pozwalają też zmierzyć się młodym odbiorcom z pięknym, chociaż trudnym poetyckim 
słowem.  Konkursowym występom uczniów przyglądało się  szkolne jury, któremu 
przewodniczyła Pani Dyrektor Maria Miłosz. Popisy młodych aktorów były oceniane 
w dwóch kategoriach: klas młodszych i starszych. Uczniowie wykazali się pomysło-
wością i aktywnością twórczą w interpretowaniu bajek oraz w przygotowaniu strojów 
i rekwizytów. W kategorii klas młodszych zwyciężyli uczniowie klasy II prezentując 
bajkę „Lis i Kozieł”. W kategorii klas starszych zwyciężyła interpretacja bajki „Przy-
jaciele” w wykonaniu klasy IV. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy. Na 
zakończenie Pani Ewa Pilarska, inicjatorka zbiórki „groszówek” na Imieniny Szkoły, 
podsumowała wyniki akcji. Uczniowie klas 0-VI zebrali 295,13 zł, które zostaną prze-
znaczone na potrzeby naszej szkoły. Radość dzieciom sprawiły imieninowe słodycze 
od sklepiku uczniowskiego oraz prezenty od Rady Rodziców. Radosny nastrój tego 
dnia podkreśliła piosenka wykonana przez chór szkolny: 

„Ta szkoła da się lubić !
Ta szkoła da się lubić !

Tutaj szczęście można znaleźć,
Tutaj serce można zgubić.”

Dzień Patrona był ważnym dniem w życiu naszej szkoły. Była to okazja zintegrowa-
nia działań środowiska szkolnego wokół postaci patrona, przybliżenia sylwetki Adama 
Mickiewicza oraz zgodnej pracy i dobrej zabawy. Był to także wyraz hołdu złożonego 
twórcy, którego poetyckie hasła i obrazy literackie na stałe zagościły w literaturze i wy-
obraźni Polaków.        Opracowały: B. Filipiak i A. Gawron

PODZIĘKOWANIE
Dziękuje opiekunom i drużynom ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lu-

tomiersku i Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu za uczest-
nictwo, sportową rywalizację i wspólną zabawę w Międzyszkolnych Zawodach 
Lekkoatletycznych, które odbyły się 10 czerwca 2011 r. w Szkole Podstawowej im. 
Adama Mickiewicza w Szydłowie. Dziękuje również za pomoc w organizacji tych 
zawodów paniom Celinie Wojtas, Elżbiecie Obierzalskiej i Barbrze Filipiak.

Longina Kręzel

Z ŻYCIA SZKÓŁ

Witajcie wakacje, żegnaj roczku szkolny…

Podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej
w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu

Dzień Patrona w Szkole Podstawowej
im. Adama Mickiewicza

Zakończenie roku szkolnego 20010/2011r.
w Szkole w Kazimierzu

Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej
im. Adama Mickiewicza
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Publiczna Policealna Szkoła Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych 
w Łodzi została powołana przez Samorząd Województwa Łódzkiego 
w 2007r. Pierwsi słuchacze rozpoczęli naukę na trzech kierunkach – technik 
informatyk, technik mechatronik i technik urządzeń sanitarnych. Obecnie 
szkoła daje możliwość kształcenia na czternastu atrakcyjnych kierunkach. 
Od  nowego roku szkolnego 2011/2012 planowane jest otwarcie trzech 
nowych kierunków: renowator zabytków architektury, technik organizacji 
reklamy oraz technik mechanik lotniczy. 

Szkoła została otwarta, ponieważ dostrzeżono konieczność dopaso-
wania szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy. Wiele kierunków 
w PPSNTdD w Łodzi zostało otwartych przy współudziale pracodawców. 
Na przykład partnerem w edukacji technika organizacji produkcji filmowej 
i telewizyjnej jest Telewizja Polska, Oddział w Łodzi, technika gazownictwa 
– Mazowiecka Spółka Gazownictwa a technika organizacji usług gastro-
nomicznych – Restauracja Braci Zielińskich. Dzięki współpracy z firmami 
z regionu możemy na bieżąco monitorować rynek pracy. Jako jedna z nie-
licznych szkół w Polsce realizujemy kształcenie w systemie modułowym 
i dualnym. Oznacza to, że przygotowując słuchaczy do wykonywania okre-
ślonego zawodu zwraca się szczególną uwagę na nabywanie umiejętności 
zbliżonych do tych, które będą wykonywane na stanowisku pracy. Szkoła 
preferuje aktywizujące metody nauczania, wyzwalając wśród słuchaczy ak-
tywność i kreatywność.

Wśród naszych słuchaczy są bezpośredni absolwenci szkół średnich, 
którzy dzięki nauce w PPSNTdD w Łodzi uzyskują pierwsze kwalifikacje za-
wodowe, studenci studiów dziennych, ludzie pracujący, a także bezrobotni. 
Bezpłatne kształcenie w naszej szkole proponowane jest osobom zainte-
resowanym zdobyciem nowego zawodu, zmianą pracy lub uzupełnieniem 
kwalifikacji. W Publicznej Policealnej Szkole Nowoczesnych Technologii 
dla Dorosłych w Łodzi zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (piątek, 
sobota, niedziela – zjazdy co dwa tygodnie) oraz stacjonarnym (trzy razy 
w tygodniu, co tydzień). Po ukończeniu Szkoły absolwenci mogą przystąpić 
do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 

Serdecznie zapraszamy do siedziby naszej szkoły.
90-145 Łódź, ul. Narutowicza 122 tel. 42 631 98 48
oraz na stronę internetową: www.nowoczesnaszkola.edu.pl

Anna Buczek Szkolny doradca zawodowy

Wójt Gminy Lutomiersk Zarządzeniem nr 38/11 z dnia 9 czerwca 2011 r. ustalił 
dzień 15 września 2011 r. jako ostateczny termin składania wniosków, o udziele-
nie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników uczniom rozpoczy-
nającym w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach l - III szkoły podstawowej, 
oraz w klasie III gimnazjum w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 
2011 r. „Wyprawka szkolna”. 

Celem programu jest rozszerzenie podstawowej oferty pomocy materialnej 
udzielanej uczniom oraz wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju 
edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów 
rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach I-III szkoły pod-
stawowej oraz naukę w klasie III gimnazjum.

„Wyprawka szkolna” – kto może liczyć na dofinansowanie.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie  udzielana 

uczniom rozpoczynającym naukę w: • klasach I – III szkoły podstawowej, • klasie 
III gimnazjum, 

Wsparcie będzie dotyczyło również określonych grup uczniów uczęszczających 
do szkół artystycznych oraz uczniów niepełnosprawnych, posiadających orze-
czenie o potrzebie kształcenia specjalnego, u których niepełnosprawność wynika 
z wady wzroku, wady słuchu lub upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim (rów-
nież wówczas, gdy wchodzą one w skład niepełnosprawności sprzężonych).

O przyznaniu pomocy decyduje kryterium dochodowe – 351 zł na osobę w rodzi-
nie. Dofinansowanie do zakupu podręczników może zostać przyznane uczniom 
pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 351 zł (art. 
8 ustawy z 12 marca 2004 r. oraz § 2 ust. 3 rozporządzenia RM z 25 maja 2011 
r.).  Do 10% ogólnej liczby ww. uczniów określonych szkół w danej gminie, będą-
cych w trudnej sytuacji życiowej też może liczyć na pomoc, mimo iż nie spełnia 
kryterium dochodowego, lecz z powodu trudnych okoliczności życiowych są im 
przyznawane świadczenia z pomocy społecznej. 

Dotyczy to m.in.: • sieroctwa, • bezrobocia, • niepełnosprawności, • alkoholizmu 
lub narkomanii, • zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej (art. 7 ustawy z 12 mar-
ca 2004 r.).

Maksymalna wartość przyznanej pomocy 
Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty: 
• 180 zł – dla ucznia klasy I - III szkoły podstawowej; 
• 325 zł – dla ucznia klasy III gimnazjum.

Procedura przyznawania dofinansowania
Wniosek o udzielenie pomocy składa się do dyrektora szkoły w której uczeń roz-

pocznie naukę w roku szkolnym 2010/2011 za pośrednictwem Gminnego Ośrod-
ka Oświaty w Lutomiersku

Z wnioskiem mogą wystąpić: • rodzice (prawni opiekunowie, rodzice zastęp-
czy) ucznia,  • nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą rodziców 
ucznia. 

Wniosek można pobrać w Gminnym Ośrodku Oświaty w Lutomiersku pokój 
Nr 5. Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty: 

I.  W przypadku rodziny korzystającej ze świadczeń pieniężnych z pomocy spo-
łecznej -  zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luto-
miersku o korzystaniu ze świadczeń. 

II.  W przypadku rodziny nie korzystającej ze świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej następujące dokumenty:

1.  Zaświadczenie o dochodach netto, za miesiąc poprzedzający termin złożenia 
wniosku - dotyczy osób zatrudnionych,

2.  Zaświadczenie z ZUS lub KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek 
renty/emerytury z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,

3.  Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające, że osoba jest 
zarejestrowana jako bezrobotna  bez prawa do zasiłku lub zaświadczenie 
o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych za miesiąc poprzedzający złożenie 
wniosku,

4.  Decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego (kserokopia, oryginał do 
wglądu),

5.  Decyzja o przyznaniu zasiłku stałego z OPS (kserokopia, oryginał do wglą-
du),

6.  Decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku (kseroko-
pia, oryginał do wglądu),

7.  Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów lub kserokopia doku-
mentu stwierdzającego wysokość otrzymywanych alimentów w miesiącu po-
przedzającym złożenie wniosku,

8.  Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych z pozarolni-
czej działalności gospodarczej,

9.  Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rol-
nego.

10.  Oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z pracy dorywczej. W uzasadnio-
nych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczeń o do-
chodach - oświadczenie o wysokości dochodów.  W przypadku ucznia, któ-
rego rodzina nie spełnia kryterium dochodowego, lecz znajduje się w trudnej 
sytuacji życiowej do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.

NOWA LINIA BUSOWA NA TRASIE 
PUCZNIEW-LUTOMIERSK

W miesiącu maju została uruchomiona nowa linia busowa, która  prze-
biega przez następujące miejscowość: Puczniew, Szydłów, Charbice Gór-
ne, Charbice Dolne, Zdziechów, Kazimierz, Lutomiersk i dalej do Łodzi. 
Poniżej zamieszczamy rozkład jazdy.

Rozkład jazdy BUSA na trasie Lutomiersk - Puczniew - Lutomiersk
LINIA KOMUNIKACYJNA REGULARNA PUCZNIEW - LUTOMIERSK

Km Lp Przystanki F F F F F 

O 1 Puczniew 6,00 8,00 10,00 16,00 18,00 

3 2 Szydłów 6,05 8,05 10,05 16,05 18,05 

6 3 Charbice Dolne 6,10 8,10 10,10 16,10 18,10 

8 4 Zdziechów 6,15 8,15 10,15 16,15 18,15 

10 5 Kazimierz 6,18 8,18 10,18 16,18 18,18 

12 6 Lutomiersk 6,20 8,20 10,20 16,20 18,20 

LINIA KOMUNIKACYJNA REGULARNA LUTOMIERSK-PUCZNIEW 

Km Lp Przystanki F F F F F 

O 1 Lutomiersk 5,40 7,40 9,40 15,40 17,40 

3 2 Kazimierz 5,43 7,43 9,43 15,43 17,43 

5 3 Zdziechów 5,46 7,46 9,46 15,46 17,46 

8 4 Charbice Dolne 5,51 7,51 9,51 15,51 17,51 

10 5 Szydłów 5,55 7,55 9,55 15,55 17,55 

12 6 Puczniew ·5,57 7,57 9,57 15,57 17,57 
F -  Kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze Pojazdy obsługujące 

linie - do 31 osób 

Bezpłatna szkoła samorządu województwa 
łódzkiego dla dorosłych

Rządowy program pomocy uczniom w 2011 r. 
„Wyprawka szkolna” 
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Rolnicy, którzy zdecydują się posadzić las na swoich gruntach, mogą 
otrzymać na realizację tego zadania pomoc z Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa. 1 czerwca ruszył nabór wniosków o przyznanie po-
mocy z działania „Zalesianie gruntów rolnych i zalesianie gruntów innych 
niż rolne” finansowanego z PROW 2007 - 2013. Wnioski można składać 
w tym roku w biurach powiatowych ARiMR do 1 sierpnia. Pomoc z działa-
nia „Zalesianie gruntów rolnych i zalesianie gruntów innych niż rolne” skie-
rowana jest do rolników uprawiających ziemię bardzo słabej jakości, która 
nie gwarantuje uzyskiwanie plonów zapewniających godziwe zyski. Zale-
sienie takich gruntów jest zatem dla nich szansą na uzyskanie większych 
dochodów, niż gdyby zdecydowali się prowadzić tam produkcję rolniczą. 
W tegorocznych zasadach przyznawania pomocy z tego działania, wprowa-
dzonych poprzez nowelizację rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, zaszły pewne zmiany, które są korzystne dla rolników. Najważniejsza 
z nich to zwiększenie maksymalnej powierzchni gruntów przeznaczonych 
do zalesienia. Według nowych przepisów jeden beneficjent w całym okresie 
realizacji PROW 2007 - 2013 może posadzić las na powierzchni do 100 
ha. Dotychczas była możliwość zalesienia maksymalnie 20 ha. Inną istotną 
zmianą jest możliwość zalesiania gruntu o powierzchni poniżej 0,5 ha, jeśli 
dany grunt graniczy z lasem, przy czym minimalna powierzchnia gruntu do 
zalesienia  to 0,1 ha. Pozostałe zmiany wprowadzone znowelizowanym roz-
porządzeniem MRiRW określającym zasady przyznawania pomocy z dzia-
łania „Zalesianie gruntów rolnych i zalesianie gruntów innych niż rolne” doty-
czą sposobu pomiarów nachylenia gruntów przeznaczonych do zalesienia, 
doprecyzowują przepisy związane z ubieganiem się o pomoc w sytuacji 
następstwa prawnego. Pomoc finansowa na zalesianie gruntów rolnych 
udzielana jest w trzech transzach. Pierwsza z nich to wsparcie na zalesie-
nie, czyli jednorazowy ryczałt za poniesione koszty zalesienia i ewentual-
nie ogrodzenia uprawy leśnej, wypłacany w pierwszym roku po wykonaniu 
zalesienia. Kwota pomocy przyznawanej w ramach wsparcia na zalesianie 
wynosi od 4160 do 6260 zł/ha. Dodatkowo można również uzyskać płatność 
za wykonanie zaleconego przez nadleśniczego ogrodzenia młodej uprawy 
leśnej 2-metrową siatką metalową w kwocie 2590 zł/ha lub 6,50 zł za metr 
bieżący wykonanego ogrodzenia. Rolnikowi przysługuje również premia 
pielęgnacyjna, czyli zryczałtowana płatność do hektara zalesionych grun-
tów. Z tym, że jest ona wypłacana co roku przez 5 lat. Wysokość wypłacanej 
premii obejmuje koszty prac pielęgnacyjnych określonych w planie zalesie-
nia, w tym przede wszystkim: odchwaszczenie, czyszczenie wczesne oraz 
ochronę sadzonek przed zwierzyną. Kwota pomocy przyznawanej rocznie 
w ramach premii pielęgnacyjnej wynosi 970 lub 1360 zł/ha. Dodatkowo 
można również w ciągu roku uzyskać płatność za zastosowanie zaleconych 
przez nadleśniczego indywidualnych środków ochrony uprawy leśnej przed 
zwierzyną w wysokości od 190 do 700 zł/ha. Równolegle z premią pielę-
gnacyjną rolnik może otrzymywać premię zalesieniową. Jest to zryczałto-
wana płatność do hektara zalesionych gruntów, wynikającą z utraconych 
dochodów z tytułu przekształcenia gruntów rolnych na grunty leśne. Premia 
zalesieniowa jest wypłacana dłużej niż premia pielęgnacyjna, bo można ją 
otrzymywać przez 15 lat od założenia uprawy leśnej. Otrzymają ją tylko ci, 
którzy udokumentowali że co najmniej 25% dochodów czerpią z rolnictwa. 
Kwota pomocy przyznawanej rocznie w ramach premii zalesieniowej wynosi 
1580 zł/ha. Natomiast pomoc na zalesianie gruntów innych niż rolne składa 
się z 2 transz: wsparcie na zalesienie i premii pielęgnacyjnej. Nie ma w tym 
mechanizmie premii zalesieniowej, ponieważ grunt, na którym rolnik posa-
dzi las nie jest gruntem wykorzystywanym do produkcji rolnej, a więc nie 
trzeba rekompensować strat w dochodzie związanych z zaniechaniem na 
danym gruncie działalności rolniczej, tak jak to ma miejsce w przypadku za-
lesianie gruntów rolnych.  Pierwsza transza to wsparcie na zalesienie, czyli 
jednorazowy ryczałt za poniesione koszty zalesienia i ewentualnie ogrodze-
nia uprawy leśnej wypłacany w pierwszym roku po wykonaniu zalesienia. 
Kwota pomocy przyznawanej w ramach wsparcia na zalesianie wynosi od 
1700 (w przypadku zalesienia z wykorzystaniem sukcesji naturalnej) do 
6260 zł/ha. Dodatkowo można również uzyskać płatność za wykonanie za-
leconego przez nadleśniczego ogrodzenia młodej uprawy leśnej 2-metrową 
siatką metalową w kwocie 2590 zł/ha lub 6,50 zł za metr bieżący wykona-
nego ogrodzenia. Druga transza to premia pielęgnacyjna, czyli zryczałto-
wana płatność do hektara zalesionych gruntów wypłacana co roku przez 
5 lat. Wysokość premii obejmuje koszty prac pielęgnacyjnych określonych 
w planie zalesienia, w tym przede wszystkim: odchwaszczenie, czyszczenie 
wczesne oraz ochronę sadzonek przed zwierzyną. Kwota pomocy przyzna-
wanej w ramach premii pielęgnacyjnej wynosi rocznie od 970 do 2050 zł/ha. 
Dodatkowo można również uzyskać w ciągu roku płatność za zastosowanie 
zaleconych przez nadleśniczego indywidualnych środków ochrony uprawy 
leśnej przed zwierzyną w wysokości od 190 do 700 zł/ha. 

Więcej informacji na stronie www.arimr.gov.pl

W marcu br. Zarząd K.S. Sokół podjął decyzję o zmianie miejsca roz-
grywek w rundzie wiosennej. Mecze drużyny K.S. Sokół odbywają się od 
tego momentu na stadionie Włókniarza Konstantynów Łódzki. Z informa-
cji przekazywanych do prasy przez Pana Wojciecha Skorupę Vicepreze-
sa K.S. Sokół wynika, że przyczyną decyzji o zmianie miejsca rozgrywek 
jest zakaz PZPN rozgrywania meczów na boisku w Lutomiersku z powodu 
nie spełniania przez w/w obiekt podstawowych wymogów uprawniających 
do prowadzenia na nim meczów piłkarskiej Klasy A , w której rywalizuje 
drużyna K.S. Sokół. Żaden dokument zakazujący prowadzenia rozgrywek 
przez K.S. Sokół na boisku przy ul. Mickiewicza w Lutomiersku wydany 
przez Łódzki Związek Piłki Nożnej nie został złożony w Urzędzie Gminy 
Lutomiersk. W listopadzie 2010 r. Klub Sportowy Sokół złożył do kancelarii 
Urzędu Gminy Lutomiersk adresowane do niego pismo Łódzkiego Związ-
ku Piłki Nożnej sporządzone po przeprowadzeniu weryfikacji obiektu sta-
dionu w Lutomiersku zwracające uwagę na: zły stan techniczny pomiesz-
czeń w budynku znajdującym się na stadionie w Lutomiersku. W piśmie 
zwrócono również uwagę na brak 13 - osobowych, zadaszonych boksów 
dla zawodników rezerwowych obu drużyn, brak wygrodzenia trwałego po-
między widownią a płytą boiska, brak wymaganej ilości indywidualnych 
miejsc siedzących (co najmniej 50). W w/w piśmie Łódzki Związek Piłki 
Nożnej awizował kolejną weryfikacje obiektu stadionu w Lutomiersku na 
koniec marca 2011 r. i od wyniku ponownej weryfikacji uzależniał podjęcie 
ewentualnej decyzji zakazującej rozgrywania zawodów piłkarskich przez 
K.S. Sokół na stadionie w Lutomiersku. Ponowna weryfikacja obiektu przez 
ŁZPN nie została przeprowadzona, nie było też decyzji ŁZPN zakazują-
cej rozgrywania zawodów piłkarskich na stadionie w Lutomiersku. Decyzja 
Zarządu K.S. Sokół o zmianie miejsca rozgrywek w rundzie wiosennej na 
stadion Włókniarza Konstantynów Łódzki była zatem arbitralną decyzją 
K.S. Sokół spowodowaną chęcią przeniesienia miejsca meczów piłkarskich 
na inny obiekt sportowy a nie koniecznością zmiany miejsca rozgrywek 
spowodowaną przez wydaną przez ŁZPN decyzją o zakazie rozgrywania 
meczów na boisku w Lutomiersku. Od kwietnia br. na boisku w Lutomiersku 
rozgrywa mecze Klub Sportowy Mianów w ramach rozgrywek w Klasie B. 
Wymogi jakie muszą spełniać obiekty, na których rozgrywane są zawody 
o mistrzostwo dla Klasy rozgrywkowej A i B są zawarte w uchwale nr IX/1 
z dnia 16 marca 2009 r. Zarządu ŁZPN w sprawie licencji dla klubów IV ligi 
oraz niższych klas rozgrywkowych. Wymogi są więc jednakowe dla roz-
grywkowej Klasy A i Klasy B.

Dlaczego zatem MKS Mianów może grać na stadionie w Lutomiersku 
a K.S. Sokół nie może? Rozgrywanie wszystkich meczów przez drużynę 
piłkarską K.S. Sokół poza Lutomierskiem jak również prowadzenie tre-
ningów poza Lutomierskiem doprowadziło do zerwania więzi K.S. Sokół 
z Gminą Lutomiersk. Zgodnie ze Statutem K.S. Sokół Klub działa na tere-
nie Gminy Lutomiersk. W związku z powyższym Wójt Gminy Lutomiersk 
odmówił wspierania finansowego Klubu w rundzie wiosennej. Jednakże 
w przypadku powrotu K.S. Sokół na boisko w Lutomiersku Wójt Gminy 
Lutomiersk deklaruje dalsze wspieranie finansowe drużyny piłkarskiej na 
uzgodnionych między stronami warunkach w oparciu o przepisy prawa. Od 
połowy kwietnia Gmina Lutomiersk podjęła niezbędne prace remontowe 
budynku na stadionie w Lutomiersku mające na celu poprawienie stanu 
technicznego pomieszczeń dla zawodników. Inne prace na stadionie w Lu-
tomiersku w roku 2011 ze względu na brak środków finansowych na ten cel 
w budżecie Gminy Lutomiersk nie będą prowadzone. W przyszłości Wójt 
Gminy Lutomiersk planuje w miarę możliwości finansowych Gminy etapo-
wą modernizację stadionu w Lutomiersku.

ARiMR przyjmuje wnioski
o pomoc na zalesianie

Dlaczego K.S. Sokół 
nie gra w Lutomiersku?

Termin składania wniosków – do 15.09.2011r.
Warunkiem wypłaty przyznanego dofinansowania jest przedłożenie dowodu za-

kupu podręczników (faktur VAT, rachunków, paragonów lub oświadczenia o zaku-
pie podręczników). 

Dofinansowanie przyznawane będzie do wysokości pomocy, o której mowa 
w §2 pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie 
szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na 
zakup podręczników (Dz. U. nr 76, póz. 642).

Dowody zakupu podręczników w postaci oryginałów faktur i rachunków należy 
dostarczyć do Gminnego Ośrodka Oświaty w Lutomiersku pokój Nr 5 do dnia 
15 września 2011 r.

 
Akty prawne oraz szczegółowe informacje dotyczące Programu „Wyprawka 
szkolna” dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej:  
www.men.gov.pl /zakładka – Uczniowie i Rodzice/ Rozporządzenie Rady Mini-
strów z dnia 25 maja  kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzie-
lania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U.2011 nr 111, 
póz. 652).
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Wójt Gminy Lutomiersk
OGłASZA W dNIU  29.07.2011 R. O GOdZ. 10.00 PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

(PO dOKONANIU AKTUALIZACJI WARTOśCI NIERUChOMOśCI) NA SPRZEdAż NIżEJ WYMIENIONYCh 
NIERUChOMOśCI GRUNTOWYCh STANOWIąCYCh WłASNOść GMINY LUTOMIERSK.

Oznaczenie
nieruchomości

w/g
Księgi Wieczystej

Powierz-
chnia 

nierucho-
mości

Opis
nierucho-

mości
-położenie
-nr działki

Przeznaczenie nieruchomości 
i sposób jej zagospodarowania 

w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzenne-

go Gminy Lutomiersk

Termin
zagospoda-

rowania
nierucho-

mości

Cena
wywoławcza 

nierucho-
mości

netto w zł

Obciążenie
 nieruchomości

Wadium 
w zł - 10% 
ceny brutto 

(wpłata 
w pieniądzu)

SR1L/00047594/9 1500 m²
Prusinowice

dz. nr 61

4MN - przeznaczenie podstawo-
we – zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna; przeznaczenie 

uzupełniające- usługi RŁ - przezna-
czenie podstawowe- łąki

nie
określono

78.600,00 zł

W odległości ok. 9 m 
od drogi,

przy granicy z dz. nr 63 
znajduje się hydrant

9.667,80 zł

SR1L/00050348/4
SR1L/00050348/4
SR1L/00050348/4
SR1L/00050348/4
SR1L/00050348/4
SR1L/00050348/4
SR1L/00050348/4
SR1L/00050348/4
SR1L/00050348/4
SR1L/00050348/4

1264 m²
1164 m²
1161 m²
1158 m²
1160 m²
1161 m²
1201 m²
1702 m²

1402 m²

Stanisławów 
Stary

dz. nr 2/4
dz. nr 2/5
dz. nr 2/6
dz. nr 2/7
dz. nr 2/8
dz. nr 2/9
dz. nr 2/10
dz. nr 2/11 i
dz. nr 2/12
dz. nr 2/13

1MN - przeznaczenie podstawo-
we – zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna; przeznaczenie 

uzupełniające- usługi

nie
określono

-׀׀-
-׀׀-
-׀׀-
-׀׀-
-׀׀-
-׀׀-
-׀׀-
-׀׀-

52.200,00 zł
48.100,00 zł
47.900,00 zł
47.900,00 zł
47.900,00 zł
47.900,00 zł
49.600,00 zł
70.300,00 zł

57.900,00 zł

brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak

6.420,60 zł
5.916,30 zł
5.891,70 zł
5.891,70 zł
5.891,70 zł
5.891,70 zł
6.100,80 zł
8.646,90 zł

7.121,70 zł

Cena sprzedaży poszczególnych nieruchomości zostanie obciążona podatkiem VAT w wysokości 23% ceny osiągniętej w przetargu.  Przetarg odbędzie się w budynku 
Urzędu Gminy Lutomiersk w pokoju nr 2 
(na parterze budynku, który znajduje się w Lutomiersku przy Pl. Jana Pawła II nr 11)
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne (krajowe i zagraniczne).
1)  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie gotówką wadium w podanej wyżej wysokości, na konto depozytowe Gminy Lutomiersk:  L.B.S. Zduńska Wola, Oddział 

Lutomiersk - 649279 0007 0024 0002 2000 0060 nie później niż do dnia 22.07.2011 r. włącznie.  Za datę zapłaty wadium na wskazane konto Gminy Lutomiersk, uważa 
się potwierdzony (uznany) przez Referat Budżetu Urzędu Gminy Lutomiersk wpływ wymaganej kwoty wadium z oznaczonym na dowodzie wpłaty nr działki i miejscem jej 
położenia.

2)  Biorące udział w przetargu osoby fizyczne lub osoby prawne zobowiązane są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu, dowodu wpłaty wadium, 
dokumentu potwierdzającego tożsamość lub notarialnego pełnomocnictwa, a w przypadku spółki cywilnej aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności, 
dowodów tożsamości, stosownych pełnomocnictw, w przypadku osób prawnych- aktualnego wpisu do rejestru stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób repre-
zentujących podmiot. Do osób zagranicznych mają zastosowanie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

3)  Obowiązkiem uczestnika przetargu jest zapoznanie się z przedmiotem przetargu i złożenie na tą okoliczność najpóźniej w dniu przetargu przed jego rozpoczęciem, pisem-
nego oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu jako, że granice nieruchomości objętych przetargiem nie będą wznawiane.

4)  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5)  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dzie-

siątek złotych.
6)  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
7)  Pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu lub jego odwołaniu jednak nie później niż 3 dni odpowiednio: odwołania, 

zamknięcia, unieważnienia i zakończenia wynikiem negatywnym.
8)  Cena nieruchomości osiągnięta  w przetargu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%, co razem czyni cenę sprzedaży brutto, a ta podlega zapłacie przez 

nabywcę nie później niż do dnia zawarcia  umowy przenoszącej własność nieruchomości, w kasie Urzędu Gminy Lutomiersk lub na wskazane konto Gminy Lutomiersk: 
L.B.S. Zduńska Wola, Oddział Lutomiersk - 229279 0007 0024 0002 2000 0040 Za datę wpływu ceny sprzedaży brutto na wskazane konto Gminy Lutomiersk uważa się 
datę uznania rachunku przez Referat Budżetu Urzędu Gminy Lutomiersk.

9)  Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu.

10)  Koszty notarialne i koszty związane z wpisem praw własności w księdze wieczystej ponosi nabywca nieruchomości.
11)  Jeżeli strona ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy może odstąpić od 

zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.
Wójt Gminy Lutomiersk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienie przetargu w przypadku wystąpienia ważnych powodów uzasadniających odwołanie lub unieważ-
nienie przetargu.

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Gminy Lutomiersk: www.lutomiersk.pl 
Telefon kontaktowy: (043) 677-50-11 wew. 113.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów nor-
matywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68 poz. 449), po-
daję do publicznej wiadomości Uchwałę Rady Gminy Lutomiersk Nr VIII/52/11 z dnia  
19 kwietnia 2011 r. w sprawie zakazu poboru wody 

Na podstawie art. 40 ust. 3 i 4 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, 
poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113) oraz art. 14 usta-
wy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) w związku z art. 3 ust. 1 i art. 5 ust. 1 ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858; z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, 
poz. 97; z 2010 r. Nr 47, poz. 278)

Rada Gminy Lutomiersk uchwala, co następuje: 
§ 1.  Wprowadza się zakaz poboru wody z wodociągów gminnych do podlewania traw-

ników  od 1 czerwca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r. 
§ 2.  Zakaz, o którym mowa w § 1, wprowadza się ze względu na konieczność ochro-

ny życia i zdrowia mieszkańców Gminy Lutomiersk przed skutkami braku wody 
w gminnej sieci wodociągowej. Gminne wodociągi posiadają ograniczone moce 
wydobywcze i produkcyjne. Znacząco zwiększone zapotrzebowanie na wodę 
spowodowane podlewaniem trawników w okresie letnim wywoła obniżenie ci-
śnienia w sieci wodociągowej, czego skutkiem będą niedobory wody w sieci. 

§ 3.  Za naruszenie zakazu określonego w § 1 przewiduje się karę grzywny wymierzo-
ną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach. 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutomiersk. 
§ 5.   1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia jej ogłoszenia w drodze 

obwieszczenia na tablicach informacyjnych sołectw na terenie Gminy Lutomiersk. 
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

Wójt Gminy Lutomiersk
/-/ Tadeusz Borkowski

Obwieszczenie Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 16 maja 2011 r.
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O S T R Z E Ż E N I E
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Referat Gospodarki Komunal-

nej i Lokalowej rozpoczął już działania związane z zamykaniem przyłączy 
wody u odbiorców,  którzy nie uregulowali swoich zadłużeń w opłatach za 
wodę pomimo otrzymanych  upomnień i wezwań do zapłaty. Brak jakiej-
kolwiek reakcji ze strony odbiorców wody na otrzymane wezwania i dalsze 
pobieranie wody z gminnego wodociągu bez spłaty zadłużenia jest niemoż-
liwe do zaakceptowania i doprowadziło do konieczności  zamknięcia lub 
wręcz likwidacji przyłącza. W miesiącu maju br. rozwiązano umowę z jed-
nym z odbiorców i zamknięto jego przyłącze.

Z A W I A D O M I E N I E
Wójt Gminy Lutomiersk informuje, że od 3 czerwca 2011r. prowadzona 

będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest wraz z oceną ich 
stanu technicznego. Spis z natury obejmuje pokrycia dachowe obiektów 
budowlanych wykonane z płyt azbestowo-cementowych falistych i płaskich 
- popularny „eternit” - na terenie Gminy Lutomiersk.

Mieszkańcy Gminy Lutomiersk, użytkownicy wyrobów zawierają-
cych azbest proszeni są o udzielenie pomocy wykonawcom inwenta-
ryzacji tj. umożliwienie dokonania stosownych pomiarów i oględzin na 
terenie nieruchomości. Prowadzona akcja ma na celu ustalenie ilości 
i stanu technicznego użytkowanych wyrobów zawierających azbest. 
Jest pierwszym etapem wieloletniego programu, którego zadaniem 
będzie sukcesywne usunięcie wszystkich wyrobów azbestowych  
z budynków znajdujących się na terenie Gminy Lutomiersk do 2032 roku. 
Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest przeprowadzi firma F.P.H.U. 
„ADLER CONSULTING”  z siedzibą  w Łodzi ul. Wojska Polskiego 19,  
91-726 Łódź.

Osoby wykonujące prace będą posiadały identyfikatory, imienne upo-
ważnienia z numerem dowodu osobistego do reprezentowania  Gminy 
Lutomiersk przy wykonywaniu czynności, podpisane przez Wójta Gminy 
Lutomiersk i  będą poruszały się po terenie gminy oznakowanymi samo-
chodami.      Wójt Gminy Lutomiersk

/-/ Tadeusz Borkowski

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
Już czwarty z kolei raz – w dniach: 13 – 17 czerwca 2011 r  zorganizo-

wano i sfinansowano z budżetu Gminy Lutomiersk zbiórkę „ WIELKOGA-
BARYTÓW” – czyli starych mebli, zużytego sprzętu RTV, AGD, lodówek itp.  
Dzięki takim działaniom z terenu naszej gminy wywieziono około 62 tony 
odpadów i znacznie poprawiła się estetyka oraz stan czystości i porządku 
na terenie naszej gminy, a mieszkańcy uzyskali możliwość wygodnego po-
zbycia się ze swoich posesji i gospodarstw zbędnych i kłopotliwych w utyli-
zacji przedmiotów lub starych i nieużywanych urządzeń mechanicznych.

Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach
i ilości zebranych odpadów

WIELKOGABARYTOWYCh w 2011r

Lp. Kod Rodzaj odpadów Ilość w Mg

1 20 01 23* Urządzenia zawierające freony 0,2

2 20 01 33* Baterie i akumulatory 0,1

3 20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elek-
troniczne zawierające niebezpieczne 

składniki 0,1

4 20 01 40 Metale 2,5

5 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 0,7

6 20 03 01 
Niesegregowane ( zmieszane) odpady 

komunalne 10,11

7 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 44,89

8 20 03 99
Odpady komunalne niewymienione w 

innych podgrupach 3,35

Ogółem ilość zebranych „WIELKOGABARYTÓW” 61,95

UWAGA PODATNICY
OD 01.01.2012 R. ZMIANA W PODATKACH LOKALNYCH

Dnia 27 czerwca br. Rada Gminy Lutomiersk podjęła uchwałę w spra-
wie zmiany uchwały NR LVII/400/10 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 9 
listopada 2010 r. w sprawie zwolnień w podatkach lokalnych: od nieru-
chomości i od środków transportowych. Zmiana polega na wykreśleniu 
punktu, który zwalniał z podatku od nieruchomości budynki mieszkal-
ne wykorzystywane w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolne-
go lub działalności rolniczej. Obowiązek podatkowy powstanie z dniem 
01.01.2012 r.. W związku z powyższym wszyscy podatnicy, którzy ko-
rzystali z w/w zwolnienia zobowiązani są do złożenia  informacji na po-
datek od nieruchomości. W najbliższym czasie podatnikom zostaną do-
ręczone druki  IN-1, z prośbą o wypełnienie i złożenie w Urzędzie Gminy 
Lutomiersk, pokój nr 14, w terminie 14 dni od ich doręczenia.

Apel Wójta Gminy Lutomiersk
Złóż PIT tu gdzie mieszkasz

- zrobimy więcej w naszej gminie.
Osoby, które mają inne miejsca zamieszkania i zameldowania są 

przekonane, że podatki trzeba płacić w miejscu zameldowania. Tymcza-
sem zgodnie z prawem podatnicy, którzy uzyskują dochody w Polsce, 
muszą rozliczać się w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca 
zamieszkania. Ustawodawca wyraźnie wskazał, że nie jest to miejsce 
zameldowania. Posiłkując się przepisami prawa cywilnego, należy 
uznać, że o miejscu zamieszkania decyduje nie meldunek, lecz miejsce, 
gdzie osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Wiele osób za-
mieszkujących naszą gminę z różnych powodów nie jest tu zameldowa-
ne. Z tego powodu ich podatki trafiają do innych gmin, tym samym nie 
przyczyniają się do poprawy jakości życia naszej lokalnej społeczności. 
Dlatego zwracam się do tych mieszkańców z apelem, aby rozliczali się 
z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym 
w Pabianicach, który jest właściwy dla Gminy Lutomiersk. Jeżeli chcie-
liby Państwo, aby Wasze podatki zasilały budżet gminy, którą zamiesz-
kujecie można to zrobić bez zbędnych niedogodności, zmiany miejsca 
zameldowania, wymiany dokumentów. Wystarczy złożyć zgłoszenie ak-
tualizacyjne NIP-3, NIP-1 (dla prowadzących działalność gospodarczą) 
w urzędzie skarbowym, aby do gminnej kasy mogły wpłynąć dodatkowe 
dochody. Wypełnienie druku zajmuje zaledwie kilka minut, można go 
złożyć w urzędzie skarbowym wraz z corocznym zeznaniem podatko-
wym, wysłać pocztą lub złożyć w Urzędzie Gminy Lutomiersk. Dla nas 
cenna będzie każda dodatkowa złotówka wpływająca z podatku docho-
dowego, gdyż możemy ją wykorzystać na poprawę infrastruktury z któ-
rej wszyscy korzystamy, niezależnie czy jesteśmy tu zameldowani, czy 
nie. Druki NIP-3, NIP-1 można pobrać w Urzędzie Gminy Lutomiersk 
w pokoju nr 17 (sekretariat)

 Wójt Gminy Lutomiersk
 /-/ Tadeusz Borkowski
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