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Kolory Polski po raz XI
28 sierpnia (sobota) o godz. 20.00  w  Kościele Księży Salezjanów w Lutomiersku 

odbył się koncert w ramach Wędrownego Festiwal Kolory Polski. Była to już XI edycja 
tego festiwalu. Projekt Jana Jakuba Bokszczanina zatytułowany „Komeda Inspiracje” 
tworzyły utwory autorskie inspirowane kompozycjami najwybitniejszego polskiego pia-
nisty jazzowego. Oprócz autora projektu Jana Jakuba Bokszczanina wystąpiły gwiaz-
dy sceny jazzowej – Grażyna Auguścik wokalistka, która na stałe mieszka i tworzy w 
Stanach Zjednoczonych, trębacz Robert Majewski oraz saksofonista Paweł Gusnar. 
Kompozycje zabrzmiały w kościelnym wnętrzu, co podkreśliło refleksyjny charakter 
muzyki Krzysztofa Komedy, a brzmieniu dodało blasku. Komeda. Inspiracje

Wykonawcy: Jan Bokszczanin – organy, Paweł Gusnar
– saksofon sopranowy, saksofon tenorowy, Grażyna Auguścik
– śpiew, Robert Majewski – trąbka
W programie: Paweł Łukaszewski – Icon, Dariusz Przybylski – Dreaming Tiffany 

Before The Breakfast, Miłosz Bembinow – Komeditation, Adam Sławiński – Komeda, 
Włodek Pawlik – Tribute to Komeda, Krzysztof Komeda – Ballad for Bernt, Litania, 
Wojciech Majewski / Krzysztof Komeda – Zamyślenie / Niekochana, Moja ballada, 
Kattorna, Ja nie chcę spać, Kołysanka Rosemary, Nim wstanie dzień, Nie jest źle

Zainteresowanie melomanów koncertem było tak duże, że znacząco przerosło 
oczekiwania organizatorów i wykonawców. Kościół Księży Salezjanów był wypełniony 
po  brzegi. Miłośnicy muzyki w wielkim spokoju i skupieniu wysłuchali całego przygo-
towanego programu.  Współorganizatorem koncertu była Gmina Lutomiersk.
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12 września  jednostka OSP w Szydłowie obchodziła jubileusz 65 -lecia powsta-
nia. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, która została odprawiona w Kaplicy św. 
Krzysztofa w Szydłowie. Po zakończeniu wszyscy jej uczestnicy w przemarszu  udali 
się na plac znajdujący się przy Ochotniczej Straży Pożarnej.

Tu nastąpiła dalsza część uroczystości. Wszystkich mieszkańców, druhów i za-
proszonych gości przywitał Pan Tadeusz Nowak, a historię jednostki przedstawił Pan 
Stanisław Mróz. 65-lecie jednostki połączone było z oddaniem do użytku nowego sa-
mochodu maki Mrecedes zakupionego ze środków pozyskanych z UE i budżetu Gminy 
Lutomiersk.

Poświęcenia nowego samochodu dokonał ksiądz proboszcz parafii Kazimierz An-
drzej Chmielecki. Chrzestnymi nowego pojazdu zostali Pan Włodzimierz Fisiak-Mar-
szałek Województwa Łódzkiego oraz Pani Maria Miłosz-Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Szydłowie, którzy wspólnie z Wójtem Panem Tadeuszem Borkowskim oraz Prze-
wodniczącym Rady Gminy Panem Tadeuszem Rychlikiem oficjalnie przekazali „wóz 
bojowy” jednostce OSP Szydłów.

Jubileusz 65-lecia uświetniła  swoją obecnością  Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka 
Kultury w Lutomiersku. 

Jubileusz 65-lecia Ochotniczej
Straży Pożarnej w Szydłowie

Podczas LIII sesji Rady Gminy Lutomiersk, która odbyła się 9 września 2010 roku 
po raz pierwszy w Gminie Lutomiersk nadano Medal Honorowy „Zasłużony dla Gminy  
Lutomiersk”.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10:00 mszą świętą  w intencji Księdza Ka-
nonika Włodzimierza Paszkowskiego w Kościele Parafialnym Matki Boskiej Szka-
plerznej. Po mszy uczestnicy nabożeństwa udali się do Gminnego Ośrodka Kultury, 
gdzie odbyła się uroczysta sesja, podczas której został nadany pośmiertnie Księdzu 
Kanonikowi Włodzimierzowi Paszkowskiemu medal honorowy „Zasłużony dla Gminy 
Lutomiersk”. 

Medal został ustanowiony Uchwałą Rady Gminy Lutomiersk Nr XLIII/373/09 z dnia 
28 grudnia 2009 roku.

Wniosek w sprawie nadania medalu został wniesiony w dniu 28.04.2010 r. i podpi-
sany przez wszystkich Radnych Gminy Lutomiersk.

W uroczystości udział wzięli najbliżsi księdza, jego przyjaciele, księża z tere-
nu Gminy Lutomiersk, Tadeusz Rosiak – Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego, 
Krzysztof Pacholak - Radny Powiatu Pabianickiego, Tadeusz Borkowski - Wójt Gminy 
Lutomiersk, dyrektorzy szkół  wraz z młodzieżą szkolną, sołtysi i Przewodniczący Rad 
Sołeckich, mieszkańcy Gminy Lutomiersk, chór z Salezjańskiej Szkoły Muzycznej.

Uroczystą sesję rozpoczął Przewodniczący Rady Gminy Pan Tadeusz Rychlik, któ-
ry przedstawił  życiorys księdza kanonika. 

„Ksiądz Włodzimierz Paszkowski urodził się 23 kwietnia 1935 roku w Dmosinie 
woj. łódzkie.

We wrześniu 1947 roku umiera mama Irena. Włodzimierz postanawia wówczas, że 
po ukończeniu Szkoły Podstawowej wstąpi do Seminarium Duchownego.

Od 1948 roku kontynuuje naukę w Niższym Seminarium Duchowym w Łodzi przy 
ul. Wodnej, a następnie w Wyższym Seminarium Duchowym w Łodzi przy ul. Stani-
sława Kostki.

W trakcie studiów otrzymuje wiadomość o aresztowaniu ojca przez Urząd Bez-
pieczeństwa za przynależność i działalność w Armii Krajowej. W rodzinnym domu 
pozostaje wówczas młodszy brat Leszek i babcia Stefania. Wyjątkowo trudna sytu-
acja rodzinna zmusza przyszłego księdza do działania. Postanawia napisać prośbę 
do Prezydenta Bolesława Bieruta o zwolnienie ojca z więzienia- jego prośba zostaje 
pozytywnie rozpatrzona. 

W dniu 23 czerwca 1959 roku z rąk Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Michała Kle-
pacza otrzymuje święcenia Kapłańskie. Swoją pierwszą Mszę Prymicyjną odprawia w 
rodzinnej parafii w Dmosinie. Posługę kapłańską rozpoczął w Parafii Św. Wojciecha 
w Łodzi.

We wrześniu 1959 r. został wikarym w Parafii Św. Katarzyny w Zgierzu. Po sześciu 
owocnych latach przechodzi do Parafii w Rudzie Pabianickiej. Kolejną Parafią jest Pa-

rafia Najświętszego Zbawiciela w Łodzi. Tutaj założył Duszpasterstwo Akademickie. 
Jego charyzma i żarliwość w wyznawaniu miłości do Boga  powodowały, iż skupiał 
wokół siebie coraz większą rzeszę młodych ludzi. Ich wspólne rekolekcje oraz obozy 
duszpasterskie, utwierdzały studentów w poczuciu, że słowa Ks. Włodzimierza mogą 
im posłużyć jako drogowskaz w dorosłym życiu.

Najlepszym przykładem docenienia pracy duszpasterskiej Księdza były i są okazy-
wane po dzień dzisiejszy dowody sympatii.

Następną placówką duszpasterską jest Parafia Św. Franciszka w Łodzi. Tutaj 
również organizuje Duszpasterstwo Akademickie odnosząc duże sukcesy w pracy z 
młodzieżą.

W 1989 r. otrzymuje nominację z rąk Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Władysła-
wa Ziółka na proboszcza Parafii Matki Boskiej Szkaplerznej w Lutomiersku. W trakcie 
swej pracy duszpasterskiej otrzymuje tytuł Kanonika.

Posługę kapłańską i swoje wielkie zaangażowanie w pracę duszpasterską pełni z 
oddaniem do dnia swej śmierci to jest do  5 września 2006 roku”.

Następnie głos zabrała Pani Leokadia Bujnowicz, która  przedstawiła laudację na 
cześć Księdza Kanonika Włodzimierza Paszkowskiego.

Po laudacji radni podjęli uchwałę w sprawie nadania Medalu Honorowego „Za-
służony dla Gminy Lutomiersk”, ks. kanonikowi Włodzimierzowi Paszkowskiemu, w 
dowód uznania za szczególne dokonania na rzecz rozwoju Gminy Lutomiersk oraz 
inicjatywy służące dobru mieszkańców.

Po podjęciu uchwały Wójt Gminy Lutomiersk – Pan Tadeusz Borkowski wręczył 
medal bratu księdza kanonika Włodzimierza Paszkowskiego - Panu Leszkowi Pasz-
kowskiemu wraz z aktem nadania tego medalu, którym pośmiertnie został odznaczo-
ny ksiądz kanonik.

W następnej kolejności radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany nazwy ulicy Iryso-
wej na ulicę Księdza kanonika Włodzimierza Paszkowskiego w Lutomiersku.

W  części wspomnieniowej, głos zabrały osoby, które współpracowały na różnych 
płaszczyznach  z księdzem kanonikiem.

Po części oficjalnej  uczestnicy uroczystości zwiedzali wystawę poświęconą Księ-
dzu Kanonikowi Włodzimierzowi Paszkowskiemu, znajdującą się w holu Gminnego 
Ośrodka Kultury oraz dokonywali wpisów w księdze pamiątkowej.

Na koniec radni, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Gminy Lutomiersk  udali się  
na cmentarz. Po wspólnej modlitwie złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie Księdza 
Kanonika Włodzimierza Paszkowskiego. 

Uroczystość wypełniły pieśni w wykonaniu uczniów z Salezjańskiej Szkoły Muzycz-
nej w Lutomiersku. 

Fotorelacja z uroczystości na str. 4
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KROK W PRZYSZŁOŚĆ
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Lutomiersku realizując projekt syste-
mowy  „Krok w przyszłość„ mający na 
celu zwiększenie aktywności u osób 
długotrwale bezrobotnych  zorganizował 
wycieczkę dla 14 beneficjentów biorą-
cych udział w projekcie. 

Wycieczka miała wymiar integracyjny 
w zakresie projektowym jak i rodzin-
nym. 

Zwiedzano Muzeum w Żelazowej 
Woli -najsłynniejsze miejsce kultu kom-
pozytora Fryderyka Chopina oraz park 
i pałac w Nieborowie.

 Działanie to zwiększyło u beneficjen-
tów poczucie  integracji społecznej. 

Kolejny etap projektu – szkolenia za-
wodowe będzie realizowany w połowie 
września .

Jubileusz 35 lecia  ZHP
Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Janusza Korczaka w Konstan-

tynowie Łódzkim  obchodziła 35-lecie 
swojej działalności.  Jubileusz święto-
wano w dniach 18-19 września br. Or-
ganizatorzy przygotowali wiele atrakcji 
m.in. miasteczko harcerskie, gry har-
cerskie i zuchowe, występy drużyn, 
gry i zabawy dla dzieci i młodzieży, Ha-
Be-Ta dla dorosłych, harcerską kuch-
nię i niespodzianki, wystawy drużyn 
i „Hufiec Konstantynów wczoraj i dziś”, 
a w godzinach wieczornych uczestnicy 
imprezy mogli wziąć udział we wspól-
nym ognisku dla wszystkich. 

W  niedzielę 19 września  o godz. 
11.30 odbyła się  harcerska Msza Świę-
ta w kościele Narodzenia NMP, a po 
niej uroczysty apel pod pomnikiem Ta-
deusza Kościuszki gdzie złożono kwia-
ty. Podczas uroczystości dokonano 
wręczenia podziękowań i odznaczeń 
zasłużonym instruktorom hufca. 

W dniach 3 - 5 września 2010 r. na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi odbył się VII Jar-
mark Wojewódzki zorganizowany przez Urząd Marszałkowski  w Łodzi. Mieszkańcy 
województwa łódzkiego mogli podziwiać stoiska promujące poszczególne regiony 
naszego województwa.

Gmina Lutomiersk uczestniczyła w Jarmarku, po raz czwarty,  5 września br. pre-
zentując swój potencjał gospodarczy, kulturalny i folklorystyczny. Urząd Gminy Luto-
miersk przygotował materiały promocyjne zachęcające do odwiedzenia naszej Gminy. 
Podczas jarmarku rozdawane były mapki  i foldery turystyczne naszej Gminy, breloki 
i długopisy z herbem Gminy, pocztówki z Gminą Lutomiersk w tle, oraz foldery przed-
siębiorców z terenu naszej Gminy. Wyświetlana była także prezentacja multimedialna 
o Gminie Lutomiersk. 

Jarmark wojewódzki uświetniły także występy zespołów z Gminy Lutomiersk. 
W dniu 4 września na scenie w Pasażu Schillera wystąpił zespół folklorystyczny „Szy-
cha”, a w dniu 5 września na Dużej Scenie przy al. Piłsudskiego zagrał zespół „DIXIE 
LUTEK”. Orkiestra Dęta GOK w Lutomiersku wzięła udział w paradzie ulicznej.

Gmina Lutomiersk posiada duży potencjał gospodarczy, kulturowy i folklorystyczny, 
dogodne położenie i warunki przyrodnicze, co czyni ją ciekawym regionem w woje-
wództwie łódzkim godnym zainteresowania, o czym można było się przekonać podczas 
tegorocznego Jarmarku.

VII JARMARK WOJEWÓDZKI

OBCHODY 71 ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
1 września br. władze samorządowe i kombatanci złożyli kwiaty i zapalili znicze w 

miejscach pamięci na terenie Gminy Lutomiersk.

Pielgrzyma Płocka
Już po raz 9, 1300 pątników z Płocka zmierzało na Jasna Górę. Po posiłku i odpo-

czynku w miejscowości Bełdów pielgrzymi przybyli do Salezjańskiego Młodzieżowe-
go Ośrodka „Don Bosco” w Lutomiersku,  gdzie czekał na nich również posiłek oraz 
nocleg. Pątnicy z Płocka mieli do pokonania ok. 200 km, a celem ich wędrówki był 
Cudowny Obraz na Jasnej Górze.  Osoby biorące udział w pielgrzymce, podkreślały 
że atmosfera podczas wędrówki, wieczornych modlitw oraz wspólnych posiłków to 
naprawdę wspaniałe przeżycia. Każda osoba biorąca udział w  wyprawie na Jasna 
Górę niosła w swoim sercu przed tron Jasnogórskiej Pani osobistą intencję. 

Obóz szkOleniOwO – wypOczynkOwy.
W okresie od 10 do 23 lipca dziewięciu druhów należących do młodzieżowych 

drużyn pożarniczych OSP z terenu Gminy Lutomiersk wzięło udział w obozie szkole-
niowo-wypoczynkowym w Kątach Rybackich. Młodzież  naszej gminy nie tylko brała 
aktywny udział w zajęciach, ale uczestniczyła  również  w organizowanych zawodach, 
podczas których zajęli wysokie III miejsce w grupie   Młodzieżowej Drużyny Pożarni-
czej Chłopców .

Nominacja dla Zakładów Mięsnych  „Jamir”
7 września 2010 r. podczas finału XXXII edycji Orłów Agrobiznesu w Warszawie, 

odbyło się uroczyste wręczenie nominacji do nagrody Orzeł Agrobiznesu 2010. No-
minację dla Zakładów Mięsnych „Jamir” z Gminy Lutomiersk, odebrał właściciel firmy  
Pan Mirosław Sobieraj. 
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Delegacja węgierska na
„Pikniku Lotniczym” w Łasku
W miesiącu sierpniu br.  Gmina Lutomiersk gościła  delegację z Gminy Romhany.  W sobotę 28 sierpnia wszyscy nasi goście oraz władze samorządowe Gminy Lutomiersk 

wzięły udział w „Pikniku lotniczym”, który odbył się na płycie lotniska w Łasku. O godz. 12.00 rozpoczęła się część oficjalna uroczystości w której wziął udział Prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Prezydent RP wygłosił przemówienie i podkreślił, że z dumą patrzy na nowoczesne samoloty wielozadaniowe, i wspomniał swój 
udział w staraniach o ich zakup, kiedy był ministrem obrony narodowej. Wspomniał też pilotów i dowódców, którzy zginęli w katastrofach lotniczych. Ponadto odbyła się defilada 
wojskowa, pokaz pojazdów i sprzętu wykorzystywanego do obsługi samolotów i lotniska. Po części oficjalnej Prezydent RP Bronisław Komorowski udał się zobaczyć posta-
wione na płycie lotniska samoloty wielozadaniowe F-16. W tym czasie delegacja węgierska miała możliwość przywitania się z  Prezydentem RP. Potem Bronisław Komorowski 
pojechał  do miejscowości Marzenin, gdzie wręczył zasłużonym strażakom  złote i brązowe krzyże zasługi. Ponadto przekazał im również kluczyki do nowego samochodu 
strażackiego.

W dniu 22.08.2010 r. Gminny Ośrodek Kultury zorganizował z okazji zakończenia lata , Festyn dla dzieci i rodziców Pt. „A mnie jest wesoło” Przepiękna pogoda sprzyjała  
uczestnikom zabawy . Przed  wejściem  głównym Domu Kultury  zrobiło się bajecznie i kolorowo . Dzieci jak i rodzice brali udział w zabawach i konkursach, które były nagradza-
ne słodkimi upominkami  . Były również tańce i śpiewy , a na koniec tej  letniej niezapomnianej imprezy  aktorzy dostali ogromne  brawa od uczestników. Poniżej przedstawiamy 
fotorelację 

A   mnie   jest   wesoło 
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Gmina Lutomiersk realizuje projekt „Zakup średniego samochodu ratowniczo-
gaśniczego dla OSP Szydłów”, który jest współfinansowany przez Unię Europej-
ską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. 

Całkowita wartość projektu   - 500.313,52 PLN
Kwota dofinansowania 85%   - 425.266,49 PLN
Środki własne  15 %  - 75.047,03 PLN

 
Okres realizacji projektu  -  II -  III kwartał 2010r. 

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń środowi-
skowych w Gminie Lutomiersk oraz całym powiecie pabianickim, a także zmniejsza-
nie ich skutków.

Gmina Lutomiersk w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi”  podpisała umowę  na realizację  zada-
nie: „Przebudowa centrum Kazimierza: II etap przebudowa nawierzchni chodników 
na ulicach Słowackiego, Hallera, Rzecznej, Polnej, Promyka, Plac Kościuszki”. 

całkowita wartość projektu  - 506. 748,75 zł. 
koszty kwalifikowalne projektu   - 411.960,09 zł.
 koszty kwalifikowalne I etapu projektu realizowanego w roku 2010    
 - 119.009,07 zł. 
 koszty kwalifikowalne II etapu projektu realizowanego w roku 2011    
 -  292. 951,02 zł.
kwota  przyznanej pomocy   - 308.969 zł.
 kwota I transzy pomocy - 89.256 zł. 

(wypłaconej w roku 2010r.)
 kwota II transzy pomocy   - 219.713 zł.

(wyplaconej w roku 2011r.)

Gminny Ośrodek Kultury w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi” realizuje zadanie „Przebudowa bu-
dynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku wraz z przebudową otoczenia” 

Całkowita wartość projektu  - 464.305,27 PLN
Kwota dofinansowania   - 226.097,00 PLN
Środki własne   - 238.208,27 PLN

INwestyCJe DrOGOwe POwIatU PabIaNICKIeGO Na tereNIe GmINy LUtOmIersK
W związku z dezorientacją mieszkańców gminy w sprawie realizacji inwestycji pn.: 
„ Remont drogi powiatowej nr 3314 E  od drogi wojewódzkiej nr 710 w Lutomiersku do miejscowości Szydłów, gm. Lutomiersk” oraz w nawiązaniu do treści artykułu „ Bru-

kują i asfaltują” zamieszczonego w  Życiu Pabianic z dnia 21 września br., Wójt Gminy Lutomiersk wyjaśnia, że w/w inwestycja jest prowadzona przez Powiat Pabianicki, a 
Gmina Lutomiersk jest jedynie partnerem w realizacji przedsięwzięcia. Partnerstwo to polega na udzieleniu uchwałą Rady Gminy Nr LIII/375/10 z dnia 9 września br. pomocy 
finansowej Powiatowi Pabianickiemu w formie dotacji w kwocie 5 tys. zł. przy realizacji w/w  zadania publicznego w ramach  wieloletniego programu p.n.: Narodowy Program 
Przebudowy Dróg Lokalnych  2008 – 2011”. Łączna wartość tego zadania to kwota około 1 mln zł.

Zdaniem Rady Gminy Lutomiersk i Wójta Gminy Lutomiersk wymiana krawężników i przełożenie kostki betonowej na ul. Kościuszki, Pl. Jana Pawła II oraz  ul.  Kilińskiego 
po stronie południowej w Lutomiersku nie było koniecznym elementem w/w inwestycji. 

Chodnik był układany przed trzema laty i utrzymany był w dobrym stanie technicznym. Uzasadnione są więc pytania mieszkańców gminy po co ta inwestycja i czemu ma 
służyć?

Drugie zadanie inwestycyjne prowadzone obecnie przez Powiat Pabianicki na terenie Gminy Lutomiersk to „Przebudowa drogi powiatowej nr 3709 E – ul. Kilińskiego od drogi 
wojewódzkiej nr 710 do ul. Sienkiewicza w Kazimierzu gm. Lutomiersk” realizowana za kwotę około 2,8 mln zł, w tym dotacja gminy 5,0 tys. zł.

1.) Zakończono prace drogowe na n/w zadaniach :
•  „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Przebudowa drogi  Floren-

tynów –   Bechcice” o dł. 1,78 km za kwotę 252.691,28 zł.
•  „Przebudowa  odcinka drogi we Franciszkowie” o dł. 0,52 km za kwotę 78.550,92 zł.
•  „Przebudowa  odcinka drogi w Stanisławowie Starym” o dł. 0,43 km za kwotę 

68.134,56 zł.
•  „Przebudowa  odcinka drogi w Dziektarzewie” o dł. 0,82 km za kwotę130.847,44 zł.
•  „Przebudowa  chodnika na ul. 3-go Maja w Kazimierzu” na pow. około 255,0 m2 

za kwotę 36.600,-zł.
2.) Obecnie trwają prace na n/w budowach :
•  „Przebudowa ulicy Szkolnej we Wrzącej” o dł. 0,765 km za kwotę 188.025,18 zł i
•  „Przebudowa  ulicy Północnej w Lutomiersku”  o dł. 0,325 km wraz z chodnikami 

i wjazdami do posesji na pow. łącznej ok. 1.100,0 m 2  za kwotę 257.777,77 zł.
3.)  W najbliższych dniach  wykonawca firma „WŁODAN” rozpocznie prace na za-

daniach :
•  „Przebudowa  ulicy Śródleśnej we Wrzącej” o dł. 0,41 km za kwotę 91.604,92 zł
•  „Przebudowa odcinka drogi w Antoniewie”o dł. 0,58 km za kwotę 114.345,72 zł 

z terminem wykonania do 30.09.br.
•  „Przebudowa  odcinka drogi w Orzechowie” o dł. 1,06 km za kwotę 248.679,92 zł 

terminem wykonania do 15 października br.
4.)  Wybrano wykonawcę na dostawę kruszywa III etap w ilości 2.000 ton za kwotę 
90.036,- zł brutto z przeznaczeniem na naprawy dróg gminnych.
5.)  Wykonano i zamontowano poręcze zabezpieczające przy moście na ul. Kąpie-

liskowej i na przepuście na ul. Zielonej w Lutomiersku.

6.)  Naprawiono podmyty przejazd drogowy w Prusinowiczkach w ciągu drogi pro-
wadzącej do Bechcic.

6.)  Wybudowano przepust drogowy w Stanisławowie Starym na dł. 20,0 mb. 
7.  Uzupełniono oznakowanie pionowe na drogach i ulicach (progi ul. Sienkiewicza 

w Kazimierzu, Mianów „STOP” i A-7, parking przy klasztorze);
•  zamontowano tabliczki informacyjne w Lutomiersku i w Kazimierzu;
•  na ulicach w Lutomiersku, Kazimierzu, Wrzącej i Babiczkach zamontowano bra-

kujące tabliczki z nazwą ulicy II etap;
•  przy OSP w Kazimierzu ustawiono tabliczki T-16 i 16a wskazujące miejsce wy-

jazdy straży pożarnej;
•  nowo powstałe skrzyżowania bitumiczne oznakowano znakami A-7 „ustąp pierw-

szeństwa”;
•  na Pl. Jana w Lutomiersku wykonano oznakowanie poziome;
8.)  Wymieniono zniszczone kosze uliczne w ilości 3 szt. na ul. Mickiewica w Luto-

miersku, na wniosek mieszkańców zamontowano nowe kosze  w ilości 4 szt. 
(2 szt. parking przy klasztorze, przy stawie na ul. Kąpieliskowej w Lutomiersku).

9)  Ogłoszono przetarg nieograniczony z terminem wykonania do 30 października 
br. na n/w zadania:

•  „Przebudowa ulicy słowackiego w Kazimierzu” o dł. 0,13 km
•  „Przebudowa odcinka ulicy Leśnej w Lutomiersku” o dł. 0,23 km.

Inwestycje drogowe w gmInIe

KOMUNIKAT!!!
W zWiązku z trWającą przebudoWą ulicy północnej W lu-
tomiersku przepraszamy za poWstałe utrudnienia W ruchu 
pieszym i kołoWym.

Gmina lutomiersk pozyskuje Środki  z reGionalneGo proGramu operacyjneGo 
oraz proGramu rozWoju obszaróW Wiejskich na lata 2007-2013
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Gminne Biuro Spisowe w Lutomiersku, przy-
pomina że  od 1 września do 31 października br.  
realizowany jest  spis rolny. Udział w spisie jest 
obowiązkowy. 

Istnieją  następujące metody zbierania da-
nych:

1.   Samospis internetowy, polegający na 
sprawdzeniu w określonym terminie da-
nych uzyskanych ze źródeł administracyj-
nych i ich skorygowaniu oraz uzupełnieniu 
brakujących informacji, 

2.   Wywiad telefoniczny prowadzony przez an-
kietera statystycznego wspomagany pro-
gramem komputerowym – CATI, 

3.   Wywiad realizowany przez rachmistrza 
spisowego u użytkownika gospodarstwa 
rolnego, rejestrowany na urządzeniu typu 
hand-held.

INfOrmaCJe O samOsPIsIe
Samospis internetowy w ramach Powszech-

nego Spisu Rolnego 2010 jest możliwy od 1 
września do 17 października br. Aby dokonać 
samospisu należy skorzystać z formularza elek-
tronicznego on-line uruchamianego w przeglą-
darce internetowej (http://www.spis.gov.pl lub 
http://www.stat.gov.pl), albo zainstalować na 
swoim komputerze wersję off-line tego formula-
rza, niewymagającą stałego dostępu do Interne-
tu. Informacje na formularzu powinny być poda-
ne wg stanu w dniu 30 czerwca 2010 r. (chyba, 
że na formularzu zaznaczono inaczej). Informa-
cje powinien podać użytkownik gospodarstwa 
rolnego lub inna pełnoletnia osoba w tym sa-
mym gospodarstwie domowym, a w przypadku 
osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie 
mającej osobowości prawnej - osoba działająca 
w jej imieniu.  Aby zalogować się do aplikacji for-
mularza on-line należy podać numer Pesel (lub 
Regon w przypadku użytkowników nie będących 
osobami fizycznymi) oraz hasło, które można 
utworzyć wypełniając formularz identyfikacyjny. 
Formularz samospisu internetowego jest do-
stępny przez okres 14 dni od momentu pierw-
szego poprawnego zalogowania. W tym czasie 
użytkownik może logować się wielokrotnie, stan 
danych jest zapamiętywany. Po upływie 14 dni 
dane do logowania tracą ważność i spis w da-
nym gospodarstwie zostanie dokończony drogą 
telefoniczną lub przez rachmistrza. Szczegóło-
we informacje nt. Powszechnego Spisu Rolnego 
można uzyskać dzwoniąc pod numer Infolinii 
(w godz.: poniedziałek-piątek 8-20, sobota i nie-
dziela 8-18):

800 800 800  z telefonów stacjonarnych (połą-
czenie bezpłatne),

22 44 44 777  z telefonów komórkowych (cena 
połączenia zgodnie z cennikiem 
operatora).

PODCZas sPIsU rOLNeGO 
sPIsywaNe są m.IN.:

*  ogólna charakterystyka gospodarstwa rol-
nego – uwzględniająca cechy adresowe sie-
dziby użytkownika i siedziby gospodarstwa 
rolnego (m.in. informacje o użytkowniku go-
spodarstwa, opisanie struktury własnościo-
wej użytków rolnych, działalności rolniczej i 
innej niż rolnicza prowadzonej w gospodar-
stwie rolnym).

*  użytkowanie gruntów i powierzchnia zasie-
wów – informacje o ogólnej powierzchni 
gruntów gospodarstwa, w podziale na kate-

gorie użytkowania oraz powierzchni zasie-
wów poszczególnych upraw rolnych,

*  zwierzęta gospodarskie – stan liczebności 
i struktura pogłowia zwierząt gospodarskich 
poszczególnych gatunków,

*  ciągniki, maszyny rolnicze i urządzenia – 
dane o liczbie ciągników własnych i wspól-
nych, w podziale na klasy mocy silnika oraz 
liczbie wybranych maszyn i urządzeń rolni-
czych,

*  zużycie nawozów – dane w czystym skład-
niku o ilości stosowanego nawożenia mine-
ralnego, wapniowego oraz nawożenia orga-
nicznego pochodzenia zwierzęcego,

*  pracujących w gospodarstwie rolnym – infor-
macje o wielkości i strukturze zasobów pracy 
w rolnictwie (uwzględniane będą wszystkie 
osoby wykonujące pracę w gospodarstwie 
rolnym w ciągu 12 miesięcy poprzedzają-
cych badanie),

*  struktura dochodów gospodarstwa rolne-
go z użytkownikiem gospodarstwa rolnego 
oraz korzystanie z programów wsparcia 
dla rolnictwa – informacje o dochodach z 
tytułu prowadzenia rolniczej działalności 
gospodarczej, pozarolniczej działalności 
gospodarczej, pracy najemnej, emerytur 
i rent oraz innych źródeł niezarobkowych 
poza emeryturą i rent, o fakcie korzystania 
przez gospodarstwo z płatności do gruntów 
ornych i programów wsparcia rozwoju ob-
szarów wiejskich,

*  metody produkcji rolniczej (wpływ rolnictwa 
na środowisko) – m.in. informacje o meto-
dach uprawy gleby, zabezpieczania gleby 
przed wypłukiwanie składników pokarmo-
wych, zabiegach przeciwerozyjnych, syste-
mach utrzymania zwierząt gospodarskich.

ObOwIąZeK UDZIeLaNIa ODPOwIeDZI

Obowiązek udzielania odpowiedzi wynika z 
ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym (Dz. U. z 
2009 r., Nr 126, poz. 1040).  Osoby przekazujące 
dane o gospodarstwach rolnych są obowiązane 
do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgod-
nych z prawdą odpowiedzi w zakresie określo-
nym w ustawie o Powszechnym Spisie Rolnym 
(art. 9 ust. 5). Udzielenie odpowiedzi niezgodnych 
ze stanem faktycznym oraz odmowa udzielenia 
odpowiedzi pociągają za sobą skutki prawne 
przewidziane w art. 56 i 57 ustawy o statystyce 
publicznej. „Art. 56. 1. Kto wbrew obowiązkowi 
przekazuje dane statystyczne niezgodne ze sta-
nem faktycznym, podlega grzywnie, karze ograni-
czenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 
2 ….” „Art. 57. Kto wbrew obowiązkowi odmawia 
wykonania obowiązku statystycznego albo udzie-
lenia informacji w spisie powszechnym lub innym 
badaniu statystycznym, podlega grzywnie.”

komunikat!!!
Gminne Biuro Spisowe w Lutomiersku, zwraca 

się z prośbą do  producentów rolnych, którzy za-
mierzają spisać się przez Internet, aby nie zwlekali 
z decyzją o samopisie i możliwie jak najszybciej do-
konywali wypełnienia formularzy elektronicznych. 

Przypominamy, że samopis jest najwygodniej-
szą formą udziału w spisie. Samopisu można doko-
nywać w dniach od 1 września do 17 października 
2010 r. Formularz można uzupełniać w ciągu 14 
dni od pierwszego uruchomienia. 

W przypadku realizowania wywiadu bezpośred-
nio u rolnika przez  rachmistrza spisowego należy 
pamiętać aby posiadał on w widocznym miejscu 
identyfikator.  

Tablice
informacyjne
W sierpniu zakupiono i zamontowano Tabli-

ce informacyjne na terenie Gminy Lutomiersk 
w miejscowościach: Lutomiersk, Kazimierz, 
Szydłów, Babiczki. Tablice zawierają krótki opis 
historyczny oraz mapy miejscowości z nazwami 
ulic.

Pozwolą mieszkańcom przybliżyć historię na-
szej Gminy a turystom zwiedzić niepowtarzalne 
zabytki i podziwiać walory przyrodnicze.

DOŻYNKI 
GMINNE 

W SZYDŁOWIE
W niedzielę 29 sierpnia w zabytkowym parku 

w Szydłowie odbyły się dożynki gminne.
O godzinie 13.40 wyruszył korowód dożynko-

wy sprzed siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej 
do podworskiego parku. Korowód  prowadzili 
Pan Janusz Antoniewski i Pani Maria Kozłowska 
starostowie tegorocznego święta rolników. O go-
dzinie 14.00 rozpoczęła się msza święta polo-
wa, którą celebrowali Ksiądz Andrzej Chmielecki 
proboszcz Parafii Kazimierz oraz ksiądz kapelan 
Juliusz Lasoń. 

Po uroczystej mszy zgodnie z dożynkowym 
zwyczajem bochen chleba upieczonego z mąki 
pochodzącej z ostatnich zbiorów został wręczo-
ny przez starostów  gospodarzowi dożynek. 

Gospodarz dożynek Wójt Gminy podzielił do-
żynkowy chleb i wspólnie ze starostami dożynek 
poczęstował nim wszystkich uczestników uroczy-
stości. Następnie  wręczono wieńce dożynkowe, 
które wykonały Koła Gospodyń Wiejskich z  Mi-
rosławic, Kazimierza, Dziektarzewa, Prusinowic, 
Bechcic Wieś, Bechcic Koloni, Babic, Pucznie-
wa, Babiczkek i Zdziechowa.

O godzinie 16.00 rozpoczęła się część ar-
tystyczna. Na scenie wystąpił m.in.: zespół 
„Romhany” z Republiki Węgierskiej, zespół folk-
lorystyczny „Szycha”, zespół „DIXIE LUTEK”, 
„Konstantynowiacy”. Ponadto publiczność  miała 
okazję zobaczyć występ kabaretu z Kopydłowa”. 
O godz. 20.00 rozpoczęła się zabawa taneczna 
z zespołem „TOP DUO”. 

Oprócz atrakcji muzycznych można było rów-
nież podziwiać i degustować lokalne potrawy 
i wyroby przygotowane przez Koła Gospodyń 
Wiejskich z Mirosławic, Charbic Dolnych i Kazi-
mierza. Listy gratulacyjne od Posłów, Wojewody 
i Marszałka Województwa Łódzkiego otrzymane 
w związku z dożynkami gminnymi publikujemy 
na stronie 8. Fotorelacja na stronie 9.

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010
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Po długim, błogim, wakacyjnym lenistwie uczniowie zawitali w mury 
Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku, aby  rozpocząć nowy 
rok szkolny 2010/2011. Od września  naukę rozpoczęło 81 pierwszoklasi-
stów. W klasie I a i I c będą realizować rozszerzony program z informatyki, 
a w klasie I b językowo- ogólny. Młodzież została wzięta pod skrzydła wy-
chowawców: p. M. Wybór, p. A. Szadziewicz i p. R. Mielczarek. 

Juz na poczatku szkoła zaoferowała nowym gimnazjalistom szereg do-
datkowych zajęć m.in. koło plastyczne, językowe, historyczne, teatralno- 
dziennikarskie, informatyczne, fizyczne, geograficzne, sportowe. Uczniowie 
mogą korzystać również z przysłowiowej szklanki mleka oraz obiadów. Nad 
bezpieczeństwem pierwszoklasistów czuwa pedagog szkolny p. Z. Igna-
towicz wraz ze starszą młodzieżą, która od tego roku przejęla obowiązki 
opiekuna- wolontariusza. 

 Mamy nadzieję, że pierwszoklasisci aklimatyzują się w murach nowej 
szkoły i wykorzystają swój potencjał intelektualny, rozwijając i poszerzając 
wiedzę, która zaprocentuje pozytywnymi wynikami w przyszłości. 

M. Wybór, S. Kułak

Dnia 1 września uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konop-
nickiej w Kazimierzu po wakacyjnej przerwie rozpoczęli rok szkolny 
mszą świętą w kościele parafialnym w Kazimierzu. 

Przybyłych w tym dniu do placówki uczniów i ich rodziców przy-
witała pani mgr Anna Skępska - dyrektor szkoły oraz wychowawcy 
i nauczyciele. Pani dyrektor w okolicznościowym przemówieniu, 
podjęła kwestie ważne dla wszystkich uczniów, związane z bezpie-
czeństwem i nauką oraz przedstawiła plan organizacji pracy szko-
ły, przydział klas i wychowawstw. 

W roku szkolnym 2010/11 w szkole pracuje łącznie z  dyrekto-
rem 14 nauczycieli w tym 9 w pełnym wymiarze godzin. Pozostali 
nauczyciele uzupełniają etaty w innych placówkach:

• mgr Anna Skępska – informatyka, gimnastyka korekcyjna
• mgr Iwona Podstawczyńska – wychowanie przedszkolne
•  mgr Agata H. Wiśniewska – nauczanie zintegrowane, wycho-

wawstwo kl. I
•  mgr Bożena Kacprzak - nauczanie zintegrowane, wychowaw-

stwo kl. II
• mgr Monika Głodny - nauczanie zintegrowane, plastyka, 
wychowawstwo kl. III

• mgr Alicja Knigawka – język polski, wychowawstwo kl. IV
• mgr Anna Adaszyńska – historia, wychowawstwo kl. V
•  Mirosława Śmiałkowska – matematyka, technika,  wychowaw-

stwo kl. VI
• mgr inż. Anna Makowska – przyroda, wychowawca świetlicy
• mgr Justyna Jasińska – język angielski
• mgr Arkadiusz Szpot – wychowanie fizyczne
• mgr Piotr Zganiacz - muzyka
• mgr Irena Bialecka – religia, wychowawca świetlicy
• mgr Marzena Szkudlarek - biblioteka
Dyrektor szkoły i nauczyciele, jak każdego roku zapewnią 

uczniom wszechstronny rozwój psycho - fizyczny. Z myślą o rozwi-
janiu zainteresowań i poszerzaniu wiedzy  przygotowano ofertę za-
jęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, 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. Dla chętnych dzie-
ci odbywać się będą zajęcia UKS.

W czasie wakacji w szkole odbyły się remonty. Pomalowano salę 
lekcyjną,  korytarze, zmodernizowano system centralnego ogrze-
wania w łączniku szkoły oraz dokonano bieżących napraw. Zaku-
piono wykładzinę i ławki do klasy I. Zmodernizowano pracownię 
komputerową, 

W nowym roku szkolnych 2010/11
życzymy uczniom szkół Gminy Lutomiersk

satysfakcji ze zdobywanej wiedzy 
oraz pozytywnych ocen

Dyrektor i nauczyciele SP w Kazimierzu.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Lutomiersku wyjechali 26 czerw-
ca, czyli zaraz po zakończeniu roku szkolnego, na kolonie do Ustki 
zorganizowane przez p. Barbarę Świstek za pośrednictwem biura po-
dróży Wojdyło Travel.

Podczas 10 dniowego pobytu zażywali kąpieli słonecznej i morskiej, 
podziwiali plaże środkowego wybrzeża. Brali też udział w wycieczce do 
Łeby i Słowińskiego Parku Narodowego, na której wdrapywali się na 
szczyty najwyższych w Polsce, zjawiskowo pięknych wydm.

Zwiedzali Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie oraz latarnię mor-
ską w Darłówku. Program kolonii obejmował również zajęcia sportowe, 
rozrywkowe, o tematyce ekologicznej oraz z profilaktyki uzależnień. 
Opiekę pełnili nauczyciele: p. I. Grabarczyk, p. J. Kaczmarek oraz p. 
H. Wawrowski.

Uczniowie naszej gminy mieli też okazję wypocząć w górach na 
dwutygodniowych koloniach zorganizowanych przez Stowarzyszenie 
Harcerskie „Grabia” i w 80% sfinansowanych przez Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska.

Inicjatorem wyjazdu był p. Wójt Tadeusz Borkowski. Pięćdziesięcio-
osobowa grupa dzieci spędziła czas pełen wrażeń od 10 do 23 sierpnia 
w pięknym ośrodku w Zakopanem Olczy. Lista uczestników obejmowa-
ła uczniów ze Szkół Podstawowych z Lutomierska i Kazimierza oraz z 
Gimnazjum w Lutomiersku. Opiekę pełniły nauczycielki: p. J.Chobot, 
p. I. Grabarczyk, p. E. Lichańska, p. A. Wróblewska oraz funkcję kie-
rownika – p. B. Świstek. 

Program kolonii był bardzo urozmaicony, poczynając od zdoby-
cia okolicznych szczytów t. j. Nosal, Gubałówka, wejście do Jaskini 
Mroźnej poprzez wędrówkę tatrzańskimi dolinami: Kościeliską, Cho-
chołowską, Białego Potoku po całodniową wyprawę nad Morskie Oko. 
Młodzież miała możliwość poznania kultury góralskiej podczas odby-
wającego się w tym terminie Festiwalu Ziem Górskich oraz wielokrot-
nych spacerów Krupówkami. 

Liczne zabawy sportowe, konkursy plastyczne, quizy ekologiczne 
oraz dyskoteki wypełniały każdą wolną chwilę. Niespodzianką i ogrom-
ną atrakcją pobytu była ponadgodzinna wieczorna przejażdżka brycz-
kami konnymi z pochodniami ulicami Zakopanego. Zorganizowano 
również wycieczkę do Niedzicy, rejs statkiem po Jeziorze Czorsztyń-
skim, przejazd turystyczną kolejką, zwiedzanie zamku Dunajec oraz 
ruin zamku w Czorsztynie.

Podczas podróży na kolonie młodzież miała okazję zwiedzić stare 
miasto i Kościół Mariacki w Krakowie. Pobyt kilkorga uczniów sfinan-
sowany został z Gminnego Funduszu do spraw rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych. Na koniec w upominku młodzież otrzymała 
markowe plecaki wraz z pełnym wyposażeniem w artykuły szkolne za 
kwotę 150 zł.

Z ŻYCIA SZKÓŁ
Rozpoczęcie roku szkolnego 

2010/11 w Szkole Podstawowej 
w  Kazimierzu

Letni wypoczynek dla dzieci
i młodziezy

„Witaj szkoło!”
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1. września w szkole podstawowej 
im. a. mickiewicza w szydłowie

Wakacyjny czas już za nami i o godz. 8.00 pierwszego września 
dzwonek ogłosił rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2010/2011. 
Tego dnia i pogoda (wiatr, deszcz) dała znać, że jesień blisko i 
koniec z harcami oraz ze swobodą.

Uroczystą akademię rozpoczęła pani dyrektor Maria Miłosz, wi-
tając rodziców, pracowników szkoły i uczniów. Ciepłe słowa skie-
rowała do najmłodszych, którzy od tego roku przyłączyli do naszej 
braci szkolnej. Przedstawiła także grono pedagogiczne: B. Filipiak 
(opieka podczas zajęć świetlicowych), J. Fornalczyk – Kocik (j. 
polski, historia) – wych. kl. IV, D. Gajzler (terapia pedagogiczna) 
– wych. kl. I, A. Gawron (j. angielski), L. Kręzel (wych. fiz.), J. Nie-
oczym (plastyka, technika) – wych kl. II, E. Obierzalska (przyro-
da, biblioteka) – wych. kl. VI, E. Pilarska (terapia pedagogiczna) 
– wych. kl. III, B. Pinkiewicz (religia), G. Ulańska (zajęcia korekcyj-
ne) – wych. kl. 0, C. Wojtas (matematyka, informatyka) – wych. kl. 
V, P. Zganiacz (muzyka). 

Podzieliła się również dobrą wiadomością: nasza szkoła w ran-
kingu szkół podstawowych, w których były prowadzone zajęcia do-
datkowe z języka angielskiego, zajęła drugie miejsce. Zostało ono 
ustalone na postawie wyników testu końcowego, jaki uczniowie 
pisali w czerwcu. Następnie zaprosiła  całą społeczność szkolną 
na mszę świętą do kaplicy w Szydłowie, gdzie 2. września za po-
wodzenie uczniów i nauczycieli modlił się proboszcz parafii w Ka-
zimierzu A. Chmielecki. Na koniec przypomniała, że 71 lat temu 
polskie dzieci nie zasiadły w szkolnych ławach, ponieważ zawie-
rucha wojenna to uniemożliwiła. Pamięć ofiar II wojny światowej 
uczciliśmy minutą ciszy.

Następnie głos zabrali uczniowie kl. V, którzy na pytanie zadane 
swoim młodszym i starszym kolegom: „Czy chcą wracać do szko-
ły?” (o dziwo!) otrzymali odpowiedź twierdzącą. Za pomocą żartobli-
wej i humorystycznej relacji sprzed szkoły wprowadzili wszystkich  
w dobry nastrój, bo ta wypowiedź i wiele jeszcze innych wywołała 
uśmiech na twarzy nawet największego ponuraka: 

„Och, zmieniłabym kalendarz,
Każdy przyznałby mi rację:
Zamiast lekcji, od dziś będą
Same przerwy i wakacje”.

Część artystyczną zakończyli uczniowie klasy IV, odśpiewując 
piękny i refleksyjny utwór pt. „Najpiękniejsza”. Nad młodymi arty-
stami jak dobry duch czuwała pani Celina Wojtas.

Później tylko spotkanie z wychowawcami w klasach i wreszcie 
do domu, by korzystać  z ostatnich chwil wolności, bo wakacje do-
piero za 10 miesięcy...

oprac. J. Fornalczyk – Kocik

Wszystkim Uczniom oraz ich Rodzicom 
w nowym roku szkolnym 2010/2011 kolejnych 

dni wypełnionych radością, 
wspólnym zrozumieniem oraz satysfakcją 

życzy dyrektor SP im. A.Mickiewicza w Szydłowie 
wraz z gronem pedagogicznym.

Z ŻYCIA SZKÓŁ
 „I NOWA BIJE JUŻ GODZINA, 

NOWY ROK SZKOLNY SIĘ 
ZACZYNA” 

Po trwających wiele lat przygotowaniach, dnia 13 czerwca 2010 
roku odbył się w parafii Kazimierz n/Nerem pierwszy zjazd rodu 
Marszałków z gniazda Zdziechowskiego. Pisana historia rodu Mar-
szałków z miejscowości Zdziechów parafii kazimierskiej rozpoczy-
na się w 1777 roku. 

W dokumencie zaślubin z tego roku pisanym po łacinie figuruje 
Jakub i Katarzyna Marszałek. Warto zaznaczyć, że obowiązek pro-
wadzenia ksiąg metrykalnych przez parafie katolickie wprowadził 
swoim postanowieniem Sobór Trydencki.

Minęło jeszcze wiele dziesiątków lat zanim zaczęto wpisywać 
wszystkich mieszkańców parafii. W Kazimierzu księgi metrykalne 
były prowadzone od 1622 roku i są przechowywane w archiwach 
łódzkich.

Pomysł poznania korzeni rodu, miał motywacją religijną. Wystę-
powanie rodowodu Pana Jezusa w ewangelii nie jest przypadkowe 
i na pewno jest konieczne. 

Przenosząc ten fakt do skali mikro, dobrze jest znać również 
swój rodowód, a wiedząc skąd jesteśmy zastanawiać się, dokąd 
zmierzamy. Ponadto poznanie historii swojego rodu jest małym 
wkładem w budowanie przyszłości narodu (Naród, który nie zna 
swojej przeszłości umiera i nie buduje przyszłości – Jan Paweł II).

Zjazd rodu Marszałków odbył się w roku trzech jubileuszy przod-
ka Macieja Marszałka urodzonego w Kazimierzu: 170 rocznica 
urodzin, 145 rocznica zaślubin z Marianną Dusińską i 90 rocznica 
śmierci. 

Rodzinne spotkanie rozpoczęła msza święta sprawowana przez 
Księdza Proboszcza Andrzeja Chmieleckiego na której zgroma-
dziły się cztery pokolenia rodu Marszałków. Celebrans w swoim 
słowie gorąco popierał inicjatywę poznawania rodzinnych korzeni 
oraz radosnego świętowania we wspólnocie rodowej. 

Czas spędzony w Kościele uświadomił uczestnikom, że wszyst-
kie ważne wydarzenia krewnych były i są związane ze wspólnotą 
Kościoła. W niej się rodzimy, żyjemy i umieramy.

Po Mszy Świętej odbyło się przyjęcie z udziałem Księdza Pro-
boszcza w Sali OSP w Kazimierzu. Tę część spotkania rozpoczęło 
przedstawienie pisanej historii rodu. Następnie odbyła się prezen-
tacja ze slajdami poszczególnych gałęzi drzewa genealogiczne-
go. 

Prowadzili ją ich przedstawiciele mieszkający obecnie w różnych 
stronach Polski. Ważnym elementem spotkania było przedstawie-
nie seniorów rodu (wnukowie Marianny i Macieja) i wysłuchanie ich 
wspomnień pełnych głębokich wzruszeń.

Po części oficjalnej były zawierane nowe znajomości, wymiana 
adresów i niekończące się rozmowy w atmosferze zabawy przy 
akordeonie. Widok ponad setki rozradowanych krewnych w wieku 
od kilki do kilkudziesięciu lat był radością dla organizatorów Zjaz-
du.

Zachęcamy do podejmowania trudu budowania wspólnych ro-
dzinnych.

Jola i Zdzisław Marszałek

ZJAZD
MARSZAŁKÓW
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Fundusz AlimentAcyjny 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomier-

sku informuje, że dnia 30 września 2010 roku kończy 
się okres zasiłkowy wypłaty świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego.

Przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyj-
nego odbywać się będzie na wniosek osoby zainte-
resowanej.

Na nowy okres zasiłkowy 2010/2011 tj. od dnia 
1 października 2010 roku do dnia 30 września 2011 
roku wnioski należy pobrać i składać w Wydziale 
Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Lutomiersku .

 uWaGa 
Wszystkie osoby, które będą się ubiegać o świad-

czenia z funduszu alimentacyjnego są zobowiązane 
dołączyć do wniosku odpowiednie  dokumenty:

·  uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego 
tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie  
z funduszu alimentacyjnego - dowód tożsamo-
ści lub inny dokument stwierdzający wiek osoby 
uprawnionej / w przypadku, gdy o świadczenie 
ubiega się przedstawiciel ustawowy lub opiekun 
prawny osoby uprawnionej – także dowód tożsa-
mości przedstawiciela ustawowego lub opiekuna 
prawnego/;

·  zaświadczenia właściwego urzędu skarbowe-
go o dochodzie członków rodziny podlegającym 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 
fizycznych na zasadach ogólnych uzyskanym 
w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 
świadczeniowy;

·  oświadczenia o dochodzie członków rodziny roz-
liczających się na podstawie przepisów o zryczał-
towanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 
uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzają-
cym okres świadczeniowy;

·  zaświadczenia lub oświadczenia dokumentują-
ce wysokość innych dochodów członków rodziny 
uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzają-
cym okres świadczeniowy (alimenty, stypendia, 
dochód z gospodarstwa rolnego), w szczególno-
ści zaświadczenie komornika prowadzącego po-
stępowanie egzekucyjne na rzecz uprawnionego 
o wysokości świadczenia alimentacyjnego wyeg-
zekwowanego w  roku kalendarzowym poprze-
dzającym okres świadczeniowy (jeśli postępowa-
nie było prowadzone);

·  zaświadczenie od komornika  prowadzącego po-
stępowanie egzekucyjne stwierdzające bezsku-
teczność egzekucji (za ostatnie dwa miesiące 
poprzedzające miesiąc złożenia wniosku) lub in-
formacja właściwego sądu lub właściwej instytu-
cji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności 
związanych z wykonaniem tytułu wykonawcze-
go za granicą albo o niepodjęciu tych czynności 
w szczególności w związku z:- brakiem podstawy 
prawnej do ich podjęcia lub- brakiem możliwości 
wskazania przez osobę uprawnioną miejsca za-
mieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;

·  dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej;

·  odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzają-
cego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabez-
pieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu 
zawierającego treść ugody sądowej lub ugody za-
wartej przed mediatorem; 

·  zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej 
do szkoły lub szkoły wyższej, w przypadku, gdy 
osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia;

·  w przypadku, gdy osoba uprawniona znajduje się 
pod opieką opiekuna prawnego, orzeczenie sądu 
rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla 
osoby uprawnionej;

·  orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawno-
ści, w przypadku posiadania takiego orzeczenia 
przez osobę uprawnioną;

·  przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące 
wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są 
zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do 
ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

·  kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca 
przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie 
się, zezwolenia na pobyt rezydenta długotermi-
nowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na 
zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego 
w związku z okolicznością, o której mowa w art. 
53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 
r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 
1694, z późn. zm.), zgody na pobyt tolerowany lub 
w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Pol-
skiej statusu uchodźcy.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające 
wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimenta-
cyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem 
niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świad-
czenie może domagać się takiego dokumentu.
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Świadczenia rodzinne 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku informuje, 

że dnia 31 października 2010 roku kończy się okres zasiłkowy wy-
płaty świadczeń rodzinnych.

Na nowy okres zasiłkowy 2010/2011 tj. od dnia 1 listopada 2010 
roku do dnia 31 października 2011 roku wnioski należy pobrać 
i składać w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Lutomiersku .

UWAGA :  Wszystkie osoby, które będą się ubiegać o świadczenia 
rodzinne są zobowiązane dołączyć do wniosku odpo-
wiednie  dokumenty:

1.  dowód osobisty lub karta pobytu;
1.1.  orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego;
1.2.  informacja sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie 

o przysposobienie dziecka;
1.3.  akty zgonu rodzica/ów lub/i wyrok sądu orzekający alimenty 

od rodzica/ów;
2.  prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację;
3.  akt zgonu współmałżonka;
4.  zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki Policji o przyjęciu 

zgłoszenia zaginięcia małżonka;
5.  dokument potwierdzający zameldowanie stałe /aktualne lub 

ostatnie/;
6.  oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wy-

sokości uzyskanego innego dochodu w roku 2009 niepodlega-
jącego opodatkowaniu podatkiem dochodowym, wzór oświad-
czenia określa załącznik nr 3;

7.  zaświadczenia z WŁAŚCIWEGO urzędu skarbowego o wy-
sokości dochodów uzyskanych przez wszystkich pełnoletnich 
członków rodziny w roku 2009, jeżeli dochody te podlegają 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych 
na zasadach ogólnych;

Oraz dodatkowo dla osób, które:
-  prowadzą działalność gospodarczą na podstawie przepisów 

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przy-
chodów osiąganych przez osoby fizyczne lub w formie karty 
podatkowej

8.  oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego do-
chodu w roku 2009, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na 
podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym 
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 
lub w formie karty podatkowej; wzór oświadczenia określa za-
łącznik nr 2;

- prowadzą gospodarstwo rolne
9.  zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodar-

stwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej 
powierzchni w 2009 roku lub nakaz płatniczy za rok 2009

10.  skrócony akt urodzenia dziecka lub zupełny akt urodzenia 
w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany;

11.  zaświadczenie ze szkoły z określonym miesiącem zakończe-
nia nauki dla dzieci , które ukończyły 18 rok życia;

12.  wyrok sądu potwierdzający fakt zasądzenia alimentów lub 
oddalenie powództwa o alimenty lub zobowiązanie przez 
sąd jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów 
utrzymania dziecka i nie zobowiązanie drugiego z rodziców 
do świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka;

13.  akt zgonu rodzica;
14.  wyrok sądu lub ugoda sądowa zobowiązująca członków ro-

dziny do płacenia alimentów na rzecz osoby spoza rodziny;
15.  przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość
16.  alimentów świadczonych na rzecz innych osób;

Informacja o dokumentach koniecznych do dostarczenia 
w przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego 
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego

17. zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowaw-
czego oraz o okresie na jaki został on udzielony;

18.  zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie 
pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyska-
niem prawa do urlopu wychowawczego;

19.  zaświadczenie organu emerytalno-rentowego (ZUS) stwier-
dzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpie-
czeń społecznych;

20.  zaświadczenie lekarza zalecające przebywanie dziecka legi-
tymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności z powo-
dów terapeutycznych w żłobku albo w przedszkolu;

Informacja o dokumentach koniecznych do dostarczenia 
w przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego 
z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawne-
go

21.  orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o  umiarko-
wanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności; 

Informacja o dokumentach koniecznych do dostarczenia 
w przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego 
z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

22.  zaświadczenie ze szkoły w przypadku nauki dziecka w szkole 
ponadgimnazjalnej, które ukończyło 16 rok życia, z określo-
nym miesiącem zakończenia nauki;

Informacja o dokumentach koniecznych do dostarczenia 
w przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinne-
go z podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 
zamieszkania /na częściowe pokrycie wydatków związanych 
z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się sie-
dziba szkoły/ 

23.  dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia 
w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym 
zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot publiczny lub 
oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi 
oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie;

24.  zaświadczenie ze szkoły  o uczęszczaniu dziecka do szkoły 
z określonym miesiącem zakończenia nauki;

Informacja o dokumentach koniecznych do dostarczenia 
w przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego 
z podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem za-
mieszkania /na pokrycie wydatków związanych z zapewnie-
niem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do 
miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły/
 25.  zaświadczenie ze szkoły  o uczęszczaniu dziecka do szkoły 

z określonym miesiącem zakończenia nauki;
Przyznawanie świadczeń rodzinnych odbywać się będzie na 

wniosek osoby zainteresowanej.
Szczegółowych informacji na temat świadczeń rodzinnych udzie-

lają  pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luto-
miersku – Wydział Świadczeń Rodzinnych  tel./043/ 677-55-55. 

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo 
do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym doku-
mentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie 
może domagać się takiego dokumentu.
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lutomiersk, dnia 07.09.2010 r. 

oGłoszenie
Wójta Gminy lutomiersk 

o Wyłożeniu do publiczneGo WGlądu  
projektu miejscoWeGo planu

zaGospodaroWania przestrzenneGo dla 
obszaróW położonych W obrębach Geodezyjnych: 

dziektarzeW, mikołajeWice i WyGoda 
mikołajeWska W Gminie lutomiersk, FranciszkóW, 
żuraWieniec leonóW, Wola pucznieWska, mianóW, 

pucznieW i zyGmuntóW W Gminie lutomiersk, 
oraz o ponoWnym Wyłożeniu do publiczneGo 

WGlądu  projektu miejscoWeGo planu
zaGospodaroWania przestrzenneGo dla 

obszaróW położonych W obrębach Geodezyjnych: 
zdziechóW, stanisłaWóW noWy, stanisłaWóW 

stary i albertóW W Gminie lutomiersk, 
Wraz z proGnozą oddziałyWania na ŚrodoWisko

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
z późn. zm.) oraz  uchwały nr XXI/132/08 Rady Gminy Lutomiersk 
z dnia 3 marca 2008 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obsza-
rów położonych w obrębach geodezyjnych Dziektarzew, Mikoła-
jewice i Wygoda Mikołajewska w Gminie Lutomiersk, uchwały nr 
XXI/140/08 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyj-
nych Franciszków, Żurawieniec Leonów, Wola Puczniewska, Mia-
nów, Puczniew i Zygmuntów w Gminie Lutomiersk oraz uchwały nr 
XXI/137/08 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyj-
nych Zdziechów, Stanisławów Nowy, Stanisławów Stary  i Albertów w 
Gminie Lutomiersk, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglą-
du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych:  Dziektarzew, 
Mikołajewice i Wygoda Mikołajewskaw Gminie Lutomiersk, Francisz-
ków, Żurawieniec Leonów, Wola Puczniewska, Mianów, Puczniew 
i Zygmuntów w Gminie Lutomiersk oraz o ponownym wyłożeniu do 
publicznego wglądu  projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyj-
nych: Zdziechów, Stanisławów Nowy, Stanisławów Stary i Albertów 
w Gminie Lutomiersk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
w dniach od 15 września  2010 r. do 14 października  2010 r. 
w siedzibie Urzędu Gminy w Lutomiersku, Pl. Jana Pawła II nr 11 – 
pokój nr 2, w godzinach od 9:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 października 2010 r. w siedzi-
bie Urzędu Gminy w Lutomiersku, Pl. Jana Pawła II nr 11 – pokój nr 
2, od godz. 12:00 do  13:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozy oddziaływania na 
środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu miejscowego należy składać na piśmie do 
Wójta Gminy Lutomiersk z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  28 paździer-
nika 2010 r.

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać 
na piśmie do Wójta Gminy Lutomiersk lub w formie elektronicznej na 
adres ug@lutomiersk.pl  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  28 paździer-
nika 2010 r.

 Wójt Gminy Lutomiersk
 /-/ Tadeusz Borkowski

KomuniKat!!!
Pani Małgorzata Jóźwiak - agent ubezpieczeniowy, informu-

je że Punkt Agencyjny PZU został przeniesiony do Gminnego 
Ośrodka Kultury w Lutomiersku. Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy w każdą środę w godzinach od 9.00 do 15.00 tel. 
692-449-638

 lutomiersk, dnia 14.09.2010 r.

oGłoszenie
o zmianie uchWał W spraWie  przystąpienia 

do sporządzenia  miejscoWych planóW 
zaGospodaroWania przestrzenneGo 
dla obszaróW położonych W obrębach 

Geodezyjnych  FlorentynóW, bechcice, kolonia 
bechcice,  mirosłaWice W Gminie lutomiersk 
Wraz z proGnozą oddziałyWania na ŚrodoWisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 
717, z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Gminy Lutomiersk:

- Uchwały nr LIII/379/10 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 9 wrze-
śnia  2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Florentynów, 
Bechcice i Kolonia Bechcice w Gminie Lutomiersk

- Uchwały nr LIII/378//10 Rady Gminy Lutomiersk z dnia  9 wrze-
śnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Mirosławice w Gminie 
Lutomiersk

Zmienia się granice opracowania miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Lutomiersk w obrębie geodezyjnym 
Florentynów, określone w uchwale  nr XXI/128/08 Rady Gminy Lu-
tomiersk z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Florentynów, 
Bechcice i Kolonia Bechcice w Gminie Lutomiersk oraz w obrębie 
geodezyjnym Mirosławice określone w uchwale nr XXI/129/08 Rady 
Gminy Lutomiersk z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzania  miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla obszaru położonego w obrębie  geodezyjnym Mirosławice 
w Gminie Lutomiersk, w taki sposób, że wyłącza się z  granic opra-
cowania  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego te-
reny rolne położone w obrębie geodezyjnym Mirosławice oraz w ob-
rębie geodezyjnym Florentynów oraz obszary przeznaczone jako 
teren cmentarza dla zwierząt  w obrębie geodezyjnym Mirosławice, 
zgodnie z załącznikami graficznymi do uchwał nr LIII/379/10 oraz  
LIII/378/10 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 9 września  2010 r.

Wnioski do w/w planów miejscowych należy składać na piśmie 
w Urzędzie Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, pokój nr 17 
w terminie do dnia 5 października 2010 r.

Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w/w planów 
miejscowych należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Lutomiersk, 
Pl. Jana Pawła II nr 11, pokój nr 17 lub w formie elektronicznej na ad-
res ug@lutomiersk.pl w terminie do dnia 5 października 2010 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy.

 Wójt Gminy Lutomiersk
 /-/ Tadeusz Borkowski
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o b W i e s z c z e n i e
Wójta Gminy lutomiersk

z dnia 22 września 2010 r.
Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. 

U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547; zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760; z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; z 2006 
r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766; z 2008 r. Nr 
96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111; z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652; z 2010 r. Nr 57, poz. 356), w związku z uchwałą  Nr XLVI/444/2002 Rady Gminy 
Lutomiersk z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Lutomiersk na okręgi wyborcze i ustalenie liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, 
podaję informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej 
siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Lutomiersku w wyborach do Rady Gminy Lutomiersk zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

nr okręgu Granice okręgu wyborczego /sołectwa/ liczba radnych wybieranych w 
okręgu wyborczym

1 antoniew, czołczyn, dziektarzew 1
2 lutomiersk 3
3 babice, kazimierz 2
4 babiczki, mirosławice 1
5 albertów, stanisławów stary, zdziechów 1
6 puczniew 1

7 Franciszków, mianów, Wola puczniewska, 
żurawieniec 1

8 charbice dolne, charbice Górne, madaje 
nowe, orzechów 1

9 jerwonice, malanów, szydłów, szydłówek 1
10 bechcice, Florentynów, legendzin 1
11 mikołajewice, prusinowice, zalew 1
12 Wrząca 1

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Lutomiersku mieści się w budynku Urzędu Gminy w Lutomiersku Pl. Jana Pawła II nr 11,95-083 Lutomiersk 
(telefon 43 677-50-11) 

 Wójt Gminy Lutomiersk
 /-/ Tadeusz Borkowsk

inFormacja Wójta Gminy lutomiersk
z dnia 22 września 2010 r.

w sprawie wykazu miejsc na obszarze Gminy Lutomiersk przeznaczonych na bezpłatne 
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 
Na podstawie art. 70a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity 

Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547; zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760; z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; z 
2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766; z 
2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111; z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652; z 2010 r. Nr 57, poz. 356) podaję do wiadomości publicznej wykaz 
miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych.

 Wójt Gminy
 /-/ Tadeusz Borkowski

I.  Miejsca wyznaczone na umieszczanie urzędowych  
obwieszczeń wyborczych:

1. tablice sołeckie w ilości 33 szt.
2. tablice:
    - przy Pl. Jana Pawła II w Lutomiersku
    - przy Szkole Podstawowej w Kazimierzu
    - przy Szkole Podstawowej w Szydłowie
    - przy Świetlicy RZD w Puczniewie
    - przy Gimnazjum we Wrzącej

II.  Miejsca wyznaczone na bezpłatne umieszczanie 
plakatów komitetów wyborczych:

1. słupy ogłoszeniowe:
    - przy Pl. Jana Pawła II w Lutomiersku
    - przy Pl. Kościuszki w Kazimierzu
2. tablice:
    - przy Pl. Jana Pawła II w Lutomiersku
    - przy Szkole Podstawowej w Kazimierzu
    - przy Szkole Podstawowej w Szydłowie
    - przy Świetlicy RZD w Puczniewie
    -  przy stadionie sportowym w Lutomiersku (od strony ul. Mic-

kiewicza)



URZĄD GMINY LUTOMIERSK - /43/ 6775011, 6775016
WÓJT GMINY LUTOMIERSK - /43/ 6775088

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

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

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

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

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

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

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

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

wAŻne teLeFony

ZAPROSZENIE
na bezpłatne badanie mammoGraFiczne

FinansoWane przez narodoWy Fundusz zdroWia

badania będą przeprowadzane od godz. 9:00 
14 października - czwartek

w lutomiersku przed Gminnym ośrodkiem kultury 
przy ul. jana pawła ii 13 

 zapisy pod nr tel.: 42 254 64 10, 517 544 004 

posiadamy noWy, bezpieczny mammoGraF 
i certyFikat jakoŚci, przyznany przez 
WojeWódzki oŚrodek koordynujący

bezpłatne badanie mammograficzne przysługuje kobietom 
w wieku od 50 do 69 lat (w roku 2010 roczniki od 1941 do 1960), 

które przez dwa ostatnie lata nie miały wykonywanego refundowanego badania.
prosimy o przybycie z dowodem osobistym i przedstawienie numeru pesel. 

zapewniamy, iż badanie jest całkowicie bezpieczne i niekłopotliwe.

         rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. 
rak piersi wykryty we wczesnym stadium jest niemal całkowicie uleczalny!!!

badania wykonuje nzoz medica 
kontakt: biuro, ul. szparagowa 10, 91-211 łódź

każda pacjentka uczestnicząca w badaniu mammograficznym może 
otrzymać jedną z wielu atrakcyjnych nagród. zapraszamy!!!


