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III i IV Sesja Rady Gminy Lutomiersk
29 grudnia 2014 r. radni VII kadencji uchwalili budżet gminy Lutomiersk na
2015 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansowa na lata 2015-2025.
Wyznaczono również przedstawicieli Gminy Lutomiersk do Zgromadzenia
Związku Gmin Nadnerzańskich, którymi zostali Pan Tadeusz Rychlik i Pan Józef Chojczak.
Przewodniczący stałych komisji Rady Gminy Lutomiersk, tj. Mieczysław
Augustyniak – Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Finansów
i nwestycji oraz Radny Sławomir Barański – Przewodniczący Komisji Spraw
Lokalnych przedstawili Radzie Gminy plany pracy komisji na rok 2015. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Radna Grażyna Paczkowska przedstawiła
plan pracy oraz harmonogram kontroli Komisji na rok 2015, który następnie
został przyjęty w formie uchwały przez radnych. Wyjaśniamy - zgodnie ze
Statutem Gminy Lutomiersk Rada Gminy zatwierdza w formie uchwały jedynie plan pracy komisji rewizyjnej.

Radni również przyjęli plan pracy Rady Gminy na 2015 rok.
Poza tym podjęto uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/329/14 z
dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Lutomiersk, zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/341/14 Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 8 kwietnia 2014 r.
Na sesji w dniu 29 stycznia br. wprowadzono zmiany do budżetu gminy
na 2015 rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025.
W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
podjęto również uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej
opłaty. Nadmieniamy, iż stawki za odbiór odpadów nie uległy zmianie.

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
GMINY LUTOMIERSK W INTERNECIE

PRZETARG NA BOISKO OGŁOSZONY

Informujemy, że został uruchomiony przez Urząd Gminy Lutomiersk system informacji przestrzennej tzw. portal mapowy. Aby z niego skorzystać
należy wejść na stronę internetową Gminy Lutomiersk www.lutomiersk.pl
i z lewej strony kliknąć „Portal mapowy”. Wyszukiwarka umożliwia każdemu w sposób przyjazny i czytelny zlokalizować działki ewidencyjne, punkty
adresowe, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Lutomiersk, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Lutomiersk, lokalizację instytucji publicznych, obiektów sportowych itp. Istnieje
również możliwość zmierzenia odległości, obliczenia konkretnej powierzchni, wydrukowania zaznaczonego zakresu. Uruchomienie w/w systemu było
związane z ustawą z dnia 4.03.2010 o infrastrukturze informacji przestrzennej, która nakłada na jednostki samorządu terytorialnego prowadzenie takich zbiorów w formie elektronicznej ogólnodostępnej.

Stacja uzdatniana wody w Szydłowie już działa

Informujemy, że 13 marca b.r. Gmina Lutomiersk otrzymała decyzję “Pozwolenie na użytkowanie” stacji uzdatniania wody w Szydłowie,
w związku z tym rozpoczęto eksploatację stacji.

Wszystkie uchwały znaleźć można na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Lutomiersk pod adresem: www.bip.lutomiersk.akcessnet.net.

4 marca 2015r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę
boiska do piłki nożnej w miejscowości Kazimierz. Zakończenie robót planowane jest na drugą połowę maja b.r.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Lutomiersk ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków.
Wnioski można składać w terminie od 2 marca 2015r. do
31 sierpnia 2015r. lub do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dotację określonego w uchwale budżetowej
– w roku budżetowym 2015 jest to kwota 75.000,00 zł.
Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk, Plac Jana Pawła II 11, w Sekretariacie - pokój nr 17,
w godzinach pracy urzędu - od godziny 7.30 do 15.30.
Wysokość dotacji wynosi 3.000,00 zł jednak nie więcej niż
70% całkowitych kosztów inwestycji.
O udzieleniu dotacji decyduje kolejność wpływu kompletnych wniosków do Urzędu Gminy Lutomiersk.
Formularze wniosku do pobrania na stronie internetowej
Gminy Lutomiersk – www.lutomiersk.pl w zakładce Aktualności lub w siedzibie urzędu pok. 12.
Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z „Regulaminem udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lutomiersk
na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Lutomiersk” zamieszczonym na
stronie internetowej www.lutomiersk.pl w zakładce Aktualności.
Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w siedzibie urzędu pok. 12 tel. 43 6775011 wew. 116.

Wójt Gminy Lutomiersk
/-/Tadeusz Borkowski
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Wiosenne prace na drogach

na terenie gminy rozpoczęte

1.) Trwają zabiegi pielęgnacyjne i korekcyjne drzewostanu na placach
i ulicach gminnych wykonywane przez pracowników gminy. Pozostałe prace polegające na utrzymaniu czystości na terenie gminy (prace
porządkowe na terenie parków, sprzątanie przystanków komunikacyjnych, wysepek ekologicznych, targowiska) wykonywane są również
przez pracowników komunalnych. Od kwietnia br. rozpoczniemy malowanie wiat, barierek mostowych i przejść dla pieszych.
2.) Rozpoczęto wiosenne profilowanie i równanie dróg utwardzonych
z kruszywa na terenie gminy. Przy optymalnych warunkach pogodowych rozpoczniemy również równanie dróg gruntowych.
3.) Prace polegające na porządkowaniu pasów drogowych przy drogach
gminnych rozpoczęła firma z Marianowa, z którą zawarto umowę na
wycięcie samosiewów, zakrzaczeń i odrostów (wiek do 10 lat), zrębakowanie i wywóz urobku. Rozliczeniem jest pozyskana biomasa.
4.) Ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę 1.850 ton kruszywa
drogowego z przeznaczeniem na naprawy dróg gruntowych.
TRWA BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

Trwają roboty budowlane związane z budową sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej w Lutomiersku. Zakończenie robót planowane jest
na wrzesień b.r.

NARADA SOŁTYSÓW

17 lutego 2015 roku o godzinie 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury
w Lutomiersku odbyła się I narada sołtysów, którą otworzył Wójt Gminy
Lutomiersk Tadeusz Borkowski. W spotkaniu udział wzięli również: Tadeusz Rychlik Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk, Liliana Kaleta sekretarz Gminy Lutomiersk, Janina Długosz kierownik wraz z pracownikami
Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Zespół Doradców w Łasku,
kierownicy referatów Urzędu Gminy Lutomiersk. Na początku zebrania
przedstawiciele ŁODR omówili zasady przyznawania środków z budżetu
UE, płatności bezpośrednich w roku 2015 oraz zapoznali sołtysów z nowym PROW-em 2014 – 2020. Następnie przedstawiono szczegółowo
Statuty Sołectw oraz zapoznano sołtysów z wykonanymi oraz planowanymi do wykonania zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi w Gminie
Lutomiersk. Poruszono sprawy dotyczące m.in.: zaopatrzenia mieszkańców w wodę, odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy, dotacji do
przydomowych oczyszczalni ścieków, dopłat do utylizacji azbestu, termomodernizacji budynków, spółek wodnych, obrony cywilnej, Wyborów do
Izby Rolniczej.
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WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH
W GMINIE LUTOMIERSK ZAKOŃCZONE

16 lutego w gminie Lutomiersk zakończyły się wybory sołtysów i rad
sołeckich na kolejną czteroletnią kadencję (2015-2019). Wójt Gminy Lutomiersk dokonał ich podsumowania.
Podziękował wszystkim mieszkańcom za udział w zebraniach oraz pogratulował wszystkim wybranym do jednostek pomocniczych gminy. Podkreślił również jak bardzo ważna dla społeczności lokalnej jest rola Sołtysa i Rad Sołeckich. Wyborów dokonano we wszystkich 31 sołectwach.
W większości sołectw pozostali ci sami sołtysi. Zmiany nastąpiły w 7
miejscowościach. Nowych sołtysów mają sołectwa: Babiczki, Madaje
Nowe, Dziektarzew, Charbice Górne, Jerwonice, Wrząca oraz Szydłówek.
W wyborach z ramienia Urzędu Gminy Lutomiersk wzięli udział: Wójt
Gminy Lutomiersk Tadeusz Borkowski, Sekretarz Gminy Lutomiersk Liliana Kaleta, Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Ziemią Krzysztof
Pacholak, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Lokalowej Andrzej Kmieć. W kadencji 2015 - 2019 na 31 sołectw wybranych zostało 14
kobiet i 17 mężczyzn.
Fundusz sołecki

26 marca została podjęta przez Radę Gminy Lutomiersk uchwała
o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego.
Fundusz sołecki stanowią środki wyodrębnione z budżetu gminy na
podstawie Ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia
mieszkańców.
Decyzje o wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego
podejmuje rada gminy uchwała nie później niż do 31 marca roku poprzedzającego rok, w którym fundusz sołecki na zostać wyodrębniony
w budżecie. Wyodrębnienie funduszu sołeckiego nie jest obligatoryjne. Jeśli rada gminy zdecydowała się na utworzenie funduszu sołeckiego, wówczas mieszkańcy sołectwa muszą do 30 września roku
poprzedzającego rok, w którym sołectwo chce otrzymać pieniądze,
złożyć wniosek o środki z funduszu. Wniosek taki musi zostać uchwalony na specjalnie zwołanym zebraniu wiejskim z inicjatywy sołtysa,
rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
Ile pieniędzy otrzyma sołectwo zależy od ilorazu liczby mieszkańców
sołectwa i tzw. kwoty bazowej. Budżet państwa refunduje od 20 do 40
procent środków wydanych w ramach funduszu sołeckiego.
Urząd Gminy Lutomiersk zorganizuje szkolenia dla sołtysów i rad
sołeckich w zakresie tworzenia, wydatkowania i rozliczania środków
finansowych.
Mamy nadzieję że wszystkie sołectwa wykorzystają potencjał jaki
daje fundusz sołecki i dzięki zaangażowaniu i aktywności obywatelskiej uda się zrealizować wiele przedsięwzięć, które znacząco wpłyną
na poprawę życia mieszkańców naszej gminy
ROZLICZAMY DOTACJE

Gmina Lutomiersk w miesiącu styczniu złożyła wniosek o płatność
do Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania: „Przebudowa
i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w Szydłowie gm. Lutomiersk wraz z zakupem sprzętu - ciągnika z beczką asenizacyjną”.
Wartość całkowita zadania:
2.007.071,11 zł.
Kwota dotacji UE		
1.223.823,84 zł.
W miesiącu lutym został złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania: „Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej w miejscowości Wrząca - budowa siłowni plenerowej na
terenie działki o nr ewid. 242”
Wartość całkowita zadania:
38.130,00 zł.
Kwota dotacji UE		
24.800,00 zł.
W miesiącu marcu złożono wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Szydłów - budowa boiska wielofunkcyjnego
na terenie działek o nr ewid. 310/1 i 311/3”
Wartość całkowita zadania:
267.854,99 zł.
Kwota dotacji UE		
174.214,00 zł.
W chwili obecnej trwa weryfikacja złożonych wniosków o płatność.
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Spotkanie z okazji Dnia Kobiet

9 marca br. , sala Domu Kultury wypełniła się publicznością. Znakomitą
większość stanowiły Panie, które przyjęły zaproszenie Wójta Gminy Tadeusza Borkowskiego i Przewodniczącego Rady Gminy Lutomiersk Tadeusza
Rychlika i postanowiły spędzić Dzień Kobiet na gminnych obchodach w
towarzystwie artystów Łódzkiego Teatru Piosenki „Żagiel”.
Było warto. Zaprezentowany spektakl poświęcony twórczości Marii Koterbskiej, był prawdziwą ucztą muzyczną.
Można było posłuchać, powspominać, pośmiać się i przypomnieć sobie znane i lubiane piosenki. Wszyscy bawili się doskonale, z sali co chwilę
rozlegał się wspólny śpiew i gromkie brawa.
Publiczności zaprezentował się także dziecięcy zespól pieśni i tańca„Lutomierzaczki”.
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PRACE PRZY BUDOWIE MOSTU
W SZYDŁOWIE TRWAJĄ

Pogoda sprzyja budowie mostu na rzece Ner w miejscowości Szydłów.
Inwestycja realizowana jest przez powiat pabianicki. Termin zakończenia
robót został przewidziany na 30 czerwca 2015 r. Wartość robót 1 658
093, 30 zł brutto. Powiat pabianicki pozyskał środki w kwocie 648 200,00
zł brutto z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa przyznanej przez
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Na chwilę obecną wykonana jest
konstrukcja mostu, część umocnienia dna rzeki i skarp, wykonywane jest
odwodnienie mostu, do wykonania pozostały najazdy na most i prace porządkowe. Z nieoficjalnych informacji wynika, ze prace mogą zakończyć
się do końca kwietnia br. i w miesiącu maju most będzie już przejezdny.

Spotkanie noworoczne strażaków OSP

10 stycznia 2015 r. noworoczne spotkanie strażackie zorganizowała
Ochotnicza Straż Pożarna w Prusinowicach oraz aktywnie tam działające
Koło Gospodyń Wiejskich.
W spotkaniu Noworocznym udział wzięli: Senator Andrzej Owczarek,
ksiądz kanonik Marek Kowalski, władze samorządowe gminy i powiatu,
przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, druhny i druhowie z jednostek OSP z terenu Gminy Lutomiersk.
Wszystkich zaproszonych gości powitał Prezes OSP Prusinowice Czesław Nowicki. Podsumowania całorocznej działalności związanej z remontami strażnic, inwestycjami, wyjazdami dokonał Tadeusz Nowak Prezes Gminny OSP. Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk Tadeusz Rychlik
oraz Wójt Gminy Lutomiersk Tadeusz Borkowski podziękowali za trudną
służbę polegającą m.in. na ratowaniu zdrowia, życia i mienia ludzkiego.
Podkreślono również zaangażowanie druhów w unowocześnianie swoich miejscowych jednostek.
Osobom wspomagającym działalność OSP oraz sponsorom podziękowania oraz odznaczenia wręczył Wójt Gminy Lutomiersk Tadeusz
Borkowski i Prezes Gminnego Związku OSP Tadeusz Nowak. Odznaczenia otrzymał p. Andrzej Włodarczyk, natomiast podziękowania państwo
Struszczykowie, Sobierajowie i Antoniewscy. Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku.

Życzenia pogodnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia
wiosny. Radości do drugiego człowieka w związku
ze Zmartwychwstaniem Pańskim oraz smacznego
poświęconego jajka w gronie bliskich osób
życzą
Tadeusz Nowak
Prezes Zarządu Gminnego
OSP w Lutomiersku

Zdzisław Sromecki
Komendant Gminny
OSP w Lutomiersku
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Noworoczne spotkanie strażaków OSP
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Dzień Kobiet w Puczniewie

7 marca br. w strażnicy OSP Puczniew odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła Gospodyń Wiejskich połączone z Dniem Kobiet. W sobotnim spotkaniu udział wzięli: Wójt Gminy Lutomiersk Tadeusz Borkowski,
Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk Tadeusz Rychlik, Przewodnicząca Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie Lutomiersk Grażyna Paczkowska,
Janusz Owczarek Radny Gminy Lutomiersk oraz druhowie OSP Puczniew.
Wszystkich gości powitała Urszula Kaczmarek przewodnicząca KGW
w Puczniewie, która przedstawiła jednocześnie sprawozdanie z działalności. Podziękowania za aktywną działalność w środowisku lokalnym oraz
gminnym przekazali Wójt i Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk. Panowie wręczyli również kwiaty i złożyli życzenia wszystkim Paniom z okazji Dnia Kobiet.

BAL KARNAWAŁOWY U SENIORÓW

15 lutego Zarząd Związku Emerytów i Rencistów Koła Gminnego w Lutomiersku zorganizował na sali Gminnego Ośrodka Kultury „Bal karnawałowy”. Seniorzy na ostatki przybyli poprzebierani. Wszystkich powitała
Teresa Leśniewska - przewodnicząca Związku, która życzyła zaproszonym
gościom i wszystkim uczestnikom imprezy miłej zabawy. Nasi seniorzy
opowiadali dowcipy, śpiewali i tańczyli przy muzycznej składance hitów
z różnych lat. Zarząd zorganizował również zestawy tradycyjnych potraw
na stoły oraz zapewnił słodki poczęstunek. Bal przebiegł w bardzo miłej i
sympatycznej atmosferze.

Ciepłych, rodzinnych,
pełnych radości
Świąt Wielkanocnych,
dobroci, miłości i życzliwości
płynącej z ludzkich serc.
Otwartości na drugiego człowieka
i wiary, że zbliżające się święta
pozwolą nam stać się
lepszymi ludźmi.
życzy
Zarząd Związku Emerytów
i Rencistów w Lutomiersku

KURSY AUTOBUSOWE UTRZYMANE

W związku z prośbą mieszkańców, a w szczególności młodzieży, w sprawie utrzymania dwóch kursów autobusów na
trasie Łódź Pl. Niepodległości - Lutomiersk o godz. 20.30
i 21.30 Wójt Gminy Lutomiersk podjął działania, które doprowadziły do utrzymaniu w/w kursów PKS.
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Ferie w Gminnym Ośrodku
Kultury w Lutomiersku

Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku od 2 do 14 lutego tętnił życiem bardziej niż na co dzień.
Podwoiła się ilość zajęć tanecznych, na których dzieci i młodzież mogli
spożytkować energię, a przy okazji nauczyć się nowych układów tanecznych. Nie mogło zabraknąć rozgrywek tenisa stołowego dla miłośników
sportu. Zwieńczeniem dwutygodniwych treningów był Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Lutomiersk, w różnych kategoriach. Dla
zwycięzców przygotowano dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Tradycyjnie podczas ferii zimowych mieliśmy okazję do szukania młodych talentów - odbywały się wtedy nabory do Orkiestry Dętej. Można
było również spróbować swoich sił w grze na instrumentach takich jak
keyboard i pianino.
Dla chcących sprawdzić się przed mikrofonem przewidzieliśmy Karaoke czyli „Śpiewać każdy może ...”. Odczytywanie tekstów piosenek wyświetlanych na wielkim ekranie nikomu nie sprawiało trudności.
Najmłodszych zaciekawiło przedstawienie teatralne „Książe i Żebrak”,
przygotowane przez krakowskich artystów. Pracownia plastyczna pękała w szwach! Nie zabrakło chętnych aby wykonać karnawałowe maski
czy ogromne walentynki. A i każdy mógł się poczuć architektem rysując
wspólną panoramę okolicy. Warsztaty z tworzenia rekwizytów teatralnych i dekoracji (multimedialnych) doskonale sprawdziły się we współpracy z Feryjnym Kółkiem Teatralnym.
Aby jeszcze bardziej urozmaicić program ferii Gminna Biblioteka Publiczna w Lutomiersku przygotowała wiele atrakcji. Szereg zajęć zaczynając od głośnego czytania poprzez turnieje gier planszowych, układanie
wzorów z koralików, quizy literackie, a kończąc na Feryjnym Kółku Teatralnym DKK (Dyskusyjnego Klubu Książki).
Na każdych zajęciach chętnych dzieci do zabaw były tłumy. Tak wspaniałej frekwencji nie pamiętamy i bardzo się cieszymy z rosnącego zainteresowania. Po udanym finale Kółka Teatralnego, którym było przedstawienie pt. „Zostań sobą”, ruszyły regularne spotkania, w poniedziałki
o godzinie 15.00 (oczywiście w Bibliotece). Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału.
Więcej zdjęć z zajęć feryjnych na stronie internetowej
www.gok.lutomiersk.pl.

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
W MIANOWIE

1 marca 2015 r. w sali OSP Mianów odbyło się zebranie, na którym
podjęto decyzję o wznowieniu działalności Koła Gospodyń Wiejskich
w miejscowości Mianów. W związku z tym Panie uczestniczące w spotkaniu dokonały wyboru nowego Zarządu KGW. Już 7 marca koło zorganizowało Dzień Kobiet w jednostce OSP Mianów. Impreza odbyła się
w miłej i sympatycznej atmosferze. Wszystkim członkiniom KGW Mianów
życzymy realizacji kolejnych spotkań integrujących środowisko lokalne.
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Ferie w Gminnym Ośrodku Kultury w Lutomiersku
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TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

6 marca br. w gminie Lutomiersk odbył się Turniej Wiedzy Pożarniczej,
w którym udział wzięło 29 osób. Wyniki Turnieju:
I GRUPA WIEKOWA (Szkoły Podstawowe; miejsca od I do III):
1.Julia Dargiel
2. Igor Nowak
3. Adrian Plesiński
II GRUPA WIEKOWA (Gimnazjum; miejsca od I do III):
1. Mateusz Paczkowski
2. Anna Kośka
3. Kacper Bartosik
III GRUPA WIEKOWA (Szkoły ponadgimnazjalne; miejsca od I do III):
1. Paulina Janczak
2. Hubert Skalski
3. Sylwia Czołczyńska
Wręczenia nagród dokonała Liliana Kaleta - sekretarz Gminy Lutomiersk
oraz Zarząd Gminny OSP: Tadeusz Nowak, Tadeusz Szczepaniak oraz Jerzy
Paczkowski. Nagrody dla uczestników turnieju ufundował Wójt Gminy Lutomiersk Tadeusz Borkowski.
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Producenci rolni poznają nowe zasady
przyznawania dopłat

19 lutego br. o godzinie 10.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku odbyło się szkolenie w zakresie przyznawania
i wypełniania wniosków obszarowych w roku 2015. Szkolenie dla rolników zorganizował Urząd Gminy Lutomiersk, Łódzki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego wraz z Biurem Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pabianicach. Wypełnianie wniosków obszarowych,
stawki płatności oraz ich rodzaje omówili przedstawiciele ARiMR Łukasz
Łagiewski – Naczelnik Wydziału i Jan Chojecki - Główny Specjalista.
W spotkaniu informacyjnym udział wzięło około 150 producentów rolnych z terenu Gminy Lutomiersk.

Program Operacyjny
Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu
członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25
lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia
o niepełnosprawności. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych
uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego
kraju. Oprócz Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny istnieje również Wojewódzka Karta Rodziny Wielodzietnej.
Informacje o wydaniu Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oraz
Wojewódzkiej Karcie Rodziny Wielodzietnej można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lutomiersku
Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 121
95-083 Lutomiersk, pokój nr 10
Tel. (43) 6775 011 wew. 212.
www.gopslutomiersk.pl, www.rodzina.gov.pl, www.rcpslodz.pl
Magdalena Antoniewicz-GOPS Lutomiersk

Nowy Program Operacyjny „Pomoc żywnościowa” realizowany jest
od grudnia 2014 r. Program będzie wspierał osoby i rodziny w trudnej
sytuacji materialnej i polegać będzie na pomocy żywnościowej, która
zaspokoi ich podstawowe potrzeby w tym zakresie. Jest to najbardziej wymierne wsparcie osób potrzebujących, bowiem są to artykuły spożywcze pierwszej pomocy. Program jest krajowym programem
operacyjnym pomocy żywnościowej. Program będzie realizowany na
terenie całego kraju. W programie uczestniczą m.in. Caritas Polska,
Polski Czerwony Krzyż, Federacja Polskich Banków Żywności oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej. Programem zarządza Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej.
Program finansowany jest ze środków Unii Europejskiej 85% i z budżetu państwa 15%. Szczegółowe informacje o programie dostępne
są na stronie www.mpips.gov.pl.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku
Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II 12
Poniedziałek-piątek w godz. 7.30-15.30
tel. (43) 6775 011 wew. 139
wydaje skierowania w celu skorzystania z programu. Rodziny które będą chciały z niego skorzystać muszą spełniać kryteria określone
w art.7 ustawy o pomocy społecznej tj. dochód na osobę samotnie
gospodarującą wynosi 813 zł, a dla osoby w rodzinie 684 zł na każdego członka rodziny.
Dorota Pabjańska-GOPS Lutomiersk

SPORT TO ZDROWIE

Informujemy, że od dnia 1 marca 2015 r. czynny jest kompleks boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012” usytuowany przy Szkole Podstawowej
im. Orła Białego w Lutomiersku. Kompleks boisk sportowych jest zawsze czynny od marca do 30 listopada każdego roku w godzinach ustalonych
wg. harmonogramu zatwierdzonego przez Wójta Gminy Lutomiersk. Harmonogram zajęć na Orliku dostępny jest na stronie internetowej Gminy
Lutomiersk www.lutomiersk.pl.
Zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania z obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Lutomiersk:
- kort tenisowy ogólnodostępny stadion „SOKÓŁ” Lutomiersk
- Orlik przy Szkole Podstawowej w Lutomiersku (czynny zgodnie z harmonogramem)
- boisko wielofunkcyjne w Szydłowie ogólnodostępne
- siłownie plenerowe w Lutomiersku (na przeciwko Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lutomiersku) i Kazimierzu (boisko przy Szkole Podstawowej)
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Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK
Tanecznym krokiem i z uśmiechem na ustach weszliśmy w rok 2015
18 stycznia w Domu Kultury w Lutomiersku, dzieci z naszego przedszkola pod czujnym okiem S. Dyrektor Janiny Zawadzkiej, przedstawiły
historię narodzenia Jezusa czyli Jasełka.
Tańczyli, śpiewali i kłaniali się Panu: Maryja z Józefem, aniołowie, pastuszkowie z owieczkami, mędrcy, krakowiacy, górale, chłopcy oraz gwiazdy i śnieżynki. W podziękowaniu od rodziców milusińscy otrzymali miłe upominki, personel przedszkola – kwiaty, a wszyscy gromkie brawa od
pełnej jak zawsze widowni.
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BAL KARNAWAŁOWY U PRZEDSZKOLAKÓW
31 stycznia znów gościł nas Dom Kultury. Tym razem przygotowaliśmy Bal
Karnawałowy. Muzykę i wiele atrakcji zapewnił nam instruktor tańca Mirosław Bednarkiewicz, a napoje i przekąski – rodzice. Miło było uczestniczyć we wspólnych zabawach, tym bardziej, że stroje przygotowane na
ten bal były naprawdę niezwykłe.

Wszystkim rodzicom, sympatykom i przyjaciołom naszego przedszkola
dziękujemy za współpracę i życzymy wielu łask Bożych w 2015 roku.

Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu
Emocje jeszcze nie opadły, a już świętowaliśmy Dzień Babci i Dziadka.
Każda z grup przygotowała dla swoich gości część artystyczną, miłe upominki oraz wspaniałą zabawę. Po wspólnych tańcach, śpiewach i innych
zabawach dzieci z dziadkami udały się na słodki poczęstunek, przygotowany przez niezawodnych rodziców.

Dzień Dziadków
w Szkole Podstawowej w Szydłowie
27 stycznia 2015 r. przedszkolaki zaprosiły do szkoły swoje babcie
i swoich dziadków. Przybyli goście mogli podziwiać talenty swoich wnuków i wnuczek. Mali artyści zaprezentowali montaż słowno-muzyczny
oraz swoje umiejętności taneczne. Z przejęciem odtwarzali swoje role
i najpiękniej jak umieli, wyrażali swoją miłość, szacunek oraz przywiązane. Na zakończenie występu dzieci wręczyły dziadkom ordery: SUPER
BABCIA, SUPER DZIADEK. Uroczystości zostały zwieńczone słodkim poczęstunkiem przy kawie zorganizowanym przez pomocnych rodziców.
Uczniowie klas I i III też świętowali Dzień Babci i Dziadka, śpiewając:

Wielkanoc to szczególny czas,
To czas Zmartwychwstania Pana,
To czas nadziei i radości,
To czas odrodzenia i powstawania na nowo.
Niech te święta przyniosą spokój wewnętrzny, harmonię w rodzinach
i optymizm życiowy - tego Radzie Gminy Lutomiersk na czele z p. Wójtem T. Borkowskim, Rodzicom, Uczniom oraz wszystkim mieszkańcom
naszej Gminy życzą Dyrektor Gimnazjum im. L. Czarnego w Lutomiersku A. Stasiak wraz z całą społecznością szkolną

marzec 2015

„Ja, uwielbiam Ich,/Oni tu są i patrzą na mnie,/bo dobrze to wiem,/ że
kocham Ich i w sercu noszą zawsze.
Babci desery ukojeniem dla mnie są./ Bo przez nie czuję, jak smakuje miłość./A dziadek zawsze ze mną dzieli się kasą./ Zawsze wesoły i nie
mówi: „Mam dość!”./ Bo kochamy się, kochamy się, kochamy się.”.

Bo niespodzianki kocha świat....
28 stycznia 2015r. uczniowie klasy II c Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku wraz z paniami Joanną Walczak i Małgorzatą Wybór
odwiedzili Przedszkole Sióstr Urszulanek w Kazimierzu oraz Szkoły Podstawowe w Kazimierzu i Szydłowie. Przygotowali program artystyczny
z Mikołajem w tle. Oprócz recytacji wierszy o zimie, śniegowych bałwanach, marznących wronach i dzieciach, które nie boją się złej zimy były
wspólne karnawałowe tańce przy znanych maluchom utworach: „Nosem
buch w biały puch” czy „Ding dong spadł już śnieg” i przepięknie wykonane przez solistów Magdalenę Mendelak i Mateusza Witaszewskiego piosenki: „Kochany panie Mikołaju” i „Święta to czas niespodzianek”.
Nie zabrakło również pomocnic Świętego - w tę rolę wcielił się Mateusz
Witaszewski - białych i urokliwych śnieżynek, które obdarowały dzieci
słodkościami. Swoim występem młodzież zrobiła maluchom ogromną
niespodziankę, a w podziękowaniu dostała brawa na stojąco, słodycze i
napoje. Kolejny raz gimnazjaliści pokazali klasę, kulturę słowa i wrażliwość na potrzeby maluchów, którzy jak wszystkim wiadomo są bardzo
krytyczną widownią. Po tak ciepłym przyjęciu wrócimy do nich wkrótce.

Ale to już było - Dzień Otwarty w Gimnazjum
im. Leszka Czarnego w Lutomiersku
Dzień otwarty uczniowie gimnazjum rozpoczęli nietypowo. Po spotkaniach z wychowawcami , zapoznaniu z sylwetką patrona Leszka Czarnego
oraz historią Lutomierska zostali podzieleni na grupy. Każda z nich mogła
brać udział w swoich ulubionych zajęciach, których tego dnia nie brakowało. Klasy I i III uczestniczyły w zajęciach otwartych: z mikroskopami, z języka
polskiego, niemieckiego, angielskiego, sportowych i rękodzieła artystycznego. Uczniowie szkół podstawowych, licznie przybyli tego dnia do naszej
szkoły, mogli przyjrzeć się jak wygląda Dzień Patrona , zwiedzić gimnazjum,
poznać dyrektora i nauczycieli oraz starszych kolegów. W tym samym czasie klasy II skoncentrowały się na projektach edukacyjnych. W roku szkolnym 2014/2015 brały udział w 5 a mianowicie: Jak przedstawić Zemstę
A. Fredry, aby nasi rówieśnicy chcieli ją oglądać?- z języka polskiego i historii; Znajomość języka angielskiego w naszej miejscowości/ gminie- z języka
angielskiego; Czy matematyka może być ciekawa? Jak najkorzystniej ulokować swoje oszczędności?- z matematyki; Ważne odkrycia fizyczne na osi
czasu - 5 minut z życia wielkiego fizyka - z fizyki. Po omówieniu projektów
przyszedł czas na ich podsumowanie. Drugoklasiści przed całą szkołą zaprezentowali efekty swoich kilkumiesięcznych zmagań. Przedstawili fragmenty
Zemsty oraz prezentację multimedialną o ciekawostkach matematycznych.
Wreszcie przyszła pora na ... poczęstunek zorganizowany przez Radę Rodziców i zabawę karnawałową, trwającą do późnych godzin wieczornych.
Tak minął kolejny dzień, który można zaliczyć do udanych. Młodzież uczyła
się bawiąc, bo przecież o to chodzi, aby nauka dawała radość i satysfakcję.
.... bo Bóg nas umiłował
jak najlepsze Dzieci
i na Golgocie dał dowód
Swej miłości ...
By dzień zmartwychwstania Pana potrafił nas napawać radością
i nadzieją w sens czynienia DOBRA mimo wszelkich przeciwności losu,
Byśmy umocnieni w wierze umieli pięknie znosić trudy dnia codziennego,
By każdy dzień był pochwałą życia właśnie dlatego, że toczy się pod
łaskawym okiem Stwórcy
Życzy Dyrekcja i społeczność
Szkoły Podstawowej im. Orła Białego
w Lutomiersku
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„Wspieranie samodzielności czterolatków
poprzez aktywne działanie”

„Przygotowanie otoczenia i przygotowanie nauczyciela to praktyczny fundament naszego wychowania. Postawa nauczyciela musi zawsze wynikać
z miłości. Dziecku należy się pierwsze miejsce, a nauczyciel idzie za nim i wspiera je”.
(Maria Montessori)
We wrześniu bieżącego roku szkolnego został utworzony oddział przedszkolny dla dzieci 4-letnich. W ramach realizacji projektu unijnego „Pójdźmy
razem” 25-cioro czterolatków po raz pierwszy przekroczyło próg naszej szkoły
i rozpoczęło przedszkolną przygodę.
Otoczenie dla dzieci zostało tak przygotowane, aby wspierać harmonijny
rozwój osobowości dziecka oraz zachęcać do samodzielnego odkrywania rzeczywistości i uczenia się poprzez aktywne działanie. Sala została wyposażona
w meble niskie i otwarte dzięki czemu dzieci mają swobodny dostęp do zgromadzonego materiału edukacyjnego, z którego mogą korzystać w dowolnym
momencie w ciągu dnia. Wyodrębniono w sali kąciki, w których pomoce są
podzielone tematycznie. Są to kąciki: „ćwiczeń praktycznych”, kształcenia
zmysłów, matematyczny, językowy, świata natury i kultury, plastyczny, relaksacyjny oraz kącik zabawy.
Ze względu na wiek dzieci chciałabym podkreślić ogromną wartość kącika
„ćwiczeń praktycznych”, który został stworzony w oparciu o ćwiczenia praktycznego dnia zgodne z koncepcją Marii Montessori. Pomoce umieszczone
w nim są tak przygotowane, aby zaspokoić naturalną potrzebę ruchu dziecka.
Ruch natomiast jest ściśle związany z rozwojem poznawczym. Wspiera myślenie, uczenie się, wpływa na lepszą percepcję świata i rozwój intelektualny.
Ćwiczenia w tym dziale służą wspieraniu dziecka w nauce samodzielności
i niezależności, pomagają w nabywaniu praktycznych umiejętności wykorzystywanych w życiu codziennym. Jedną z ulubionych zabaw podejmowanych w tym
miejscu przez dzieci jest przelewanie wody z wykorzystaniem dzbanka z wodą,
słoików o różnej pojemności i lejka. Czynności związane z przelewaniem wody
wyrabiają koordynację wzrokowo – ruchową i precyzję ruchów, stanowią także
wstęp do samodzielnego nalewania napojów i zupy podczas posiłków.
Dodatkową atrakcję stanowi barwienie wody farbami lub bibułą, co pozwala na eksperymentowanie – łączenie barw, otrzymywanie nowych kolorów i ich odcieni. Podobną zabawą jest przesypywanie piasku. Podejmując
te działania dzieci jednocześnie uczą się estetyki pracy i poczucia odpowiedzialności za otoczenie – kiedy zdarzy się rozlać wodę lub rozsypać piasek,
po prostu wycierają ściereczką lub zamiatają używając szczotki i szufelki.
Dzieci lubią sprzątać, trzeba jedynie stworzyć im do tego warunki i pozwolić
wykazać się samodzielnością. Warto zwrócić uwagę, że z początku czynności
podejmowane przez dziecko nie mają wyznaczonego celu. W tym wieku dla
dzieci czynność jest celem samym w sobie, dzieci „działają dla działania”, np.
przelewają wodę dla samego przelewania, wsypują piasek do kubka, by za
chwilę zrobić to ponownie, nie planując przy tym rezultatów swojej aktywności. W kolejnym etapie zaczynają zwracać uwagę na precyzję i kompletność
działania. Następnie dostrzegają znaczenie porządku w otoczeniu, aby wreszcie zacząć wykorzystywać zdobyte umiejętności w praktyce i stosować zasady
w życiu społecznym.
Pomoce przygotowane w kąciku „ćwiczeń praktycznych” zachęcają dzieci
do wykonywania następujących ćwiczeń: przelewania i barwienia wody, prze-

Niech Wam jajeczko dobrze smakuje,
bogaty zajączek uśmiechem czaruje.
Mały kurczaczek spełni marzenia,
wiary, radości, miłości, spełnienia.
Ciepłych, pełnych radosnej nadziei
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
życzy społeczność Szkoły Podstawowej
im. Adama Mickiewicza
w Szydłowie

sypywania i przesiewania piasku, zapinania guzików, ekspresu i paska, nawlekanie korali, przewlekanie tasiemek i sznurków, przekładanie różnorodnego
materiału (np. szklanych kulek, guzików, pomponów, kamyków) za pomocą
łyżki, pęsety, szczypiec oraz palcami.
„Ćwiczenia praktyczne” to także rozwój w sferze samoobsługi: dbanie
o wygląd zewnętrzny, higienę, korzystanie z toalety, właściwe zachowanie się
przy stole, przygotowanie miejsca oraz sprzątanie po posiłkach, samodzielne
nalewanie herbaty z dzbanka, samodzielne ubieranie się i rozbieranie. Muszę przyznać, że dzieci, z którymi mam przyjemność pracować w tym roku,
przekroczyły próg szkoły jako już bardzo samodzielne czterolatki w zakresie
samoobsługi. W związku z czym nasze działania skupiają się na doskonaleniu
tych czynności i wspieraniu dzieci w samodzielnym zdobywaniu doświadczeń.
Rozwijaniu samodzielności i odpowiedzialności sprzyjają również dyżury,
jakie dzieci pełnią w wyznaczonym kąciku przez cały tydzień. Dyżury wzmacniają poczucie własnej wartości, pozwalają poczuć się kimś ważnym i odpowiedzialnym. Ćwiczenia podejmowane w tym obszarze są wstępem do
uspołecznienia dziecka – do ustalenia i stosowania zasad, zwrotów grzecznościowych, dają poczucie przynależności do wspólnoty dziecięcej. Natomiast
stworzenie warunków do uczenia się samodzielności pozwala dzieciom stać
się zaradnymi, zdobyć umiejętność podejmowania decyzji oraz wykonywania
czynności bez pomocy dorosłych.
Istotę „ćwiczeń praktycznych” ilustruje myśl Marii Montessori „Pomóż mi,
żebym mógł zrobić to sam”. Warto pamiętać, że w zdobywaniu samodzielności dziecka dorośli powinni pomagać – nie wyręczać.
Aleksandra Borkowska wychowawczyni grupy 4-latków

PROGRAM IMPREZ

GMINY LUTOMIERSK 2015
I. 30 - 31.05.2015
Dni Lutomierska.

W ramach Dni Lutomierska 30 maja zorganizowany zostanie „III Bieg uliczny Lutomiersk 2015”.
Drugi dzień święta gminy połączony będzie z „Powiatową Majówką Strażacką”. Gwiazdą wieczoru będzie
zespół „Piękni i Młodzi”.

II. 30.08.2015 Dożynki Gminne
w Szydłowie
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Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka
Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły. W tym dniu wszystkie
wnuczki i wnuczkowie dziękują całym sercem za dzieciństwa jasne
chwile najpiękniejsze. Za radości, które życia mądrze uczą.
23 stycznia 2015r. w Szkole Podstawowej w Kazimierzu odbyła się wspaniała uroczystość z okazji
Dnia Babci i Dziadka przygotowana przez uczniów i nauczycieli.
W tym dniu do szkoły przybyło wiele babć i dziadków, a także prababć. Po przywitaniu gości uczniowie przedstawili krótką scenkę, w której przedstawili młodość swoich rodziców i dziadków. Następnie
wierszem opowiedzieli jaki program przygotowali na tak ważną uroczystość. Ciepłe słowa skierowała
do gości pani Anna Skępska – dyrektor szkoły i złożyła serdeczne życzenia. W dalszej części babcie i
dziadkowie mogli podziwiać swoich wnuków w różnych formach artystycznych. Uczniowie przygotowali krótkie przedstawienia obrazujące życie dziadków. W tradycję szkoły wpisał się fakt, że każdy z
uczniów mógł wyrazić swoją miłość do dziadków recytując wiersze, śpiewając piosenki, tańcząc oraz
grając na instrumentach. Po części artystycznej cała społeczność uczniowska zaśpiewała popularną
piosenkę - życzenie ,,Sto lat’’, co zostało odebrane z ogromnym wzruszeniem. Następnie uczniowie
obdarowali swoich dziadków własnoręcznie przygotowanymi upominkami. Były to fantazyjne, kolorowe laurki z życzeniami. Po części artystycznej uczniowie zaprosili babcie i dziadków na poczęstunek,
a sami udali się po słodką przekąskę i sok przygotowywany przez swoich rodziców. Kiedy wszyscy
się posilili rozpoczęła się zabawa karnawałowa. Dziadkowie, uczniowie i ich rodzice tańczyli w rytm
znanych i popularnych przebojów.
W trakcie zabawy spośród babć i dziadków wybrano królową i króla balu. Wszyscy zebrani wspólnie tańczyli do późnych godzin wieczornych. Po zakończeniu w wyśmienitych humorach wrócili do
domów.

Co słychać w projekcie pn. „Pójdźmy razem!”
W Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku realizowany jest od
01.09.2014r. projekt edukacyjny pod nazwą „Pójdźmy razem!” współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ten umożliwił uruchomienie nowego oddziału
przedszkolnego dla dzieci 4 – letnich. Od 1 września 2014r. 25 maluchów - 11 dziewczynek i 14 chłopców po raz pierwszy przekroczyło progi oddziału przedszkolnego, rozpoczynając swoją przedszkolną podróż. Minęło już pół roku, jak wspólnie poznajemy
świat, uczymy się jak każdego dnia stawać się mądrzejszymi, lepszymi przedszkolakami
kolegami, członkami rodziny tej najbliższej i tej klasowej. Sprzyjają temu prowadzone
zajęcia wychowawczo-dydaktyczne. Oferta obejmuje podstawowy zakres zajęć realizujących treści podstawy programowej, oraz zajęcia dodatkowe tj. indywidualna terapia
logopedyczna, nauka języka angielskiego i zabawy ruchowo-grafomotoryczne. Zajęcia
podstawowe prowadzone są w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Razem w przedszkolu”. Obejmuje on realizację podstawy programowej dostosowaną do
potrzeb, wieku i możliwości dzieci. We wrześniu przeprowadzono diagnozę wstępną w
formie opracowanego arkusza obserwacji dla dziecka czteroletniego. W planowanej tematyce uwzględniono okres adaptacyjny ułatwiający dzieciom przebywanie w oddziale
przedszkolnym oraz niwelujący niepokój rodziców o bezpieczeństwo i stan psychiczny
dziecka. Wyrabiano elementarne nawyki higieniczne i kulturalne oraz niezbędne czynności samoobsługowe. We wszystkich formach zabaw i zajęć kładziono nacisk na rozwijanie
umiejętności społecznych, niezbędnych w prawidłowych relacjach między dziećmi i dorosłym. Maluchy uczestniczą ponadto w zajęciach dodatkowych z języka angielskiego rozwijających kompetencje językowe. Podstawową formą zajęć była zabawa, podczas której
dzieci uczyły się kolorów, liczyły do 5, śpiewały piosenki, nazywały domowe zwierzęta
i części ciała. Niezwykle korzystnie na rozwój mowy i korygowanie jej zaburzeń wpływają
zajęcia indywidualnej terapii logopedycznej. Czterolatki w formie zabawy rozwijają swoje
kompetencje komunikacyjne co wzmacnia motywację do wypowiadania się. Prawidłowy rozwój mowy wpływa na rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy dziecka oraz
zaspokojenie potrzeb akceptacji i sukcesu. Sprawność manualną, ruchową oraz rozwój
emocjonalny wspierają i rozwijają zajęcia grafomotoryczne. Głównym celem tych zajęć
jest zwiększenie koordynacji ruchowej, małej i dużej motoryki wpływającej pozytywnie
na integralna część układu sensorycznego, usprawnienie pracy obu półkul mózgowych
a co za tym idzie możliwość lepszego odbioru i interpretowania bodźców budujących
wiedzę. Zajęcia wspierające rozwój emocjonalny pozwalają dzieciom poznać reguły i
normy życia społecznego, nawiązać pozytywne relacje z rówieśnikami, współpracować
w grupie, rozpoznawać, nazywać i wyrażać w sposób werbalny i pozawerbalny własne
uczucia i emocje, rozwinąć poczucie własnej wartości. W realizacji zadań edukacyjnych
i opiekuńczych zwłaszcza w obrębie podstawy programowej nauczycielom pomaga posiadająca wykształcenie pedagogiczne- pomoc nauczyciela. Praca pomocy wychowawcy
pozwala otoczyć dzieci pełną, właściwą opieką, wzmocnić poczucie bezpieczeństwa u
dzieci, stworzyć komfortowe warunki pracy każdemu dziecku. Na jakość wszystkich zajęć w grupie czterolatków wpływa wyposażenie oddziału w nowoczesne, wszechstronnie
rozwijające - pomoce edukacyjne oraz dostosowane do wieku dziecka umeblowanie sal
zajęć.
Realizacji celów edukacyjnych i wychowawczych służą przedszkolne święta, uroczystości o charakterze rodzinnym i zwyczaje budujące naszą przedszkolną obrzędowość. 26
listopada dzieci wraz z rodzicami tworzyły „balonowe ZOO”. Spotkanie miało charakter
integracyjny. Rodzice mogli zaobserwować, jak ich pociechy współdziałają w grupie rówieśników oraz poznać się wzajemnie. W listopadzie świętowaliśmy „Dzień Pluszowego
Misia.” Miło zaprosić do swojego przedszkola pluszowego towarzysza zabaw domowych.
Misie zostały przedstawione kolegom i koleżankom, wspólnie się pobawiły, żeby w końcu
udać się do „Krainy Misiów” oraz stać się wdzięcznym modelem pracy plastyczno-technicznej- Miś z fragmentów tkanin. Okazją do radosnego oczekiwania i wspólnego przeżywania chwil pełnych uniesień i radości jest czas zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
Świąteczna atmosfera towarzyszyła dzieciom przez cały miesiąc grudzień. Przedszkolaki

wspólnie stworzyli „Kalendarz Adwentowy” z samodzielnie wykonanych rękawiczek, w
których ukryte były świąteczne zadania. Każdego dnia dzieci odkrywały jedno zadanie
i starał się spełnić je najlepiej , jak potrafiły. Realizując zadania dzieci między innymi ubierały choinkę i zdabiały klasę świątecznymi akcentami. Wzięły aktywny udział, tworząc
swoje małe dzieła sztuki w II Szkolnym Kiermaszu Mikołajkowym. Największą radość
sprawiło powitanie niezwykłego gościa- Mikołaja. Były upominki, zabawa, tańce i piosenki. Na koniec Mikołaj otrzymał tajemniczą skrzyneczkę zawierającą życzenia, pragnienia i marzenia małych serduszek. Być może dzieci poprosiły o jeszcze jedno mikołajowe
spotkanie, bo Mikołaj odwiedził je jeszcze raz wraz z uczniami z Gimnazjum im. Leszka
Czarnego w Lutomiersku. Młodzież pod kierunkiem p. M. Wybór przygotowała piosenki i
wiersze, które pięknie zaprezentowała małym widzom oraz obdarowała dzieci słodyczami. Na stałe wpisało się w tradycje przedszkola obchodzenie urodzin dzieci. Dzień taki
jest świętem małego jubilata. Nie może w takiej chwili zabraknąć urodzinowej piosenki,
wspólnej zabawy i cieplutkich życzeń.
Te wszystkie działania sprawiają, że dzieci czują się w przedszkolu bardzo dobrze,
mają tu swoich kolegów i przyjaciół, czują się bezpiecznie. W tych warunkach może postępować prawidłowy rozwój dziecka. Dzieci rozwinęły w znacznym stopniu swoje umiejętności, udoskonaliły sprawność językową i motoryczną. Rozwinęła się motywacja do
podejmowania zadań. Półroczny pobyt czterolatków w oddziale przedszkolnym wpłynął
bardzo pozytywnie na wszechstronny rozwój dzieci. Maluchy z pewnością polubiły swoje
przedszkole oraz nauczycielki i niecierpliwie czekają już nowych pięknych chwil w następnym półroczu.

Projekt ,,Pójdźmy razem” zajęcia ruchowo-grafomotoryczne
W ramach projektu pt.: ,,Pójdźmy razem” realizowane są zajęcia ruchowo- grafomotoryczne. W zajęciach bierze udział 18 dzieci czteroletnich w tym 10 dziewczynek i 8
chłopców. Zajęcia odbywają się od początku września 2014 r. i będą kontynuowane do
końca czerwca 2015 r.
Głównym celem zajęć ruchowo-grafomotorycznych jest:
• Zwiększenie ogólnej koordynacji ruchowej, wpływającej pozytywnie na integralną
część układu sensorycznego
• Usprawnianie pracy obu półkul mózgowych, zapewniających jednocześnie możliwość
lepszego odbioru i interpretowania bodźców budujących wiedzę
• Doskonalenie motoryki małej i dużej
• Rozwijanie poczucia własnej wartości
• Wdrażanie do postępowania zgodnego z regułami i normami życia społecznego.
Dzieci biorą udział w ćwiczeniach:
• Graficznych poprzez tworzenie prac plastycznych przy wykorzystaniu różnorodnych
technik: kształtują umiejętności wycinania i wydzierania, rysują po śladzie, wykonują
ćwiczenia na orientację w schemacie własnego ciała, konstruują budowle z klocków,
patyczków i przekładają koraliki za pomocą łyżeczki.
• Fizycznych poprze zagadki ruchowe, pokazywanie ruchem pojazdów, zwierząt, czynności, zabawy z chustą animacyjną, masaże z rymowankami, zabawy z woreczkami z
grochem, piłkami małymi i dużymi, zabawy ze skakankami, chodzenie po linii prostej,
pokonywanie torów przeszkód. Dzieci doskonalą sprawność ruchową, a co za tym idzie
dużą i małą motorykę.
• Wspierających rozwój emocjonalny: rozpoznają emocje pozytywne i negatywne, nawiązują pozytywne relacje z rówieśnikami, nawiązują współpracę w grupie, wyrażają
uczucia za pomocą słów, mimiki, gestu, całego ciała, budują wiarę we własne możliwości.
Korzystamy z pomocy edukacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego. Zakupione pomoce dydaktyczne wpływają na harmonijny rozwój dziecka, zwiększają ogólną koordynację ruchową. Czynią zajęcia bardziej atrakcyjne
i ciekawe dla dziecka.		
		
Agnieszka Graczyk
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„A MY OPRÓCZ NAUKI TEŻ SIĘ BAWIMY...”

- Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Szydłowie

Luty i marzec to miesiące pełne wyzwań dla Samorządu Uczniowskiego.
Wprawdzie 14-ty lutego to jeszcze okres feryjny, ale po powrocie do szkoły SU
wystawił „serduszkowe skrzynki”, do których uczniowie mogli wrzucić walentynki,
które adresowali do swojej sympatii. Nowością w tym roku były słodkie pierniczkowe serduszka, które „poszły jak świeże bułeczki”. Rekord w ilości miłych niespodzianek pobiła klasa V, w której średnio na jednego ucznia przypadło ok.14
walentynek. Miłe także jest to, że uczniowie pamiętali o swoich nauczycielach, ale
i oni nie zapomnieli o wychowankach.
Kolejną imprezą, w której brała udział cała społeczność szkolna, był bal
karnawałowy, który odbył się 17. lutego. Znowu pomysłowość naszych uczniów
i ich rodziców przerosła wszelkie oczekiwania i wyobrażenia. Podczas zabawy
królowały oczywiscie księżniczki, wróżki, czarownice, supermani, spidermani, ale
mogliśmy również obejrzeć podczas konkursu na najlepsze przebranie Smerfetkę
(nie najważniejszy był strój, a na niebiesko wymalowana buźka), księdza, robota,
Indiankę, kujona. Jury miało nie lada kłopot, aby wskazać zwycięzców, jednak udało się:
w kategorii klas I-III:
I miejsce: Mateusz Łebski; II miejsce: Tomasz Sobolczyk; III miejsce: Martyna
Stasiak
w kategorii klas IV-VI:
I miejsce: Szymon Sałata; II miejsce: Jakub Gabrysiak; III miejsce: Weronika Adriańczyk
Sędziowie przyznając miejsca, brali pod uwagę następujące kryteria: niepowtarzalność, pomysłowość, element własnego wkładu pracy lub rodziców.
Uczniowie wzięli też udział w konkursie na najzabawniejszą fryzurę, choć
uczestników nie było zbyt wielu, ale kompozycje na głowach świadczyły o fantazji, bo upięcie koka za pomocą zestawu dwunastu kredek, czy uzupełnienie loków
widelcami, czy stojących warkoczyków wiszącą małpką to widok niecodzienny.
Oczywiście wszyscy uczestnicy konkursów zostali obdarowani nagrodami ufundowanymi przez sklepik szkolny i wreszcie przyszedł czas na tańce i hulanki. Zabawę
uatrakcyjniały konkursy, w których wszyscy uczestnicy chętnie brali udział. Warto
wspomnieć o nowej zabawie, którą SU zaproponował uczniom – to „Wirujący kapelusz”. Wszyscy zostali ustawieni w ogromnym kole i podczas muzyki podawali
sobie wzajemnie kapelusz, który zakładali na głowy. Gdy muzyka milkła, osoba,
która miała wtedy nakrycie głowy, musiała z worka pełnego „niespodzianek” wybrać jeden atrybut, założyć go i dalej się bawić – były to śmieszne przedmioty:
wielkie spodnie, peruka z rogami, ogromniasty nos itp. Radości i śmiechu było
dużo.
Ten dłuższy pobyt w szkole połączyliśmy z tłustym czwartkiem. Wszyscy: mniejsi
i więksi zaopatrzyli się w słodkie pączki, które oferował sklepik szkolny.
10. marca świętowaliśmy wspólnie Dzień Kobiet i Dzień Chłopca. Tę imprezę
uatrakcyjnił występ uczniów z klasy V i VI. Był on zaskoczeniem, bo dziewczęta dla
chłopców, a chłopcy dla dziewcząt przygotowali niekonwencjonalne pokazy mody.
Niespeszeni niczym chłopcy z klasy V (Adam Stasiak, Igor Nowak, Adrian Plesiński)
przedstawili stroje dla kobiet małych i dużych na różne okazje z przymrużeniem
oka. Ujrzeliśmy m.in. strój dla biznes women, który został scharakteryzowany następująco: „Zestaw na pewno przypadnie do gustu wszystkim paniom kochającym
zwierzęta i żyjącym według zasady: jaguar w garażu, futro z norek w szafie i wół
pracujący na to wszystko”. Dziewczęta też stanęły na wysokości zadania i zaskoczyły chłopców swoimi propozycjami, które zaprezentowały: Katarzyna Adrianowska,
Marta Bratoń, Natalia Kaczmarek. Można było zobaczyć modelki w ogrodniczkach,
kaloszach, a nawet w „odświętnej piżamie” - w tej roli garnitur. Propozycje strojów
bardzo się spodobały i wzbudziły wiele pożądanej radości. Później modelki oraz
modele złożyli życzenia i zapowiedzieli niespodziankę. Oddechy wstrzymane... Na
scenie chłopcy z klasy IV (Jakub Roźniecki, Bartłomiej Nita, Krystian Gajtka, Szymon
Mroczkowski) w długich czarnych spódnicach z czerwonymi falbanami, pierwsze
nuty... i CAN CAN. Żywiołowa muzyka, perfekcja chłopców w wykonywaniu poszczególnych figur sprawiły duże poruszenie wśród publiczności, która większą
część występu obejrzała na stojąco, oklaskując młodych artystów. Na zakończenie
wszystkie kobietki i mali mężczyźni zostali obdarowani własnoręcznie wykonywanymi na lekcjach plastyki i techniki kwiatkami i laurkami.
Na pewno młodzi samorządowcy przekonali się na własnej skórze, że organizowane imprez dla całej społeczności wymaga wiele wysiłku, jednak daje wiele
satysfakcji, pozwala wnieść trochę barw w monotonne wypełnione nauką szkolne
życie.
oprac. Jolanta Fornalczyk – Kocik

Dyżury psychologa w Gminnym Ośrodku Kultury w Lutomiersku:
9,23 kwietnia 2015 r. 7,21 maja 2015 r.
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Apel o 1% podatku na rzecz Związku OSP RP
Wójt Gminy Lutomiersk i Zarząd Oddziału Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lutomiersku kierują prośbę do
wszystkich identyfikujących się ze strażami pożarnymi o wspólne zaangażowanie się w kampanię „ 1% podatku na rzecz Związku OSP
RP”. Okres rozliczania przychodów podlegających opodatkowaniu za
2015 r. jest dla nas wszystkich okazją dla wsparcia Związku OSP RP
poprzez odpis 1% podatku dochodowego w rocznych zeznaniach podatkowych takich jak niżej wymienione:
PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.
Środki uzyskane z 1% za pośrednictwem Związku OSP RP wspomogą finansowo nasze Ochotnicze Straże Pożarne, które pozyskane
fundusze przeznaczą na cele statutowe. Mamy nadzieję, że nasze
wspólne wysiłki promocyjne przyniosą wymierne korzyści w postaci
zwiększonych wpływów na rzecz wszystkich naszych jednostek OSP,
dzięki którym będziemy mogli realizować ważne i zarówno bardzo
cenne działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Z góry dziękujemy za zrozumienie i wsparcie dla wybranej jednostki
OSP.

Prezes ZOGZOSP RP Wójt Gminy Lutomiersk
/-/ Tadeusz Nowak /-/ Tadeusz Borkowski
Wykaz jednostek OSP z terenu Gminy Lutomiersk oraz wzory wypełnienia
PIT-u w celu przekazania 1% podatku na rzecz danej jednostki OSP zamieszczone zostały na stronie internetowej Gminy Lutomiersk www.lutomiersk.pl

DODATKI ENERGETYCZNE

Limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dodatki energetyczne w 2014 r. wynosił w skali kraju 114 mln. zł. Na rok 2015 limit
wynosi 118 mln. zł. Budżet państwa prognozuje wspomagać odbiorców
wrażliwych (tych, którzy mają przyznany dodatek mieszkaniowy) do 2020
r. Każdego roku kwota będzie zwyżkować, aż do poziomu 140 mln zł.
Dodatek energetyczny przyznawany jest na szczeblu gminy.
Dodatki energetyczne przyznawane są osobom, które mają przyznany
dodatek mieszkaniowy i posiadają umowę na dostawę energii elektrycznej. W roku 2014 na rodzinę 5 osobową przypadała kwota zł 18,93/m-c
(4 osoby – zł 15,55). W naszej gminie w 2014 r. dodatek energetyczny
wypłacano jednej pięcioosobowej rodzinie przez 4 miesiące.

INFORMACJA DLA PODATNIKA

Pracownik Urzędu Skarbowego w Pabianicach będzie udzielał informacji oraz przyjmował dokumenty dotyczące podatku dochodowego za
rok 2014, w Urzędzie Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 12, I piętro
pok. nr 1, w dniu: 09 kwietnia 2015 roku. w godzinach 09:00 – 13:00,

INFORMACJA DLA OSÓB DOKONUJĄCYCH WPŁAT
W UG LUTOMIERSK

Informujemy, że Kasa Urzędu Gminy Lutomiersk czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00. Ostatniego dnia każdego miesiąca Kasa czynna jest do godz.14:00. Przerwa od godz.14:00 do
14:20. Kasa znajduje się w budynku Urzędu Gminy na parterze pokój nr
9.

Z okazji nadchodzących Świąt
Wielkanocnych wszystkim Czytelnikom
życzymy, aby wiara,
okazała się silniejsza niż zwątpienie,
a w sercach zagościła radość.

Z najlepszymi życzeniami
Dyrektor Gminnego Ośrodka Oświaty
Agnieszka Kiedrzyńska
z pracownikami
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APEL Wójta Gminy Lutomiersk

Złóż PIT tu gdzie mieszkasz - zrobimy więcej w Naszej Gminie
Szanowni Mieszkańcy,
Przed nami czas składania rocznych zeznań podatkowych PIT za 2014 r. Obowiązujące przepisy podatkowe stanowią, że od każdej osoby fizycznej płacącej
podatek dochodowy od osób fizycznych podatek ten wraca w formie udziału do
gminy, którą podatnik PIT wskazuję jako miejsce zamieszkania. Udziały w podatku PIT stanowią około 35 % dochodów podatkowych gminy.
Zwracam się do tych z Państwa, którzy faktycznie zamieszkują na terenie gminy Lutomiersk a posiadają inny adres zameldowania i do tej pory wskazywali w rocznych zeznaniach podatkowych PIT jako miejsce zamieszkania miejsce
swojego zameldowania o zmianę postępowania. Konsekwencją takiego zachowania było przekazywanie przez Urząd Skarbowy udziałów z Państwa podatku
dochodowego od osób fizycznych gminie, w której są Państwo zameldowani.
Roczne rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych należy,
co do zasady złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania. Urzędem Skarbowym właściwym dla mieszkańców Naszej Gminy jest Urząd Skarbowy w Pabianicach, ul Zamkowa 26, 95-200 Pabianice.
Będziecie Państwo wspierać swoim podatkiem Gminę Lutomiersk gdy w formularzu rocznego zeznania podatkowego PIT wpiszecie faktyczne, aktualne miejsce
zamieszkania tj. miejscowość na terenie Gminy Lutomiersk. Jeśli rozliczenie PIT
za 2014 rok zostało już wysłane, wówczas możecie Państwo wypełnić dodatkowy, jednostronicowy dokument ZAP-3, w którym zaktualizujecie dane dotyczące
adresu zamieszkania i należy przesłać go do Urzędu Skarbowego w Pabianicach.
Takim zachowaniem przyczynicie się Państwo do rozwoju Naszej Gminy.
Dzięki tak prostym czynnościom każdy z Państwa ma możliwość wsparcia
rozwoju gminy oraz nowych inwestycji takich jak remonty dróg, budowa chodników, utrzymanie szkół, finansowanie przedszkola, wsparcie wydarzeń kulturalnych i sportowych.
W tym miejscu chciałbym zaapelować do Państwa o wspieranie swoimi podatkami miejsca, w którym mieszkacie, miejsca w którym koncentrują się Państwa osobiste i majątkowe interesy, Naszej Małej Ojczyzny.
Pamiętajcie, rozliczając się z podatku dochodowego od dochodów osobistych (PIT), wskażcie w zeznaniu podatkowym miejsce, w którym faktycznie
mieszkacie. Wskażcie Gminę Lutomiersk.
Wójt Gminy Lutomiersk
/-/ Tadeusz Borkowski

Prośba o mapy melioracyjne wrzącej
W obrębie wsi Wrząca pojawiły się w kilku różnych miejscach problemy z odprowadzaniem wód melioracyjnych. W związku z powyższym prosi się osobę,
która posiada mapy drenaży o ich udostępnienie celem wykonania kserokopii.
Kontakt poprzez redakcję pisma.
Radosnego przeżywania Świąt Wielkanocnych,
dużo zdrowia oraz pogodnego wypoczynku
w miłej i radosnej atmosferze w gronie rodziny
Panu Tadeuszowi Borkowskiemu - Wójtowi Gminy,
Radzie Gminy Lutomiersk oraz wszystkim
pracownikom Ośrodka Oświaty w Lutomiersku
życzenia składa Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Kazimierzu
Niech czas Świąt Wielkanocnych upłynie w radosnej atmosferze
rodzinnej, a zgoda i miłość gości przy świątecznym stole.
Radzie Rodziców i wszystkim Rodzicom
uczniów Szkoły Podstawowej w Kazimierzu
życzenia składa
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
Dobroczyńcom, Sponsorom i Wszystkim, którzy przyczyniają się do
rozwoju naszej szkoły
zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych rodzinnego ciepła życzą
Dyrekcja,Grono Pedagogiczne i Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Kazimierzu
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KOMUNIKAT WÓJTA GMINY LUTOMIERSK
Wójt Gminy Lutomiersk informuje o możliwości zgłaszania kandydatów
na członków obwodowych komisji wyborczych.
Zgodnie z art. 182 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,
poz. 112, z późn. zm.) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych – po
jednym kandydacie do każdej komisji – zgłaszać mogą pełnomocnicy wyborczy (lub osoby
upoważnione przez pełnomocników) tylko tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgłoszenie kandydata winno być dokonane na druku, którego wzór stanowi załącznik do
Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju,
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 30, poz. 345).
Wzory druków zgłoszeń oraz wszelkie informacje związane ze zgłaszaniem kandydatów
udzielane są w Urzędzie Gminy Lutomiersk Pl. Jana Pawła II nr 11 pokój nr 19 w godz.
pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30. Termin przyjmowania
zgłoszeń upływa w dniu 17 kwietnia 2015 r. (piątek) o godzinie 15:30.
UWAGA ! W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów większej od ustawowej liczby osób, które mogą być powołane w jej skład,
skład komisji ustalony zostanie w trybie publicznego losowania.
Wykaz takich komisji wraz z informacją o miejscu, dacie i godzinie losowania zostanie podany do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk
oraz umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej.
Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
będzie mniejsza od dopuszczalnego minimalnego jej składu, skład komisji zostanie uzupełniony spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców gminy Lutomiersk.
Wykaz takich komisji wraz z informacją o terminie i miejscu przyjmowania zgłoszeń, zostanie podany do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy
Lutomiersk oraz umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej.
					
Wójt Gminy
				
/-/ Tadeusz Borkowski

I N F O R M A C J A

Wójta Gminy Lutomiersk

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z póżn. zm.), informuję wyborców Gminy Lutomiersk zmieniających miejsce pobytu przed
dniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tj. przed 10 maja 2015 r. o możliwości uzyskania zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.
UWAGA: Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. W przypadku utraty zaświadczenia, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla
miejsca stałego zamieszkania.
Zaświadczenie wyborca odbiera osobiście za pokwitowaniem albo przez upoważnioną pisemnie osobę do 8 maja 2015 r. do godz. 15:30. W upoważnieniu należy wskazać imię (imiona) nazwisko oraz numer PESEL wyborcy, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia. Wyborcy przebywający czasowo na obszarze Gminy Lutomiersk w dniu 10 maja 2015 r. tj.
w dniu wyborów oraz osoby nigdzie niezamieszkałe mogą do dnia 5 maja 2015 r. złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców – art. 28 ustawy Kodeks wyborczy.
UWAGA: Wyborca, który przed dniem pierwszego głosowania złożył wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, będzie ujęty w tym spisie wyborców
również w przypadku ewentualnego ponownego głosowania. Nie ma możliwości kolejnego wyboru obwodu głosowania. Wyborca, który w ponownym głosowaniu będzie chciał głosować
w innym obwodzie głosowania, w tym także w obwodzie właściwym dla swojego miejsca zamieszkania, musi wziąć zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek w tej sprawie wyborca
powinien złożyć w urzędzie gminy, w której jest ujęty w spisie wyborców.
Powyższe sprawy załatwiane są we wskazanych terminach w Urzędzie Gminy Lutomiersk Pl. Jana Pawła II nr 11 pokój nr 5 w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz.
730 - 1530 tel. 43/677-50-11 w 161.
UWAGA! Przed przystąpieniem do głosowania wyborca ma obowiązek okazać obwodowej komisji wyborczej dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości.
									
Wójt Gminy
							
/-/ Tadeusz Borkowski
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I N F O R M A C J A Wójta Gminy Lutomiersk
o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
na podstawie art. 56 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), informuję, że wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
oraz zgody na jego przyjęcie dla wyborców wpisanych do rejestru wyborców Gminy Lutomiersk, można składać do Wójta Gminy Lutomiersk najpóźniej 4 maja 2015 r. wraz z załącznikami
w Urzędzie Gminy Lutomiersk Pl. Jana Pawła II nr 11 pokój nr 1 i nr 12 w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30 tel. 43/677-50-11 w 113 i 116.
UWAGA: Akt pełnomocnictwa sporządzony przed dniem pierwszego głosowania uprawnia pełnomocnika do oddania głosu również w ewentualnym ponownym głosowaniu. Wyborca,
który udzielił pełnomocnictwa do głosowania może głosować osobiście, jeżeli głosu nie oddał jeszcze pełnomocnik. Wyborca może również cofnąć pełnomocnictwo składając oświadczenie w
tej sprawie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) najpóźniej na 2 dni przed dniem głosowania lub obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania, w trakcie jego trwania.
Wzory wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania oraz zgody na jego przyjęcie stanowią odpowiednio załączniki nr 2 i nr 6 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast (Dz. U. Nr 157, poz. 936 i z 2014 r. poz. 1428), a także dostępne są w Urzędzie Gminy Lutomiersk oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk.
Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące głosowania przez pełnomocnika zamieszczone są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl.
								
Wójt Gminy
							
/-/ Tadeusz Borkowski

I N F O R M A C J A WÓJTA GMINY LUTOMIERSK
o prawie wyborców do głosowania korespondencyjnego
Na podstawie art. 53a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), informuję, że wyborcy w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., mogą głosować korespondencyjnie.
Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2015 r. do godz. 15:30.
W zgłoszeniu należy wskazać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców gminy Lutomiersk, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, wskazanie adresu stałego miejsca zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet, albo deklaracja osobistego odbioru pakietu wyborczego. W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu razem z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a. Zgłoszenia przyjmowane są w
Urzędzie Gminy Lutomiersk Pl. Jana Pawła II nr 11 pokój nr 1 w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30 tel. 43/677-50-11 w 152 i 113.
Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i jednocześnie ujęty w spisie
wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, która została wyznaczona do celów głosowania korespondencyjnego.
Wyborca, który dokonał zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego otrzyma najpóźniej do dnia 4 maja 2015 r. pakiet wyborczy. W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieszcza zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce pocztowej wyborcy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania wyborcy. Termin
powtórnego wręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia.
Wyborca może osobiście odebrać pakiet wyborczy, jeśli zadeklarował to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego. Odbiór osobisty możliwy jest w dniach 30 kwietnia 2015 r.
oraz 4 – 8 maja 2015 r. w Urzędzie Gminy Lutomiersk Pl. Jana Pawła II nr 11 pokój nr 1w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30 .
Do koperty zwrotnej, na której znajduje się adres komisji wyborczej należy włożyć:
1)
zaklejoną kopertę oznakowana jako „Koperta na kartę do głosowania”, zawierającą kartę do głosowania;
2)
podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu.
Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać tak jak list polecony na wskazany adres obwodowej komisji wyborczej w dowolnej placówce Poczty Polskiej najpóźniej do dnia 6 maja 2015 r. na
terenie kraju, lub do dnia 7 maja 2015 r. na terenie gminy, w której wyborca jest ujęty w rejestrze wyborców.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) przekazuje w miejscu zamieszkania kopertę zwrotną przedstawicielowi Poczty Polskiej, najpóźniej do dnia 7
maja 2015r., pod warunkiem, że zgłosił taka potrzebę przy odbieraniu bądź dostarczaniu pakietu wyborczego.
Wyborca może osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do dnia 8 maja 2015 r. do Urzędu Gminy Lutomiersk Pl. Jana Pawła II nr 11 pokój nr 1 do godz. 15:30, lub w dniu 10 maja 2015 r. do
właściwej obwodowej komisji wyborczej w godz. 7:00 – 21:00.
UWAGA: wyborca, który przed dniem pierwszego głosowania dokonał zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, również w przypadku ewentualnego ponownego głosowania
będzie głosował korespondencyjnie. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prześle mu pakiet wyborczy na ten sam adres, na który przesłał pakiet wyborczy przed pierwszym głosowaniem.
Nie ma możliwości zmiany tego adresu. Wyborca może zrezygnować z głosowania korespondencyjnego. W tym celu powinien wziąć zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek w tej
sprawie wyborca powinien złożyć w urzędzie gminy, w której jest ujęty w spisie wyborców. Złożenie wniosku powinno nastąpić przed wysłaniem przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
pakietu wyborczego, lub po tym terminie, jeżeli wyborca zwróci pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym.
W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania (II tura) wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego do dnia 27 kwietnia 2015 r., może w dniach 11 maja 2015
r. do 14 maja 2015 r. zgłosić w Urzędzie Gminy, w której wpisany jest do rejestru wyborców zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu.
									
									

Wójt Gminy
/-/ Tadeusz Borkowski

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
OBSŁUGIWANE MIEJSCOWOŚCI :

DZIEŃ WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
NIESORTOWANYCH lub POZOSTAŁYCH PO
SORTOWANIU

DZIEŃ WYWOZU ODPADÓW
SORTOWANYCH SUCHYCH
oraz DZIEŃ WYWOZU SZKŁA

LUTOMIERSK, WRZĄCA

7............20.......Kwiecień
4............18.......Maj
1......15…..29…...Czerwiec

BABICZKI, BABICE ,STANISŁAWÓW STARY I STANISŁAWÓW
NOWY, WOLA PUCZNIEWSKA, MIANÓW,FRANCISZKÓW,
MADAJE NOWE, ŻURAWIENIEC,ORZECHÓW,
MALANÓW,CHARBICE GÓRNE, PUCZNIEW -LEONÓW ,
JEZIORKO, KAZIMIERZ ( + Zdziechów - ul. Rekreacyjna)

8...........21…..Kwiecień
5...........19......Maj
2......16…...30…..Czerwiec

28..................Kwiecień
25..................Maj
22..................Czerwiec

9..........22.......Kwiecień
6..........20.......Maj
3..........17.......Czerwiec

28..................Kwiecień
25..................Maj
22..................Czerwiec

9..........22.......Kwiecień
6..........20.......Maj
3..........17.......Czerwiec/2015

29...................Kwiecień
26...................Maj
23...................Czerwiec/2015

JERWONICE,CZOŁCZYN,PUCZNIEW,SZYDŁÓW,SZYDŁÓWEK,
ZYGMUNTÓW,ZOFIÓWKA, CHARBICE DOLNE, ZDZIECHÓW,
ZDZIECHÓW NOWY I ZDZIECHÓW KOLONIA, MIROSŁAWICE,
ALBERTÓW.
ZALEW,WYGODA MIKOŁAJEWSKA, MIKOŁAJEWICE,
MIKOŁAJEWICE KOLONIA,DZIEKTARZEW,
ANTONIEW, LEGENDZIN, BECHCICE-KOLONIA,
BECHCICE-PARCELA, BECHCICE-WIEŚ,
FLORENTYNÓW,PRUSINOWICE,PRUSINOWICZKI,

29...................Kwiecień
26...................Maj
23...................Czerwiec

