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URZĄD MARSZAŁKOWSKI DOFINANSOWAŁ ZAKUP SPRZĘTU  
DLA JEDNOSTEK OSP

Relacja z XXIV i XXVSesji Rady Gminy Lutomiersk

300 tys. zł z budżetu Województwa Łódzkiego otrzymali do podziału samorzą-
dowcy z 20 gmin województwa łódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie miej-
scowych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Środki finansowe pozwolą na 
zakup sprzętu do ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, 
klęską żywiołową lub innym zagrożeniem.  Doceniając poświęcenie oraz służbę 
strażaków-ochotników, miałem przyjemność podpisać dziś umowy z 20 przed-
stawicielami gmin na dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych – mówił 
po uroczystości marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień. – Samorząd  
Województwa Łódzkiego stara się, by zarówno państwowa jak i ochotnicza straż 
była odpowiednio wyposażone w sprzęt, samochody oraz obiekty. 

Wyposażanie strażaków daje nam dużą satysfakcję, ale i poczu-
cie, iż wypełniamy w ten sposób wolę naszych mieszkańców, dla któ-
rych poczucie bezpieczeństwa jest istotne. Umowy z przedstawi-
cielami samorządów lokalnych w dniu 10.07.2012 roku podpisali  
w Lutomiersku marszałek Witold Stępień oraz wicemarszałek Artutr Bagieński. 
Finansowe wsparcie otrzymały następujące gminy: Błaszki, Chąśno, Czerniewice, 
Krośniewice, Krzyżanów, Kutno, Lutomiersk, Mniszków, Opoczno, Pabianice, Para-
dyż, Pęczniew, Poddębice, Rzeczyca, Sędziejowice, Strzelce, Wieluń, Zadzim, Zło-
czew, Żychlin. Jest to już czwarte dofinansowanie. 

W latach 2009-2011 - 28 gmin otrzymało 750 tys. zł. Przekazywane od 4 lat 
przez Województwo Łódzkie środki finansowe wykorzystywane są przez gminy na 
zakup różnego sprzętu ratowniczego,  m. in. pompy szlamowe, aparaty powietrz-
ne, zestawy do ratownictwa drogowego, rozpieracze hydrauliczne, motopompy, 
defibrylatory, pilarki spalinowe, radiotelefony, agregaty prądotwórcze, systemy 
elektronicznego powiadamiania itp.

Głównym punktem obrad XXIV sesji Rady Gminy Lutomiersk, która odbyła się 27 czerwca br., było rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Lutomiersk za 
2011 roku oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lutomiersk. Sprawozdanie było analizowane przez komisje stałe rady. Członkowie komisji zaopiniowali wykona-
nie budżetu gminy za 2011 pozytywnie. Również Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi oceniła sprawozdanie pozytywnie. Rada Gminy Lutomiersk jednogłośnie podję-
ła uchwałę w sprawie wykonania budżetu i udzieliła wójtowi absolutorium. Ponadto radni zapoznali się z funkcjonowaniam oświaty na terenie gminy, które przedstawiła 
Pani Agnieszka Kiedrzyńska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Oświaty w Lutomiersku. Na sesji przyjęto do realizacji projekt systemowy „Mały człowiek – duże możliwości” 
w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Środki finansowe pozyskane w ramach projektu będą wykorzystane na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkół Podstawowych. Łączna wartość 
dofinansowania to 64.764,67 zł. Ponadto podjęto uchwały w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku, wymagań jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,  uchylono uchwałę w sprawie 
zakazu poboru wody, rozpatrzono skargi i wnioski, które wpłynęły do Rady Gminy Lutomiersk, wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie 
gminy Lutomiersk na 2012 r.

Podczas XXV sesji, która odbyła się w dniu 21 sierpnia br. radni zapoznali się z informacją Wójta Gminy z realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2012 r. oraz z informacją 
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 r.

Wprowadzono zmianę do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku i dokonano zmian w budżecie gminy Lutomiersk na 2012 r. Wszyst-
kie podjęte na sesjach uchwały udostępnione zostały w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) prowadzonym przez Urząd Gminy Lutomiersk pod adresem:  
www.bip.lutomiersk.akcessnet.pl.

73 rocznica wybuchu II wojny światowej
Z udziałem władz samorządowych, kombatantów, 

Ochotniczych Straży Pożarnych oraz nauczycieli i mło-
dzieży szkolnej odbyły się w Lutomiersku uroczyste 
obchody 73 rocznicy wybuchu II wojny światowej. 

Mszę Świętą za Ojczyznę w kościele parafialnym 
Matki Boskiej Szkaplerznej sprawowali: 

ksiądz Marek Kowalski proboszcz parafii  Luto-
miersk i ksiądz Krzysztof Majacz proboszcz parafii 
Mikołajewice. 

Po Mszy Świętej władze samorządowe, kombatan-
ci, druhowie OSP  złożyli wiązanki kwiatów i zapalili 
znicze w miejscach pamięci na terenie Gminy Luto-
miersk. 
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W dniach 8-9 września br. odbył się już 9 Jarmark Wojewódzki - Mixer  
Regionalny. Organizatorem imprezy był Urząd Marszałkowski w Łodzi. W regio-
nalnym święcie przy Hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi wzięło 
udział około 120 wystawców. W jarmarku jak co roku uczestniczyła również Gmina 
Lutomiersk. Urząd Gminy Lutomiersk przygotował materiały promocyjne: mapki  
i foldery turystyczne. Wyświetlana była także prezentacja multimedialna o Gminie 
Lutomiersk. Stoisko ze względu na ciekawy wystrój oraz różnorodność produktów 
i lokalnych wyrobów cieszyło się wśród zwiedzających bardzo dużym zaintereso-
waniem. 

MIXER REGIONALNY 2012

GMINNE INWESTYCJE

1.  Z końcem czerwca zostały zakończone prace budowlane związane z remontem 
i rozbudową Ośrodka Zdrowia w Lutomiersku. Obecnie trwa odbiór techniczny 
budynku, którego ostatecznie ma dokonać Powiatowy Inspektorat Nadzoru Bu-
dowlanego. Po odbiorze obiekt zostanie przekazany do eksploatacji.

2.  Trwają roboty związane z budową kompleksu sportowego w ramach programu 
„Moje boisko - Orlik 2012”. Prace zostaną zakończone w październiku 2012r.

3.  Trwają roboty związane z termomodernizacją budynku komunalnego w Kazimie-
rzu przy Pl. Kościuszki 1 - tj. budynek w którym znajduje się Ośrodek Zdrowia.

4.  Zakończono wymianę okien w Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku 
- wymieniono część okien w szkole oraz w sali gimnastycznej.

5.  Trwa przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy łącznika 
Szkoły Podstawowej w Lutomiersku z salą gimnastyczną.

SZCZAWNICA
W dniach 01-02 września br. odbyła się zorganizowana przez Gminę Lutomiersk 

wycieczka dla sołtysów z terenu naszej gminy do Szczawnicy. Jedną z atrakcji  
wycieczki był spływ przełomem Dunajca, który był wspaniałą okazją obcowania 
z dziką niezmienioną od lat pienińską przyrodą, ponadto opowieści flisaków umi-
liły czas spędzony na łodzi.

Drugiego dnia uczestnicy wycieczki wraz z przewodnikiem zwiedzili Wąwóz  
Homole, który jest jedną z największych przyrodniczych atrakcji Pienin. Ten ma-
lowniczy rezerwat przyrody położony jest ok 3 km od Szczawnicy w Małych Pieni-
nach na obszarze wsi Jaworki.

Po wąskim dnie doliny płynie potok Kamionka, a niezwykłe i malownicze  
kaskady wprawiają w zdumienie. Po godzinie wycieczkowicze dotarli do polany,  
na której położone jest schronisko Groń Palenica. Z polany uczestnicy wyciecz-
ki podziwiali przepiękny widok w kierunku Pienin Czorsztyńskich z widocznymi 
Trzema Koronami.

GOSPODARKA DROGOWA
1.) Zakończono prace drogowe na n/w drogach gminnych:
a)   „Przebudowa odcinka drogi w Dziektarzewie” na odcinku o dł. 1, 5 km o wartości 

robót budowlanych w wys. 365.771,25 zł, na które Gmina Lutomiersk pozyskała 
dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wys. 90,-tys. zł.

b)  „Przebudowa centrum Lutomierska: przebudowa nawierzchni chodników” etap 
I ulice Dąbrowskiego i Moniuszki, na które przyznano Gminie Lutomiersk dotację 
z Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. w wys. 90.960,-zł. 
Wartość robót budowlanych stanowi kwota w wys. 143.386,54 zł.

c)   „Przebudowa odcinka drogi Wygoda – Mikołajewice” na odcinku o dł. ok. 1,5 km 
o wartości robót budowlanych w wys. 290.612,10zł.

d)  W bm. wrześniu został wykonany „REMONT NAWIERZCHNI ULIC: DĄBROWSKIE-
GO I MONIUSZKI W LUTOMIERSKU” za kwotę 127.515,92 zł.

2.)  Zakończono prace brukarskie przy wykonaniu wjazdu do budynku remizy O S P 
w Kazimierzu za kwotę 43.296,- zł polegające na ułożeniu kostki betonowej grub. 
8 cm na pow. ok. 400m2.

3.)  Zakończono dostawę kruszywa drogowego „dolomit” w ilości 2 000 ton o frakcji 
od 0- do 31,5 mm z przeznaczeniem na naprawy dróg gruntowych. Wartość do-
stawy to kwota w wys. 132.840,- zł. Łącznie utwardzono odcinki dróg na długości 
około 1,7 km.

4.)  Na przystankach komunikacji tramwajowej uzupełniono oznakowanie pionowe 
i  niezbędne wyposażenie .

5.)  Przed Szkołami Podstawowymi w Kazimierzu i w Lutomiersku dokonano odnowy 
oznakowania poziomego : przejść dla pieszych i miejsc postojowych. Na parkingu 
przy Gimnazjum w Lutomiersku namalowano 2 koperty z napisem GIMBUS.

6.)  Dla poprawy bezpieczeństwa na drogach zakupiono znaki drogowe pionowe 
w celu ich montażu lub wymiany na nowe.

7.)  W związku z planowaną wspólną realizacją zadania i zgłoszeniem przez Powiat 
Pabianicki wniosku o dotację w ramach wieloletniego programu pod nazwą: Na-
rodowy Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Do-
stępność – Rozwój, Gmina Lutomiersk udzieliła w miesiącu wrześniu br. pomocy 
finansowej Powiatowi Pabianickiemu na opracowanie dokumentacji technicznej 
dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3709 E Kazimierz – Puczniew, 
gm. Lutomiersk” w wys. 23.862,- zł.

Na ostatniej sesji Rady Gminy została podjęta uchwała w sprawie udzielenia w roku 
2013 pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu w formie dotacji w kwocie nie 
większej niż 1.200.00,- zł na wspólną realizację w/w zadania.
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Święto Plonów w Szydłowie
W niedzielę, 26 sierpnia społeczność gminy Lutomiersk świętowała doroczne 

Święto Plonów w parku podworskim w Szydłowie. Uczestnicy dożynek zebrali się o 
godzinie 14.00 przed Ochotniczą Strażą Pożarną. Stąd korowód dożynkowy wyruszył 
do głównego miejsca uroczystości. W korowodzie udział wzięli m.in. starostowie do-
żynek (Pani Alicja Zwolińska z Dziektarzewa i Pan Wiesław Pintera z Puczniewa), de-
legacje poszczególnych Kół Gospodyń Wiejskich, niosące przygotowane dożynkowe 
wieńce, szli także gospodarze uroczystości - władze samorządowe gminy Lutomiersk 
oraz zaproszeni na dożynki goście. 

W korowodzie kroczyły również poczty sztandarowe, Orkiestra Dęta Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Lutomiersku, a także druhowie Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej z terenu Gminy Lutomiersk. Uroczystości rozpoczęła polowa  
dziękczynna Msza Święta, odprawiona przez księdza Andrzeja Chmieleckiego  
proboszcza parafii Kazimierz, księdza kanonika Marka Kowalskiego proboszcza para-
fii Lutomiersk, księdza Krzysztofa Majacza proboszcza parafii Mikołajewice oraz księ-
dza Krzysztofa Strońskiego. Po zakończeniu polowej Mszy Świętej zaproszonych gości  
i wszystkich uczestników dożynek powitał Wójt Gminy Lutomiersk Tadeusz Borkow-
ski. Następnie starostowie dożynek wręczyli Wójtowi Gminy poświęcony w trakcie 
nabożeństwa chleb. W ramach programu estradowego, który wypełnił rozrywkową 
część Dożynek Gminnych zaprezentowały się: nowo powstały dziecięcy zespół tańca 
ludowego Lutomierzaczki, zespół folklorystyczny Szycha , Orkiestra Dęta Gminne-
go Ośrodka Kultury, Zespół muzyki dixielandowej Dixie Lutek, Zespół Pieśni i Tańca  
Wiśniowa Góra, Kabaret Afera, Janusz Nastarowicz z zespołem Colorado Band  
a całość zakończyła zabawa taneczna z zespołem Respect.

V impreza spławikowa 
o Mistrzostwo Gmin Nadnerzańskich

24 czerwca br. na rzece Ner w miejscowości Puczniew odbyła się  V spławikowa 
impreza o Mistrzostwo Gmin Nadnerzańskich drużynowo i indywidualnie. Zawo-
dy rozpoczęły się o godzinie 6.00, a udział w niej wzięło 7 drużyn wędkarskich:  
Konstantynów Łódzki, Wartkowice, Dąbie, Grabów, Świnice Warckie oraz 2 druży-
ny z Lutomierska.

Puchar Wójta Gminy Lutomiersk o Mistrzostwo Gmin Nadnerzańskich, dyplo-
my oraz nagrody za miejsca indywidualne  zostały wręczone na sali OSP Puczniew 
przez władze samorządowe Gminy Lutomiersk, Dąbia i Świnic Warckich.

Miejsca indywidualne zajęli:
    Marcin Smulik – Lutomiersk
    Marcin Szewczyk – Lutomiersk
    Ireneusz Andrzejczak – Dąbie
Miejsca drużynowo zajęli:
    Lutomiersk
    Konstantynów Łódzki
    Dąbie

Dożynki Gminne 2012

W okresie od 16.08.2012 r. do 29.08.2012 r. położono nakładki na niżej wymie-
nionych drogach powiatowych:

Wrząca o długości 440 m za kwotę 178 641,00 zł brutto

Od drogi wojewódzkiej 710 w kierunku Babic o długości 320 m za kwotę  
117 959,46 zł brutto

Od 3.09.2012 -7.09.2012 r. wykonano utwardzenie kruszywem drogi powiato-
wej od miejscowości Orzechów do granic powiatu pabianickiego w kierunku Sar-
nowa na długości ok. 400m i drogi powiatowej w miejscowości Malanów do granic 
powiatu pabianickiego ok. 150m za kwotę 60 000,00 zł brutto

Ponadto wykonano :
•   częściowe odkrzaczenie pobocza dróg powiatowych :w miejscowości Orze-

chów , Babice, na drodze Lutomiersk-Wygoda Mikołajewska
•  obustronną konserwację rowów i ścięcie poboczy przy drodze powiatowej od 

Lutomierska w kierunku miejscowości Zalew.
•  pielęgnacje drzew przy drodze powiatowej na Babiczkach i częściowo na Ba-

bicach
•   wymianę oznakowania pionowego na nowe na drodze powiatowej od Kazi-

mierza do Puczniewa i na skrzyżowaniach z drogami gminnymi
• malowanie oznakowania poziomego w Lutomiersku
•  prace konserwacyjne na mostach w ciągu dróg powiatowych w Puczniewie , 

Szydłowie i Babicach
• koszenie trawy w pasie dróg powiatowych w gm. Lutomiersk
Wyżej wymienione prace zostały wykonane przez powiat pabianicki.

Prace wykonane  na drogach powiatowych   
w Gminie Lutomiersk
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II ŚWIĘTO DZIEKTARZEWA

15 sierpnia 2012 r. odbył się festyn z okazji II Święta Dziektarzewa. Organizatorem 
imprezy  było Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Mieszkańców wsi,  Koło Gospo-
dyń Wiejskich oraz mieszkańcy  miejscowości  wraz z sołtysem. 

Przy muzyce uczestnicy festynu mogli kosztować potraw ze stołu wiejskiego i gril-
la, a dla miłośników słodyczy gospodynie przygotowały ciasta. Nie zabrakło również 
atrakcji dla najmłodszych.  Dzieci mogły uczestniczyć w konkursach, jeździć na kucy-
kach i bawić się na zjeżdżalni.

Nowa pracowNia plastyczNa 
w GmiNNym ośrodku kultury

W związku z zakończeniem działalności gospodarczej „HADES” w podziemiach bu-
dynku Gminnego Ośrodka Kultury, zostały zwolnione pomieszczenia, które zostaną 
wykorzystane na nową przestronną pracownię plastyczną. W sali głównej młodzież i 
dzieci będą mogły rozwijać swoje umiejętności artystyczne oraz organizować wysta-
wy swoich prac. W perspektywie do nowo wyremontowanych pomieszczeń zostaną 
zakupione komputery z oprogramowaniem do grafiki komputerowej.

NOWA LOKALIZACJA OŚRODKA ZDRO-
WIA W LUTOMIERSKU OD LISTOPADA!!!

Informujemy wszystkich mieszkańców gminy Lutomiersk korzystających 
z usług POZ „LUTMED”, że od miesiąca listopada 2012 roku Ośrodek Zdrowia w 
Lutomiersku , który znajduje się przy Pl. Jana Pawła II nr 12 (nad Ludowym Ban-
kiem Spółdzielczym) zostanie przeniesiony do nowego obiektu po generalnym 
remoncie przy ul. Dąbrowskiego 21. 

Wnętrze budynku po modernizacji jest nie do poznania. Przestronna reje-
stracja, gabinety lekarskie oraz zabiegowe, nowe sanitariaty, podjazdy dla osób 
niepełnosprawnych. Wymienione okna i drzwi. Dach pokryto blachodachów-
ką. Założono nowe instalacje: elektryczną, kanalizacyjną, wodną i gazową. 

Budynek dodatkowo został ocieplony i odmalowany. 
Przed budynkiem parkingi dla samochodów i nowo ułożone chodniki wzdłuż 

całej ulicy Dąbrowskiego. Godziny otwarcia Ośrodka Zdrowia pozostają bez 
zmian. W nowym budynku planowany jest również gabinet stomatologiczny.

X-lecie orkiestry
W niedzielne popołudnie 1 lipca, przy wspaniałej pogodzie na Placu Jana Pawła II 

odbył się koncert Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku z okazji 
X-lecia istnienia. 

Podczas godzinnego koncertu zaprezentowany został bardzo szeroki repertuar, od 
melodii filmowych znanych polskich kompozytorów poprzez  światowe przeboje mu-
zyki rozrywkowej oraz standardy taneczne  z gatunku samba, cha-cha, pasa doble, 
rock’n’roll i jive, które ucieleśniła pokazem para tańca towarzyskiego. 

Po koncercie  gratulacjom nie było końca, a publiczność podziękowała orkiestrze 
owacjami na stojąco.

Orkiestra zagrała w składzie:
Kapelmistrz - Zbigniew Żeno
 Kornety i trąbki -  Dariusz Kossakowski, Michał Hanc, Cezary Hanc, Wiesław Woź-
niak, Zdzisław Szczepaniak, Emilia Sęczkowska, Paulina Trębacz, Mariusz Grzonek
 Klarnety -  Joanna Grabowska, Igor Piotrowski, Marek Twardowski, Jacek Tarka, 
Bartłomiej Bucholc
 Saksofony altowe - Marta Pączek, Sylwia Krysiak, Daria Olejnik, Ilona Sosnowska,  
Hubert Pączek,  Szymon Antoniewicz
Saksofon tenorowy - Michał Miller
Saxhorny altowe - Mirosław Janiak, Krzysztof Szymborski
Saxhorny tenorowe- Piotr Kiedrzyński, Krzysztof Zakrzewski
Baryton - Dominik Hanc
Sax Baryton - Krzysztof Rychlik
Puzony – Ewa Łopatecka, Karolina Kosztowny
Tuby - Grzegorz Janiak, Mateusz Hanc, Klaudia Pierzchała
Instrumenty perkusyjne - Andrzej Zakrzewski,  Andrzej Wojtaszczyk,
Piotr Pączek

Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej 
"Kolory Polski" z zespołem Trombastic

1 września br. w Klasztorze Ojców Salezjanów w Lutomiersku wystąpił zespół 
„Trombastic” w ramach Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej „Kolory Pol-
ski”.  Artyści lubują się w muzyce renesansu i baroku, grają na wiernych kopiach 
instrumentów z okresu renesansu. Z okazji jubileuszu  25-lecia działalności arty-
stycznej zespołu „Trombastic” w murach kościelnych Klasztoru odbył się   kon-
cert  „Battalia”. Przed występem zorganizowano warsztaty wokalne. Jak co roku 
Wędrowny  Festiwal w Lutomiersku  cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. 
Organizatorem koncertu w Lutomiersku była Filharmonia Łódzka oraz władze sa-
morządowe Gminy Lutomiersk
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Dni Lutomierska rozpoczęły się 23 czerwca od sobótkowego turnieju seniorów 
w piłce nożnej o puchar Przewodniczącego Rady Gminy Lutomiersk. W rozgryw-
kach o w/w puchar na stadionie „SOKÓŁ” wzięły udział cztery drużyny.

i miejsce zajęła drużyna z Oldboys z Lutomierska
ii miejsce zajęła drużyna z Mks z Mianowa
iii miejsce zajęła drużyna Jaro team z Niesięcina
iV miejsce zajęła drużyna konsport Lutomiersk

O godzinie 17.00 rozpoczął się koncert „Dzieci - Rodzicom”. Na scenie wystąpili 
uczniowie Szkół Podstawowych i Gimnazjum. 

Po koncercie odbył się niezwykły pokaz walk rycerskich, który cieszył się ogrom-
nym zainteresowaniem. Zorganizowano m.in. zawody trzymania miecza oraz sta-
nowisko przymierzania uzbrojenia. 

Na koniec wszyscy uczestnicy imprezy mogli pobawić się na dyskotece pod 
gwiazdami z prowadzącym DJ SYDO. W niedzielę, 24 czerwca o godz. 16.00 na 
stadionie K.S Sokół rozpoczęła się oficjalna część uroczystości. 

Po powitaniu zaproszonych gości na dużej scenie zadebiutował dziecięcy zespół 
tańca ludowego LUTOMIERZACZKI. 

Zaprezentowała się również Orkiestra Dęta GOK w Lutomiersku, która w tym 
roku obchodziła X-lecie istnienia. Z Ośrodka Kultury zaprezentowały się również 
zespół folklorystyczny SZYCHA i zespół muzyki dixielandowej DIXIE LUTEK jak rów-
nież młodzież z popisami tańca nowoczesnego HIP HOP i BREAK DANCE.

O godz. 18.30 wystąpiła wschodząca gwiazda muzyki R’N’B KORDIAN KACPER-
SKI z atrakcyjnym zespołem tanecznym. W tym dniu niecodziennym występem po-
pisał się zespół CZARDASZ TRIO grający muzykę klasyczną w tak ciekawej scenerii, 
ale przyjęty bardzo gorąco przez publiczność. 

Gwiazdą wieczoru podczas Dni Lutomierska była disco-polowa grupa AKCENT 
.Wieczór zakończył koncert zespołu RED COVER, który przypomniał wiecznie na 
czasie największe przeboje Czerwonych Gitar. Impreza zakończyła się pokazem 
laserowym. W ramach Dni Lutomierska odbyły się również zawody wędkarskie 
- V  impreza spławikowa o mistrzostwo Gmin Nadnerzańskich o Puchar Wójta 
Gminy Lutomiersk.

DNI LUTOMIERSKA

PORZĄDKOWY NUMER
NIERUCHOMOŚCI OBOWIĄZKOWY
Na podstawie art. 47 b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 

17.05.1989r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287): właściciele nieruchomości 
zabudowanych mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie 
frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. W przypadku gdy budynek 
położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę umieszcza  się również 
na ogrodzeniu. Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również 
nazwę ulicy lub placu, a w miejscowości bez ulic lub placów albo posiadających 
ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości. Obowiązkiem jest również utrzy-
mywanie tej tabliczki w należytym stanie. Jednocześnie informujemy, że zgodnie 
z pismem z dnia 10 września br. Posterunku Policji w Lutomiersku, brak tabliczki z 
numerem porządkowym nieruchomości stanowi wykroczenie z art. 64 § 1 kodek-
su wykroczeń. Ponadto brak numeru porządkowego bardzo utrudnia pracę straży 
pożarnej i pogotowiu ratunkowemu w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia !!!

LOGA::::::::::::::::::::::::::::::::::

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku sukcesywnie realizuje projekt 
„Krok w przyszłość”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. W tym roku beneficjentami projektu jest 20 osób, które są osobami 
bezrobotnymi, bądź rolnikami zamieszkującymi Gminę Lutomiersk, korzystającymi ze 
wsparcia OPS.  

Do tej pory w ramach realizacji projektu  zorganizowano i przeprowadzono szkole-
nia, które zostały podzielone na trzy etapy. W dniach od 09.07.2012 r. do 30.07.2012 r. 
zostały zrealizowane szkolenia indywidualne i grupowe z psychologiem, które miały na 
celu diagnozę aktualnej sytuacji życiowej i cech osobowościowych uczestników projek-
tu oraz podniesienie ich samooceny oraz wiary we własne możliwości. Omówiono tak-
że charakterystykę procesu komunikacji, kształtowanie postawy asertywnej, radzenie 
sobie z konfliktami oraz przyjmowanie oceny innych osób. Szkolenia wzbudziły moty-
wację do zmiany swojej obecnej sytuacji życiowej i nauczyły radzić sobie z przeciwno-
ściami i trudami napotykanami w codziennym życiu, także zawodowym.

Kolejnym etapem realizacji projektu były szkolenia indywidualne i grupowe z do-
radcą zawodowym. Szkolenia trwały od 31.07.2012r do 22.08.2012r. W trakcie szkoleń 
zdiagnozowane zostały predyspozycje zawodowe uczestników, zbudowano Indywi-
dualny Plan Działania oraz Indywidualny Plan Aktywizacji Zawodowej dla każdego z 
beneficjentów. Zdobyta wiedza w zakresie metod poszukiwania pracy, sporządzania 
pisemnej oferty dla pracodawcy, a także przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej 
niewątpliwie pomoże skutecznie poszukiwać zatrudnienia na rynku pracy.

Uczestnicy projektu ukończyli także szkolenie z zakresu kreowania wizerunku, 
gdzie zapoznali się m.in. ze standardami odpowiedniej autoprezentacji, mowy ciała 
w rozmowie kwalifikacyjnej oraz  z zasadami savoir -vivre. Wszystkim beneficjentom 
po zakończonych szkoleniach wręczono certyfikaty. Realizując projekt, w ramach dzia-
łań o charakterze środowiskowym w dniach 12.06.2012 r. – 15.06.2012 r. została zor-
ganizowana wycieczka integracyjno – edukacyjna do Zakopanego dla beneficjentów 
projektu oraz członków ich rodzin. Głównym celem wycieczki była integracja uczestni-
ków w wymiarze społecznym i rodzinnym, polepszenie się stosunków międzyludzkich, 
zredukowanie stresu, a także zapoznanie się z historią Zakopanego i dobrami kultury 
podhalańskiej. Uczestnicy wycieczki zwiedzili m.in.: zespół dworsko – parkowy w Kuź-
nicach, skąd wjechano kolejką linową na Kasprowy Wierch. Zwiedzono także Dolinę 
Kościeliską, Muzeum Powstania Chochołowskiego, Muzeum Tatrzańskie i Willę Oksza. 
Wjechano kolejką na Wielką Krokiew i Gubałówkę. Uczestnicy wycieczki mogli zrelak-
sować się w termach podhalańskich oraz na koncercie muzyki góralskiej.  

Ponadto w dniach 04.08.2012r do 13.08.2012 r zorganizowano wyjazd integracyjny 
dla dzieci uczestników projektu nad Morze Bałtyckie do miejscowości Łeba. Wyjazd 
miał charakter socjoterapeutyczno- integracyjny. Kolejnym etapem projektu będzie re-
alizacja szkoleń zawodowych dla beneficjentów oraz uzupełnienie wykształcenia przez 
jednego z uczestników projektu.
Projekt „krok w przyszłość” realizowany przez gminny Ośrodek Pomocy społecznej  
w Lutomiersku jest współfinansowany przez Unię europejską ze środków europejskiego 
Funduszu społecznego w ramach poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego kapitał Ludzki
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Wakacje, wakacje i już po wakacjach.
Szkoła Podstawowa w Szydłowie

Gimnazjum w roku szkolnym 2012

Z ŻYCIA SZKÓŁ
Gimanzjum - rozpoczęcie rokuRozpoczęcie roku szkolnego 2012/13 

w Szkole Podstawowej w Kazimierzu Nic Nie może przecież wieczNie trwać!!!
Wakacje minęły jak z przysłowiowego bicza strzelił. Ani się nie obejrzeliśmy, 

a  już rozpoczął się nowy rok szkolny. Jaki będzie? To pytanie zadają sobie wszyscy. 
Trzecioklasiści mają tę świadomość, iż to ostatni i najtrudniejszy rok wytężonej pra-
cy, ponieważ czekają ich egzaminy gimnazjalne i spotkanie z nowym, dorosłym ży-
ciem. Drugoklasiści pod okiem czujnych pedagogów zmierzą się z projektami edu-
kacyjnymi. Dla pierwszoklasistów to najtrudniejszy moment. Diametralnie zmienia 
się ich życie: nowa szkoła, nauczyciele, koledzy, wymagania ale również pierwsze 
zakochania i nowe przyjaźnie słowem inny, nieznany świat.

Aby czuli się jak najlepiej w murach naszego gimnazjum, cała społeczność szkol-
na postanowiła im pomóc. Starsi koledzy aktywnie uczestniczą w programie ada-
ptacyjnym dla klas pierwszych, a nauczyciele otaczają „młodych” opieką. Mamy 
nadzieję, że nowi szybko się zadomowią i będą dumni z tego, iż są uczniami Gim-
nazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku.

Jeszcze na zakończenie kieruję kilka słów do pesymistów. Czy czujecie dotyk 
piasku, muskającego wasze stopy, czy słyszycie szum wiatru o poranku, czy roz-
koszujecie się letnim słońcem ? Nie? To wytężcie waszą tymczasowo zachwianą 
wyobraźnię, bo jeszcze tylko wrzesień październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, 
marzec, kwiecień, maj i ……… wakacje, znów będą wakacje. A póki co pozostają 
wspomnienia i świat marzeń. Trzymajcie się ciepło i myślcie pozytywnie.

Małgorzata Wybór

Dnia 3 września uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ka-
zimierzu po wakacyjnej przerwie rozpoczęli rok szkolny mszą świętą odprawioną 
przez ks. Andrzeja Chmieleckiego – proboszcza parafii w kościele parafialnym w 
Kazimierzu. Przybyłych w tym dniu do placówki uczniów i ich rodziców przywitała 
Pani mgr Anna Skępska - Dyrektor szkoły oraz wychowawcy i nauczyciele. Pani Dy-
rektor w okolicznościowym przemówieniu, podjęła kwestie ważne dla wszystkich 
uczniów, związane z bezpieczeństwem i nauką oraz przedstawiła plan organizacji 
pracy szkoły, przydział klas i wychowawstw. W roku szkolnym 2012/13 w szkole 
pracuje łącznie z dyrektorem 14 nauczycieli w tym 9 w pełnym wymiarze godzin. 
Pozostali nauczyciele uzupełniają etaty w innych placówkach:
mgr anna skępska – informatyka,
mgr iwona Podstawczyńska – wychowanie przedszkolne
mgr Bożena kacprzak – edukacja wczesnoszkolna, wychowawstwo kl. i
mgr Monika głodny - edukacja wczesnoszkolna, plastyka, wychowawstwo kl. ii
mgr agata H. wiśniewska – edukacja wczesnoszkolna, wychowawstwo kl. iii
 mgr inż. anna Makowska – przyroda, wychowawca świetlicy, wychowawstwo kl. iV
Mirosława Śmiałkowska – matematyka, technika, wychowawstwo kl. V
mgr alicja knigawka – język polski, wychowawstwo kl. Vi
mgr Justyna Jasińska - Jończyk – język angielski
mgr anna adaszyńska – historia, wych. do życia w rodzinie
mgr arkadiusz szpot – wychowanie fizyczne
mgr Piotr zganiacz - muzyka
mgr irena Białecka – religia, biblioteka
mgr agnieszka depczyńska – pedagog, logopeda
Dyrektor szkoły i nauczyciele, jak każdego roku zapewnią uczniom wszechstronny 
rozwój psycho - fizyczny. 

Z myślą o rozwijaniu zainteresowań i poszerzaniu wiedzy przygotowano ofertę 
zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań (koło polonistyczne, matematyczne, przy-
rodnicze, językowe, historyczne, plastyczne), zajęć wyrównawczych, lekcji poza 
terenem szkoły, wycieczek krajoznawczo - turystycznych. 

Chętni uczniowie będą mogli nabywać nowe doświadczenia, przydatne w póź-
niejszym życiu społeczno – kulturowym pełniąc różnorodne funkcje w samorządzie 
szkolnym, pracując w sklepiku szkolnym i bibliotece, tworząc asystę kościelną.

W czasie wakacji w szkole odbyło się wiele prac konserwatorskich. Przeprowa-
dzono kompleksowy remont oddziału przedszkolnego. 

Przebudowano łazienkę na dolnym korytarzu, pomalowano dwie sale lekcyjne, 
część korytarzy, wymieniono drzwi oraz dokonano bieżących napraw. Zakupiono 
wykładzinę i meble do oddziału przedszkolnego i klasy I.

W noWym roku szkolnych 2012/13
życzymy uczniom szkół Gminy Lutomiersk

satysfakcji ze zdobywanej wiedzy
oraz pozytywnych ocen

dyrektor i nauczycieLe sp w kazimierzu.

W roku szkolnym 2012/2013 w trzech klasach pierwszych Gimnazjum im. Lesz-
ka Czarnego w Lutomiersku rozpoczęło naukę 59 uczniów. W klasach Ia i Ic zo-
stały utworzone grupy realizujące rozszerzony program z informatyki, natomiast 
w klasie Ib powstała grupa realizująca rozszerzony program z języka angielskiego. 
Młodzież ma możliwośc rozwijania swoich talentów i zainteresowań poprzez udział 
w zajęciach dodatkowych proponowanych przez nauczcieli, między innymi: spor-
towych, artystycznych, kołach przedmiotowych. Dla uczniów klas trzecich zostały 
zorganizowane zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego. Uczniowie 
mogą również skorzystać z dodatkowych zajęć z matematyki i języka polskiego. 
Młodzież naszego gimnazjum bierze udział w projekcie „Zostać przedsiębiorczym” 
- klasy pierwsze i IIa oraz projekcie z języka angielskiego „Uczeń Online”. W okresie 
wakacyjnym w budynku gimnazjum zostały przeprowadzone liczne prace remon-
towo - konserwatorskie, między innymi: wymieniono część stolarki okiennej, sale 9 
i 10 zostały odnowione, podłogi pokryte zostały nowymi wykładzinami. Serdecznie 
dziękuję Władzom Samorządowym, Rodzicom i Sponsorom za pomoc w przygoto-
waniu Gimnazjum do nowego roku szkolnego.

Andrzej Stasiak

Wakacje, wakacje i już po wakacjach, znowu do szkoły! Co nas czeka w tym no-
wym roku szkolnym? Wraz z klasą szóstą odszedł zarząd Samorządu Uczniowskie-
go, władzę przejęła Maja Chmielecka ucz. klasy 6, która doskonale poprowadziła 
uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego. Samorząd Uczniowski krótką inscenizacją 
przywitał brać uczniowską i pierwszoklasistów w szkole, życząc wszystkim samych 
piątek i szóstek, wspominał 1 września 1939 roku. Pani dyrektor powitała gości: 
Księdza Krzysztofa i wiceprzewodniczącą Rady Gminy Panią Leokadię Bujnowicz. 
Powitała też nowego pedagoga – siostrę Zofię, która będzie uczyła religii w naszej 
szkole. Uczniowie dowiedzieli się, kto będzie wychowawcą ich klasy i rozeszli się 
do izb lekcyjnych, gdzie czekały na nich niespodzianki. W bieżącym roku szkolnym 
w naszej szkole mamy dwa oddziały przedszkolne w związku z czym zostały przy-
gotowane dwie izby przedszkolne, zakupiono zabawki, wykładzinę podłogową, 
pomalowane zostały stoliki i krzesełka, odnowiono plac zabaw. W czasie wakacji 
została odmalowana izba lekcyjna klasy czwartej i zakupiono do niej nowy  kolo-
rowy segment. W kolejnej klasie wymieniono wykładzinę, została wycyklinowana 
podłoga, odmalowano ściany na korytarzu i bramę wjazdowa. 

Zmartwiło nas to, że nie możemy zorganizować festynu szkolnego w zaplanowa-
nym terminie 15 września, niestety nie otrzymaliśmy zgody od urzędu celnego ale 
już dziś przygotowujemy się do tego, aby odbył się on 15 czerwca, był atrakcyjny 
dla rodziców, dziadków, cioć i wujków naszych dzieci, dla mieszkańców Szydłowa 
i okolic a także dla całej społeczności gminnej. Dziś przepraszamy za zmiany i ser-
decznie zapraszamy w czerwcu. 

W imieniu uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza DZIĘKU-
JEMY Wójtowi Gminy w Lutomiersku Panu Tadeuszowi Borkowskiemu oraz Prze-
wodniczącemu Rady Gminy Panu Tadeuszowi Rychlikowi i całej Radzie Gminy za 
sfinansowanie prac na rzecz naszej szkoły oraz za pozwolenie rodzicom na zorga-
nizowanie „Kawiarenki u wieszcza Adama” na tegorocznych Dożynkach Gminnych. 
Uczestnicy dożynek chętnie zaglądali na nasze stoisko, wykazywali zainteresowa-
nie naszą szkołą.       Celina Wojtas
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Z ŻYCIA SZKÓŁ
Święto Mamy i Taty. Szkoła Podstawowa w Szydłowie

15 czerwca 2012 r. był wyjątkowym dniem dla rodziców, uczniów nauczycieli 
związanych ze SP. im. A. Mickiewicza w Szydłowie, bo słoneczne popołudnie stało 
się czasem wspólnej zabawy oraz biesiadowania z okazji Święta Mamy i Taty. Im-
preza miała niecodzienną oprawę, ponieważ odbyła się na boisku szkolnym, na 
którym pojawiła się scena. Była ona miejscem, z którego dzieci wyraziły słowa mi-
łości, podziękowania skierowane do rodziców. Uczniowie klas 0 – II przedstawili 
montaże słowno – muzyczne, natomiast klasa III przekonała, że ma aktorstwo we 
krwi. 

Wystawiła sztukę „Czerwony Kapturek” pół żartem pół serio. Wszystkich zasko-
czyła kolorowa, przebogata scenografia. Natomiast uczniowie klas IV – VI przygo-
towali dla swoich najbliższych Koncert Życzeń, wykazując się wielokrotnie talen-
tami recytatorskimi, wokalnymi i tanecznymi. Należy dodać, że utwory poetyckie 
dedykowane rodzicom wyszły spod piór uczniów klasy IV. Niejedna łza zakręciła się 
w oku Mamy i Taty, kiedy wszystkie dzieci zaśpiewały piosenkę „Cudownych rodzi-
ców mam”. Na koniec występów widownia mogła podziwiać układ choreograficzny 

12 sierpnia plac Jana Pawła II wypełnił się dziećmi i ich rodzicami, a to z okazji 
specjalnie przygotowanego dla nich festynu wakacyjnego. Zabawa pod tytułem 
„Taneczna podróż dookoła świata” szybko przypadła do gustu uczestnikom i niko-
go nie trzeba było namawiać do wspólnych tańców w rytmie światowych przebo-
jów muzycznych. Całość dopełniły gry, zabawy oraz warsztaty z malowania twarzy. 
Roztańczone, kolorowe i radosne dzieci czekają już na kolejne wakacje.

Wakacyjny festyn dla dzieci

 Prawo do zasiłku rodzinnego i odpowiednich dodatków do zasiłku rodzinnego za 
miesiące wrzesień i październik 2012r. uzależnione jest od dostarczenia w określo-
nym terminie - wskazanym przez organ właściwy - do 30 września 2012r., zaświad-
czenia potwierdzającego fakt podjęcia lub kontynuacji nauki w szkole od września 
2012r. Niedopełnienie takiego warunku przez stronę, zgodnie z art. 162 Kodeksu 
postępowania administracyjnego, spowoduje wygaśnięcie prawa do zasiłku rodzin-
nego oraz odpowiednich dodatków do zasiłku rodzinnego za miesiące wrzesień 
i październik 2012r. Przyznany dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez 

 dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na w/w dziecko/i zostanie 
wypłacony za miesiące: wrzesień 2012r. oraz październik 2012r. pod warunkiem 
(art. 162 § 2 KPA) doniesienia: a) zaświadczenia szkoły ponadgimnazjalnej o konty-
nuowaniu nauki w nowym roku szkolnym 2012/ 2013; b) dokumentu potwierdza-
jącego tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu 
zapewniającym zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot publiczny (dotyczy do-
datku do zasiłku rodzinnego w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w któ-
rej znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej).

„Bollywood”, który później rodzice odtańczyli ze swoimi pociechami. Ciekawym 
punktem spotkania był pokaz hobby oraz przedmiotów zbieranych przez naszych 
uczniów. Ich różnorodność, bogactwo przerosły wszelkie oczekiwania i wyobraże-
nia, bo czegóż tu nie było. 

Można było obejrzeć naklejki , gazety, maskotki, a nawet żywe ptaki i zwierzę-
ta. Później przyszedł czas na wspólne pieczenie kiełbasek zakupionych przez Radę 
Rodziców i lody zasponsorowane przez wójta Gminy w Lutomiersku Pana Tadeusza 
Borkowskiego. Wójt wraz z przewodniczącym Rady Gminy Panem Tadeuszem Ry-
chlikiem byli również ważnymi gośćmi. Kiedy głód został zaspokojony, przy dźwię-
kach muzyki zaczęły się tańce i korowody Popołudniowa impreza była świetną oka-
zją do spotkania się i rozmów dla całej wspólnoty szkolnej. Udowodniła, że szkoła 
to nie tylko miejsce nauki, ciężkiej pracy, ale także miejsce, gdzie można miło i 
atrakcyjnie spędzić czas na wspólnej zabawie. J. Fornalczyk - Kocik

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW POBIERAJĄCYCH ZASIŁEK RODZINNY NA DZIECI ROZPOCZYNAJĄCE LUB UCZęSZCZAJĄCE DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 
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Od dnia 1 sierpnia 2012r. osoby uprawnione do alimentów lub ich przedstawi-
ciele ustawowi - rodzice mogą składać wnioski o przyznanie świadczeń z Funduszu 
Alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy. Rozpocznie się on 1 października 
i potrwa do 30 września 2013r. Osoby, które będą się ubiegać o ŚWIADCZENIA 
Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO są zobowiązane dołączyć do wniosku odpowied-
nie dokumenty: 

1) dokumenty poświadczające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio: 
a) zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia o dochodzie człon-

ków rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fi-
zycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalenda-
rzowym poprzedzającym okres świadczeni owy; 

b) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów 
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedza-
jącym okres świadczeniowy; 

c) oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowa-
niu podatkiem  dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzo-
wym poprzedzającym okres świadczeni owy; 

 d) zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację 
o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprze-
dzającym okres świadczeniowy; 

e) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie 
o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogól-
nej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy; 

f) umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się 
w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy 
zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo od-
dania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty okre-
ślonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pocho-
dzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej; 

g) umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospo-
darstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną; 

h) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na 
rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawie-
rającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej 
przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub 
poza rodziną; 

 i) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych ali-
mentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową 
lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza ro-
dziny; 

j) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała 

je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie 
zawartej przed mediatorem: zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie 
egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, 
a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub informację właściwego 
sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności zwią-
zanych z wykonaniem tytułu wykonawczego 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 zamieszkania 
dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli zamieszkuje za granicą; 

k) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utra-
conego dochodu; 

l) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny 
oraz liczbę miesięcy w których dochód był osiągany, w przypadku uzyskania do-
chodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy; 

m)dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następu-
jącego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, w przypadku uzyskania 
dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy; 

2)  zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezsku-
teczności egzekucji alimentów zawierające informację o stanie egzekucji, 
przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu 
wyegzekwowania zasądzonych alimentów albo oświadczenie o bezskutecz-
ności egzekucji alimentów; 

3)  kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia 
na pobyt rezydenta długoterminowego 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 cu-
dzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573), lub w związku z uzyskaniem 
w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej; 

4)  inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń- 
m.in. 

• dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej; 
•  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 praw-

nego, orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby 
uprawnionej; 

•  orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku posiadania 
takiego orzeczenia przez osobę uprawnioną; 

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wy-
mienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego 
dokumentu.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Lutomiersku informuje, że dnia 
31 października 2012 roku kończy się 
okres zasiłkowy wypłaty świadczeń 
rodzinnych. Na nowy okres zasiłkowy 
2012/2013 tj. od dnia 1 listopada 2012 
roku do dnia 31 października 2013 
roku wnioski należy pobrać i składać 
w wydziale Świadczeń rodzinnych 
gminnego Ośrodka Pomocy społecz-
nej w Lutomiersku. Od dnia 1 listo-
pada 2012 r. do dnia 31 października 
2014 r. - Zasiłek rodzinny łącznie z do-
datkami przysługuje rodzinom wycho-
wującym dzieci, jeśli dochód w przeli-
czeniu na osobę nie przekracza kwoty 
539,00 zł, albo 623,00 zł – gdy człon-
kiem rodziny jest dziecko legitymujące 
się orzeczeniem o niepełnosprawności 
lub orzeczeniem o umiarkowanym albo 
o znacznym stopniu niepełnosprawno-
ści.

Od dnia 1 listopada 2012 r.:
1) wysokość zasiłku rodzinnego, wy-

nosi miesięcznie:
a) 77,00 zł na dziecko w wieku do 

ukończenia 5 roku życia,

b) 106,00 zł na dziecko w wieku po-
wyżej 5 roku życia do ukończenia 18 
roku życia,

c) 115,00 zł na dziecko w wieku po-
wyżej 18 roku życia do ukończenia 24 
roku życia;

2) wysokość dodatku do zasiłku ro-
dzinnego z tytułu urodzenia dziecka 
wynosi 1000,00 zł;

3) wysokość dodatku do zasiłku ro-
dzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem 
w okresie korzystania z urlopu wycho-
wawczego wynosi 400,00 zł miesięcznie;

4) wysokość dodatku do zasiłku ro-
dzinnego z tytułu samotnego wycho-
wywania dziecka wynosi 170,00 zł mie-
sięcznie na dziecko, nie więcej jednak 
niż 340,00 zł na wszystkie dzieci;

5) wysokość dodatku do zasiłku 
rodzinnego z tytułu wychowywania 
dziecka w rodzinie wielodzietnej wy-
nosi 80,00 zł miesięcznie na trzecie i na 
następne dzieci uprawnione do zasiłku 
rodzinnego;

6) wysokość dodatku do zasiłku ro-
dzinnego z tytułu kształcenia i rehabili-
tacji dziecka niepełnosprawnego wynosi:

a) 60,00 zł miesięcznie na dziecko w 
wieku do ukończenia 5 roku życia,

b) 80,00 zł miesięcznie na dziecko 
w wieku powyżej 5 roku życia do ukoń-
czenia 24 roku życia;

7) wysokość dodatku do zasiłku 
rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku 
szkolnego wynosi 100,00 zł na dziecko;

8) wysokość dodatku do zasiłku 
rodzinnego z tytułu podjęcia przez 
dziecko nauki w szkole poza miejscem 
zamieszkania wynosi:

a) 90,00 zł miesięcznie na dziecko 
w związku z zamieszkiwaniem w miej-
scowości, w której znajduje się siedzi-
ba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły 
artystycznej, w której realizowany jest 
obowiązek szkolny i obowiązek nauki, 
a także szkoły podstawowej lub gimna-
zjum w przypadku dziecka lub osoby 
uczącej się, legitymującej się orzecze-
niem o niepełnosprawności lub o stop-
niu niepełnosprawności,

b) 50,00 zł miesięcznie na dziecko 
w związku z dojazdem z miejsca za-
mieszkania do miejscowości, w której 
znajduje się siedziba szkoły, w przypad-

ku dojazdu do szkoły ponadgimnazjal-
nej, a także szkoły artystycznej, w której 
realizowany jest obowiązek szkolny i 
obowiązek nauki w zakresie odpowia-
dającym nauce w szkole ponadgimna-
zjalnej;

9) wysokość jednorazowej zapomo-
gi z tytułu urodzenia się żywego dziec-
ka wynosi 1000,00 zł na jedno dziecko;

10) wysokość zasiłku pielęgnacyjne-
go wynosi 153,00 zł miesięcznie;

11) wysokość świadczenia pielęgna-
cyjnego wynosi 520,00 zł miesięcznie.

Osoby ubiegające się o ustalenie 
prawa do zasiłku rodzinnego do wnio-
sku następujące dokumenty:

1) dokument stwierdzający tożsa-
mość osoby ubiegającej się o zasiłek 
rodzinny;

2) skrócony odpis aktu urodzenia 
dziecka lub inny dokument stwierdza-
jący wiek dziecka;

3) orzeczenie o niepełnosprawności 
albo o umiarkowanym lub znacznym 
stopniu niepełnosprawności – w przy-
padku gdy w rodzinie wychowuje się 
dziecko niepełnosprawne;

Świadczenia rodzinne
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4) zaświadczenie szkoły albo oświad-

czenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły 
– w przypadku gdy dziecko ukończyło 
18 rok życia;

5) zaświadczenie szkoły wyższej albo 
oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły 
wyższej – w przypadku osoby uczącej 
się lub osoby legitymującej się orzecze-
niem o umiarkowanym albo znacznym 
stopniu niepełnosprawności, jeżeli 
osoba uczy się w szkole wyższej;

6) dokumenty stwierdzające wysokość 
dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

a) zaświadczenia z urzędu skarbo-
wego albo oświadczenia członków ro-
dziny o dochodzie podlegającym opo-
datkowaniu na zasadach określonych 
w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 
26 lipca 1991 r. o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych, osiągniętym 
w roku kalendarzowym poprzedzają-
cym okres zasiłkowy;

b) oświadczenia członków rodziny 
rozliczających się na podstawie przepi-
sów o zryczałtowanym podatku docho-
dowym od niektórych przychodów osią-
ganych przez osoby fizyczne o dochodzie 
osiągniętym w roku kalendarzowym po-
przedzającym okres zasiłkowy;

c) oświadczenia członków rodziny 
o dochodzie niepodlegającym opodat-
kowaniu podatkiem dochodowym od 
osób fizycznych osiągniętym w roku 
kalendarzowym poprzedzającym okres 
zasiłkowy;

d) zaświadczenia albo oświadczenia 
członków rodziny zawierające informa-
cję o wysokości składek na ubezpiecze-
nie zdrowotne w roku kalendarzowym 
poprzedzającym okres zasiłkowy;

e) zaświadczenie właściwego orga-
nu gminy, nakaz płatniczy albo oświad-
czenie o wielkości gospodarstwa 
rolnego wyrażonej w hektarach prze-
liczeniowych ogólnej powierzchni w 
roku kalendarzowym poprzedzającym 
okres zasiłkowy;

f) umowę dzierżawy – w przypadku 
oddania części lub całości znajdującego 
się w posiadaniu rodziny gospodarstwa 
rolnego w dzierżawę, na podstawie 
umowy zawartej stosownie do prze-
pisów o ubezpieczeniu społecznym 
rolników, albo oddania gospodarstwa 
rolnego w dzierżawę w związku z po-
bieraniem renty określonej w przepi-
sach o wspieraniu rozwoju obszarów 
wiejskich ze środków pochodzących z 
Sekcji Gwarancji Europejskiego Fundu-
szu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

g) umowę zawartą w formie aktu 
notarialnego – w przypadku wniesienia 
gospodarstwa rolnego do użytkowania 
przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

h) odpis podlegającego wykonaniu 
orzeczenia sądu zasądzającego alimen-
ty na rzecz osób w rodzinie lub poza 
rodziną lub odpis protokołu posiedze-
nia zawierającego treść ugody sądo-
wej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd 
ugody zawartej przed mediatorem, zo-
bowiązujących do alimentów na rzecz 
osób w rodzinie lub poza rodziną,

i) przekazy lub przelewy pieniężne 
dokumentujące wysokość zapłaconych 

alimentów, jeżeli członkowie rodziny są 
zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą są-
dową lub ugodą zawartą przed media-
torem do ich płacenia na rzecz osoby 
spoza rodziny,

j) w przypadku gdy osoba uprawnio-
na nie otrzymała alimentów albo otrzy-
mała je w wysokości niższej od ustalonej 
w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub 
ugodzie zawartej przed mediatorem:

– zaświadczenie organu prowadzą-
cego postępowanie egzekucyjne o cał-
kowitej lub częściowej bezskuteczności 
egzekucji alimentów, a także o wysoko-
ści wyegzekwowanych alimentów, lub

– informację właściwego sądu lub 
właściwej instytucji o podjęciu przez 
osobę uprawnioną czynności związa-
nych z wykonaniem tytułu wykonaw-
czego za granicą albo o niepodjęciu 
tych czynności, w szczególności w 
związku z brakiem podstawy prawnej 
do ich podjęcia lub brakiem możliwo-
ści wskazania przez osobę uprawnioną 
miejsca zamieszkania dłużnika alimen-
tacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik za-
mieszkuje za granicą,

k) dokument określający datę utra-
ty dochodu oraz miesięczną wysokość 
utraconego dochodu,

l) dokument określający wysokość 
dochodu uzyskanego przez członka 
rodziny oraz liczbę miesięcy, w których 
dochód był osiągany – w przypadku 
uzyskania dochodu w roku kalendarzo-
wym poprzedzającym okres zasiłkowy,

m) dokument określający wysokość 
dochodu uzyskanego przez członka 
rodziny z miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym dochód został 
osiągnięty – w przypadku uzyskania 
dochodu po roku kalendarzowym po-
przedzającym okres zasiłkowy;

7) akty zgonu rodziców lub odpis 
podlegającego wykonaniu wyroku za-
sądzającego alimenty lub odpis proto-
kołu posiedzenia zawierającego treść 
ugody sądowej, lub odpis zatwierdzo-
nej przez sąd ugody zawartej przed me-
diatorem, zobowiązujących do alimen-
tów – w przypadku osoby uczącej się;

8) kartę pobytu – w przypadku cu-
dzoziemca przebywającego na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej na 
podstawie zezwolenia na osiedlenie 
się, zezwolenia na pobyt rezydenta 
długoterminowego Wspólnot Euro-
pejskich, zezwolenia na zamieszka-
nie 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 2011 r. Nr 264, poz. 1573), lub w 
związku z uzyskaniem w Rzeczypospoli-
tej Polskiej statusu uchodźcy lub ochro-
ny uzupełniającej;

9) odpis prawomocnego wyroku 
sądu rodzinnego orzekającego rozwód 
lub separację albo akt zgonu małżonka 
lub rodzica dziecka – w przypadku oso-
by samotnie wychowującej dziecko;

10) odpis zupełny aktu urodzenia 
dziecka – w przypadku gdy ojciec jest 
nieznany;

11) odpis prawomocnego wyroku 

oddalającego powództwo o ustalenie 
alimentów;

12) orzeczenie sądu zobowiązujące 
jednego z rodziców do ponoszenia cał-
kowitych kosztów utrzymania dziecka;

13) odpis prawomocnego wyroku 
sądu rodzinnego stwierdzającego przy-
sposobienie lub zaświadczenie sądu 
rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-
-opiekuńczego o prowadzonym postę-
powaniu sądowym w sprawie  przy-
sposobienie dziecka;

14) orzeczenie sądu rodzinnego 
o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

15) inne dokumenty i oświadczenia 
niezbędne do ustalenia prawa do zasił-
ku rodzinnego oraz dodatków do zasił-
kurodzinnego.

Osoba ubiegająca się o przyznanie 
dodatku do zasiłku rodzinnego z ty-
tułu opieki nad dzieckiem w okresie 
korzystania z urlopu wychowawczego 
składa wniosek o zasiłek rodzinny, do 
którego dołącza odpowiednio:

1) zaświadczenie pracodawcy albo 
oświadczenie o terminie i okresie, na 
jaki został udzielony urlop wychowaw-
czy, oraz o co najmniej sześciomiesięcz-
nym okresie pozostawania w stosunku 
pracy bezpośrednio przed uzyskaniem 
prawa do urlopu wychowawczego;

2) zaświadczenie organu emerytal-
no-rentowego albo oświadczenie, że 
osoba ubiegająca się jest zgłoszona 
do ubezpieczeń społecznych – w przy-
padku gdy osoba podlega obowiązkowi 
ubezpieczenia społecznego;

3) imienny raport miesięczny osoby 
ubezpieczonej potwierdzający odpro-
wadzanie składek na ubezpieczenia 
społeczne, z miesiąca poprzedzającego 
miesiąc złożenia wniosku o dodatek, 
w przypadku złożenia oświadczenia, 
o którym mowa w pkt 2;

4) zaświadczenie placówki zapew-
niającej całodobową opiekę, w przy-
padku umieszczenia w niej dziecka, 
o liczbie dni w tygodniu, w których ko-
rzysta w niej z całodobowej opieki, albo 
oświadczenie o niekorzystaniu przez 
więcej niż 5 dni w tygodniu z całodo-
bowej opieki nad dzieckiem umiesz-
czonym w placówce zapewniającej ca-
łodobową opiekę, w tym w specjalnym 
ośrodku szkolno-wychowawczym.

Osoba ubiegająca się o przyznanie 
dodatku do zasiłku rodzinnego z ty-
tułu podjęcia przez dziecko nauki w 
szkole poza miejscem zamieszkania 
do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza 
odpowiednio:

1) zaświadczenie szkoły albo oświad-
czenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły 
poza miejscem zamieszkania;

2) zaświadczenie albo oświadczenie 
potwierdzające tymczasowe zameldo-
wanie ucznia poza miejscem zamiesz-
kania.

w przypadku, gdy okoliczności 
sprawy mające wpływ na prawo do 
świadczeń rodzinnych wymagają po-
twierdzenia innym dokumentem niż 
wymienione, podmiot realizujący 
świadczenia może domagać się takie-
go dokumentu.

TYTUŁ LAUREATA 
WOJEWÓDZTWA
ŁÓDZKIEGO DLA  

PIEKARNI  
W LUTOMIERSKU
  
Tytuł Laureata Województwa Łódz-

kiego w konkursie „AGROLIGA 2012” 
w kategorii firmy otrzymała Pani Gra-
żyna Pawłowska – właścicielka Piekarni 
w Lutomiersku. Laureaci konkursu uho-
norowani zostali podczas ROL-SZANSY, 
która odbyła się w Piotrkowie Trybu-
nalskim w dniach 25-26 sierpnia br. 
Organizatorem Promocyjno-Handlo-
wej wystawy rolniczej oraz konkursu 
w kategorii firmy był Łódzki Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego z siedzibą  
w Bratoszewicach. 

Nagrodzona piekarnia znajduje się 
w Lutomiersku przy ul. 3-go Maja 37. 
Założona została w 1993 roku. Zaj-
muje się przede wszystkim produkcją 
wyrobów piekarniczych. Produkty 
półcukiernicze i cukiernicze stanowią 
30% produkcji ogólnej. Pieczywo pro-
dukowane w piekarni wytwarza się 
tradycyjnie, na zakwasie i bez konser-
wantów. Sprzedawane jest na rynku 
lokalnym (powiat pabianicki) i w po-
wiatach ościennych, w sklepach firmo-
wych. Dostarczane jest ono również 
bezpośrednio do 160 indywidualnych 
klientów. 

Firma dwukrotnie została laureatem 
(I miejsce) wojewódzkiego konkursu 
piekarniczego organizowanego przez 
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Bratoszewicach: w 2001 
r. – za wysoką jakość produktów i w 
2005 r. – za jakość pieczywa mieszane-
go. W celu poprawy bezpieczeństwa 
żywnościowego i jakości produktów 
piekarnia jest wciąż modernizowana 
i unowocześniana. W odpowiedzi na 
sugestie klientów wprowadzane są na 
rynek nowe produkty. W 2004 r. firma 
skorzystała z programu SAPARD na za-
kup mieszarki do ciasta.
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ZGŁOSZENIA DOTYCZĄCE ZWIERZĄT 
NA AKTUALNYCH DRUKACH

Zasady przemieszczania ziemniaków 
z Polski do innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej
 Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi przy-

pomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, bulwy ziemniaków 
mogą być wprowadzane do obrotu i przemieszczane do innych państw człon-
kowskich Unii Europejskiej, jeśli zostały wyprodukowane oraz zapakowane 
lub też dystrybuowane przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców, 
prowadzanego przez wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na 
miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu. Ponadto, miejsce produkcji  
z którego pochodzą przemieszczane ziemniaki, musi być przebadane przez 
wojewódzkiego inspektora i uznane za wolne od bakterii Clavibacter michi-
ganensis ssp. sepedonicus. Przygotowanie i załadunek tych ziemniaków od-
bywa się pod nadzorem inspektorów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa, a po dokonaniu załadunku, środek transportu zabezpieczany 
jest oficjalną plombą – Ustawa z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin 
(t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 133 poz. 849 ze zm. ), rozporządzenie MRiRW z dnia 21 
lutego 2008r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się 
organizmów kwarantannowych (Dz. U. z 2008r. Nr 46, poz. 272 ze zm.)  

Przesyłki ziemniaków muszą być zaopatrzone w:  
zaświadczenie, wydane przez właściwego wojewódzkiego inspektora, po-

twierdzające niewystępowanie w partii bulw ziemniaka bakterii Clavibacter 
michiganensis ssp. sepedonicus, - Rozporządzenie MRiRW w sprawie szcze-
gółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprze-
strzenianiu się bakterii Cms ( Dz.U. z 2007r. nr 70 poz. 472 ze zm.) ,  oraz

a.   paszport roślin, wydany przez właściwego wojewódzkiego inspektora 
- w przypadku sadzeniaków ziemniaka, albo  

b.   oznakowanie, które może posiadać dowolną formę, np. prostej naklej-
ki lub etykiety, zawierającej numer wpisu do rejestru przedsiębiorców 
podmiotu, który ziemniaki uprawiał i ewentualnie numery kolejnych 
dystrybutorów oraz numer statystyczny powiatu, na terenie którego 
ziemniaki były uprawiane - w przypadku ziemniaków innych niż sa-
dzeniaki (konsumpcyjnych, przemysłowych) - Rozporządzenie MRiRW 
z dnia 14 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów oznakowania bulw 
ziemniaków innych niż sadzeniaki ( Dz.U. z 2004r. Nr 83 poz. 776 ).  

Ponadto, ze względu na przepisy prawa w zakresie zapobiegania występo-
waniu i rozprzestrzenianiu się grzyba Synchytrium endobioticum, nie mogą 
być przemieszczane do innych państw członkowskich Unii Europejskiej, ziem-
niaki pochodzące z powiatów, w których występują patotypy grzyba Synchy-
trium endobioticum inne niż patotyp 1(D1) - Rozporządzenie MRiRW z dnia 
14 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy 
zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endo-
bioticum ( Dz.U. Nr 183 poz. 1891 ze zm.).  

Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać w jednostkach 
PIORiN na terenie całego kraju, wykaz jednostek dostępny na stronie www.
piorin.gov.pl. Województwo łódzkie www.piorin.gov.pl/lodz , tel. WIORiN w 
Łodzi 42 611 66 60, WIORiN w Łodzi Oddział w Łodzi 42 611 67 15, Delegatu-
ra w Sieradzu 43 822 41 45, Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim 44 646 68 
62, Delegatura w Skierniewicach  46 833 42 79.

   

W imieniu Prezesa ARR informuję, iż z danych  przekazywanych systema-
tycznie przez podmioty skupujące, do Dyrektorów Oddziałów Terenowych 
Agencji Rynku Rolnego, dotyczących ilości mleka dostarczonego przez do-
stawców hurtowych wynika, że rok kwotowy 2012/2013 rozpoczął się rekor-
dowo wysokim skupem mleka.

W okresie od kwietnia do lipca 2012 r. ilość mleka dostarczona do pod-
miotów skupujących wyniosła ok. 3,47 mld kg i jest o ok. 8% wyższa wobec 
analogicznego okresu poprzedniego roku kwotowego.

W sytuacji, gdy dynamika skupu mleka utrzyma się w kolejnych  miesią-
cach roku kwotowego, istnieje znaczące ryzyko przekroczenia przez Polskę 
kwoty krajowej.

Konsekwencją powyższego będzie obowiązek opłaty przez dostawców 
hurtowych, z tytułu nadwyżek, po zakończeniu roku kwotowego 2012/2013.

Wysokość opłaty wynosi 27,83 eUr za 100 kilogramów mleka.
wobec powyższego informujemy dostawców hurtowych o dużym 

prawdopodobieństwie przekroczenia przez Polskę kwoty krajowej dostaw 
w roku 2012/2013 i związanych z tym konsekwencjach.

 Na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego (www.arr.gov.pl) w za-
kładce kwotowanie produkcji mleka mogą Państwo monitorować aktuali-
zowane co miesiąc informacje dotyczące wysokości dostaw mleka do skupu 
oraz stopnia wykorzystania kwot indywidualnych przez dostawców hurto-
wych.

W 2012 r. Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa nie będzie 
przesyłać decyzji  w sprawie przyznania 
płatności bezpośrednich. Możliwość 
niedoręczenia decyzji w sprawie  przy-
znania płatności w ramach systemów 
wsparcia bezpośredniego wprowadzi-
ła nowelizacja  ustawy z 26 stycznia 
2007 r. o płatności w ramach syste-
mów wsparcia bezpośredniego (Dz.  U. 
z 2008 r. Nr 170, poz. 1051, z późn. zm.) 
uchwalona w styczniu br., a obowiązu-
jąca od  15 marca tego roku. Zgodnie z 
art. 19 ust. 9-16 tej ustawy, w przypad-
ku, gdy przyznawana w  drodze decyzji 
kwota płatności będzie zgodna z żąda-
niem rolnika określonym we wniosku,  
decyzja nie będzie faktycznie doręczo-
na wnioskodawcy. 

Rolnik może w każdym terminie  zło-
żyć do kierownika biura powiatowego 
ARiMR wniosek o udostępnienie takiej 
decyzji.  Kierownik biura powiatowego 
ARiMR udostępni decyzję, o ile rolnik 
nie wystąpi z żądaniem  jej doręczenia. 
Żądanie doręczenia decyzji należy zło-
żyć do kierownika biura powiatowego  
ARiMR właściwego ze względu na miej-
sce zamieszkania albo siedziby rolnika, 
w terminie 14  dni od dnia uznania 
przyznanej pomocy na rachunku ban-
kowym rolnika. 

Dniem doręczenia  decyzji zgodnej 
z żądaniem rolnika jest dzień wpływu 
(uznania) środków finansowych na  
rachunek bankowym rolnika. ARiMR 
przekazując na rachunek bankowy rol-
nika przyznaną  kwotę, w tytule prze-
lewu umieści informację, iż decyzja 
o przyznaniu płatności nie zostanie  
faktycznie doręczona. Rolnik niezado-
wolony z kwoty przyznanych płatności 
może odwołać  się od decyzji lub za-
żądać jej weryfikacji w trybie nadzwy-
czajnym np. przez złożenie  wniosku 
o wznowienie postępowania. 

Odwołanie od decyzji należy wnieść 
w terminie 14 dni  od daty uznania 
środków na rachunku bankowym rolni-
ka. W przypadku, gdy rolnik wystąpił  z 
żądaniem doręczenia decyzji, odwoła-
nie od decyzji wnosi się w terminie 14 
dni od dnia jej  doręczenia. 

Te same zasady dotyczą, także de-
cyzji wydawanych w sprawie płatności 
ONW,  płatności rolnośrodowiskowych 
i płatności na zalesianie gruntów rol-
nych oraz innych niż  rolne przyzna-
wanych na podstawie ustawy z dnia 
7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju  
obszarów wiejskich z udziałem środ-
ków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju  Obszarów Wiejskich 
(Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.).  

Źródło: Poradnik rolniczy nr 23 z 1 lipca 2012 r.

KOMUNIKAT

Informujemy wszystkich rolników, którzy utrzymują zwierzęta gospodarskie, aby 
dokonywali  zgłaszania zdarzeń (urodzenia, padnięcia, przemieszczenia zwierząt itp. 
) na właściwych drukach i w  ustawowych terminach. Poniżej kolorem czerwonym 
zaznaczono numery druków, które są obecnie  aktualne. Wszystkie druki posiadają-
ce inne symbole niż te wskazane poniżej stały się nieaktualne.  Zgłoszenia dokony-
wane na nieaktualnych drukach spowodują, że producent rolny będzie musiał  do-
konywać korekty zdarzenia. Właściwe druki można pobrać w Biurach Powiatowych 
ARiMR oraz  Gminnym Centrum Informacji Pl. Jana Pawła II nr 13 pok. 4

Bez decyzji z ARiMR w sprawie płatności bezpośrednich!!! 
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KoMUNIKAT
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział w Łodzi 

informuje, że Inspekcja prowadzi działania kontrolne w ramach porozumie-
nia pomiędzy Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa, a  Agencją 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie współpracy w zakresie 
prowadzenia kontroli wzajemnej zgodności (cross-compliance) dotyczących: 

1.  zdrowia roślin wynikających z ust. 9 pkt. B załącznika II do rozporządze-
nia Rady (WE) Nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego 
wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników 
w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy 
wsparcia dla rolników; 

2.  zdrowia publicznego w odniesieniu do żywności pochodzenia roślinne-
go, wynikających z ust. 11 pkt. B załącznika II do ww. rozporządzenia 
73/2009; 

3.  minimalnych wymogów dotyczących stosowania środków ochrony ro-
ślin, o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 
"Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 33, poz. 262, ze zm.). 

W przypadku stosowania środków ochrony roślin i/lub produktów biobój-
czych przez rolnika na terenie swojego gospodarstwa podczas kontroli wza-
jemnej zgodności (cross-compliance), przeprowadzanych przez inspektorów 
PIORiN, sprawdzeniu podlegają: 

1.  czy przestrzegany jest obowiązek stosowania wyłącznie środków ochro-
ny roślin dopuszczonych do obrotu; 

2.  czy środki ochrony roślin i/lub produkty biobójcze zostały zastosowane 
zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania, ściśle z podanymi w niej za-
leceniami oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia, 
człowieka, zwierząt lub środowiska; 

3.  czy środki ochrony roślin są przechowywane zgodnie z zaleceniami za-
wartymi na etykiecie- instrukcji stosowania; 

4.  czy rolnik przestrzega obowiązku prowadzenia ewidencji zabiegów wy-
konywanych przy użyciu środków ochrony roślin (dokumentacji dotyczą-
cej stosowania środków ochrony roślin), która powinna zawierać: czas 
zastosowania, uprawy na których zastosowano środek ochrony roślin, 
obszar, zastosowany środek ochrony roślin – nazwa preparatu i zastoso-
wana dawka i ewentualne uwagi; 

5. czy rolnik przechowuje ewidencję zabiegów ochrony roślin co najmniej 
przez okres 2 lat od dnia wykonania zabiegu; 

6.  czy rolnik posiada ewidencję (dokumentację) dotyczącą stosowania pro-
duktów biobójczych, która powinna zwierać: datę zastosowania prepara-
tu biobójczego, miejsce zastosowania preparatu biobójczego, rodzaj pre-
paratu (nazwa), zastosowana dawka, nazwisko osoby stosującej (dotyczy 
osób/firm zatrudnionych); 

7.  czy przestrzegany jest obowiązek, żeby osoba wykonująca zabiegi przy 
użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej, posiadała aktualne 
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków 
ochrony roślin; 

8.  czy przestrzegany jest obowiązek stosowania środków ochrony roślin 
za pomocą sprzętu sprawnego technicznie, który użyty zgodnie z prze-
znaczeniem nie spowoduje zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub 
środowiska. 

W stosunku do rolników, u których stwierdzi się niedopełnienie wyżej po-
danych wymagań, ARiMR może zastosować sankcje, przy czym płatności bez-
pośrednie są redukowane proporcjonalnie do naruszeń. 

Zaniedbanie przestrzegania zasady wzajemnej zgodności skutkuje redukcją 
płatności maksymalnie o 5 proc., a w przypadku powtarzającego się zaniedba-
nia - o 15 proc. 

W przypadku stwierdzenia celowego braku respektowania wymogów przez 
producenta, który narusza obowiązujące przepisy, może nastąpić co najmniej 
20-procentowa redukcja płatności, a w skrajnym przypadku wykluczenie go 
z systemu płatności na rok, niekiedy nawet na dłużej.  

Na mocy porozumienia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
powierzyła Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa prowadzenie 
w gospodarstwach rolnych kontroli sprawdzających spełnienie ww. wymogów 
do 31 grudnia 2012 r. 

Inspektorzy PIORiN przeprowadzają również kontrole sprawdzające reali-
zację przez rolników działań naprawczych wskazanych w decyzji o przyznaniu 
płatności/pomocy w przypadku niezgodności stwierdzonych w ubiegłym roku.

Zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych

Już piąty z kolei raz – w dniach: 18 – 22 czerwca 2012 r zorganizowano i sfinan-
sowano z budżetu Gminy Lutomiersk zbiórkę „ WIELKOGABARYTÓW” – czyli starych 
opon, mebli, zużytego sprzętu RTV, AGD, lodówek, itp. Dzięki takim działaniom z tere-
nu naszej gminy wywieziono około 58 ton odpadów i znacznie poprawiła się estetyka 
oraz stan czystości i porządku, a mieszkańcy uzyskali możliwość wygodnego pozbycia 
się ze swoich posesji i gospodarstw starych nieużywanych urządzeń mechanicznych 
oraz zbędnych i kłopotliwych w utylizacji przedmiotów.

zbiorcze zestawieNie daNych o rodzajach i ilości
zebraNych odpadów wielKoGabarytowych w 2012r

Lp. Kod Rodzaj odpadów Ilość w 
Mg

1 20 01 23* Urządzenia zawierające freony 0,107

3 20 01 35* Zużyte opony 9,592

5 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 2,753

7 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 45,328

Ogółem ilość zebranych „WIELKOGABARYTÓW” 57,78

PRZEDSIęBIORCOM PROWADZĄCYM SPRZEDAŻ NAPO-
JÓW ALKOHOLOWYCH NA  PODSTAWIE ZEZWOLEń WY-
DANYCH PRZEZ WÓJTA GMINY PRZYPOMINAMY, ŻE   30 
WRZEŚNIA 2012 R. UPŁYWA USTAWOWY TERMIN WNIE-

SIENIA OPŁATY IIII RATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEń  
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2012 R.
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