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23-08-2013 r. podpisano umowę z firmą Włodan na wykonanie zada-
nia pn. PRZEBUDOWA ULICY KWIATOWEJ, POŁUDNIOWEJ I WSPÓLNEJ W 
LUTOMIERSKU. Termin wykonania - dnia 30-09-2013r. W dn. 27-08-2013r. 
odstąpiono od umowy z wykonawcą Cyklamenowo Agnieszka Andrzejak, 
który wykonywał zadanie pn. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PU-
BLICZNEJ NA TERENIE GMINY LUTOMIERSK W URZĄDZENIA ZABAWOWO - 
SPORTOWE Z PRZEZNACZENIEM DLA MIESZKAŃCÓW WSI. BUDOWA PLA-
CÓW ZABAW DLA DZIECI W MIEJSCOWOŚCIACH: MIANÓW, ORZECHÓW, 
SZYDŁÓW, STANISŁAWÓW STARY, MIROSŁAWICE, CZOŁCZYN, BECHCICE, 
PRUSINOWICE, WRZĄCA; BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ WE WRZĄ-
CEJ. Odstąpienie nastąpiło z winy Wykonawcy, który opóźnił się z wykona-
niem robót tak dalece, iż nie było prawdopodobne, aby zdołał je wykonać 
w terminie umownym. W dn. 02-09-2013 r. Gmina Lutomiersk ogłosiła 
kolejny przetarg na w/w zadanie. Termin składania oferty przypada na 
17-09-2013 r. natomiast termin wykonania placów ustalono na 15-11-
2013 r. W dn. 30-08-2013r. ogłoszono przetarg na wykonanie zadania pn. 
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO USYTUOWANEGO NA 
DZIAŁCE NR 306/6 W SZYDŁOWIE GM. LUTOMIERSK Termin składania ofert – 16-09-2013r. Termin wykonania zamówienia ustalono na 30-10-2013r. 
Również w dn. 30-08-2013 r. ogłoszono przetarg na zadanie pn. Przebudowa ulicy Kopernika i Klasztornej w Lutomiersku. Termin składania ofert  16-
09-2013 r. Termin wykonania zamówienia ustalono na 30 dni od dnia podpisania umowy. Trwają prace budowlane na zadaniu pn. budowa łącznika 
między istniejącą Szkołą Podstawową w Lutomiersku i planowaną do budowy salą gimnastyczną. Planowane zakończenie robót 31 stycznia 2014 r. 
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Relacja z XXXVIII - XXXIX  Sesji Rady Gminy Lutomiersk
W okresie czerwiec - sierpień br. odbyły się dwie sesje Rady Gminy Lu-

tomiersk, w dniach: 25 czerwca i 23 lipca. Na sesjach radni między innymi 
wprowadzili zmiany w uchwale dotyczącej zasad udzielania z budżetu 
Gminy Lutomiersk dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydo-
mowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lutomiersk, jak również 
zmienili Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Ponadto przyjęli Gminny Program wspierania Rodziny dla 
Gminy Lutomiersk oraz plan nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi.

W zakresie gospodarki nieruchomościami w jednej z uchwał wyrażono 
zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość położo-
ną w obrębie Mirosławice na której znajduje się ujęcie wody. Poza tym 
przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość gruntową 
stanowiącą własność Gminy Lutomiersk, położoną w obrębie Florenty-
nów, oznaczoną działką nr: 249/1 o pow. 0,1248 ha, jak również przezna-
czono do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gruntowe położone 
w obrębie Wrząca, gm. Lutomiersk, oznaczone działkaminr: 249/3 o pow. 

0,0135 ha na rzecz osób będących właścicielami nieruchomości przyle-
głej oznaczonej działką nr 251/1 o pow. 0,1124 ha, na poprawienie wa-
runków jej zagospodarowania.

Drodze położonej w miejscowości Florentynów gmina Lutomiersk, 
oznaczonej działkami: nr.83, 82/8, nadano nazwę: „ulica Wrzosowa”.

Wprowadzono też zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego 
dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Lutomiersk. Zmiana 
dotyczy zmniejszenia odległości lokalizacji nowej zabudowy i ogrodzeń 
od granicy lasu z minimum 30 m na odległość zgodną z przepisami od-
rębnymi tj. 12 m i poparta była potrzebami mieszkańców, wyrażanymi 
w licznych wnioskach i uwagach. 

Dokonano także zmian w budżecie na 2013 rok oraz w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata 2013-2019. 

Wszystkie podjęte na sesjach uchwały udostępnione zostały w Biule-
tynie Informacji Publicznej (BIP) prowadzonym przez Urząd Gminy Luto-
miersk pod adresem: www.bip.lutomiersk.akcessnet.pl. 

GMINNE INWESTYCJIE

RocZNicA wYBuchu  
ii wojNY świATowEj
Z udziałem władz samorządowy, Ochotniczych Straży Pożarnych 

oraz nauczycieli i młodzieży szkolnej uczczono 74 rocznicę wybuchu 
II wojny światowej. Mszę  Świętą w kościele parafialnym  w Luto-
miersku odprawił ksiądz kanonik Marek Kowalski. Po Mszy Świętej 
władze samorządowe, wraz z druhami OSP w obecności pocztów 
sztandarowych złożyli wiązanki kwiatów w miejscach pamięci na te-
renie Gminy Lutomiersk. 
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1.) W celu naprawy ubytków w nawierzchniach asfaltowych zakupiono 2,0 
tony masy na zimno za kwotę 1.412 zł.

2.) Wybrano wykonawcę na  dostawę kruszywa drogowego „dolomit” w ilo-
ści 2 000 ton ( II etap) o frakcji od 0 do 31,5 mm z przeznaczeniem na naprawy 
dróg gruntowych w gminie. Wartość dostawy to kwota w wys. 130.380,00zł. 

3.) W miesiącu sierpniu br. firma drogowa WŁODAN z Porszewic zakończyła 
zadanie pn.  „ Przebudowa  odcinka drogi dojazdowej  Antoniew – Lutomiersk” 
na odcinku 1,0 km za kwotę brutto 252.273,06 zł, na które  Gmina Lutomiersk 
pozyskała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi  w wys. 70.700 zł. 

4) W ramach bieżącego utrzymania dróg i ulic wykonano prace na zada-
niach : 

•  „Naprawa nawierzchni bitumicznej w obrębie torowiska tramwajowego w 
Lutomiersku” masą podlewową na pow.  303,24 m2  za  kwotę  24.169,44 
zł  (brutto ); naprawę wykonała firma Włodan.

•  „WYKONANIE POJEDYŃCZEGO POWIERZCHNIOWEGO UTRWALENIA        
ISTNIEJĄCYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH” na drogach wskazanych 
przez Zamawiającego w Kazimierzu, Wrzącej i Bechcicach polegającym na 
rozłożeniu warstwy lepiszcza i warstwy grysów na pow. 4.027,00 m2, za 
kwotę 49.532,10 zł ( brutto), remont  zlecono firmie drogowej BUDTRANS 
z Sieradza.

•   „Przebudowę odcinka chodnika w Malanowie ”, którą wykonał Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zgierzu. Prace brukarskie pra-
wostronnego chodnika przez wieś  i odcinka w centrum wsi zrealizowano 
za kwotę łączną  w wys. 60.879,64 zł.   

5.)  Zakończono realizację zadania pn. „Przebudowa centrum  Lutomier-
ska: przebudowa nawierzchni chodników” etap II: Plac Jana Pawła II i ul. Zie-
lona, ul. Kopernika, ul. Głowackiego + łącznik, na które  przyznano Gminie  
Lutomiersk dotację  z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w wys. 135.398 zł 
w ramach działania ODNOWA I ROZWÓJ  WSI  objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Roboty budowlane stanowiły war-
tość w wys. 168.302,07zł. Prace prowadzone były przez firmę STACH-BRUK z  
Piorunówka. 

6.) Na ukończeniu są prace drogowe  przy wspólnej  realizacji  z Powiatem 
Pabianickim zadania  pn.:  „Przebudowa drogi powiatowej nr 3709 E Kazimierz 

– Puczniew, gm. Lutomiersk” w ramach  wieloletniego programu pod nazwą: 
Narodowy Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – 
Dostępność – Rozwój tzw. schetynówki. Całkowity koszt zadania stanowi kwo-
ta w wys. 3.348.276 zł brutto. Wykonawcą robót jest firma drogowa LAMB-
DAR  z Łodzi.

7.) Dla prac porządkowych zakupiono przyczepkę samochodową lekką o 
ład. 620 kg za kwotę w wys. 1.800 zł.

8.) Rozpoczęto przebudowę ulic Południowej, Kwiatowej i Wspólnej w Lu-
tomiersku. Prace obejmują wykonanie  odcinka chodnika na ul. Kwiatowej, 
obustronnych chodników, wjazdów na posesję i nawierzchni asfaltowej na ul. 
Południowej oraz nawierzchni asfaltowej na odcinku ul. Wspólnej. Roboty wy-
konuje firma WŁODAN za kwotę  336.082,00 zł.

9.) Ogłoszono przetarg na wykonanie robót na zadaniu „Przebudowa ulic 
Kopernika i Klasztornej w Lutomiersku.” Planowane zakończenie  zadania w 
miesiącu październiku br.

10.) Wykonano rekultywację działki gminnej w Szydłowie o pow. 1,5 ha, 
której końcowym etapem było obsianie terenu trawą.

11.) W  centrum Lutomierska, przy placówkach oświatowych i w Babiczkach 
odnowiono oznakowanie poziome za kwotę w wys. 6.839,42 zł. 

12.) Zakupiono tabliczki z nazwą ulicy Lipowa i Jaworowa dla miejscowości 
Babiczki za kwotę 290 zł.

1. W  miesiącu lipcu  została zakupiona motopompa pływająca dla OSP w Szydłowie w ramach zadania „Zakup motopompy pożarniczej dla OSP w Szy-
dłowie”  Na realizację zadania Gmina Lutomiersk otrzymała środki  prewencyjne z PZU w wysokości 4 000,00 zł. oraz  dotację z  Województwa Łódzkiego 
na dofinansowanie zadań  w zakresie zakupu sprzętu służącego  ochronie zdrowia, życia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub 
innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 17 000,00 zł. 

2. Zostały zakończone prace w związku z realizacją zadań:  „Remont  pomieszczeń świetlicy 
wiejskiej przy OSP we wsi Charbice Dolne” oraz  „Remont  pomieszczeń świetlicy wiejskiej przy 
OSP we wsi Malanów”. W Charbicach Dolnych zostało wymienione pokrycie dachowe polegają-
ce na wymianie eternitu na blachę dachówko podobną, wymianie rynien i rur spustowych oraz 
wykonaniu izolacji cieplnej z wełny mineralnej. W OSP w Malanowie przeprowadzone zostały  
roboty remontowe polegające na wymianie podłogi, pomalowaniu ścian wewnętrznych i ze-
wnętrznych, wymianie drzwi, wyremontowaniu pomieszczenia WC.  Gmina Lutomiersk na wyko-
nanie wyżej wymienionych prac uzyskała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi  w ramach 
działania „413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla „ małych projektów”, tj. operacji, 
które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do 
osiągnięcia celów tej osi   objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

3. W miesiącu sierpniu zostały podpisane umowy z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadań:  
„Usunięcie wyrobów zawierających azbest z budynku świetlicy wiejskiej przy OSP we wsi Charbi-
ce Dolne” – wysokość przyznanej   dotacji do kwoty 8 800,00 zł.  „Utworzenie ogródka dydaktycznego  przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w 
Kazimierzu” - wysokość przyznanej   dotacji do kwoty 38 000zł.   

4. Gmina Lutomiersk otrzymała  informację z  WFOŚiGW w Łodzi o pozytywnym rozpatrzeniu wniosków: 
•  o przyznanie dotacji na realizację zadania  „Utworzenie ekopracowni  w  Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku”  kwota  dotacji do 

wysokości  40 500zł.
•  o przyznanie dotacji na realizację zadania: „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z infrastruktura towarzyszącą w Szydłowie gm. Luto-

miersk wraz z zakupem sprzętu  - ciągnika  z beczką asenizacyjną”. Kwota dotacji 201 098,00 zł.
5. Zostały rozliczone złożone do WFOŚiGW w Łodzi  wnioski  o rozliczenie umorzeń w związku z realizacją  zadań:
• „Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Leszka Czarnego  w Lutomiersku etap II „
• „Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Leszka czarnego  w Lutomiersku etap I  - wymiana 12 okien w części południowej  budynku”
• „Termomodernizacja budynku komunalnego usytuowanego na działce nr 453 w Kazimierzu Gmina Lutomiersk”

GOSPODARKA   DROGOWA

GMINA LUTOMIERSK POZYSKUJE KOLEJNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE
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Zakończenie naboru wniosków  
na dofinansowanie budowy  

przydomowych oczyszczalni ścieków
W dniu 02.09.2013r. został zakończony nabór wniosków na dofinansowa-

nie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.  Nabór trwał od 19 do 31 
sierpnia 2013 r.  Z uwagi  na fakt, iż 31 sierpień przypadł w sobotę -  dzień 
ustawowo wolny od pracy zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyj-
nego zakończył się w następny dzień powszedni czyli w poniedziałek 2 wrze-
śnia 2013 r. Wpłynęło 13 wniosków  na dofinansowanie budowy przydomo-
wych oczyszczalni ścieków.  W chwili obecnej trwa weryfikacja wniosków. 

Planowane podpisanie umów na dofinansowanie przydomowych oczysz-
czalni ścieków w miesiącu wrześniu.

10 – lecie Tramwajowej Linii Turystycznej 
Zjazd zabytkowych pojazdów na rynku w Lutomiersku, odbyło się 4 sierp-

nia 2013 r. przy Pl. Jana Pawła II o godz. 15:30.Była to nie lada gratka dla pa-
sjonatów starej techniki, a w szczególności motoryzacji. Podczas wydarzenia 
można było obejrzeć zabytkowe samochody, od przedwojennych automobili 
po auta pamiętające schyłek okresu PRL. Była również możliwość zobaczenia 
autobus miejskiego typu Ikarus 260 z 1983 roku. Pojazdy tego typu nie kursu-
ją po Łodzi już od kilkunastu lat. Spotkanie było zorganizowane z grupą Retro 
Pasjonaci oraz CzerwonyIkarus.com

OFICJALNE OTWARCIE  
DROGI GMINNEJ  W ANTONIEWIE 

1 września 2013 roku  o godzinie 15:00 w miejscowości Antoniew odby-
ło się oficjalne  przekazanie do użytku nowo pobudowanej asfaltowej drogi 
gminnej. W uroczystości uczestniczyli m. in. ksiądz kanonik Marek Kowalski 
proboszcz parafii Lutomiersk, Wójt Gminy Lutomiersk Tadeusz Borkowski, 
Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk Tadeusz Rychlik, Radna Gminy Lu-
tomiersk Elżbieta Kubik oraz mieszkańcy sołectwa. Wszystkich zaproszonych 
gości powitał Pan Zenon Gara sołtys Antoniewa. W swoim wystąpieniu Pan 
sołtys podziękował Wójtowi i  Radnym Gminy Lutomiersk za zrealizowanie 
inwestycji.  Poświęcenia nowej nawierzchni asfaltowej dokonał ksiądz kano-
nik Marek Kowalski, a wstęgę uroczyście przecięli  m.in. władze samorządowe 
gminy Lutomiersk, proboszcz parafii Lutomiersk oraz przedstawiciel miesz-
kańców. W oddaniu drogi do użytku udział wzięli również Wojewoda Łódzki 
Jolanta Chełmińska oraz Radny Powiatu Pabianickiego Krzysztof Pacholak. 

Święto Plonów w Szydłowie

W niedzielę, 25 sierpnia mieszkańcy gminy Lutomiersk świętowali 
doroczne Święto Plonów w parku podworskim w Szydłowie. Uczestni-
cy zebrali się o godzinie 13.30 przed Ochotniczą Strażą Pożarną. Stąd 
korowód dożynkowy wyruszył do głównego miejsca uroczystości. W 
korowodzie udział wzięli m.in. starostowie dożynek (Pani Agnieszka Ło-
patecka  i Pan Zbigniew Kulak z Czołczyna ), delegacje poszczególnych 
Kół Gospodyń Wiejskich, niosące przygotowane dożynkowe wieńce, szli 
także gospodarze uroczystości - władze samorządowe gminy Lutomiersk 
oraz zaproszeni goście. W korowodzie kroczyły również poczty sztanda-
rowe, Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku, a tak-
że druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Lutomiersk. 
Uroczystości rozpoczęła polowa dziękczynna Msza Święta. Po zakończe-
niu polowej Mszy Świętej zaproszonych gości i wszystkich uczestników 
dożynek powitał Wójt Gminy Lutomiersk Tadeusz Borkowski. Następ-
nie starostowie dożynek wręczyli Wójtowi Gminy poświęcony w trakcie 
nabożeństwa chleb. W ramach programu estradowego, który wypełnił 
rozrywkową część Dożynek Gminnych zaprezentowały się: dziecięcy 
zespół tańca ludowego Lutomierzaczki, zespół folklorystyczny Szycha , 
Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury, Zespół muzyki dixielando-
wej Dixie Lutek, Występ chóru żeńskiego z ROMHANY, Pokaz tancerek 
orientalnych z ROMHANY, zagrała  również  podwórkowa KAPELA BA-
ŁUCKA , zespół ZOŁOTAR , zespół CZADOWE GITARY i główna atrakcja 
wieczoru DON VASYL i Cygańskie Gwiazdy. Zabawa taneczna z zespołem 
CRAZY zakończyła obchody tegorocznych dożynek.
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KĄCIK MALUCHA W BIBLIOTECE
Starając się dopasować do potrzeb wszystkich użytkowników, 

Gminna Biblioteka Publiczna w Lutomiersku, utworzyła przestrzeń 
przyjazną dzieciom. Od początku lipca funkcjonuje „Kącika malu-
cha”, w którym dzieci mogą spędzić czas, przeglądając książeczki, 
malując oraz bawiąc się zabawkami edukacyjnymi. 

W czasie kiedy dziecko jest zajęte zabawą w kąciku, rodzice mogą 
bez pośpiechu wybrać lekturę dla siebie. Bibliotekarze natomiast 
prowadzą w tym miejscu zajęcia z głośnego czytania. 

Terminy głośnego czytania bajek będą podawane, na początku 
każdego miesiąca i można je znaleźć w gablocie przy wejściu do Bi-
blioteki oraz na stronie internetowej www.gok.lutomiersk.pl w za-
kładce „Biblioteka”. „Kącik Malucha” ma zachęcić najmłodszych do 
korzystania z księgozbioru biblioteki. Zapraszamy!!!

KOLORY POLSKI - LUTOMIERSK 2013

3 sierpnia br. w Klasztorze Księży Salezjanów w Lutomiersku wystąpił 
zespół „Kameleon” w składzie:

Mariusz Jeka – klarnet, klarnet basowy, saksofony
Bartłomiej Krauz – akordeon, klawisze, wokal

Radosław Kiszewski – trąbka, flugelhorn, dyrygent
Piotr Maślanka – perkusja
Paweł Stankiewicz – gitary

Maciej Szczyciński – kontrabas, gitara basowa
Hadrian Filip Tabęcki – fortepian, klawisze

Wykonawcy: 
Anna Ozner – śpiew

Olga Szomańska – śpiew
Program obejmował największe przeboje z repertuaru Anny German w no-
wych aranżacjach Hadriana Filipa Tabęckiego, m.in. „Tańczące Eurydyki”, 
„Człowieczy los”, „Bal u Posejdona”, „Chcę być kochana”. Organizatorem 
koncertu w Lutomiersku była Filharmonia Łódzka oraz władze samorządowe 

Zaledwie  co odpoczęliśmy po Dniach Lutomierska, a już 23 czerwca do 
naszej gminy zawitali Indianie z grupy  Catawba oraz zespół country Gładek 
Brothers Band.  Plac Jana Pawła wypełnił się namiotami  tipi i indiańskimi 
tańcami. Nie brakowało atrakcyjnych gier i zabaw dla najmłodszych, można 
było nawet wydoić bizonicę.  A to wszystko w ramach rodzinnego pikniku 
sobótkowego. Dobrej zabawy nigdy dość, więc 7 lipca odbył się kolejny fe-
styn dla dzieci.  Zabawy z kolorowymi rekwizytami i energiczne tańce, rozru-
szały wszystkie dzieciaki i dorosłych też. Modne zjawisko kina plenerowego 
również zawitało do Lutomierska. 11 sierpnia na Placu Jana Pawła odbył się 
seans polskiej komedii „Last Minute”. Widzowie mogli wygodnie rozsiąść się 
na leżaczkach  i wspólnie oglądać film na dużym ekranie. Teraz pozostaje nam 
czekać na kolejne lato pełne atrakcji !!! Wszystkie fotorelacje dostępne na 
stronie www.gok.lutomiersk.pl

Lato w Lutomiersku pełne atrakcji !!!

Nowe przepisy meldunkowe 
Z początkiem 2013 roku zmieniły się przepisy regulujące zagadnienia zameldowania na pobyt stały oraz na pobyt czasowy.

Zameldowania na pobyt stały możemy dokonać z jednoczesnym wymeldowaniem się z poprzedniego miejsca pobytu. Jest to możliwe na pod-
stawie tylko jednego formularza. Informacja o wymeldowaniu zostanie przekazana przez urzędników do urzędu właściwego dla ostatniego miejsca 
zameldowania na pobyt stały albo pobyt stały i czasowy. Wydłużeniu uległy również terminy na wykonanie obowiązku meldunkowego. Termin ten 
wynosi 30 dni, zamiast dotychczasowych 4.

Od stycznia 2013 roku osoby wyjeżdżające za granicę, muszą ten fakt zgłaszać, jeśli wyjazd będzie dłuższy niż 6 miesięcy a nie jak poprzednio 
dłuższy niż 3 miesiące.Ponadto znikł obowiązek zameldowania na pobyt czasowy, który nie przekracza 3 miesięcy dla obywateli polskich, obywateli 
państw Unii Europejskiej i państw EFTA - stron EOG oraz Konfederacji Szwajcarskie. Nie ma też obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów. 

Test syren alarmowych
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 38/2013 Starosty Powiatu Pabianic-

kiego  w dniu 1 sierpnia o godzinie 17.00 została przeprowadzona 
na terenie naszej gminy głośna próba syren  alarmowych oraz test 
słyszalności syren. Przeprowadzenie testu było jednocześnie upa-
miętnieniem 69 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. In-
formacje o zamiarze przeprowadzenia próby syren na terenie gminy 
Lutomiersk umieszczono na stronach internetowych gminy z  24 go-
dzinnym wyprzedzeniem.

KOMUNIKAT
dla rodziców pobierających zasiłek rodzinny 

na dzieci rozpoczynające naukę lub uczęszczające 
do szkół ponadgimnazjalnych

Prawo do zasiłku rodzinnego i odpowiednich dodatków do zasiłku rodzin-
nego za miesiące wrzesień i październik 2013r. uzależnione jest od dostar-
czenia w określonym terminie - wskazanym przez organ właściwy - do 30 
września 2013r., zaświadczenia potwierdzającego fakt podjęcia lub konty-
nuacji nauki w szkole od września 2013r.

Niedopełnienie takiego warunku przez stronę, zgodnie z art. 162 Kodeksu 
postępowania administracyjnego, spowoduje wygaśnięcie prawa do zasiłku 
rodzinnego oraz odpowiednich dodatków do zasiłku rodzinnego za miesiące 
wrzesień i październik 2013r. 

Przyznany dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziec-
ko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na w/w dziecko/i zostanie 
wypłacony za miesiące: wrzesień 2013r. oraz październik 2013r. pod warun-
kiem (art. 162 § 2 KPA) doniesienia:

a)  zaświadczenia szkoły ponadgimnazjalnej o kontynuowaniu nauki w no-
wym roku szkolnym 2013/2014;

b)  dokumentu potwierdzającego tymczasowe zameldowanie ucznia 
w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszka-
nie, prowadzonych przez podmiot publiczny (dotyczy dodatku do zasił-
ku rodzinnego w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której 
znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycz-
nej). 
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Gminne zawody sportowo-pożarnicze 2013
W dniu 21 lipca 2013r. na stadionie sportowym w Kazimierzu przepro-

wadzono gminne zawody sportowo-pożarnicze, w których wzięło udział 
20 drużyn w tym 4 kobiece. Komisję sędziowską powołał Komendant 
Powiatowy  Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach i Zarząd Oddzia-
łu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Pabianicach 
a sędzią głównym zawodów był asp.  Stanisław   Bordowicz. W  uroczysto-
ści strażackiej uczestniczyli  zaproszeni goście: Kapelan Strażaków Parafii 
Kazimierz ksiądz Andrzej Chmielecki, Prezes Zarządu Oddz. Powiatowego 
Zw. OSP RP w P-cach dh Mieczysława Serwa, V-ce prezes Zarządu Oddz. 
Powiatowego Zw. OSP RP w P-cach dh Kazimierz  Manios, V-ce prezes Za-
rządu Oddz. Powiatowego Zw. OSP RP w P-cach Jerzy Paczkowsk, Członek  
Zarządu Oddz. Powiatowego Zw. OSP RP w P-cach dh Czesław  Dzierżaw-
ski, Sekretarz Zarządu Oddz. Powiatowego Zw. OSP RP w P-cach dh Tade-
usz Nowak, Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk pan Tadeusz Rychlik, 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lutomiersk pani Grażyna Paczkowska, 
Wójt Gminy Lutomiersk pan Tadeusz Borkowski, Radni  Gminy Lutomiersk. 
Komendant Gminny  OSP dh Zdzisław Sromecki, Zarząd  Oddziału Gminne-
go Związku OSP RP w Lutomiersku.  Zawody rozegrane zostały w konkuren-
cjach: ćwiczenia bojowe i sztafeta pożarnicza

Kolejność czołowych miejsc  po przeprowadzeniu  konkurencji sztafety po-
żarniczej z przeszkodami i ćwiczeń bojowych przedstawia  się następująco:

Klasyfikacja  w współzawodnictwie kobiet
I miejsce KDP przy OSP Czołczyn pkt143
II miejsce KDP przy OSP Kazimierz 148,6 pkt
III miejsce KDP przy OSP Szydłów 148,7 pkt
IV miejsce KDP przy OSP Lutomiersk 152,25 pkt
Klasyfikacja w współzawodnictwie OSP (miejsca od 1 do 5)
I miejsce OSP  Szydłów 15 pkt
II miejsce OSP Kazimierz 118,9 pkt
III miejsce OSP Malanów  120,6 pkt
IV miejsce OSP Babice 122,7 pkt
V miejsce OSP Czołczyn 123,8 pkt
Zwycięskim   drużynom  wręczono  puchary  natomiast  wszystkie 

uczestniczące w zawodach drużyny otrzymały   dyplomy.

                                

„ Czerwony kapturek” 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku sukcesywnie realizuje projekt  „ Krok w przyszłość”. Celem projektu jest zwiększenie ak-

tywności  społecznej osób bezrobotnych korzystających z pomocy z Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku. Beneficjenci ostateczni w ramach 
uczestnictwa w projekcie zostali objęci wsparciem psychologicznym. Zdobyli wiedzę w zakresie aktywnego poszukiwania pracy jak i sporządzania 
pisemnej oferty dla pracodawcy. Dnia 2 sierpnia 2013 r. w Domu Kultury w Lutomiersku beneficjenci ostateczni uczestniczący w treningu kompe-
tencji wychowawczych przygotowali przedstawienie dla dzieci pt” Czerwony Kapturek”. Przedstawienie zgromadziło liczną widownię . Ponadto od 
1.08.2013r do 31.10.2013r beneficjenci mogą zrealizować vouchery na usługi fryzjerskie w zakładzie fryzjerskim damsko- męskim w Lutomiersku na 
ulicy T. Kościuszki 18.  Zgodnie z harmonogramem projektu we wrześniu odbędą się spotkania edukacyjne, gdzie uczestnicy  projektu będą zgłębiali 
wiedzę w zakresie gospodarowania budżetem domowym, rozwiązywania konfliktów w rodzinie, przeciwdziałania nałogom oraz walki z problemem 
alkoholowym. Planowany jest także cykl spotkań z lekarzami specjalistami ( ginekologiem, urologiem , stomatologiem) by uświadomić  uczestnikom 
projektu jak istotna jest profilaktyka.

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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ŚWiAdCZEniA ROdZinnE 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku informuje, że dnia 31 

października 2013 roku kończy się okres zasiłkowy wypłaty świadczeń rodzin-
nych. na nowy okres zasiłkowy 2013/2014 tj. od dnia 1 listopada 2013 roku 
do dnia 31 października 2014 roku wnioski należy pobrać i składać w Wydziale 
Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku.

Od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2014 r. - Zasiłek rodzinny 
łącznie z dodatkami przysługuje rodzinom wychowującym dzieci, jeśli dochód w 
przeliczeniu 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 niepełnosprawności. 

Od dnia 1 listopada 2012 r.:
1) wysokość zasiłku rodzinnego, wynosi miesięcznie:
a) 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
b) 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
c) 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;
2) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka wynosi 1000,00 zł;
3) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzy-

stania z urlopu wychowawczego
wynosi 400,00 zł miesięcznie;
4) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka 

wynosi 170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci;
5) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wie-

lodzietnej wynosi 80,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku 
rodzinnego;

6) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka nie-
pełnosprawnego 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 ukończenia 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 miejscowości, w której 

znajduje się siedziba
szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek 

szkolny i obowiązek nauki,
a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, 

legitymującej się orzeczeniem
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
b) 50,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miej-

scowości, w której znajduje
się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły arty-

stycznej, w której realizowany
jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole po-

nadgimnazjalnej;
9) wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka wynosi 1000,00 

zł na jedno dziecko;
10) wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie;
11) wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 620,00 zł miesięcznie;
12) wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 520,00 zł.

Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego do wniosku następujące 
dokumenty: 

1) dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny;
2) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka;
3) orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełno-

sprawności – w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;
4) zaświadczenie szkoły albo oświadczenie 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 orzeczeniem 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 skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie 

podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzo-
wym poprzedzającym okres zasiłkowy;

b) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałto-
wanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o 
dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; 

c) oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podat-
kiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym 
okres zasiłkowy;

d) zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości 
składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

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

f) umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiada-
niu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do 
przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzier-
żawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów 
wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu 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 alimenty na rzecz osób 
w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądo-
wej, 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 alimentów, jeżeli 
członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed 
mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

j) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wy-
sokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed me-
diatorem:

– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub czę-
ściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimen-
tów, lub

– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną 
czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych 
czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub bra-
kiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimenta-
cyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

k) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego do-
chodu,

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

7) akty zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu wyroku zasądzającego alimen-
ty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzo-
nej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów – w przypad-
ku osoby uczącej się;

8) kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długo-
terminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielo-
nego 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 
Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;

9) odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo 
akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby 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 całkowitych kosztów 

utrzymania dziecka;
13) odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub 

zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postę-
powaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

14) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
15) inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego 

oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dziec-
kiem 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 udzie-
lony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w sto-
sunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego; 

2) zaświadczenie organu emerytalno-rentowego albo oświadczenie, że osoba ubiegająca 
się jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych – w przypadku gdy osoba podlega obowiązkowi 
ubezpieczenia społecznego;

3) imienny raport miesięczny osoby ubezpieczonej potwierdzający odprowadzanie 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 zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia 
w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo 
oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad 
dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym 
ośrodku szkolno-wychowawczym.

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

1) zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem 
zamieszkania; 

2) zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia 
poza miejscem zamieszkania.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych 
wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, podmiot realizujący świadcze-
nia może domagać się takiego dokumentu.
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SP Lutomiersk  
Wypoczynek letni w Ustce

Z ŻYCIA SZKÓŁ

Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/14 
w Szkole Podstawowej  

im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu

Rozpoczęcie roku w Szkole Podstawowej 
im. Adama Mickiewicza w Szydłowie

Dnia 2 września uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w 
Kazimierzu po wakacyjnej przerwie rozpoczęli rok szkolny mszą świętą odpra-
wioną w kościele przez ks. Andrzeja Chmieleckiego – proboszcza parafii w Kazi-
mierzu. Po mszy uczniowie  przeszli do budynku szkoły. 

Przybyłych do placówki uczniów i ich rodziców przywitała pani mgr Anna 
Skępska - dyrektor szkoły oraz wychowawcy i nauczyciele. Pani dyrektor w oko-
licznościowym 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 2013/14 w szkole pracuje łącznie z  dyrektorem 14 nauczy-
cieli w tym 9 w pełnym wymiarze godzin. Pozostali nauczyciele pracuję w nie-
pełnym wymiarze godzin.

Dyrektor szkoły i nauczyciele, jak każdego roku zapewnią uczniom wszech-
stronny rozwój psycho - fizyczny. Z myślą o rozwijaniu zainteresowań i posze-
rzaniu wiedzy  przygotowano ofertę zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, 
zajęć wyrównawczych, lekcji poza terenem szkoły, wycieczek krajoznawczo - tu-
rystycznych. 

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

W czasie wakacji w szkole odbyło się wiele prac. Do najważniejszych z nich 
należała przebudowa jednej z sal lekcyjnych. Odnowienie i pomalowanie klas, 
części korytarzy, wymiana drzwi, wykonanie bieżących napraw. Zakupiono 
nowe tablice do wystroju korytarzy, wykładzinę, ławki. 

Dokupiono pomoce dydaktyczne i sprzęt RTV. Dużą inwestycją przeprowa-
dzoną w szkole było wykonanie ogrodu przed budynkiem szkoły. Ogród będzie 
pełnił funkcję dydaktyczną oraz wypoczynkową. 

Przed budynkiem szkoły ułożono nowy chodnik z kostki brukowej. Przed 
ogrodzeniem szkoły ustawiono słupki, które oddzielają w bezpieczny sposób 
chodnik od parkingu dla samochodów. 

W nowym roku szkolnych 2013/14 życzymy uczniom szkół Gminy  
Lutomiersk satysfakcji ze zdobywanej wiedzy oraz pozytywnych ocen

Dyrektor i nauczyciele SP w Kazimierzu. 
* 

Dyrektor i nauczyciele SP w Kazimierzu 
składają serdeczne wyrazy wdzięczności 

pani Magdalenie Simkowskiej – wykonawcy projektu ogrodu, 
panu Przemysławowi Kowalczykowi – sponsorowi roślin ozdobnych, 

panu Mariuszowi Ponińskiemu – wykonawcy ogrodu 
za nieodpłatne prace oraz przekazanie roślin ozdobnych 

na potrzeby nowopowstałego ogrodu dydaktycznego w szkole w Kazimierzu.

Już po raz kolejny mamy „podwójny” oddział przedszkolny - są to pięcio-
latkowie i czterolatkowie. W związku z tym bardzo licznie na rozpoczęciu roku 
szkolnego stawili się rodzice naszych maluchów. Samorząd Uczniowski wier-
szem i piosenką pożegnał wakacyjne miesiące i życząc samych piątek i szóstek, 
„otworzył” nowy rok szkolny. Nie zapomniał również wspomnieć dzień 1. wrze-
śnia 1939 roku i oddać hołd poległym za wolność ojczyzny. Pani dyrektor powi-
tała wszystkich i zapoznała z przydziałem wychowawstw oraz zaprosiła dzieci, 
rodziców i gości do obejrzenia naszej szkoły, która po wakacjach jest jeszcze 
piękniejsza. 

Pora odpowiedzieć na pytanie: „Co się zmieniło?”.
W każdej klasie na oknach zamontowano rolety, niektóre z pomieszczeń kla-

sowych zostały odmalowane, a na podłogach wymieniono wykładzinę. Do od-
działu przedszkolnego kupiono dywan, pomoce dydaktyczne i zabawki. W izbie 
lekcyjnej klasy czwartej pojawił się nowy segment i ławki. Na korytarzach szkol-
nych wykonano też drobne prace malarskie. Zdemontowane zostały niektóre 
urządzenia na placu zabaw ze względu na zużycie, ale na ich miejsce pojawią się 
nowe, o czym zapewnił Pan Wójt – z góry dziękujemy.

Chcielibyśmy także podziękować panu Wójtowi Gminy Lutomiersk za po-
zwolenie i pomoc w zorganizowaniu stoiska naszej szkoły podczas tegorocz-
nych DOŻYNEK GMINNYCH oraz Rodzicom, Pracownikom Szkoły i wszystkim, 
którzy zadbali o wystrój, przygotowali i prowadzili w tym czasie „Kawiarenkę u 
wieszcza Adama”. Dzięki tej akcji mieliśmy okazję kolejny raz zaprezentować się 
w środowisku gminnym i pozyskać dodatkowe środki finansowe na potrzeby 
naszej placówki.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Szydłowie  
oraz Grono Pedagogiczne

Uczniowie naszej szkoły zaraz po zakończeniu roku szkolnego wyjechali na 
kolonie do Ustki. 52 dzieci pod opieką p. Izabeli Grabarczyk, p. Agnieszki Gra-
czyk, p. Joanny Kaczmarek, p. Barbary Świstek oraz p. Huberta Wawrowskiego 
z fantastycznymi humorami odpoczywało przy pięknej pogodzie i wspaniałych 
widokach Słowińskiego Parku Narodowego. 

Zażywaliśmy kąpieli w morzu, braliśmy udział w wycieczce krajoznawczej do 
Łeby, spacerowaliśmy po niesamowitym dziele natury jakim są ruchome wy-
dmy, płynęliśmy statkiem pirackim na zachód słońca biorąc jednocześnie udział 
w dyskotece na żywo. 

Niezapomnianym przeżyciem było tez oglądanie pokazu fajerwerków zwłasz-
cza o północy nad brzegiem morza przy szumie fal. Bardzo szybko minęło te 10 
dni, szkoda, że tak krótko, bo w tak fantastycznym miejscu można byłoby odpo-
czywać całe wakacje.             Izabela Grabarczyk

Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku

Jak zwykle uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2013/2014, o godz. 
8.00 młodzież uczestniczyła we Mszy Św. celebrowanej przez księdza Marka Ko-
walskiego, aby następnie pod opieką wychowawców udać się do gimnazjum. 
Zaproszonych gości: księdza Marka Kowalskiego, p. Leokadię Bujnowicz i p. Gra-
żynę Paczkowską- wiceprzewodniczące Rady Gminy, uczniów, nauczycieli i ro-
dziców powitał serdecznie p. dyrektor Andrzej Stasiak. W swoim przemówieniu 
nawiązał do rocznicy wybuchu II wojny światowej i rocznicy podpisania poro-
zumień sierpniowych. Minutą ciszy zebrani na sali uczcili poległych w walce o 
wolność. Była to pierwsza powakacyjna lekcja historii. Następnie ciepłe słowa 
skierował do uczniów. Życzył im, aby jak najlepiej wykorzystali przekazywaną im 
wiedzę, odnosili sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne i nie zapominali przy 
tym o przyjaźni. Podziękował również p. Wójtowi Tadeuszowi Borkowskiemu 
oraz Radzie Gminy za pomoc w przygotowaniu placówki do nowego roku szkol-
nego miedzu innymi dokonano modernizacji podłogi w sali gimnastycznej, ma-
lowania części pomieszczeń, korytarzy i modernizacji zasilania energetyczne-
go.Słowa podziękowania skierował także do Rady Rodziców, z której funduszy 
zakupiono nowe monitory i dokonano modernizacji komputerów w bibliotece 
szkolnej.

Dyrektor Andrzej Stasiak odczytał także list Wójta Gminy Lutomiersk p. Ta-
deusza Borkowskiego, który życzył uczniom, aby ten rok był czasem samych 
pozytywnych wrażeń, a pierwszoklasistom, by szkoła była dla nich miejscem 
radości i wielu przyjaźni.

Następnie poinformował zebranych o organizacji zajęć w nowym roku 
szkolnym. Oprócz zajęć lekcyjnych wynikających z ramowego planu nauczania 
uczniowie mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach organizo-
wanych w gimnazjum, między innymi w ramach Projektu Unijnego z EFS „Kom-
petencje kluczowe - kluczem dp przyszłosci”: Polski inaczej- jak lepiej wyrażać 
własne myśli w mowie i piśmie; Treningi matematyczne- polubić matematykę; 
Z przyrodą za pan brat- mogę i potrafię być lepszy z przedmiotów przyrodni-
czych; Koło zainteresowań zwiększające kompetencje naukowo- techniczne/
zajęcia z biologii i fizyki; Koło języka angielskiego zwiększające kompetencje 
posługiwania się językiem obcym; Zajęcia rozwijające kompetencje informa-
tyczne ECDL; Zajęcia z doradztwa edukacyjno- zawodowego/ szkolny ośrodek 
kariery. P. Dyrektor Andrzej Stasiak przypomniał też o programie adaptacyjnym 
tak istotnym dla pierwszokalsistów. Nowi uczniowie mogą liczyć na pomoc 
wychowawców i wsparcie starszych kolegów. Życzymy im, by jak najszybciej 
aklimatyzowali się w naszej szkole, znaleźli nowe przyjaźnie i jak najowocniej 
wykorzystali nowy rok szkolny. Powodzenia! opracowała:     p. M. Wybór
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WiELKOGABARYTY 2013 
W miesiącu wrześniu 2013 r. – w dniach:  16.09  – 20.09. 2013 r.  zaplanowano zorganizowanie corocznej 

zbiórki tzw. „WiELOKOGABARYTÓW” z  terenu naszej gminy – czyli starych mebli, zużytego sprzętu RTV, 
AGd, lodówek, zużytych opon  itp. 

W nowym systemie gospodarki odpadami zbiórka wielkogabarytów  może obejmować  tylko nieruchomości zamieszka-
łe z terenu naszej gminy – których właściciele złożyli deklaracje, gdyż jest ona jednym z zadań wykonywanych przez firmę 
wywozową w ramach obowiązującej umowy na odbiór i  zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców 
gminy Lutomiersk – dlatego jej koszt będzie sfinansowany z opłat wnoszonych przez osoby objęte systemem. Właściciele 
innych nieruchomości mogą zlecić odpłatnie odbiór wielkogabarytów firmom prowadzącym działalność w zakresie odbio-
ru odpadów komunalnych na terenie gminy Lutomiersk.

 Zbiórkę przeprowadzi firma wywozowa: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI oraz PRZEWÓZ ŁADUNKÓW WIESŁAW STRACH OD-
DZIAŁ:  97- 425 ZELÓW   ul. KOŚCIUSZKI 11    Tel.(44) 733-31-31 lub Tel.(44) 733-25-11

 Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych
Rejon I 16 września 2013 r. – poniedziałek  od godz. 7.00  Lutomiersk, Wrząca, Mirosławice, Babice,  Babiczki.
Rejon II 17 Września 2013 r. – wtorek  od  godz.  7.00  Zalew, Mikołajewice, Mikołajewice Kolonia, Wygoda Mikoła-

jewska, dziektarzew, Antoniew, Florentynów,  Bechcice, Bechcice Kolonia, Bechcice Parcela,  Prusinowice, Prusinowicz-
ki, Legendzin.

Rejon III  18 września 2013 r. – środa od godz. 7.00   Stanisławów Stary,  Stanisławów nowy, Zdziechów nowy,  Alber-
tów,  Malanów, Orzechów, Madaje nowe, Kazimierz

Rejon IV  19 września 2013 r. czwartek od godz. 7.00  Zdziechów, Zdziechów Kolonia, Charbice dolne, Charbice Górne, 
Szydłów, Zygmuntów, Szydłówek   Czołczyn, Zofiówka,  Jerwonice

Rejon V  20 września 2013 r. – piątek od godz. 7.00    Jeziorko, Wola Puczniewska, Mianów, Żurawieniec, Leonów, Puczniew,  
Franciszków.

ZBiÓRKA OBEJMUJE n/w OdPAdY:
 Odpady wielkogabarytowe (wersalki, tapczany, łóżka, fotele, elementy  stolarki, okna, dywany, wykładziny). Meta-

le (złom). Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory, pralki, radia, drukarki, odkurzacze itp.). 
Urządzenia zawierające freony (lodówki). Zużyte opony (do rozmiaru 1250 x 400). Baterie i akumulatory. W przypadku 
gdy wystawione odpady nie będą odpowiadać rodzajom odpadów  wymienionym powyżej, wykonawca  ma prawo 
nie odebrać takich odpadów!!! Organizacja zbiórki odpadów wielkogabarytowych zostanie przeprowadzona na zasadach 
podobnych jak w latach poprzednich. Przypominamy, że w wyznaczonym dniu  wywozu WIELOKOGABARYTY powinny być 
wystawione przed posesje już o godzinie 7.00!!

KOMUniKAT!!!
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach informuje o bezwzględnym przestrzeganiu zapisów w łań-

cuchach żywieniowych, które towarzyszą przesyłkom zwierząt rzeźnych kierowanych do uboju. W związku z 
powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach nakazuje poinformowanie wszystkich przewoźników 
dostarczających zwierzęta rzeźne do uboju o konieczności poinformowania rolników, od których odbierane 
są zwierzęta do uboju o spoczywającym na nich obowiązku uwzględnienia stosownych zapisów o leczeniu 
w łańcuchu żywieniowym.

W przypadkach nie uwzględnienia ich w stosowanych dokumentach będą wyciąganie surowe konse-
kwencje.

UWAGA: 
Od dnia 12 lipca 2013 r.  

nastąpiła zmiana siedziby 
Policyjnego Punktu Przyjęć 

interesantów w Lutomiersku 
z Placu Jana Pawła ii nr 13 
na Plac Jana Pawła ii nr 12 

Punkt czynny w każdy wtorek w 
godz. 10.00 - 12.00 i  piątek  

w godz. 15.00-17.00 

HARMOnOGRAM WYWOZU OdPAdÓW KOMUnALnYCH 
OBSŁUGiWAnE MiEJSCOWOŚCi dZiEŃ WYWOZU OdPAdÓW 

KOMUnALnYCH niESORTO-
WAnYCH  

LUB POZOSTAŁYCH PO SORTO-
WAniU

dZiEŃ WYWOZU OdPAdÓW  
SORTOWAnYCH SUCHYCH   

oraz  SZKŁA

LUTOMIERSK, WRZĄCA
2, 16  WRZESIEŃ;        1, 21 PAŹDZIERNIK
4, 18 LISTOPAD;           2, 16 GRUDZIEŃ

24 WRZESIEŃ     29 PAŹDZIERNIK
26 LISTOPAD      24 GRUDZIEŃ

BABICZKI, BABICE, STANISŁAWÓW STARY i 
STANISŁAWÓW NOWY, WOLA PUCZNIEW-
SKA, MIANÓW, FRANCISZKÓW, MADAJE 
NOWE, ŻURAWIENIEC, ORZECHÓW, MALA-
NÓW, CHARBICE GÓRNE, PUCZNIEW - LE-
ONÓW, JEZIORKO, KAZIMIERZ ( + Zdziechów 
- ul. Rekreacyjna)

3, 17  WRZESIEŃ;        2, 22 PAŹDZIERNIK
5, 19 LISTOPAD;           3, 17 GRUDZIEŃ

23 WRZESIEŃ     28 PAŹDZIERNIK
25 LISTOPAD      23 GRUDZIEŃ

JERWONICE, CZOŁCZYN, PUCZNIEW, SZY-
DŁÓW, SZYDŁÓWEK, ZYGMUNTÓW, ZO-
FIÓWKA, CHARBICE DOLNE, ZDZIECHÓW, 
ZDZIECHÓW NOWY i ZDZIECHÓW KOLONIA, 
MIROSŁAWICE, ALBERTÓW.

4, 18  WRZESIEŃ;        3, 23 PAŹDZIERNIK
6, 20 LISTOPAD;           4, 18 GRUDZIEŃ

23 WRZESIEŃ     28 PAŹDZIERNIK
25 LISTOPAD      23 GRUDZIEŃ

ZALEW, WYGODA MIKOŁAJEWSKA, MI-
KOŁAJEWICE, MIKOŁAJEWICE KOLONIA, 
DZIEKTARZEW, ANTONIEW, LEGENDZIN, 
BECHCICE-KOLONIA, BECHCICE-PARCELA, 
BECHCICE-WIEŚ, FLORENTYNÓW, PRUSINO-
WICE, PRUSINOWICZKI

4, 18  WRZESIEŃ;        3, 23 PAŹDZIERNIK
6, 20 LISTOPAD;           4, 18 GRUDZIEŃ

24 WRZESIEŃ     29 PAŹDZIERNIK
26 LISTOPAD      24 GRUDZIEŃ

Spółki wodne
Płatności składek na konser-

wację urządzeń melioracyjnych 
– konserwacja rowów.

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w 
Lutomiersku zwraca się z prośbą o 
wnoszenie składek na konserwacje 
urządzeń melioracyjnych. Informa-
cje o kwocie składki - w przypadku 
braku stosownego zawiadomienia 
- można uzyskać w siedzibie spółki 
pod telefonem 43 677 50 11 w 205. 
Kwota składek ma wpływ na możli-
wość  wykorzystania dotacji, której 
wysokość może w bieżącym roku 
wynieść   22300,00 zł. Obecne do-
stępne  fundusze na koncie spółki 
pozwalają wykorzystać jedynie ok. 
16000,00 zł z kwoty przyznanych 
dotacji. Planowane roboty to:

- odcinek rowu we wsi Puczniew 
(rów odprowadza także wody z Jer-
wonic); odcinek rowu w Dziektarze-
wie (rów odprowadza także wody z 
Mikołajewic); odcinek rowu w Jerwo-
nicach; - odcinek rowu w Madajach 
Nowych (rów odprowadza wody tak-
że z Orzechowa, Malanowa, Alber-
towa, Charbic Dolnych, Szydłowa, 
Franciszkowa i Żurawieńca); odcinek 
rowu w Zofiówce (rów odprowadza 
także wody z Czołczyna). Do odno-
wienia wybrano odcinki rowów bę-
dące w bardzo złym stanie.

PRZEdSięBiORCOM PROWAdZąCYM SPRZEdAŻ nAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
nA POdSTAWiE ZEZWOLEŃ WYdAnYCH PRZE WÓJTA GMinY PRZYPOMinAMY, ŻE 30 WRZEŚniA 2013 

R. UPŁYWA USTAWOWY TERMin dO WniESiEniA OPŁATY iii RATY 
ZA KORZYSTAniE Z ZEZWOLEŃ nA SPRZEdAŻ nAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2013 R. 



Strona 12 WIADOMOŚCILUTOMIERSKIE

INFORMACYJNY BIULETYN SAMORZĄDOWY

wrzesień 2013


