
NR 53
STYCZEŃ -

- LUTY
2006

BEZPŁATNY

WIADOMOŚCI
LUTOMIERSKIE

W numerze:
- Sesje Rady Gminy

- Nowy autobus szkolny

- Środki pozyskane

  na inwestycje

- Rolnictwo

- Sprawy OSP

- Wileka Orkiestra

  Świątecznej Pomocy

Relacje z sesji Rady Gminy Lutomiersk
16 grudnia 2005r. w sali USC 
Urzędu Gminy odbyła się 
XXXVIII Nadzwyczajna sesja 
Rady Gminy Lutomiersk. 
Uczestniczyło w niej 12 rad-
nych. Radni po przyjęciu 
porządku obrad oraz proto-
kołu z poprzedniej sesji pod-
jęli uchwały w sprawie zmian 
budżetu na rok 2005. Następ-
nie przyjęli uchwały:
- w sprawie zaciągnięcia dłu-

goterminowego kredytu na finansowanie wydatków nieznajdu-
jących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych na 
rok 2005,
-  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/269/05 Rady Gminy 

Lutomiersk z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie wysokości 
stawek podatku od środków transportowych,

-  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/241/05 Rady Gminy 
Lutomiersk z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie poboru 
podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od posiada-
nia psów w drodze inkasa.

Tradycyjnie sesję zakończył punkt: wolne wnioski i zapytania.

 W dniu 29 grudnia 2005r. w sali GOK w Lutomiersku odbyła 
się XXXIX sesja Rady Gminy Lutomiersk. W sesji uczestniczy-
ło 13 radnych, Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, 
sołtysi, przewodniczący rad sołeckich oraz przewodniczące kół 
gospodyń wiejskich, a także mieszkańcy gminy. Radni po przy-
jęciu porządku obrad oraz protokołu z XXXVIII sesji przeszli do 
realizacji zaplanowanego porządku obrad, którego najważniej-
szym punktem merytorycznym było uchwalenie budżetu Gminy 
Lutomiersk na rok 2006. 
Porządek sesji obejmował następującą tematykę:
- zmiany budżetowe - podjęcie uchwał,
- uchwalenie Budżetu Gminy na rok 2006,
-  podjecie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty 

administracyjnej za wydawane warunki techniczne przyłączy 
wodociągowych w granicach administracyjnych Gminy Luto-
miersk,

-  podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na rok 2006,

-  przedstawienie planów pracy stałych komisji Rady Gminy 
Lutomiersk,

-  podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komi-
sji Rewizyjnej na rok 2006,

-  przyjęcie planu pracy Rady Gminy Lutomiersk na rok 2006.
Sesję zakończył punkt - wolne wnioski i zapytania.

 

W styczniu 2006r Gmina Lutomiersk wzbogaciła się o nowy 
autobus szkolny Marki Jelcz LO90M/S. Autobus ten gmina 
otrzymała nieodpłatnie z Ministerstwa Edukacji Narodowej w 
ramach zakupu centralnego. Wartość otrzymanego autobusu 
to 320 738,00 zł. 
 Jest to już drugi nowy autobus, którym mogą cieszyć się 
dzieci i nauczyciele. Zastąpienie starych wysłużonych autobu-
sów zdecydowanie poprawi komfort i bezpieczeństwo dzieci 
dowożonych do szkół. Nowe autobusy są bowiem wyposażone 
w system dodatkowych zabezpieczeń w formie tablic elektro-

nicznych informujących o przewozie dzieci, oraz dodatkowego 
alarmowego oświetlenia zewnętrznego. 
 W dniu 13 lutego 2006r. Ks. Kanonik Włodzimierz Pasz-
kowski w obecności zaproszonych gości dokonał poświęcenia 
autobusu szkolnego.
 Autobus ten będzie dowoził dzieci z obwodu Szkoły Podsta-
wowej i Gimnazjum w Lutomiersku.

NOWY AUTOBUS SZKOLNY
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 W sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kazomierzu zainstalo-
wano trwały sprzęt sportowy (drabiny gimnastyczne, konstrukcje do koszy-
kówki i siedziska w ilości 48 szt.) za kwotę 20.460,62 zł. Salę wyposażo-
no również w sprzęt sportowy ruchomy tj. kozły i skrzynie gimnastyczne, 
odskocznie, ławki, materace i siedzenia stadionowe za kwotę 7.022,00zł

Środki finansowe pozyskane
przez Gminę Lutomiersk w 2005 roku

L.p. Źródło finansowania Nazwa zadania Kwota
l. PFRON Zakup autobusu 220 000,00 zł

2. PFRON Pochylnia dla niepełnosprawnych w SP Szydtów 15 000,00 zł

3. PFRON Zakup schodowłazu dla niepełnosprawnych SP Szydłów 6 745,00 zł

4. Kontrakt wojewódzki Termomodemizacja SP Szydtów 40 000,00 zł
5. WFOŚ i GW Termomodemizacja SP Szydtów 83 805,00 zł
6. WFOŚ i GW Sieć wodociągowa Kazimierz - Babice 29 212,32 zł

7. WFOŚ i GW Termomodemizacja budynku garaży OSP Szydtów 43 000,00 zł

8. PAOW Wyposażenie do świetlic i kl. „O” w szk. podstawowych 
gminy 9 050,00 zł

9. ZPORR Przebudowa drogi w Mikołajewicach 549 065,57 zł

10. Urząd Marszałkowski TFOGR Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 90 000,00 zł

11. Ministerstwo
Kultury Fizycznej i Sportu Sala gimnastyczna Kazimierz 400 000,00 zł

12. Starostwo
Powiatu Pabianickiego Remont chodnika na ul. Mickiewicza w Lutomiersku 40 000,00 zł

ŁĄCZNIE 1 525 877,89 zł

INFORMACJE O INWESTYCJACH

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie podatnik może przeka-
zać 1% płaconego przez siebie podatku dochodowego od osób 
fizycznych, zamiast do budżetu państwa, na rzecz organizacji 
pożytku publicznego. Jedną z takich organizacji jest fundacja 
„Ku mądrości” im. Anny Dux działająca przy Salezjańskich Szko-
łach w Sokołowie Podlaskim. 
Jak przekazać 1% podatku na działalność Salezjańskich Szkół 
Muzycznych w Lutomiersku? 
Krok 1. Wypełnij PIT 28, PIT 36 lub PIT 37. 
Krok 2. Oblicz, ile wynosi 1% należnego podatku i wpisz tę kwotę 
w odpowiednią rubrykę (w PIT-ach opisana jest ona jako: kwota 
1% zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku 
publicznego). 
Krok 3. Od podatku, który musisz zapłacić, odejmij obliczoną 

uprzednio kwotę. 
Krok 4. Obliczoną kwotę wpłać na konto organizacji pożytku 
publicznego. Wpłaty należy dokonać przed złożeniem zeznania 
podatkowego. Pokwitowanie tej wpłaty zachowaj do ewentualnej 
kontroli organu skarbowego. 
 Dane do przekazu (przelewu):
Fundacja „Ku mądrości” im dr Anny Dux Sokołów Podl. 
Numer rachunku 82150016631216600627870000;   
Dopisek w tytule wpłaty: 
darowizna na działalność pożytku publicznego „LUTMUZ” 
Na przelewie należy wpisać: imię, nazwisko, adres wpłacające-
go oraz kwotę dokonanej wpłaty.
Sami zdecydujmy, na co przeznaczyć choć 1% podatku! Nie 
zmarnujmy tej szansy! Powiedzcie o tym rodzinie i znajomym!

Ks. Zbigniew Malinowski, sdb
Dyrektor Salezjańskich Szkół Muzycznych w Lutomiersku

SZANOWNI PAŃSTWO !
ZADECYDUJCIE SAMI, GDZIE TRAFIĄ WASZE PIENIĄDZE !

Przekażcie część podatku, który i tak musicie zapłacić, na rozwój Salezjańskich Szkół Muzycznych w Lutomiersku.

 W  m i e s i ą c u 
grudniu 2005r. dla 
jednostki Ochotni-
czej Straży Pożar-
nej w Mirosławi-
cach zakupiono 
samochud ratow-
niczo - gaśniczy 
FORD TRANSIT za 
kwotę 119.997,00zł 
ze środków: Gminy 
- 21.997,00zł
W F O Ś i G W  - 
47.997,00zł

Związek Ochotniczych Straży Pożar-
nych w Warszawie - 50.000,00 zł.
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 Podczas ferii zimowych Dom Kultury był oblężony przez mło-
dzież, głównie z Lutomierska, ale nie tylko. Codziennie można było 
spędzić tu wolny czas grając w tenisa stołowego, uczestnicząc w 
zajęciach tanecznych (break dance i hip-hop), zajęciach muzycz-
nych grając na instrumentach takich jak gitara, keyboard, sakso-
fon, klarnet, trąbka itp.
 W dniu 17 stycznia odbył się pokaz sztuki cyrkowej w wykonaniu 
grupy KOLOSKO COSMIC CABARET.
 19 i 26 stycznia występowali aktorzy Teatru Arlekin i Teatru Apsik 
z przedstawieniami „PINOKIO” i „Zimowe niespodzianki”.
 Dla sportowców codziennie były do dyspozycji stoły tenisowe, 
a po bez mała dwutygodniowych przygotowaniach można było się 
sprawdzić w corocznym Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta 
Gminy Lutomiersk, który odbył się 27 stycznia.

 Wszyscy zwycięscy otrzymali Puchary , Nagrody i Dyplomy , 
które ufundował i wręczył Wójt Gminy Lutomiersk Pan Tadeusz 
Borkowski

 W dniu 6 stycznia 2006r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Luto-
miersku o godz. 16.00 rozpoczęła się akcja zbierania pieniędzy 
na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Datki zbierano 
w szkołach naszej gminy już wcześniej, a na wspólnej kweście w 
Domu Kultury przekazano je wolontariuszom Wielkiej Orkiestry z 
Pabianic. Podczas imprezy zlicytowano wiele gadżetów WOŚP 
(puzzle, książki, koszulki plakaty, kubki itp.). Zebrano łącznie około 
1200zł.

 Zespół DE FOBIA z Pabianic był gwiazdą wieczoru. Imprezę 
uświetniły również występy taneczne młodzieży z GOK w Luto-
miersku a także z MOK w Konstantynowie. Dziewczęta z gimna-
zjum zatańczyły specjalnie przygotowanego na tę okazję kankana. 
Namalowano kilka pięknych serc, które również zlicytowano.
 Wieczór zakończył się dyskoteką dla młodzieży. Poniżej fotore-
lacja.

Ferie zimowe 2006

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Lutomiersku
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POMOC DLA POTRZEBUJĄCYCH
 W związku z ostrzeżeniami meteorologicznymi o gwałtownym 
spadku temeratury Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Luto-
miersku podjął działania dotyczące ochrony mieszkańców naszej 
gminy zwłaszcza osób samotnych i w trudnej sytuacji materialnej i 
życiowej.
 Osobom tym udzielano pomocy niezwłocznie w formie zakupu 
opału, leków i artykułów spożywczych oraz pomocy finansowej.
Poinformowano sołtysów z terenu Gminy Lutomiersk aby zwrócili 
uwagę na osoby samotne i nadużywające alkoholu (niska tempe-
ratura powoduje szybkie wychłodzenie organizmu). Informację o 
tych osobach przekazywane były do Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Lutomiersku.
 W dniach 24, 26, 30 stycznia oraz 7 lutego 2006 pracownicy 
GOPS udali się w teren w celu odwiedzenia rodzin najbardziej 
zagrożonych z powodu trudnej sytuacji materialnej i osób samot-
nych. Rodzinom tym dowożono opał, paczki żywnościowe, leki i 
odzież.

 W okresie ferii zimowych tj. dnia 27.01.2006r. odbył się Turniej 
Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Lutomiersk, który organi-
zowany był przez Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku. Ucznio-
wie naszej szkoły, również i w tym roku, brali w nim udział. Osoby 
jadące na turniej, wytypowane zostały z klas IV-VI. Wyjątek stano-
wiło dwóch uczniów klasy III uzdolnionych w tej dyscyplinie sporto-
wej. Dołączyli oni do starszych kolegów i koleżanek ze szkoły.
 Rozgrywki toczyły się w dwóch kategoriach: w kategorii dziew-
cząt i kategorii chłopców. Zarówno w jednej jak i drugiej spisaliśmy 
się na medal. W kategorii dziewcząt szkół podstawowych zajęliśmy 
trzy pierwsze miejsca. Oto one: I miejsce - Anita Suwa - kl.VI; II 
miejsce - Paulina Ludwisiak - kl.V;  III miejsce - Joanna Janczak 
- kl.V. W kategorii chłopców zdobyliśmy dwa pierwsze miejsca. Oto 
one: I miejsce - Dawid Omieciński - kl. VI;  II miejsce - Damian 
Szymczyk - kl. VI, tym samym pokonaliśmy kolegów ze Szkoły 
Podstawowej w Lutomiersku i Kazimierza. 
 Zwycięzcy obdarowani zostali pamiątkowymi dyplomami i nagro-
dami rzeczowymi. Wielkie gratulacje oraz dalszych sukcesów w 
sporcie życzą nauczyciele, koleżanki i koledzy ze szkoły.

Agata Wróblewska

TURNIEJ
TENISA STOŁOWEGO
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O czym marzą dzieci
 By naszym rodzicom kochać było dane,
 A wszystkie dzieciaki czuły się kochane.
 By zażegnać wszystko to, co ludzi różni,
 Aby nasze ręce nie spotkały próżni.
By ludzie uśmiechem witali się co dzień,
Strudzonym nie brakło już miejsca w gospodzie.
Aby nikt przed nikim nie musiał czuć strachu,
A biedni, bezdomni mieli skrawek dachu.
 Aby każdy głodny siadł do pełnej miski, 
 A w drzwi samotnego zapukał ktoś bliski.
 By policja i lekarze nie mieli zajęcia,
 A rodziny wyszły dobrze nie tylko na zdjęciach.
Więc jakie z tej szopki wynika przesłanie?
Jeden wielki Polak, kto go słucha,
By odnowić ziemie wezwał kiedyś Ducha.
A my mu pomożemy w tej wielkiej potrzebie,
I odnowę Ziemi zacznijmy od siebie.

 6 stycznia 2006r Gimnazjum im. Leszka Czarnego i Gminny 
Ośrodek Kultury w Lutomiersku przyłączyły się do ogólnopolskiej 
akcji charytatywnej - XIV finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Przypominamy, że tegoroczna zbiórka pieniędzy będzie 
przeznaczona na rzecz ofiar wypadków oraz na organizowanie 
kursów udzielania pierwszej pomocy medycznej. 
 Impreza odbyła się w sali widowiskowej GOK-u. W licytacjach 
tradycyjnych serduszek i innych gadżetów brali udział uczniowie i 
nauczyciele. Zbiórki pieniędzy organizowały też klasy, konkurując 
między sobą „kto da więcej”. Oprócz tego, gimnazjum przekazało 
kwotę ok. 200 zł, pochodzącą z pieniędzy zebranych poprzedniego 
dnia przez szkolnych wolontariuszy. 

 Między licytacjami odbywały się konkursy i pokazy taneczne. 
Konkurs wiedzy o WOŚP wygrała uczennica kl. III d - Dominika 
Kochan. W konkursie plastycznym na najładniejsze serce brały 
udział drużyny z poszczególnych klas. 
Wszystkie serca zostały wykonane starannie i pomysłowo.
 Burzę oklasków wywołał ognisty kankan w wykonaniu dziewcząt 
z klasy II b.
Uczestników imprezy bawiły również występy zespołów muzycz-
nych działających w lutomierskim GOK-u.
 Z dyrektorem GOK-u p.Piotrem Pączkiem współpracowali 
nauczyciele gimnazjum: p. Beata Zielińska, p. Edyta Zakrzewska, 
p. Tadeusz Cyrulski

Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

Gimnazjum w Lutomiersku

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Spotkania wigilijne
 Czas Świąt Bożego Narodzenia w polskiej tradycji kojarzy się z choinką, jasełkami, 
wieczerzą wigilijną oraz śpiewaniem kolęd. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Lutomiersku 
wraz z wychowawcami, tak jak co roku, nawiązali do wspaniałej tradycji. W ostatnim dniu 
nauki - 22 grudnia 2005 roku odbyły się wigilie klasowe. Od samego rana w szkole można 
było zauważyć dostojny nastrój. Rodzice i zaproszeni goście mogli podziwiać aktorskie 
umiejętności swoich dzieci. Pięknie przygotowane stroje jak i wystrój klas podniosły cha-
rakter klasowych umiejętności.
 Uczniowie klasy IVa i IVb pod kierunkiem wychowawczyń przygotowali montaż słowno 
- muzyczny poświęcony kultywowaniu tradycji bożonarodzeniowych. Wychowawczynie 
bardzo dziękują rodzicom za przygotowanie strojów dla dzieci. Jasełkę zakończono pięk-
nym wierszem aktualnym nie tylko w okresie Bożego Narodzenia, ale przez cały rok.

opracowała - Agnieszka Adrianowska

 Jasełka organizowane przez Niepubliczne Przedszko-
le Sióstr Urszulanek w Kazimierzu odbyły się 11 stycznia 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Lutomiersku. Scenariusz 
Jasełek napisała i opracowała Siostra Dyrektor Jani-
na Zawadzka. W realizacji przedstawienia pomagały 
nauczycielki: Pani Dorota Śmiechowska, Pani Justyna 
Cieślak, Pani Anna Grabowska, Pani Barbara Jodko. Na 
naszą uroczystość przybyli: Pan Wójt Gminy Lutomiersk 
Tadeusz Borkowski, Pani Skarbnik Ewa Duszyńska, 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Oświaty Agnieszka Kie-
drzyńka oraz inni zaproszeni goście. Dzieci z naszego 
przedszkola w jasełkach przybliżyły licznie przybyłym 
gościom historię narodzenia Pana Jezusa. Wyrażały to 
słowami, śpiewem kolęd i pastorałek oraz tańcami. Po 
zakończeniu przedstawienia dzieci zostały nagrodzo-
ne wielkimi brawami przez publiczność. Dziękujemy za 
współprace przy zorganizowaniu przedstawienia rodzi-
com przedszkolaków. Podziękowania składamy Dyrek-
torowi GOK-u Panu Piotrowi Pączkowi za ciepłe przyję-
cie. 
 Powtórka Jasełek odbyła się tym razem w Klasztorze 
Księży Salezjanów  5 lutego po Mszy Św. o godz. 10.00. 
Serdecznie dziękujemy Księdzu Dyrektorowi oraz całej 
Wspólnocie Salezjańskiej za zaproszenie oraz ciepłą 
atmosferę wniesiona w tę uroczystość.

Siostra Dyrektor Janina Zawadzka

Jasełka Bożonarodzeniowe
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Zabawa karnawałowa
 W dniu 13 stycznia br. w Szkole Podstawowej im. Orła Białego 
w Lutomiersku odbyła się zabawa karnawałowa. W tym dniu jeden 
z korytarzy zamienił się w prawdziwą salę balową udekorowaną 
ogromną ilością balonów i serpentyn. Tradycyjnie już zabawa stała 
się balem przebierańców. Wielu uczniów przebrało się w wymyśl-
ne stroje księżniczek, krasnoludków, wróżek, kotków i itp. Podczas 
zabawy wychowawcy przygotowali wiele atrakcyjnych konkursów 
dla dzieci z młodszej i starszej grupy wiekowej m.in.: wyścigi szere-
gów, toczenie piłki, taniec z balonami, najpiękniejszy taniec, wyścigi 
w workach, itp. W starszej grupie wiekowej przeprowadzono także 
konkurs na najoryginalniejszy strój karnawałowy. Dla uczniów biorą-
cych udział w konkursach i zabawach zostały przewidziane nagrody 
przygotowane przez sponsora. Dzieci zmęczone tańcami i zabawą 
chętnie korzystały z przygotowanego przez Radę Rodziców słodkie-
go poczęstunku. 
 Jedną z atrakcji tegorocznej zabawy karnawałowej były otrzęsi-
ny czwartoklasistów. Celem imprezy było oficjalne wprowadzenie 
uczniów klas czwartych do starszej grupy wiekowej i zintegrowanie 
klas w trakcie bezpośredniej rywalizacji. Wśród uczniów nie brako-
wało chętnych, którzy w imieniu klasy brali udział w trudnych kon-
kurencjach. Koledzy i koleżanki dopingowali swych przedstawicieli 
oklaskami i zachęcającymi okrzykami. W konkursach brali udział 
także nauczyciele i wychowawcy, którzy podobnie jak czwartoklasi-
ści doskonale poradzili sobie ze wszystkimi zadaniami. Uczestnicy 
imprezy wykazali się mądrością, zręcznością i ogromnym poczuciem 
humoru. Ceremonia otrzęsin była atrakcją tegorocznej zabawy kar-
nawałowej i stała się już tradycją naszej szkoły. 
 Zabawa karnawałowa wszystkim dzieciom przyniosła wiele rado-
ści i zadowolenia oraz zapoczątkowała ferie zimowe dla uczniów 
Szkoły Podstawowej w Lutomiersku.

 W dniu 13.01.2006 roku w Szkole Podstawowej w Lutomiersku 
odbyła się jasełka, w której uczniowie przedstawili wydarzenia zwią-
zane z narodzinami Jezusa Chrystusa. 
 Dnia 15.01.06 r. po Mszy św. o godz. 12.00 z okazji imienin ks. 
Proboszcza Włodzimierza Paszkowskiego została ono powtórzona.
 Dwumiesięczne przygotowanie dzieci poprowadzili: p. Ewa Han-
czak, p. Irena Białecka oraz p. Grzegorz Chrobot, który czuwał nad 
oprawą muzyczną. W przedstawieniu udział brały dzieci z klas: Va, 
Vb, IIIa, IIb, oraz chór pod kierownictwem pana Grzegorza, w skła-
dzie: Marika Ziomkowska, Paulina Adamiak, Magdalena Rosińska, 
Monika Bednarek, Aleksandra Nowicka, Ewa Łopatecka, Mirosław 
Janiak, Justyna Leśniewska, Joanna Podsiadło, Dawid Kukulak, 
Martyna Trawińska, Anna Kiedrzyńska, Marysia Antoniewicz, Patry-
cja Opasińska.
 Na tle świątecznego wystroju kościoła, rozpoczęła się scena zwia-
stowania. Postać Anioła Gabriela, który przynosi wiadomość Maryi, 
odegrała Beata Łopatecka. Rola Marii została powierzona Małgosi 
Kacprzak. Rolę trzech pastuszków podążających do Betlejem ode-
grały: Angelika Kubik, Ewelina Stachowska, Adrianna Skępska. Nar-
ratorem odczytującym Pismo św. była Gabrysia Bednarek. Aniołem, 
który zapowiedział przybycie trzech króli została Patrycja Pakuła. W 
roli Kacpra wystąpił Dawid Matuszczak, rolę Melchiora odegrał Mate-
usz Poddębski, Baltazarem była Iza Zakrzewska. Po złożeniu darów 
przez króli wystąpiła ponownie Beata Łopatecka w roli króla Jana 
III Sobieskiego. Kolejna scena to monolog Mateusza Matuszczaka, 
który wcielił się w postać świętego Józefa, oraz wypowiedź i śpiew 
Maryi.
 W następnej kolejności wystąpiły dzieci oddające hołd Jezusowi 
przypominając treść Dekalogu. Przykazania mówiły: Agata Krako-
wiak, Marta Maras, Magda Kuleta oraz Marta Pawlak.Na zakończe-
nie wystąpiły śnieżynki z kl. IIIb: Marysia Antoniewicz, Honorata Bar-
toszewska, Gabrysia Bujnowicz, Kamila Maliszak, Natalia Olczyk i 
Patrycja Opasińska. 

J A S E Ł K A  2 0 0 6
Ostatnia scena to taniec krako-
wiak w którym brali udział ucznio-
wie kl. IIIa: Dominika Beda, Rafał 
Cieślik, Karolina Cyrulska, Daniel 
Grodzicki, Angelika Hanc, Adrian 
Kacprzak, Eliza Kolasa, Ewa 
Kulak, Adrian Malinowski, Artur 
Matuszczak, Marta Mikielewicz, 
Bartek Miller, Klaudia Skalska.
 Szczególne podziękowania 
należą się występującym dzie-
ciom, które bardzo się zaan-
gażowały i ciężko pracowały. 
Podziękowania także kieruję do 
rodziców, którzy dzielnie wspie-
rali małych aktorów i czuwali nad ich pracą. 
 Serdeczne podziękowania skierowane są także do p. Ireny Białec-
kiej, za trud przygotowania strojów i dekoracji.
 Plan wychowawczy szkoły oraz założenia programu religijnego 
zakładają wychowanie młodego pokolenia do kontynuowania tradycji 
świątecznych, budowania i wzrostu w prawidłowej atmosferze wspól-
noty rodzinnej i szkolnej.
 Jednym z głównych celów jest również rozwój indywidualny dziec-
ka, formowanie postaw współpracy, odpowiedzialności oraz wycho-
wanie do życia wiarą chrześcijańską a także do uczestnictwa w litur-
gii św.
 Przeżywanie okresu Świąt Bożego Narodzenia przy bardzo dobrej 
współpracy parafii i szkoły wypełnia i realizuje wszystkie wymogi 
wychowania w żywej tradycji przekazywanej z pokolenia na pokole-
nie.
 Po przedstawieniu dzieci złożyły życzenia księdzu proboszczowi. 
Życzenia złożyły także p.dyr. Barbara Świstek wraz z p. wice dyr. 
Celiną Bujnowicz-Wasilewską oraz przedstawiciele Rady Pedago-
gicznej i Rady Rodziców.

Przygotowała Ewa Hanczak
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Szkoła Podstawowa w Kazimierzu

Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna
oraz Społeczność Uczniowska

serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych na
,,DRZWI OTWARTE’’

do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu
dnia 24 lutego 2006r. (piątek) na godzinę 17.00.

W programie:
- przedstawienie form pracy szkoły, kół zainteresowań

oraz organizacji szkolnych;
- prezentacja sal lekcyjnych, wyposażenia

i pomocy naukowych;
- wystawienie przedstawienia promującego zdrowy styl życia 

pt.: ,,W zdrowym ciele zdrowy duch’’;
- niespodzianka dla wszystkich uczestników;

 W dniu 15 grudnia 2005r. w Szkole Podstawowej w Kazimie-
rzu odbyła się Wigilia dla społeczności uczniowskiej. W spotkaniu 
wzięli udział zaproszeni goście: Wójt Gminy Lutomiersk - p.T. Bor-
kowski, Proboszcz Parafii w Kazimierzu - ks. S. Dwornik, dyrektor 
GOOś w Lutomiersku - p. A. Kiedrzyńska, przedstawiciele Rady 
Rodziców i nauczyciele. Spotkanie wigilijne zostało rozpoczę-
te przedstawieniem bożonarodzeniowym, w którym wzięli udział 
uczniowie, przygotowani przez p. I. Białecką i p. M. Wielebskiego. 
Pani dyrektor Anna Skępska złożyła wszystkim życzenia i podzieli-

ła się opłatkiem z gośćmi i uczniami. Zgodnie z tradycją do szkoły 
przybył Mikołaj i wręczył paczki wszystkim dzieciom. Obdarowane 
prezentami dzieci zasiadły przy świątecznie zastawionych stołach. 
Ten wyjątkowy dzień uczniowie obchodzili z należyta powagą. 
 Nauczyciel religii p. Irena Białecka dziękuje Radzie Rodziców za 
przekazanie środków finansowych na zakup materiałów, p. S. Kar-
wackiemu za wykonanie konstrukcji szopki, p. J. Kwiecińskiej za 
przekazanie materiałów na stroje, p. J.J. Mielczarkom za uszycie 
strojów dla dzieci biorących udział w przedstawieniu. 

Powrót do tradycji - tarcza szkolna
   ,,Maleńka tarcza, a wystarcza,
   by z dumą myśleć o niej.
   Bo jak prawdziwa rycerska tarcza
   honoru szkoły broni.’’
 W Szkole Podstawowej w Kazimierzu powrócono do trady-
cji noszenia przez uczniów tarczy szkolnej. Podjęto decyzje o 
wykonaniu nowego projektu tarczy. Projekt tarczy opracowała p. 
A. Wiśniewska. Tarcza jest wykonana w dwuch kolorach: białym 
i granatowym. Przedstawia (podobnie jak poprzednia) elementy 
herbu Kazimierza z roku około 1678. Projekt został zaakceptowany 
przez Samorząd Uczniowski, Radę Rodziców i Radę Pedagogicz-
ną szkoły w Kazimierzu. Tarcza posiada bezpieczne zapinanie w 
związku z czym nawet najmłodsi uczniowie mogą ją przypiąć do 
dowolnego stroju.

Dyrektor szkoły wraz z nauczycielami dziękuje wszystkim 
rodzicom, którzy angażują się w przygotowanie imprez szkol-
nych, oraz wszystkim sponsorom szkoły, szczególnie:
Państwu M., P. Wilichowskim za przekazanie telewizora;
Panu M. Dziewierskiemu - właścicielowi sklepu spożywczego 
CDN... za przekazywanie słodyczy na zabawę noworoczną.

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu

ZAPRASZA NA BAL KARNAWAŁOWY
Rozpoczęcie balu 18 lutego 2006r. 

o godzinie 20.00 w sali OSP Kazimierz

Organizatorzy zapewniają:
- 5 dań  gorących

- 0,5 litra alkoholu na parę
- różnorodne zimne zakąski

- ciasta, owoce, napoje
Istnieje możliwość zakupu alkoholu po przystępnej cenie w bufecie.
W trakcie balu odbędzie się loteria fantowa i walczyk czekoladowy.

Do tańca grał będzie Piotr Pączek z zespołem ,,Piramid’’

Koszt balu 150 zł od pary.

Zapisy przyjmują:
Pani Irena Czołczyńska - sklep JAMIR Pl. Kościuszki, Kazimierz

Pani Ewa Paczkowska - SP Kazimierz, tel. (043) 677 60 26

Całkowity dochód z balu przeznaczony zostanie
na potrzeby szkoły podstawowej w Kazimierzu

 Przez cały rok szkolny wszystkie dzieci czekają na choinkę - jest 
to dzień, kiedy można potańczyć, skosztować pyszne ciasta upie-
czone przez mamy, wziąć udział w konkursach i zdobyć atrakcyjne 
nagrody.
 W Szkole Podstawowej w Szydłowie impreza choinkowa odby-
ła się 2 lutego br. Przybyły na nią mamy, młodsze rodzeństwo 
naszych uczniów oraz ich koledzy z innych szkół.
 Dzieci z wielką niecierpliwością czekały na konkurs na najciekaw-
sze przebranie. Musiały przy okazji prezentacji stroju przedstawić 
postać, w którą się przeobraziły. Wszystkich zebranych zachwy-
ciła pomysłowość przebrań i odwaga młodych modelek i mode-
li. Można było zobaczyć bociana, klauna, dalmatyńczyka, kotka, 
leśnego skrzata i wiele innych ciekawych postaci. Nagrodę specjal-
ną otrzymał Krystian Gąsiorowski, który jeszcze nie jest uczniem 

naszej szkoły, a z wielkim wdziękiem i swobodą zaprezentował się 
w stroju tygrysa. Dużą niespodzianką był występ uczniów z klasy 
VI, którzy z poczuciem humoru przedstawili scenkę pt. „Nasza 
Rada Pedagogiczna”. Rozstrzygnięty został również konkurs na 
najładniejszy kotylion. W kategorii klas młodszych zwyciężyła Mag-
dalena Gajdka ucz. klasy „0”, a w kategorii klas starszych główną 
nagrodę otrzymała Martyna Gałązka ucz. klasy VI. Wkład pracy 
wszystkich uczestników konkursów został nagrodzony, otrzymali 
dyplomy i słodycze ufundowane przez sklepik szkolny. Pieczę nad 
konkursami sprawowały:  pani Grażyna Ulańska i pani Agata Wró-
blewska.
 Po tych wszystkich emocjach dzieci mogły nabrać nowych sił 
podczas słodkiego poczęstunku przygotowanego przez nasze nie-
zastąpione mamy. Potem tylko tańce, hulanki i swawole…

Szkoła Podstawowa w Szydłowie

Zabawy czas…
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 Poprawki zgłoszone podczas prac nad ustawą o świadczeniach 
rodzinnych spowodowały, że zwiększy się dostępność do wszyst-
kich świadczeń socjalnych rodzinom wiejskim posiadającym grunty 
rolne. Wniesione poprawki są autorstwa postów Polskiego Stron-
nictwa Ludowego. Ostatnia poprawka zgłoszona przez posłów 
PSL znalazła swój finał w trakcie głosowania na 6 posiedzeniu 
sejmu w dniu 29.12.2006r. To znaczący sukces Ludowców, który 
otwiera dostęp do świadczeń socjalnych po raz pierwszy rodzinom 
rolniczym. Zmiany w ustawie obowiązują od 14.01.2006 r.
Konsekwencje tej zmiany.
 Od dawna nie było tak istotnych zmian finansowych w zakre-
sie polityki socjalnej w stosunku do mieszkańców wsi. Przyjęty 
wskaźnik liczenia dochodów do ustawy o świadczeniach rodzin-
nych na podstawie komunikatów Prezesa GUS powoduje, że 
wszystkimi świadczeniami objęte zostaną rodziny wiejskie, w któ-
rych powierzchnia na jednego członka rodziny nie przekroczy 3.75 
ha, wcześniej było to 2 ha przeliczeniowe. Oznacza to, że rodzina 
trzyosobowa posiadająca 11 ha uzyska świadczenia, natomiast 
rodzina 5 osobowa nawet w przypadku posiadania 18 ha (dotyczy 
hektarów przeliczeniowych). W przypadku uzyskiwaniu dodatko-
wych dochodów z pracy poza rolnictwem dochody te dodaje się 
przyjmując, że miesięczny dochód z l ha wynosi miesięcznie 135 
zł. Progiem dochodowym upoważniającym do świadczeń rodzin-
nych Jest kwota 504 zł. na członka rodziny (w najbliższym czasie 
wskaźnik ten zostanie podniesiony).
Jakich świadczeń dotyczy ta ustawa.
1.  Zasiłek rodzinny wypłacany na dzieci do 24 roku życia w wyso-

kości od 44 do 65 zł.
2.  Dodatek z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) l tysiąc zł., a jak 

prezydent podpisze będzie 2 tyś. zł.
3.  Dodatek na dziecko w czasie urlopu wychowawczego 400 zł. 

przez 24 miesiące (na dziecko niepełnosprawne lub z orzeczo-
nym znacznym stopniem niepełnosprawności 72 miesiące).

4.  Dodatek dla matek wychowujących dzieci samotnie 170 zł. - 
miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 340 zł. na wszystkie dzie-
ci (dawne alimentacyjne).

5.  Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (50 zł, miesięcz-
nie od trzeciego dziecka).

6.  Dodatek 250 zł. na dziecko niepełnosprawne lub z orzeczonym 
znacznym stopniem niepełnosprawności.

7.  Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego 50 - 70 zł.
8.  Wyprawka na rozpoczęcie roku szkolnego 90 zł. na każde dziecko.

 Do końca 2006 r. gospodarstwa produkujące mleko muszą być 
wyposażone w szczelne zbiorniki i płyty obornikowe. Więcej czasu 
na wykonanie tych urządzeń mają pozostałe gospodarstwa utrzy-
mujące zwierzęta. Muszą dostosować się do wymogów ustawy o 
nawozach i nawożeniu do 1 maja 2008 r. na tzw. Obszarach Szcze-
gólnie Narażonych, a do 25 października 2008 r. - na pozostałych 
terenach.
 Według ustawy „Prawo budowlane” - płyty do składowania obor-
nika i szczelne zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę o pojemności do 
25 m3 nie wymagają pozwolenia na budowę, a tym samym i wystę-
powania o określenie warunków zabudowy i zagospodarowania 
terenu. Mimo to przed rozpoczęciem budowy takich urządzeń, 
należy zgłosić ten zamiar nadzorowi budowlanemu. W zgłoszeniu 
należy określić rodzaj, zakres i sposób prowadzenia robót oraz ter-
min ich wykonania. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód stwier-
dzający prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
oraz uzgodnione z nadzorem budowlanym szkice i rysunki. Roz-
poczęcie robót budowlanych może nastąpić po uzyskaniu zgody 
lub po 30 dniach od daty zgłoszenia, jeśli nadzór budowlany nie 
wniesie sprzeciwu.
 Konieczne odległości - urządzenia do składowania odchodów 
zwierzęcych muszą być umieszczone w odpowiednich odległo-
ściach od budynków mieszkalnych, granicy działki, magazynów, 
silosów itp.
Zbiorniki zamknięte:
-  15 m - od okien i drzwi budynku mieszkalnego znajdującego 

się na sąsiedniej działce, magazynów środków spożywczych, a 
także zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego,

ROLNICTWO

CZAS NA PŁYTY

 Zima, a przede wszystkim bardzo niskie temperatury powietrza 
przerwały na pewien czas prace związane z wykonaniem elewacji 
zewnętrznej budynku szkoły (malowanie), ale korzystając z Ferii 
zimowych, a co się z tym łączy nieobecności dzieci w szkole, zostały 
wykonane remonty wewnątrz. W ciągu tych dwóch tygodni wyłożo-
no płytkami posadzkę na dolnym korytarzu oraz w dwóch pomiesz-
czeniach: gabinecie dyrektora i pokoju nauczycielskim, dodatkowo 
pomieszczenia te zostały pomalowane. Mamy też odświeżoną izbę 
lekcyjną klasy czwartej i pomieszczenie przeznaczone na IZBĘ 
WSPOMNIEŃ, możemy zatem przystąpić do ekspozycji dotychczas 
zebranych materiałów dotyczących historii szkoły.
 Sala gimnastyczna została wyposażona w dodatkowe drabinki 
oraz na okna założono siatki zabezpieczające.
 Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczyniają się do zmiany 
wizerunku szkoły zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku!

Serdecznie zapraszamyna BAL KARNAWAŁOWY,
który odbędzie się w Szkole Podstawowej w Szydłowie

dnia 25 lutego o godz. 2000.
Zapewniamy:

szampańską zabawę przy dzwiękach orkiestry,
4 dania gorące i zimne zakąski, ciasta, owoce, napoje, 0,5 l 

alkoholu na parę, czekoladowe walczyki

za jedyne 160 zł od pary
Zgłoszenia przyjmujemy:

telefonicznie w szkole (043) 6775628 u nauczycieli,
u przewodniczącej rady rodziców Pani Katarzyny Smoliga.

Prace remontowe - ciąg dalszy!

Zmiany w sposobie naliczania zasiłków
dla rodzin posiadających gospodarstwo rolne

9.  Dodatek z tytułu nauki dziecka poza miejscem zamieszkania 80 zł. 
miesięcznie.

10.  Dodatek na dojazd dziecka do szkoły 40 zł. miesięcznie.
11.  Zasiłek pielęgnacyjny dla dziecka jak również osoby powyżej 

16 roku w wysokości 144 zł. miesięcznie.
 Jak szacuje rząd przyjęcie takiego rozwiązania spowoduje, że 
w skali roku. skierowanych musi zostać dodatkowo 1,1 mld. zł. dla 
mieszkańców wsi Wszystkie świadczenia realizowane są przez 
Ośrodki Pomocy Społecznej w gminach i tam powinni skierować 
się zainteresowani.
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UWAGA W Urzędzie Gminy Lutomiersk - pokój Nr 1 
- są do pobrania nieodpłatnie n/w druki: 1. Księga rejestra-
cji bydła; 2. Kartki wsadowe do KRB; 3. Księga rejestracji 
świń; 4. Kartki wsadowe do KRŚ

 W dniu 14 stycznia 2006r. w OSP Lutomiersk druhowie strażacy 
z terenu naszej gminy uczestniczyli w uroczystym spotkaniu nowo-
rocznym. Gośćmi spotkania byli:
Tadeusz Stańczyk - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
Ksiądz Kanonik  - Włodzimierz Paszkowski  Proboszcz Parafii Lutomiersk
 I Kapelan OSP Lutomiersk
Pan Grzegorz Janczak  Starosta Powiatu Pabianickiego
Pan Józef Wiaderek Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego
Pan Jerzy Minias Z-ca Komendanta Komendy PSP w Pabianicach
Pan Dariusz Jach Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkol. PSP w P
dh Mieczysław Serwa Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
 w Pabianicach
dh Kazimierz Manios v-ce Prezes Zarządu Oddz. Powiatowego Związku OSP RP
 w Pabianicach
Pan Zbigniew Pęśko Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk
Pan Tadeusz Borkowski Wójt Gminy Lutomiersk
Pan Jerzy Paczkowski v-ce Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk
Radni Gminy Lutomiersk
Pan Jan Lisiecki v-ce Prezes Zarządu Oddz. Powiatowego PSL
Pan Tadeusz Rosiak dyrektor Gminazjum w Lutomiersku
Pan Jerzy Szczepański Kierownik Ref. Rol. i Rozwoju Gospod.Urzędu Gminy Lutomiersk
dh Tadeusz Nowak Prezes Zarz.Oddz. Gm. Zw. OSP RP w Lutomiersku
dh Zdzisław Sromecki Komendant Gminny OSP

 Powitania zaproszonych gości dokonał Pan Zbigniew Pęśko 
- Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk. Natomiast oficjalną 
część uroczystości prowadził dh Tadeusz Nowak - Prezes Zarządu 
Oddz. Gm. Związku OSP RP.
 Wręczone zostały odznaczenia: Złoty Medal za Zasługi dla 
Pożarnictwa otrzymał Pan Jerzy Szczepański - Kierownik Referatu 
Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Lutomiersk i 
Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa Pan Tadeusz Rosiak 
Dyrektor Gimnazjum 
w Lutomiersku.
 Informację z działalności ochrony p.pożarowej za rok 2005 
przedstawił Pan Tadeusz Borkowski - Wójt Gminy.
 Goście w swoich przemówieniach wyrazili wdzięczność dla stra-
żaków ochotników za ich wkład pracy włożony w ochronę życia i 
mienia ludzkiego.

Noworoczne
spotkanie strażackie

Lp. Nazwa jednostki Data Godz. Obsługujący

1. OSP Albertów 11.03.2006 17.00
T.Nowak, Z.Sromecki,
J.Paczkowski

2. OSP Babice 04.03.2006 18.00 T. Szczepaniak

3. OSP Bechcice 08.01.2006 16.00
T.Nowak, T.Szczepaniak,
J.Paczkowski

4. OSP Charbice 21.01.2006 17.00 T.Nowak, Z. Sromecki

5. OSP Czołczyn 19.02.2006 16.00 Cz. Nowicki, J. Paczkowski

6. OSP Franciszków 11.03.2006 18.00 J. Paczkowski

7. OSP Jerwonice 07.01.2006 17.00 T. Nowak, Cz. Nowicki

8. OSP Kazimierz 29.01.2006 16.00
T. Nowak, Z. Sromecki,
T. Szczepaniak

9. OSP Lutomiersk 12.03.2006 16.00 T.Nowak, Z. Sromecki

10. OSP Malanów 04.02.2006 18.00 T. Nowak, T.Szczepaniak

11. OSP Mianów 12.02.2006 18.00 T.Nowak,

12. OSP Mirosławice 11.03.2006 17.00  T.Nowak

13. OSP Orzechów 04.02.2006 17.00
T.Nowak, T.Szczepaniak,
J.Paczkowski

14. OSP Prusinowice 25.02.2006 18.00 J.Paczkowski

15. OSP Puczniew 11.02.2006 18.00
T.Nowak, Z.Sromecki,
Cz.Nowicki, J.Paczkowski

16. OSP Stanisławów 04.02.2006 17.00 T.Nowak

17. OSP Szydłów 25.02.2006 18.00 Z.Sromecki,T.Szczepaniak

18. OSP Zdziechów 26.02.2006 15.00 M. Augustyniak

19. OSP Wygoda 12.03.2006 16.00 Cz.Nowicki

Kalendarzyk zebrań sprawozdawczo - wyborczych
w jednostkach OSP z terenu

gminy Lutomiersk w roku 2006

- 4 m - od granicy sąsiedniej działki,
-  5 m - od magazynów ogólnych, silosów na zboża i pasze, a 

także silosów na kiszonki.
Zbiorniki otwarte o pojemności do 200 m3 oraz płyty obornikowe:
-  30 m - od okien i drzwi budynku mieszkalnego na sąsiedniej 

działce,
-  50 m - od magazynów środków spożywczych i zakładów prze-

twórczych,
-  10 m - od budynków magazynowych zbóż i pasz, a także silo-

sów na kiszonki,
- 5 m - od silosów na zboża i pasze,
- 4 m - od granicy sąsiedniej działki.
 Zbiorniki na płynne odchody zwierzęce mogą być zlokalizowane 
w odległości mniejszej niż podana lub nawet na granicy działek, 
jeżeli będą przylegać do tego samego rodzaju zbiorników na dział-
ce sąsiedniej.
- Odległości od innych obiektów dla zbiorników o pojemności 
większej niż 200 m3 określane są w decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu, po uzgodnieniu z powiatowym inspek-
torem sanitarnym. Zbiorniki otwarte, o wysokości ścian mniejszej 
niż 1,8 m oraz zbiorniki ziemne muszą być ogrodzone przynajmniej 
na taką samą wysokość.
 Pojemność zbiorników powinna zapewnić przechowywa-
nie odchodów zwierzęcych przez 6 miesięcy na tzw. Obszarach 
Szczególnie Narażonych (OSN) lub przez 4 miesiące na pozo-

stałych terenach i zależy od systemu utrzymania zwierząt. W sys-
temie ściółkowym na OSN wymagana pojemność zbiorników na 
gnojówkę w przeliczeniu na 1 DJP wynosi 2,5 m3, a powierzchnia 
płyty obornikowej - 3,5 m2. Na pozostałych obszarach pojemność 
zbiornika na gnojówkę wynosi na 1 DJP 2 m3, a powierzchnia płyty 
obornikowej - 2,5 m2.
 W systemie bezściółkowym wymagana pojemność zbiornika na 
gnojowicę na 1 DJP wynosi 10 m3 na OSN i 7 m3 - na pozostałych 
terenach.
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Terminy wywozu
nieczystości stałych

w 2006r

Firma REMONDIS
luty - 18

marzec - 4, 18
kwiecień - 1, 15, 29

maj - 13, 27
czerwiec - 10, 24

lipiec - 8, 22
sierpień - 5, 19

wrzesień - 2, 16, 30
październik - 14, 28

listopad - 10, 25
grudzień - 9, 23

Firma SANATOR
luty - 4, 11

marzec - 4, 11
kwiecień - 1, 8

maj - 6, 13
czerwiec - 3, 10

lipiec - 1, 8
sierpień - 5, 12
wrzesień - 2, 9

październik - 7, 14
listopad - 4, 18

(wyjątkowo III sobota m-ca)
grudzień - 2, 9

Firma KALWINEK
luty - 2

marzec - 2
kwiecień - 6

maj - 4
czerwiec - 1

lipiec - 6
sierpień - 3
wrzesień - 7

październik - 5
listopad - 2
grudzień - 7

BEZPŁATNE SZKOLENIA
 Gminne Centrum Informacji w Lutomiersku zaprasza na szkolenia z „Podstaw obsługi komputera”, które obejmować będzie m.in.: 
edytor tekstu MS Word, arkusz kalkulacyjny MS Excel, obsługę Internetu za pomocą programu Internet Explorer (wyszukiwanie ofert 
pracy, zakładanie konta e-mail, wysyłanie i odbieranie wiadomości).
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub drogą elektroniczną.
 Przypominamy również, że GCI pracuje od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 18.00. Dlatego też wszystkie osoby 
bezrobotne zachęcamy do korzystania ze sprzętu komputerowego, poszukiwania pracy przez Internet oraz wysyłania CV i listów 
motywacyjnych drogą elektroniczną.

Gminne Centrum Informacji w Lutomiersku  Pl. Jana Pawła II nr 13
tel.: (0-43) 677-64-61   www.gci.lutomiersk@op.pl

INFORMACJA
 Zawiadamiam, iż w dniu 15 lutego br. /środa/ w Gminnym Domu Kultury w Lutomiersku odbyły się 
spotkania:
 I. o godz. 10:00 - z przedstawicielem Agencji Rynku Rolnego w Łodzi. Omówione zostały między 
innymi sprawy:
- kwotowania produkcji mleka, przyznania Indywidualnej Kwoty Mlecznej, rozdziału krajowej rezerwy.
 II. o godz. 11:30 - z przedstawicielem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Biuro 
Powiatowe w Pabianicach. Omówione zostały między innymi sprawy:
- pozyskiwania funduszy unijnych, dopłat bezpośrednich, obowiązków posiadaczy zwierząt.
 III. o godz. 13:00 - z przedstawicielem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pabianicach. 
Omówione zostały między innymi sprawy:
- wymagań dotyczących higieny pasz, zagrożenia ptasią grypą, zwalczania chorób zakaźnych zwie-
rząt

Wójt Gminy  Tadeusz Borowski.

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 13/06 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 29 stycznia 2006 r. w

sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych

 Na podstawie art. 40 ust. l i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 
r. Nr 80, póz. 872 i Nr 128 póz. 1407, z 2002 r. Nr 37, póz. 329, Nr 41, póz. 365, Nr 62, póz. 558, Nr 89, póz. 804 i Nr 200, 
póz. 1688, z 2003 r. Nr 52, póz. 450, Nr 137, póz. 1302, Nr 149, póz. 1452, z 2004 r. Nr 33, póz. 287 oraz z 2005r. Nr 33, 
póz. 288, Nr 90, póz. 757 i Nr 175 póz. 1462) zarządza się, co następuje:

§1.
1.  W celu zapobieżenia katastrofom budowlanym, wprowadza się na terenie województwa łódzkiego obowiązek systema-

tycznego usuwania zalegającego śniegu i lodu z obiektów budowlanych.
2.  Obowiązek, o którym mowa w ust. l nakłada się na właścicieli oraz zarządców obiektów budowlanych, z wyłączeniem 

budownictwa jednorodzinnego.
§2.

Obowiązek, o którym mowa w § l ciąży na właścicielach lub zarządcach budynków mieszkalnych jednorodzinnych, jeżeli 
kąt nachylenia połaci dachowej budynku, jest mniejszy niż 15° a warstwa zalegającego śniegu lub lodu przekracza 20 cm.

§3.
Kto nie wypełnia obowiązku określonego w § l lub § 2, podlega karze grzywny wymierzanej na zasadach i w trybie określo-
nych w prawie o wykroczeniach.

§4.
Kontrolę wykonania rozporządzenia powierza się Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi, Komendantowi Woje-
wódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi oraz Łódzkiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, 
któremu jednocześnie powierza się koordynację prowadzonych kontroli.

§5.
Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu oraz przez rozplakatowanie 
w miejscach publicznych w każdej gminie (mieście) lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

§6.
Rozporządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§7.
1. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2.  Dniem ogłoszenia jest dzień wydania obwieszczenia.

Wojewoda Łódzki  Helena Pietraszkiewicz


