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BEZPŁATNY

Relacja z XIV Sesji Rady Gminy Lutomiersk

Rocznica wybuchu II Wojny Światowej
1 września 2007 r. obchodziliśmy 68 rocznicę wybuchu II Wojny 

Światowej. Tradycyjnie w miejscach pamięci na terenie gminy władze 
samorządowe, kombatanci i przedstawiciele straży pożarnych złożyli 
okolicznościowe wiązanki kwiatów.

Z tej okazji oraz z okazji rozpoczęcia roku szkolnego odbyła się uro-
czysta msza święta odprawiona przez: Księdza Marka Kowalskiego 
– Proboszcza Parafii Lutomiersk i Księdza Franciszka Jaciubka – Pro-
boszcza Parafii Mikołajewice.

 W dniu 10 września 2007 r. 
w sali widowiskowej Gminnego 
Ośrodka Kultury w Lutomier-
sku odbyła się XIV Sesja Rady 
Gminy Lutomiersk. W sesji 
uczestniczyło 12 radnych, soł-
tysi, przewodniczący rad sołe-
ckich oraz mieszkańcy Gminy 
Lutomiersk, Wójt Gminy oraz 
Skarbnik Gminy. Przewodni-
czący Rady Gminy Lutomiersk 
– Pan Tadeusz Rychlik – otwo-
rzył sesje i stwierdził jej pra-
womocność na podstawie listy 
obecności radnych. 
 Po przyjęciu porządku obrad 
i protokołów z dwóch poprzed-
nich posiedzeń radni przystąpili 
do realizacji porządku obrad. 
W pierwszej kolejności przyjęli 
informacje w zakresie funkcjo-
nowania służby zdrowia na tere-
nie Gminy Lutomiersk przed-
stawioną przez Panią dr Marię 
Winiecką – Górniak (kierownik 
Gminnego Ośrodka Zdrowia w 
Lutomiersku) oraz Pana Piotra 
Lessmanna (przedstawiciela 
NZOZ „Validus” z Kazimierza 
i Szydłowa). Następnie Pani 

Dorota Pabjańska – kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Lutomiersku 
przedstawiła informację z dzia-
łalności GOPS. 
 Na XIV Sesji Rady Gminy 
Lutomiersk radni podjęli uchwa-
ły w następujących sprawach:
- zmian budżetu,
-  ustalenia wykazu limitów na 

wieloletnie programy inwe-
stycyjne gminy;

-  zaciągnięcia długotermino-
wej pożyczki na finansowa-
nie planowanego deficytu 
budżetu w roku 2007 r.,

-  powołania zespołu opinio-
dawczego w wyborach ławni-
ków,

-  zmiany Uchwały Nr XII/57/07 
Rady Gminy Lutomiersk z 
dnia 29 czerwca 2007 r. w 
sprawie przeznaczenia do 
sprzedaży w drodze przetar-
gu, nieruchomości stanowią-
cych własność Gminy Luto-
miersk, położonych we wsi 
Babice, Babiczki i Bechcice 
Kolonia, gm. Lutomiersk,

-  przeznaczenia do sprzeda-

ży w drodze przetargu, nie-
ruchomości stanowiących 
własność Gminy Lutomiersk, 
położonych we wsi Kazimierz 
i Stanisławów Stary, gm. 
Lutomiersk,

-  przeznaczenia do sprzedaży 
w drodze przetargu, nieru-
chomości gruntowej położo-
nej w Lutomiersku,

-  wyrażenia zgody na wydzier-
żawienie nieruchomości sta-
nowiącej własność Gminy 
Lutomiersk na okres 10 lat,

-  wyrażenia zgody na odstąpie-
nie od obowiązku przetargo-
wego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy na nieruchomość 
stanowiącą własność Gminy 
Lutomiersk, na okres 10 lat, 
położoną we wsi Stanisła-
wów Nowy gm. Lutomiersk,

-  zatwierdzenia Regulaminu 
Komisji Spraw Lokalnych,

-  zajęcia stanowiska w przed-
miocie wezwania Rady 
Gminy Lutomiersk do usu-
nięcia naruszenia prawa.

 Zgodnie z porządkiem obrad 
Przewodniczący poszczegól-

nych stałych komisji przedsta-
wili informacje z działalności 
swoich komisji za I półrocze 
2007 r. (Pan Sławomir Barański 
Przewodniczący Komisji Mie-
nia Komunalnego, Finansów 
i Inwestycji, Pani Agata Helena 
Wiśniewska Przewodnicząca 
Komisji Spraw Lokalnych oraz 
Pani Ewa Rzetelska Zastęp-
ca Przewodniczącego Komi-
sji Rewizyjnej). Radni przyjęli 
także plan pracy Komisji Spraw 
Lokalnych na III i IV kwartał br. 
Tradycyjnie ostatnim punktem 
sesji był punkt poświęcony wol-
nym wnioskom, interpelacjom 
i zapytaniom.
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Wójt Gminy Lutomiersk - Pan Tadeusz Borkowski
oraz Rada Gminy Lutomiersk składają gorące podziękowania

sponsorom tegorocznych Dożynek Gminnych.

 W dniu 26 sierpnia br. w parku w Szyd-
łowie odbyły się Dożynki Gminne. Obcho-
dy dożynkowe rozpoczęła msza święta w 
Kościele Parafialnym w Kazimierzu cele-
browana przez księdza Andrzeja Chmiele-
ckiego, który wygłosił słowo boże o trudzie 
rolników, zbieraniu plonów i symbolu chle-
ba. Podczas uroczystej mszy Ksiądz Pro-
boszcz dokonał poświęcenia wszystkich 
koszy dożynkowych. Po zakończeniu mszy 
świętej korowód dożynkowy przeszedł z 
OSP w Szydłowie do parku w Szydłowie. 
Korowód poprowadziła orkiestra dęta dzia-
łająca przy GOK w Lutomiersku, następnie 
poczty sztandarowe Straży Pożarnych, Koła 
Gospodyń Wiejskich z wieńcami, zaprosze-
ni goście, oddziały straży pożarnych oraz 
mieszkańcy Gminy Lutomiersk.
 Po godzinie 14:00 Starostowie Dożynek 
– Pani Katarzyna Prencel i Pan Sławomir 
Twardowski powitali wszystkich zaproszo-
nych gości i rozpoczęła się część oficjalna, 
w której wręczono chleb Wójtowi Gminy 
Lutomiersk, wręczono wieńce dożynkowe a 
także miały miejsce okolicznościowe prze-
mówienia. 
 Poniżej przedstawiamy listę osób otrzy-
mujących wieńce dożynkowe w kolejności 
wręczania i Koła Gospodyń wiejskich przy-
gotowujące wieniec:
1.  Pan Tadeusz Borkowski Wójt Gminy 

Lutomiersk /KGW Puczniew/
2.  Posłanka Anita Błochowiak /KWG Czoł-

czyn/
3.  Poseł Andrzej Biernat /KGW Mirosławi-

ce/
4.  Wice - Wojewoda Pan Witold Gwiazda 

– wieniec odebrał w imieniu Wojewody 

Łódzkiego Pani Heleny Pietraszkiewicz 
/KGW Babiczki/

5.  Pan Jacek Kucner – Dyrektor Departa-
mentu Funduszu Obszarów Wiejskich 
w Urzędzie Marszałkowskim /KGW Pru-
sinowice/

6.  ksiądz Marek Kowalski Proboszcz 
Parafii pod wezwaniem MBSZ w Luto-
miersku /KGW Bechcice Wieś/

7.  Pan Tadeusz Rosiak Członek Zarządu 
Powiatu Pabianickiego – wieniec ode-
brał w imieniu Starosty Powiatu Pabia-

Lp. Imię i nazwisko Nazwa zakładu - przedsiębiorstwa Miejscowość

1. Leszek Wiórkiewicz
Krzysztof Piasecki „DRO-BUD” Spółka Jawna Łódź

1. Antoni Sobczyk
Stanisław Kuźniak SO-KU-ROL Puczniew

2. Teresa i Jerzy Struszczyk Ubojnia Babice Babice

3. Henryka Janicka Ludowy Bank Spółdzielczy Zduńska Wola

4. Janina i Mirosław Sobieraj Zakład Przetwórstwa Mięsnego Bechcice

5. Marian Janowski Gospodarstwo Rolne Charbice

6. Waldemar Petera Sklep „Jedynka” Lutomiersk

7. Władysław Lissowski Przedsiębiorstwo „PRODEX” Łódź

8. Teresa i Henryk Grabowscy P.P.H.U. „GRABPOL” Mirosławice

9. Grażyna Pawłowska Piekarnia Lutomiersk

9. Marek i Zbigniew Czołczyńscy Zakład Przetwórstwa Mięsnego Kazimierz

10. Bożena i Romuald Millerowie Fabryka Mebli „STOLPO” Wygoda Mikołajewska

11. Czesław Wiśniak Spółdzielnia Rolniczo-Usługowa Orzechów

Lista sponsorów „DOŻYNEK GMINNYCH” 2007

Dożynki Gminne 2007
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nickiego Pana Krzysztofa Habury /KGW 
Bechcice Kolonia/

8.  Pan Tadeusz Kaczor - Konsul Honoro-
wy Republiki Węgierskiej w Łodzi /KGW 
Charbice Dolne/

9.  Pan insp. Piotr Rosiak – Komendant 
Powiatowy Policji w Pabianicach /KGW 
Kazimierz/

10.  mł. bryg.Dariusz Jach – Z-ca Komen-
danta Powiatowej Straży Pożarnej w 
Pabianicach – wieniec odebrał w imie-
niu Komendanta /KGW Babice/

11.  Pan Mieczysław Serwa - Prezes Zarzą-
du Oddziału Powiatowego Związku 
OSP RP /KGW Czołczyn/

12.  Pan Tadeusz Rychlik - Przewodniczący 
Rady Gminy Lutomiersk /KWG Dziekta-
rzew/

13.  Pan Jan Lisiecki – Prezes Zarządu 
Gminnego PSL oraz Pan Tadeusz 
Nowak – Wiceprezes Zarządu Gminne-
go PSL /KGW Puczniew/

14.  Pan Zdzisław Sromecki - Komendant 
Gminny OSP RP oraz Pan Tadeusz 
Nowak - Prezes Zarządu Gminnego 
Związku OSP RP – odebrali wieniec w 
imieniu druhów z terenu Gminy Luto-
miersk /KGW Charbice Górne/

15.  Pani Teresa Włosiak Sołtys Sołectwa 
Puczniew – wieniec odebrała w imieniu 
sołtysów z terenu Gminy Lutomiersk/
KGW Bechcice Wieś/

16.  Pan Skulski - Prezes Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnej w Pabiani-
cach/KGW Babice/

17.  Pani Grażyna Paczkowska - Przewod-
nicząca Gminnej Rady Kół Gospodyń 
Wiejskich w Lutomiersku /Zespół Ludo-
wy „Szycha”/.

18.  Pani Henryka Janicka Prezes Ludowe-
go Banku Spółdzielczego w Zduńskiej 
Woli /KGW Babiczki

 Po części oficjalnej ok. godz. 15:00 
rozpoczęła się część artystyczna, w której 
wystąpiły takie zespoły jak: Orkiestra Dęta 
Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomier-
sku, Zespół Ludowy „Szycha”, „Daniela” 
oraz „Kapela podwórkowa”. Uroczystość 
Dożynkową zakończyła zabawa taneczna 
z espołem muzycznym „Paradox” trwająca 
do późnych godzin wieczornych.
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Z YCIA SZK

W ZAKRESIE
INWESTYCJI I REMONTÓW:

1)  Z umorzenia pożyczki z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi zaciągnię-
tej na budowę odcinka sieci wodociągo-
wej Kazimierz – Babice w budynku OSP 
w Kazimierzu zamontowano 2 szt. wrót 
garażowych.

2)   Do Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi wystąpiono w wnioskiem o 
pożyczkę:

 -  na „Przebudowę i modernizację sta-
cji uzdatniania wody w Kazimierzu” w 
wys. 449.104,94 zł ;

 -  na „Termomodernizację budynku biu-
rowego Urzędu Gminy w Lutomier-
sku” polegającą na dociepleniu ścian 
zewnętrznych i stropu oraz moderniza-
cji kotłowni w wys. 137 tys. zł.

3)  W kotłowni Szkoły Podstawowej w 
Szydłowie zamontowano 2 szt. kotłów 
podajnikowych centralnego ogrzewania 
za kwotę 25 tys. zł.

4)  Na zadanie pn. „Termomodernizacja 
budynku strażnicy OSP w Czołczy-

nie” polegającą na dociepleniu stropu, 
wymiany wrót garażowych i moderniza-
cji kotłowni, z WFOŚiGW została przy-
znana pożyczka w wys. 32.400,00 zł.

5)  Jednostki OSP w Mianowie, Bechcicach 
i Kazimierzu na doposażenie jednostek 
otrzymały dofinansowanie po 5.000,00 
zł z Państwowego Zakładu Ubezpie-
czeń.

 W ZAKRESIE
GOSPODARKI DROGOWEJ:

1)  Utwardzono odcinki dróg gruntowych 
kruszywem drogowym na dł. 3,085 km 
w miejscowości Babiczki, Mianów, Bech-
cice – Florentynów i Charbice Górne – 
Madaje Nowe za kwotę 208.253,04 zł, na 
które Gmina otrzymała dotację z Urzędu 
Marszałkowskiego w wys. 45 tys. zł.

2)  W miesiącu sierpniu zakończono remon-
ty:

 -  nawierzchni jezdni i odcinka chodnika 
na ul. Zielonej w Lutomiersku za kwotę 
118.710,64 zł;

 -  nawierzchni odcinka Pl. Kościuszki 
w Kazimierzu za kwotę 29.463,00 zł;

 -  nawierzchni działki gminnej o nr 337 
w Lutomiersku (parking przy budynku 

Urzędu Gminy) za kwotę 23.951,78 zł.
3)  Wykonano roboty przygotowawcze przy 

„Przebudowie targowiska gminnego na 
działce przy ul. Zielonej w Lutomiersku 
za kwotę 39.040,00 zł.

4)  Z Państwowego Zakładu Ubezpieczeń 
Gmina otrzymała dofinansowanie w 
wys. 3.000,00 zł na montaż i oznakowa-
nie progów zwalniających przy Szkole 
Podstawowej w Kazimierzu.

5)  Zlecono opracowanie dokumentacji 
technicznej „Przebudowy centrum Luto-
mierska I etap: przebudowa parku na Pl. 
Jana Pawła II w Lutomiersku”.

6)  Zamówiono 8 szt. wiat przystankowych 
PKS za kwotę 11.712,00 zł w celu mon-
tażu przy drodze gminnej w Babiczkach, 
drodze powiatowej w Zdziechowie, Char-
bicach Górnych, Szydłowie, Puczniewie, 
Jeziorku i Woli Puczniewskiej oraz przy 
drodze wojewódzkiej w Antoniewie. 

7)  Zamontowano tablice miejscowości 
Kazimierz i Bechcice. Planuje się wymia-
nę części tablic z nazwą ulicy w miejsco-
wości Kazimierz.

Nadszedł wrzesień, a wraz z nim czas powrotu do szkoły. Uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku rok szkolny 2007/ 
2008 rozpoczęli, tradycyjnie, mszą świętą w kościele parafialnym. 

W uroczystości, obok uczniów, nauczycieli i dyrekcji szkoły podsta-
wowej i miejscowego gimnazjum, wzięły udział władze gminy i komba-
tanci. Księża powierzyli uczniom zadanie pomnażania swoich talen-
tów, co zapewne czynić oni będą z wielkim zapałem. 

Po mszy młodzi ludzie w galowych strojach przemaszerowali do 
szkoły, gdzie przywitała ich pani dyrektor Barbara Świstek. Młodsze 
dzieci , szczególnie te z zerówki i pierwszaki, miały tego dnia wsparcie 
w postaci rodziców. Nigdy przecież nie wiadomo, co w szkole może  
spotkać człowieka. Może rzeczywiście wbijają tu wiedzę do głowy wiel-
kim młotkiem, o którym wspominał starszy brat? Lepiej więc pierwsze-
go dnia dobrze uczepić się mamy i nie pozwolić jej odejść na krok. 

Pani dyrektor odczytała list od ministra oświaty, omówiła wszystkie 
ważne sprawy związane z rozpoczęciem nauki i życzyła całej szkolnej 
społeczności sukcesów, podobnie zresztą uczynili zaproszeni goście.

Potem odbyło się spotkanie z wychowawcami, wymiana wakacyj-
nych przygód i powrót do domu w celu zaczerpnięcia ostatniego waka-
cyjnego oddechu, by szok powakacyjny był choć trochę mniejszy. 

Wniosek z obserwacji uczniów tego dnia jest następujący: żal po 
odejściu letnich przygód szybko mija w doborowym towarzystwie kole-
gów z klasy.  Tyle przecież trzeba im opowiedzieć i o tyle rzeczy wypy-
tać, że nie ma czasu na marudzenie. Wszystko, co dobre, wcale nie 
musi się szybko skończyć. Wystarczy, że umiemy się tym podzielić 
z innymi...

Dorota Lisiecka - Gara

Wszystko, co dobre...

 W okresie wakacji w szkołach dla któ-
rych organem prowadzącym jest Gmina 
Lutomiersk przeprowadzono następujące 
prace remontowe:
W Gimnazjum w Lutomiersku
pomalowano hole, część korytarzy, klatki 
schodowe, szatnię przy sali gimnastycznej. 
Umalowane i umyte zostały okna sali gim-
nastycznej wykonano także remont obrób-
ki blacharskiej kominów i ogniomurów na 
budynku gimnazjum.
W Szkole Podstawowej w Lutomiersku
wymalowano górny korytarz, oraz pomiesz-

czenie centrum multimedialnego przy 
bibliotece.
W Szkole Podstawowej w Kazimierzu
wykonano remont części dachu na starej 
części budynku, usunięto uszkodzenia na 
dachu budynku łącznika sali gimnastycz-
nej.
W Szkole podstawowej w Szydłowie
dokonano wymiany 2 piecy centralnego 
ogrzewania, przeprowadzono także remont 
zadaszenia nad wejściem do szkoły.

 W dniu 2.09.2007 r. został rozegrany 
mecz w ramach przedsezonowych przygoto-
wań pomiędzy PISIĄ ZYGRY (powiat poddę-
bicki), a MKS MIANÓW (powiat pabianicki) 
 MKS MIANÓW serdecznie dziękuje 
Starostwu Powiatowemu w Pabianicach 
za zorganizowanie dojazdu na mecz.

Remonty szkół w okresie wakacji

INWESTYCJE W GMINIE
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	 Dyrekcja	Gimnazjum	im.	Leszka	Czarnego	w	Lutomiersku	
składa podziękowania za pomoc w przeprowadzeniu prac 
remontowych poprawiających warunki nauki i pracy - Wój-
towi Gminy Lutomiersk  Panu Tadeuszowi Borkowskiemu, 
Przewodniczącemu Rady Gminy Lutomiersk Panu Tadeu-
szowi Rychlikowi, Radzie Rodziców działającej w Gimna-
zjum, Państwu Anecie i Bogdanowi Garczyńskim, .

 Już po raz kolejny Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Luto-
miersku zorganizowała wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży 
szkoły podstawowej (25 dzieci) oraz gimnazjum (21 dzieci), w cza-
sie od 15 lipca do 28 lipca 2007 r. Opiekę nad młodzieżą spra-
wowali wychowawcy: A. Adrianowska, M. Łykowska, M. Kacprzak 
oraz p. dyrektor B. Świstek, (która była organizatorem wyjazdu).
 Młodzież wypoczywała w Gdyni – Orłowie, nad Bałtykiem. Dzię-
ki ofiarności i wsparciu wielu osób uczniowie mieli szansę spędzić 
przyjemne chwile nad polskim morzem. 
 Czas spędzony nad wodą, to czas kąpieli wodnych i słonecz-
nych pod czujnym okiem ratowników i wychowawców. Dzieci miały 
możliwość aktywnie wypoczywać poprzez rozgrywki sportowe 
(piłka siatkowa na plaży, w sali gimnastycznej, piłka nożna, piłka 
koszykowa, zbijak, dwa ognie, tenis stołowy), spacery (rozpozna-
wanie rodzajów linii brzegowej) i wycieczki.
 W Gdyni młodzież zwiedzała ciekawe zakątki miasta: port jach-
towy, przystań żeglugi gdańskiej w zatoce, molo, oceanarium, sta-
tek-muzeum „Błyskawica”, rynek orłowski. Odbyły się dyskoteki 
integracyjne. W czasie wspólnych wyjazdów młodzież zwiedziła 
Sopot - gdzie miała możliwość obejrzeć próby i przygotowania 
na sopockim molo artystów polskiej estrady i nie tylko (zespołu 
September, Stachurskiego). 
 Młodzież miała możliwość obejrzeć również paradę i prezenta-
cję umundurowania i uzbrojenia wojsk polskich biorących udział 
w Bitwie o Kępę Oksywską we wrześniu 1939 roku. 
 W Gdyni dzieci przyglądały się próbom teatru gdańskiego 
do przedstawienia na plaży pt. „Casanova” oraz zawody paralot-
niarzy.
 Zachęcona wydarzeniami kulturalnymi młodzież sama przygoto-
wała Festiwal piosenki obozowej. Zorganizowane zostały konkursy 
plastyczne „Moje logo”, „Pocztówka z wakacji”, „Morskie opowie-
ści”, konkurs przyrodniczy „Najpiękniejsze morskie znalezisko”, 
konkurs „Budowle z piasku”, quizy, zwiady terenowe.
 Zorganizowana została wycieczka do Gdańska, gdzie młodzież 
zwiedzała miasto wraz ze słynną fontanną Neptuna, a w katedrze 
oliwskiej wysłuchała koncertu Błażeja Musiałczyka. Nie można 
było pominąć Westerplatte, na którym to miejscu młodzież wysłu-
chała ważnych informacji historycznych.
 W niedzielę można było uczestniczyć we Mszy świętej w koście-
le Chrystusa Króla w Gdyni.
 Ważne było, aby każdy z uczestników obozu czuł się dobrze 
w grupie, i temu miały służyć prowadzone gry interakcyjne, inte-
gracyjne, rozmowy, treningi asertywności twórczej.  
 Wiele nowych przyjaźni, znajomości ..., a czas szybko płynął 
i pora już wracać do domu. Trochę szkoda! Ale przecież za rok 
znów będą wakacje!                                           Oprac. M. Łykowska

Czas wakacji,
czasem zasłużonego

wypoczynku... Rok szkolny 2007/2008 rozpoczęliśmy uroczystą mszą św. w 
kościele parafialnym w Lutomiersku. Mszę koncelebrowali Pro-
boszcz Parafii w Lutomiersku  ks. Marek Kowalski i Proboszcz 
Parafii w Mikołajewicach ks. kan. Franciszek Jaciubek.

Na uroczystość przybyli również żołnierze frontów II wojny świa-
towej, gdyż podczas modlitwy wspominaliśmy rocznicę tragiczne-
go września 1939.

W mszy uczestniczyli Wójt Gminy p. Tadeusz Borkowski, Prze-
wodniczący Rady Gminy p. Tadeusz Rychlik oraz przedstawiciele 
władz samorządowych. 

Dalsza część uroczystości odbyła się w sali gimnastycznej gim-
nazjum. Dyrektor Szkoły p. Andrzej Stasiak szczególnie ciepło 
powitał pierwszoklasistów.

W tym roku mamy trzy klasy pierwsze: kl. I a - profil ogólno-infor-
matyczny - wychowawczyni p. Renata Mielczarek, kl. I b - profil 
językowy - wychowaczyni p. Aneta Szadziewicz, kl. I c - profil infor-
matyczny - wychowawczyni p. Beata Zielińska.

Do grona nauczycieli dołączyli: p. Sylwester Paczesny – infor-
matyk, p. Elżbieta Brodowicz - nauczyciel świetlicy, p. Igor Toma-
szewicz - nauczyciel języka angielskiego, p. Emilia Merecka-Kułak 
- nauczycielka języka polskiego, p. Małgorzata Krysiak - nauczy-
cielka chemii, p. Barbara Michalak - nauczycielka biologii.

Do szkoły uczęszcza 217 uczniów. Mamy 9 oddziałów - po trzy 
klasy w każdym przedziale wiekowym. Oprócz uczestnictwa w 
obowiązkowych zajęciach uczniowie mogą rozwijać swoje pasje w 
kołach zainteresowań. Tak więc w gimnazjum działają: koło kom-
puterowe, koło teatralne, chór szkolny, koło plastyczne, UKS, PCK, 
Klub Europejski.

Zarówno naszym uczniom jak i nauczycielom życzymy sukce-
sów w nowym roku szkolnym.

Początek roku szkolnego
w gimnazjum
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 Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2007/2008 w szkole w 
Kazimierzu podjęto działania dydaktyczno – wychowawcze i opie-
kuńcze, wynikające z założeń statutowych szkoły oraz  uwzględ-
niające indywidualne potrzeby uczniów i środowiska w jakim funk-
cjonują. 
 Celem rozwijania zainteresowań i poznawczej aktywności ucz-
niów w placówce zorganizowano koła zainteresowań. Nauczyciele 
jak każdego roku prowadzą je bezpłatnie.
 Koło informatyczne – mgr Agata Wiśniewska
 Koło matematyczne – Mirosława Śmiałkowska
 Koło historyczne – mgr Anna Adaszyńska
 Koło muzyczne – mgr Sylwia Kowalewska
  Koło plastyczne (klasy O – III) – Iwona Podstawczyńska, mgr 

Bożena Kacprzak
 Koło plastyczne (klasy IV – VI) – mgr Monika Głodny
 Podstaw samorządności i współodpowiedzialności za podejmo-
wane decyzje uczniowie uczyć się będą pracując w Samorządzie 
Uczniowskim. Swoje umiejętności i talenty wykazywać będą pracu-
jąc w sekcjach (sportowej, porządkowej, rozrywkowej). Samorząd 

prowadzi – p. Mirosława Śmiałkowska. Podstawy udzielania pierw-
szej pomocy uczniowie zgłębiać będą pod kierunkiem mgr inż. 
Anny Makowskiej uczestnicząc w spotkaniach koła PCK. W szkole 
od lat funkcjonuje Spółdzielnia Uczniowska ,,Myszka’’. Pod kierun-
kiem mgr Bożeny Kacprzak uczniowie prowadzą sklepik, rozwija-
jąc umiejętności liczenia, przeliczania i współpracy. Szkoła zadba 
o rozwój fizyczny swoich uczniów. Dla dzieci klas IV – VI zorgani-
zowane są zajęcia UKS. Zajęcia prowadzi mgr Agata Wróblewska. 
Uczniowie klas I-III wraz ze swoimi wychowawcami uczęszczać 
będą na zajęcia na pływalni. Zakwalifikowani przez lekarza, ucz-
niowie klas I-III mogą uczestniczyć również na zajęcia korygujące 
wady postawy. Zajęcia prowadzi mgr Anna Skępska. Nauczyciele 
wspólnie z rodzicami, ustalą harmonogram wyjazdów, lekcji orga-
nizowanych w terenie oraz wycieczek krajoznawczo – turystycz-
nych i ,,zielonych szkół’’. Uczniowie korzystać będą  z płatnego i 
bezpłatnego dożywiania w zależności od możliwości finansowych 
rodziców. Z inicjatywy Rady Rodziców w szkole organizowana jest 
również pomoc materialna dla uczniów i rodzin.

Organizacja pracy w SP w Kazimierzu

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego
w SP im. A. Mickiewicza w Szydłowie

Wakacji minął już czas
 Lśniące w promieniach jesiennego słońca szyby, klomby obsy-
pane kwiatami, piękna dekoracja, wypucowane korytarze i klasy, 
życzliwa pani dyrektor, pomocni nauczyciele oraz panie woźne – to 
obraz naszej szkoły. Któż do niej nie powróciłby chętnie nawet po 
najmilej spędzonych wakacjach? Roześmiane buźki naszych ucz-
niów były świadectwem, że pobyt w szkole to nic strasznego. Ta 
przyjazna atmosfera udzieliła się nawet dzieciom, które pierwszy 
raz zawitały w jej progach. 
 Dzwonek rozbrzmiewający o godz. 8.00 zaprosił dzieci, rodzi-
ców, grono pedagogiczne do sali gimnastycznej na uroczystość 
rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2007/2008. Dyrektor szkoły – 
pani Maria Miłosz powitała wszystkich zebranych, wyraziła nadzie-
ję, że dzieci nabrały sił do tego, by pokonać wszystkie trudności, 
jakie przynosić będą kolejne dni wypełnione nauką. Przedstawi-
ła również wszystkie zmiany, które zaszły w wyposażeniu szko-
ły podczas wakacji, m.in. został zakupiony i zamontowany nowy 
piec centralnego ogrzewania. Poinformowała także o sukcesach 
nauczycieli, panie: Grażyna Ulańska, Dorota Gajzler i Barbara Fili-
piak zdobyły kolejny stopień awansu – są już nauczycielami dyplo-
mowanymi. Brawo! 
 Pani dyrektor przypomniała o obowiązku noszenia mundurków 
przez uczniów. 
 Miłą niespodzianką dla wszystkich był program artystyczny w 
wykonaniu dzieci, które podczas wakacji wytrwale nad nim pra-
cowały, podczas prób mogły liczyć na pomoc niestrudzonej pani 
Celiny Wojtas. Artyści przywitali wszystkich słowami:
 „Żegnamy już lato, żegnamy pole i las
 i letnie kolonie, miły wakacji czas.   [...]
 Po lecie każdy mocny jak kawał wielkoluda,
 Że wcale nas nie pozna kochana nasza buda.”
 Pięknie wyrecytowane wiersze przeplatane piosenkami były 
kolejnym miłym akcentem podczas pierwszego dnia nowego roku 
szkolnego. Mamy nadzieję, że słowa jednej z piosenek będą zapa-
miętane przez naszych uczniów i wcielone w czyn:
 „Już dość zbijania bąków i fikania koziołków,
 bo uczyć się też trzeba, nie rosnąć na matołków!”.

Rok szkolny 2007/2008 uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Kazimierzu 
rozpoczęli mszą świętą w kościele 
parafialnym w Kazimierzu. Pierw-
szy - symboliczny dzwonek, który 
zabrzmiał w murach szkoły obwieś-
cił, że wakacje się już skończyły. 
Pani dyrektor Anna Skępska powita-
ła przybyłych na uroczystość gości.
W okolicznościowym przemówieniu, 
Pani Dyrektor nawiązała do trady-
cji kultywowanych w naszej szkole. 
Podjęła kwestie ważne dla wszyst-
kich uczniów, związane z bezpie-
czeństwem i nauką. Po przekazaniu 
informacji na temat organizacji pracy 
szkoły – przydziału wychowawstw 
i sal, uczniowie udali się ze swoimi 
nauczycielami do klas. Tam oprócz 
swobodnych rozmów na temat 
minionych wakacji, uczniowie wysłu-
chali krótkich pogadanek na temat 
bezpiecznego uczestnictwa w ruchu 
drogowym.

Inauguracja roku szkolnego
w SP w Kazimierzu
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Bardzo serdecznie dziękuje
mieszkańcom miejscowości Kazimierz

za ofiary pieniężne
na zakup strojów dla asysty parafialnej

                        Asysta z Parafii św. Jana Chrzciciela w Kazimierzu

      Dnia 26 sierpnia 2007 r. obowiązki Pro-
boszcza Parafii pod wezwaniem św. Jana 
Chrzciciela w Kazimierzu objął ksiądz mgr 
Andrzej Chmielecki. Uroczystego wprowa-
dzenia dokonał Dziekan Dekanatu Konstan-
tynowskiego Ksiądz Prałat Jerzy Spychała. 
Ksiądz Proboszcz spotkał się z miłym przy-
jęciem przez dzieci szkolne i parafian.
 Ksiądz Proboszcz Andrzej Chmielecki 

jest absolwentem Akademii Papieskiej w Krakowie. Święcenia 
kapłańskie otrzymał w roku 1982 z rąk Jego Ekscelencji Księdza 
Biskupa dr Józefa Rozwadowskiego. Ksiądz Proboszcz rozpoczął 
duszpasterską pracę w Parafii Zesłania Ducha Świętego w msc. 
Łódź - Ruda.
 Kancelaria Parafialna czynna jest od poniedziałku do soboty 
w godzinach od 17:00 do 18:00.
 W niedziele i święta kancelaria nieczynna.

Koncerty w Kościele
 Ksiądz Proboszcz wraz z Radą Parafialną serdecznie zaprasza-
ją na koncerty organizowane w Kościele Parafialnym pod wezwa-
niem św. Jana Chrzciciela w Kazimierzu. W dniu 16 września br. o 
godz. 9:00 oraz 11:00 odbędzie się „Koncert Maryjny” w wykonaniu 
Pani Jagody Wiktorowskiej – Zając z Teatru Wielkiego w Łodzi. 
Natomiast w dniu 21 października br. (o tych samych godzinach) 
odbędzie się koncert scholii „Serduszka” oraz scholii „Wiolu” pod 
dyrekcją pani Marleny – organistki w Kościele Parafialnym w Kazi-
mierzu. Wstęp na koncerty wolny! 
 Więcej informacji na temat koncertów można uzyskać bezpo-
średnio u Księdza Proboszcza.

Ingres Proboszcza do Parafii
p.w. Św. Jana Chrzciciela

w Kazimierzu

XXVI Pielgrzymka Płocka
 W dniu 9 sierpnia br. po raz czwarty proboszcz parafii w Kazimierzu – ks. Stanisław Dwornik wraz ze swymi parafianami bardzo ser-
decznie witał XXVI Pieszą Pielgrzymkę Płocką zmierzającą do stóp Matki Bożej na Jasnej Górze. 

Katecheta – Irena Białecka
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 W dniach 7-9 września br. 
w Łodzi na ulicy Piotrkowskiej 
Urząd Marszałkowski w Łodzi 
zorganizował już po raz czwar-
ty Jarmark Wojewódzki, który 
odbywał się pod hasłem „Poznaj 
bogactwo swojego regionu”. 
Mieszkańcy Województwa 
Łódzkiego mogli podziwiać sto-
iska promujące regiony woje-
wództwa łódzkiego.
 Na tak wielkiej imprezie nie 
mogło oczywiście zabraknąć 
Naszej Gminy, której stoisko 
cieszyło się sporym zaintereso-
waniem. Nasza Gmina uczest-
niczyła dopiero po raz pierwszy 
w Jarmarku.
 Na Jarmarku w dniu 9 wrześ-
nia br. Nasza Gmina prezento-
wała swój potencjał gospodar-
czy, kulturalny a także folklory-
styczny.
 Urząd Gminy Lutomiersk 
przygotował materiały promo-
cyjne zachęcające do odwie-
dzenia naszej gminy. Rozda-
wane były mapki turystyczne 
naszej gminy, pinsy z herbem 
gminy, pocztówki z Gminą 
Lutomiersk w tle, oraz folde-
ry przedsiębiorców z terenu 

IV JARMARK WOJEWÓDZKI
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Druk: Drukarnia offsetowa StarCo - Łódź, ul. Piotrkowska 55, tel. 042 630-51-30                                                 Wydanie zamknięto 12.09.2007r.

naszej gminy. Na naszym stoi-
sku podziwiać można było rzeź-
by autorstwa Macieja Rabskie-
go, ręcznie haftowane obrusy 
przez Panią Bogusławę Pacześ 
oraz ręcznie haftowane obrazy, 
obrusy, serwety oraz wyroby 
szydełkowe (swetry i kamizelki) 
Pani Heleny Izydorczyk, wyroby 
ceramiczne przedsiębiorstwa 
PPHU „Mieczysław Kozera”, 
oraz pieczywo z piekarni Pani 
Grażyny Pawłowskiej.Dużym 
zainteresowaniem Smakoszy 
cieszył się smalec przygotowa-
ny przez OSP Lutomiersk. 
 Jarmark Wojewódzki uświet-
nił także występ naszego zespo-
łu ludowego „Szychy” oraz 
występ orkiestry Dętej działa-
jącej przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w Lutomiersku. 
 Gmina Lutomiersk posiada 
duży potencjał gospodarczy, 
kulturowy i folklorystyczny, 
który czyni ją ciekawym regio-
nem naszego województwa, 
godnym zainteresowania, o 
czym można było się przeko-
nać podczas tegorocznej edycji 
Jarmarku Wojewódzkiego.

 W dniach 7 - 11 września b.r w 
gimnazjum w Lutomiersku obejrzeć 
można było wystawę na temat doliny 
Neru. Wystawa została zorganizowa-
ne przez Związek Gmin Nadnerzań-
skich do którego Gmina Lutomiersk 
przystąpiła w 1993 roku. Wystawa cie-
szyła się dużym zainteresowaniem.

WYSTAWA - DOLINA NERU
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SERWIS ROLNICZY

 Urząd Gminy Lutomiersk informuje, 
że w dniu 29.08.2007 r. została podpisana 
umowa pomiędzy Izbą Rolniczą Wojewódz-
twa Łódzkiego a Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
na dotację do kwoty 1 mln zł na dofinan-
sowanie zadania „Program rekultywacji 
gleb zakwaszonych poprzez wprowadzenie 
do nich wapna pochodzącego z przerobu 
kopalin naturalnych na rok 2007”. 
 Zgodnie z zawartą umową rolnik może 
ubiegać się o zwrot do 40% kosztów z za-
kupionego wapna, nie więcej jak 800 zł 
na jednego producenta rolnego. 
 Z uwagi na to, aby program był dostępny 
dla wszystkich zainteresowanych rolników, 
koordynacją programu rekultywacją gleb 
zakwaszonych będą zajmowały się Biura 
Powiatowe Izby Rolniczej Województwa 
Łódzkiego. Rolnik zainteresowany otrzyma-
niem dotacji powinien zgłosić się do Biura 
Izby Rolniczej w swoim powiecie zabierając 
ze sobą niezbędne dokumenty; 
·  oryginał aktualnego badania pH gleby 

z Okręgowej Stacji Chemiczno Rolniczej 
+ zalecana dawka CaO (CaO+MgO) 
na 1 ha użytków rolnych (nie starszych 
niż 4 lata), 

·  oryginał wpisu do ewidencji producen-
tów rolnych wydany przez ARiMR, 

·  kopie wszystkich zaświadczeń o pomo-
cy de minimis, jakie otrzymał w ciągu 
3 ostatnich lat, poprzedzających dzień 
podpisania niniejszej umowy. 

 Po skompletowaniu w/w dokumentów 

rolnik może podpisać umowę o udziele-
nie dotacji na zakup wapna nawozowego 
przeznaczone do wysiewu na użytkach rol-
nych. 
 Zakup wapna nawozowego musi nastąpić 
w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty 
podpisania niniejszej umowy. Wszystkie fak-
tury za zakupione wapno nawozowe muszą 
zostać zapłacone i przekazane do Biura 
Powiatowego IRWŁ jednorazowo w terminie 
14 dni od daty wystawienia ostatniej faktury. 
Faktura musi zawierać: 
a)  nazwę, typ i odmianę wapna nawozo-

wego, ilość wapna nawozowego (tony 
fizyczne), zawartość CaO i MgO na 
tonę; 

b)  kwotę wynikającą z przemnożenia ceny 
przez ilość sprzedanego wapna nawo-
zowego (tony fizyczne); 

c)  numer atestu danej partii wapna nawo-
zowego; 

d)  numer koncesji na wydobycie kopaliny 
(w przypadku kopalni). 

 Wypłata kwoty dotacji, obliczonej 
na podstawie przedłożonych oryginałów 
faktur, nastąpi w terminie 21 dni od dnia 
otrzymania kwoty (transzy) dotacji z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi na rachunek 
bankowy. 
 Dotacja jest pomocą o charakterze de 
minimis, zgodnie z treścią Rozporządzenia 
Komisji (WE) NR 1860/2004 z dnia 6 paź-
dziernika 2004 r. w sprawie stosowania art. 
87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomo-

cy w ramach zasady de minimis dla sektora 
rolnego i rybołówstwa (Dz. Urz. UE L 325 
z 28.10.2004, str. 4) oraz ustawy z dnia 
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w spra-
wach dotyczących pomocy publicznej (Dz. 
U. z 2004 r., Nr 123, poz. 1291 ze zm.). 
 Rolnik otrzymujący dotację, dostanie 
zaświadczenie o wysokości otrzymanej 
pomocy de minimis w ramach przedmio-
towej dotacji, przy czym dniem udziele-
nia dotacji jest dzień zawarcia niniejszej 
umowy. Równowartość pomocy w euro 
ustalono według kursu średniego walut 
obcych, ogłaszanego przez Narodowy 
Bank Polski, obowiązującego w dniu udzie-
lenia pomocy. 
 Dotacja udzielana przez Izbę Rolniczą 
Województwa Łódzkiego pochodzi ze środ-
ków publicznych otrzymanych z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Dotacja ma służyć 
rekultywacji gleb zakwaszonych (o nieko-
rzystnym pH), a także zwiększeniu świa-
domości beneficjentów dotacji w zakresie 
ochrony gruntów rolnych. 

Dotacja na rekultywację gleb zakwaszonych

 Po raz kolejny w Lutomiersku gościliśmy Wędrowny Festiwal Fil-
harmonii Łódzkiej „Kolory polski”. Gmina Lutomiersk była jednym 
ze współorganizatorów tego festiwalu. 
 W ramach festiwalu zorganizowano w Klasztorze Ojców Sele-
zjanów przy ul. Kopernika 3 w Lutomiersku dwa koncerty. Pierwszy 
koncert pt. „Fontanny i fajerwerki” odbył się w dniu 8 lipca 2007 r. 
o godz. 17:00. Wystąpili: Daniel Prajzner – organy, Tomasz Ślusar-
czyk – trąbka, barokowa, Stanisław Majerski - trąbka barokowa, 
Ryszard Haba - oryginalne kotły barokowe. W programie: Anony-
mus (XVII w., Hiszpania) – Canciones de Clarines, Jan Pieterszo-
on Sweelinck - Echo Fantasia in d, Jean Philippe Rameau – Airs 
de Triomphe, Marc–Antoine Charpentier - Deux Airs de Trompette, 
Georg Muffat - Toccata septima z Apparatus musico-organisticus, 
Andre  Philidor - Marche  de  timballes, Henry Purcell - - Rondeau  
from  Abdelazar, Jeremiah Clarke - The  King’s March, Nicolaus 
Bruhns - Preludium i fuga e – moll, George Friedrich Haendel - 
Water Music – suita D-dur. Drugi koncert odbył się 9 sierpnia br. 
także o godz. 17:00. był to koncert pt. „Improwizowane na poważ-
nie”, w którym wystąpili: Maciej Sikała – saksofon, Romuald Erenc 
– gitara, Krzysztof Ostrowski – organy. W programie były m.in. 
utwory Antonio Vivaldiego, Joaquina Rodrigo, Ennio Morricone, 
Macieja Sikały, Romualda Erenca, Krzysztofa Ostrowskiego oraz 
improwizacje.

„Kolory Polski” w Lutomiersku FABRYKA MEBLI

STOLPO
WYGODA MIKOŁAJEWSKA 4 

ZATRUDNI
- DO OBSŁUGI MASZYN (KOMPUTEROWYCH),

- MAGAZYNIERÓW,
- PRACOWNIKA TRANSPORTU,

- POMOCNIKÓW,
- MONTERÓW,

- PRACOWNIKÓW DO PRZYUCZENIA;
LAKIERNIA – STOLARNIA – TAPICERNIA

KOBIETY – MĘŻCZYŹNI

- ZATRUDNI UCZNIÓW (STOLARZ – TAPICER)

telefon kontaktowy: 0602-456-427

 Przypominamy, że od 01 do 30 wrześ-
nia 2007 r. Refarat Podatków i Opłat Urzędu 
Gminy Lutomiersk przyjmuje wnioski o zwrot 
podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego przez 
producentów rolnych. 
 Faktury potwierdzające zakupu oleju 
napędowego powinny być wystawione od 
01.03.200 r. do 31 sierpnia 2007 r.

ZATRUDNIĘ FRYZJERKĘ damsko - męską
tel. 502-593-527
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Informacja !!!
 Urząd Gminy Lutomiersk przypomina o obowiązku składania do Powiatowego Lekarza Weterynarii przez podmioty działające na rynku 
pasz oświadczenia o spełnianiu wymogów rozporządzenia Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005r. 
ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz w terminie do końca br. Druk oświadczenia uzyskać można w Urzędzie Gminy 
Lutomiersk w pok. nr 1. Wzór oświadczenia poniżej. 

wzór

OŚWIADCZENIE
podmiotu działającego na rynku pasz do Powiatowego Lekarza Weterynarii

o spełnieniu wymogów rozporządzenia Nr 18312005 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r.

ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz 

1. Dane identyfikacyjne podmiotu działającego na rynku pasz: 

a) mię, nazwisko i adres .......................................................................................................

b) nazwa i adres przedsiębiorstwa paszowego .....................................................................

c) numer NIP lub REGON * ................................................................................................ 

2. Zakres wykonywanej działalności **):

	-  wytwarzanie produktów rolnych, w tym ich uprawa, zbiór, przechowywanie, 

  przetwarzanie, transport lub ich wprowadzenie na rynek,

	-  wytwarzanie, przechowywanie pasz, w tym mieszanek paszowych

  lub ich wprowadzenie na rynek

	-  transport lub przechowywanie lub przeładunek produktów rolnych lub pasz, w tym 

mieszanek paszowych 

	-	 ...........................................................................................

	-	 ...........................................................................................
3. Ja niżej podpisany i występujący w imieniu przedsiębiorstwa paszowego wymienionego w pkt 1 
lit. b prowadzącego działalność w zakresie wymienionym w pkt 2 oświadczam, że przedsiębiorstwo 
wymienione w pkt 1 lit. b spełnia wymogi nałożone przepisami rozporządzenia Nr 18312005 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz 

w zakresie odpowiadającym rodzajowi prowadzonej działalności.	

...................................................................................
Miejscowość i data, podpis oświadczającego
*) - niepotrzebne skreślić 
**) - wstawić znak „x” w przypadku prowadzenia działalności 

!
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Rodzaje odpadów, które będą odbierane:
 - zużyty sprzęt AGD i RTV,
 - zużyte opony,
 - aterie i akumulatory, jarzeniówki, świetlówki,
 - złom metalowy,
 - przeterminowane lekarstwa,
 - elementy z tworzyw sztucznych nie mieszczące się
   w pojemnikach do segregacji,
 - zużyte meble i elementy stolarki.
 Odpady powinny być wystawione przed godz. 7.00 w dniu zbiór-
ki lub wieczorem dnia poprzedzającego zbiórkę.
 Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania poprzez 
napis na pudełkach lub przyczepioną kartkę.

Nie będą zbierane:
 - gruz, 
 - kamienie,
 -  odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych,
 - odpady zawierające azbest (np. eternit).
 Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje 
w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lutomiersk 
(tel. 043 677 50 11 wewn. 134) lub u sołtysów wsi sołectw objętych 
zbiórką.
 Odpady zbierane będą przez firmę „EKO-REGION” w trakcie 
przejazdu samochodu przez każdą z w/w  miejscowości, według 
następującego harmonogramu:

Rejon I
8.10.2007 r. poniedziałek godz. 7:00

1. Szydłów
2. Szydłówek
3. Franciszków
4. Jerwonice
5. Charbice Górne

Rejon II
9.10.2007 r. wtorek godz. 7:00

1. Zdziechów
2. Stanisławów Stary
3. Stanisławów Nowy
4. Albertów
5. Malanów

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
 Urząd Gminy Lutomiersk informuje, że w dniach 8-12 paździer-
nika 2007 r. od godz. 7.00 odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów 
wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli prywatnych posesji z 
terenu następujących  miejscowości: Antoniew, Jerwonice, Zdzie-
chów, Charbice Dolne, Charbice Górne, Szydłów, Szydłówek, Zyg-
muntów, Puczniew, Jeziorko, Wola Puczniewska, Mianów, Stani-
sławów Stary, Stanisławów Nowy, Albertów, Malanów, Orzechów, 
Madaje Nowe, Franciszków, Żurawieniec, Leonów.
 Mimo organizowanych zbiórek odpadów wielkogabarytowych 
niektórzy mieszkańcy stare meble pozostawiają w lesie. Takie 
zachowanie dziwi tym bardziej, że mieszkańcy za wywóz odpa-
dów wielkogabarytowych nie płacą - koszty w całości ponosi urząd 
gminy.
 Informujemy, że zgodnie z prawem zaśmiecanie lasów podle-
ga karze. W przypadku ujawnienia sprawców konsekwencje będą 
wyciągane z pełną surowością.
 Stosownie do art. 162 Kodeksu wykroczeń:
 § 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzu-
ca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, 
albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny.
 § 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, 
odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu 
w lesie odpadów, sprawcapodlega karze aresztu albo grzywny. 
 § 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można 
orzec nawiązkę, a w razie popełnienia wykroczenia określonego 
w § 2 orzeka się nawiązkę - do wysokości równej kosztom rekulty-
wacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia 
z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów.

 W związku ze stwierdzeniem pryszczycy w Wielkiej Brytanii (Anglia, 
Walia i Szkocja), Główny Lekarz Weterynarii w celu ochrony polskich stad 
przed tą chorobą, apeluje do rolników utrzymujących zwierzęta z ww. 
gatunków o stosowanie·się do poniższych zaleceń, co może w znacz-
nym stopniu zapobiec przeniesieniu wirusa pryszczycy do gospodarstw 
w Polsce: 
· w przypadku zaobserwowania: 
 - zmiany w zachowaniu zwierząt (osowienie, brak apetytu); 
 - gorączki; 
 - objawów takich jak: ślinienie lub kulawizna; 
 -  obecności pęcherzy w jamie ustnej, na nozdrzach lub na śluzawi-

cy tarczy ryjowej, na koronce racic lub w szparze międzyracicznej, 
na skórze wymienia lub strzykach, należy jak najszybciej poinformo-
wać o tym lekarza weterynarii. 

·  do obsługi zwierząt w gospodarstwie należy używać odzieży ochronnej 
lub odzieży codziennej ale przeznaczonej tylko do tego celu; 

·  stosować zaostrzone zasady higieny, w szczególności podczas obsłu-
gi zwierząt. 

·  ograniczyć możliwość wchodzenia na teren gospodarstwa (szczegól-

nie do budynków gospodarskich) osób postronnych; do gospodarstwa 
nie powinny wchodzić osoby, które przebywały w ostatnim czasie na 
terenie Wielkiej Brytanii; 

·  ograniczyć możliwość wjazdu na teren gospodarstwa pojazdów, 
do gospodarstwa nie powinny wjeżdżać pojazdy, które były w ostatnim 
czasie wykorzystywane do poruszania się po terenie Wielkiej Brytanii; 

·  nie wprowadzać na teren gospodarstwa zwierząt niewiadomego 
pochodzenia. 

 Pryszczyca jest zakaźną i bardzo zaraźliwą chorobą zwierząt parzy-
stokopytnych. Wirus pryszczycy przenosi się przez kontakt bezpośredni 
pomiędzy zwierzętami, za pośrednictwem mięsa i produktów mięsnych, 
mleka i jego przetworów, nasienia, skór, wełny, karmy dla zwierząt, itp. 
Wirus może być także przenoszony przez człowieka, sprzęt gospodarski, 
zwierzęta domowe i dzikie, ptaki, środki transportu, odzież, itp. 
 Wystąpienie tej szybko szerzącej się choroby powoduje zawsze 
ogromne straty ekonomiczne dla kraju oraz hodowców zwierząt, związa-
ne w koniecznością wybijania zakażonych stad, a także ograniczeniem 
obrotu i handlu zwierzętami oraz produktami pochodzenia zwierzęcego.

INFORMACJA DLA POSIADACZY BYDLA, OWIEC, KÓZ, ŚWIŃ
I INNYCH ZWIERZĄT PARZYSTOKOPYTNYCH
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 Wójt Gminy Lutomiersk przypomina o obowiązku zawierania 
umów dotyczących wywozu odpadów komunalnych. Taki obowią-
zek ciąży na każdym właścicielu posesji, także na działkowiczach. 
Informację i pomoc w sprawie zawarcia w/w umów można uzyskać 
w godzinach pracy Urzędu Gminy Lutomiersk pod nr tel. (043) 677-
50-11 wewn. 134. Na właścicieli posesji, którzy nie dopełnią tego 
obowiązku mogą być nakładane kary porządkowe. 
 Ponadto Wójt Gminy apeluje o niepozostawianie odpadów nie-
podlegających selektywnej zbiórce przy „wysepkach ekologicz-
nych” oraz niezaśmiecanie wysepek ekologicznych”.
 Zgodnie z art. 145 Kodeksu wykroczeń - kto zanieczyszcza 
lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególno-
ści drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec,podlega karze 
grzywny do 500 zł.

Zawieranie umów dotyczących wywozu
odpadów komunalnych

Terminarz wywozu odpadów komunalnych
realizowany przez spółkę REMONDIS

Wrzesień:  15, 29
Październik:  13, 27

Listopad:  10, 24
Grudzień:  8, 22

Styczeń 2008 r.:  5, 19
W dniach 23 i 24 października 2007 r. w godz.. 9:00 - 13:00 
pracownik Spółki REMONDIS będzie pełnił dyżur w Referacie 
Gospodarki Komunalnej i Lokalowej Urzędu Gminy. Mieszkańcy 
gminy, którzy korzystają z usług tej spółki będą mogli uregulo-
wać należność za wywóz nieczystości, wnieść reklamacje itp.

Rejon III
10.10.2007r. środa godz. 7:00

1. Madaje Nowe
2. Zygmuntów
3. Żurawieniec
4. Puczniew

Rejon IV
11.10.2007r. czwartek godz. 7:00

1. Jeziorko
2. Wola Puczniewska
3. Mianów
4. Leonów

Rejon V
12. 10.2007r. piątek godz. 7:00

1. Antoniew
2. Orzechów
3. Charbice Dolne

Mieszkańcy Gminy Lutomiersk!
 Na dzień dzisiejszy okres oczekiwania na dowód osobisty zaczyna się wydłużać. Prawdopodobnie pod koniec roku okres ten 
wydłuży się do dwóch miesięcy a być może i dłużej. W związku z tym, aby na dzień 1 stycznia 2008 r. posiadać ważny dowód oso-
bisty wniosek o wymianę starego dowodu osobistego trzeba złożyć jak najszybciej – nie później niż do końca października 2007r.
 Dlatego też Wójt Gminy Lutomiersk organizuje udogodnienia dla mieszkańców Gminy Lutomiersk w składaniu wniosków dowo-
dowych, a mianowicie:
-  w miesiącach wrześniu i październiku br. wnioski dowodo-

we przyjmowane będą oprócz dni roboczych w godzinach 
pracy urzędu, dodatkowo w następujących dniach i godzi-
nach w Urzędzie Gminy Lutomiersk:

 16 września (niedziela) 10.00 - 13.00
 22 września (sobota) 10.00 - 14.00
 30 września (niedziela) 10.00 - 13.00
 6 października (sobota) 10.00 - 14.00
 14 października (niedziela) 10.00 - 13.00
 20 października (sobota) 10.00 - 14.00
 28 października (niedziela) 10.00 - 13.00

 W tych terminach będzie czynny zakład fotograficzny 
w Lutomiersku przy  ul. Kościuszki 34 (tel. 607 165 876). 
Zakład ten świadczy ponadto usługi u klienta w domu po 
wcześniejszym zamówieniu – opłata za dojazd 10 zł.
 Do osób które mają znaczne trudności w poruszaniu się, 
pracownicy dojadą do domu po wcześniejszym zgłoszeniu takiej konieczności przez rodzinę, sąsiadów czy sołtysa pod nr tel. 043 
6775 011 bądź 043 6775 016 wew. 115.
 Wnioski dowodowe będą dostępne również u sołtysów i w parafiach na terenie Gminy Lutomiersk oraz w parafii Małyń.

                                                                                                                                                           Wójt Gminy
                                                                                                                                                 /-/ Tadeusz Borkowski


