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W dniu 27.02.br. złożono wniosek o dofi nansowanie projektu w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2007-2013 na zadanie pn: „Przebudowa dróg gminnych na 
terenie gminy Lutomiersk: nr 111057 E w Mianowie zada-

nie I, nr 108210 E w Kolonii Bechcice zadanie II, nr 103408 E we Florentynowie zadanie 
III”. Planowana łączna długość dróg gminnych do przebudowy to 4,34 km.

Wnioskowana kwota w wysokości 716.751,71 zł stanowi 75 % kosztów kwalifi kowa-
nych tj. 955.668,95 zł. Wartość zadania ogółem stanowi kwota 969.942,95 zł.

INWESTYCJEINWESTYCJE

W numerze:
Sesja Rady Gminy
Ferie w GOK’u
Rolnictwo
Sprawy oświatowe
Ogłoszenia

XXXIII Sesja Rady Gminy Lutomiersk
W dniu 26 stycznia 2009 r. odbyła się XXXIII Sesja Rady Gminy Lutomiersk. Sesja odbyła 

się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku. W sesji uczestniczyło 
14 radnych, sołtysi, przewodniczący rad sołeckich, przewodniczące kół gospodyń wiejskich, 
oraz mieszkańcy Gminy Lutomiersk a także Wójt Gminy, Skarbnik Gminy. 

Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z ostatniego posiedzenia radni przystąpili do 
podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2009.  W na-
stępnej uchwale udzielili pomocy fi nansowej Powiatowi Pabianickiemu w formie dotacji  kwo-
cie 35.000,00 zł przy realizacji zadania publicznego p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 
3709 E – ul. Kilińskiego od drogi wojewódzkiej nr 710 do ul. Sienkiewicza w Kazimierzu, gm. 
Lutomiersk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 
lata 2007 – 2013”. Warunkiem przekazania pomocy fi nansowej jest zakwalifi kowanie w/w 
zadania do dofi nansowania ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013”.

Radni dokonali zmian w Planu Lokalnego Gminy Lutomiersk na lata 2007-2013, a na-
stępnie ustalili wysokość ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP z Gminy Luto-
miersk w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwo-
wą Straż Pożarną lub gminę. W dalszej części sesji uchwalili Gminny Program Profi laktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009. 
Uzgodnili także dwa projektu rozporządzeń Wojewody Łódzkiego w sprawie wyznaczenia: 
Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puczniewsko – Grotnickiego” oraz Obszaru Chronione-
go Krajobrazu „Doliny Neru”.

Ostatnim punktem porządku obrad były wolne wnioski, interpelacje i zapytania.

Współpraca 
polsko – węgierska

W dniach 31 stycznia – 2 lu-
tego odbyło się spotkanie de-
legacji samorządowej z Gminy 
Lutomiersk oraz węgierskiej 
delegacji z Gminy Romhany. 
Głównym celem spotkania było 
przeprowadzenie ofi cjalnych 
rozmów na temat współpracy 
pomiędzy zaprzyjaźnionymi 
gminami w roku 2009. Roz-
mowy na ten temat były pro-
wadzone w Zakopanem pod 
przewodnictwem Wójta Gminy 
Lutomiersk Pana Tadeusza 
Borkowskiego oraz Burmistrza 
Gminy Romhany Pana Terma-
na Istvana. Strony ustaliły, iż 
na początku czerwca br. mło-
dzież z terenu naszej gminy 
i młodzież węgierska (w liczbie 
po ok. 40 osób z każdej gmi-
ny) spotka się w Zakopanem. 
W lipcu 9 osobowa delegacja 
z Gminy Romhany przyjedzie 
na zawody strażackie. Zaś dele-
gacja z naszej Gminy wyjedzie 
pod koniec września do Gminy 
Romhany na Święto Wina.

W dniu 23 stycznia 2009 r. w Szkole Podstawowej w Szydłowie odbyło się zebranie wiej-
skie Sołectwa Charbice Górne, podczas którego  dokonano wyboru Sołtysa Sołectwa Char-
bice Górne. W wyniku głosowania tajnego sołtysem sołectwa Charbice Górne, większoś-
cią głosów, został Pan Grzegorz Stolarski. Przypomnijmy, iż wybory zostały zarządzone 
w związku ze śmiercią poprzedniego sołtysa Pana Zygfryda Różyckiego. 

W dniu 7 lutego 2009 r. w Szkole Podstawowej w Kazimierzu, podczas zebrania wiejskie-
go wybrano, w głosowaniu tajnym, Panią Alicję Rajch na sołtysa Sołectwa Babiczki. Wybory 
zarządzono w związku z rezygnacją z funkcji dotychczasowego sołtysa -  Pana Bogdana 
Majchrowskiego. 

Nowym sołtysom gratulujemy wyboru i życzymy powodzenia w pełnieniu tak ważnej roli 
społecznej, jak również wszystkiego dobrego w życiu osobistym.

INFORMACJA
Informujemy, iż z dniem 

1 lutego 2009 r. nastąpi-
ła zmiana struktury orga-
nizacyjnej Urzędu Gminy 
Lutomiersk polegająca na 
połączeniu dotychczaso-
wego Referatu Rozwoju 
Gospodarczego i Rolnictwa 
ze stanowiskiem ds. zamó-
wień publicznych. W wyniku 
tego powstał nowy referat 
o nazwie Referat Rozwoju 
Gospodarczego, Rolnictwa 
i Zamówień Publicznych. 
W wyniku dokonanych zmian 
nastąpiła również zmiana na 
stanowisku kierowniczym. 
Kierownikiem w/w Referatu 
został inspektor Rafał Bujno-
wicz (tel. 043 6775-011, lub 
043 6775-016 wewn. 118, 
pok. nr 18 Urzędu Gminy).

Nowi Sołtysi w Gminie Lutomiersk

Ogłoszone przetargi
W lutym br. ogłoszono 3 przetargi nieograniczone:
1.  PRZEBUDOWA CENTRUM LUTOMIERSKA II ETAP: PRZEBUDOWA PARKU NA PL. JANA 

PAWŁA II W LUTOMIERSKU;
2. PRZEBUDOWA ODCINKA ULICY RZECZNEJ I ODCINKA ULICY PROMYKA W KAZIMIERZU;
3.  ZAKUP I DOSTAWA MIESZANKI KRUSZYWA DROGOWEGO O FRAKCJI OD 0 - 31,5 MM 

– CHALCEDONIT W ILOŚCI 1.700 TON.
Przetargi zostaną rozstrzygnięte w marcu br. Termin wykonania roboty nr 1 - 30 maja br; roboty nr 
2 - 16 maja br. Kruszywo będzie dostarczane na drogi gminne sukcesywnie do 30 maja br.
Zainteresowanych przedsiębiorców zapraszamy do składania ofert. Szczegółowe informacje doty-
czące postępowań przetargowych prowadzonych przez Gminę Lutomiersk dostępne są na stronie 
internetowej zamawiającego- tj. www.lutomiersk.pl
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ARiMR rozpoczęła wysyłanie do rolników tzw. wniosków sperso-
nalizowanych o przyznanie płatności obszarowych za 2009 r. wraz 
z instrukcją ich wypełnienia. 

W tym roku, po raz pierwszy, dostarczane rolnikom formularze 
zawierają, poza danymi podmiotowymi rolnika oraz danymi doty-
czącymi działek ewidencyjnych, także dane dotyczące działek rol-
nych. Informacje te wpisane do formularzy wniosków będą pocho-
dziły z dokumentów, które rolnik składał w 2008 roku. Rolnicy, którzy 
w 2009 roku będą po raz pierwszy składali wnioski o przyznanie 
płatności obszarowych, niewypełnione formularze wniosków będą 
mogli pozyskać ze strony internetowej ARiMR (www.arimr.gov.pl) lub 
z biur powiatowych i oddziałów regionalnych ARiMR.

W związku z tym, że w tym roku 15 marca wypada w niedzielę, 
wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich będzie można skła-
dać od 16 marca. Podstawowy termin na złożenie tego wniosku 
upływa 15 maja br. Wniosek o przyznanie płatności może zostać 
złożony także w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie skła-
dania wniosków tj. do 9 czerwca 2009 roku, jednak będzie to skut-
kowało zmniejszeniem o 1% kwoty należnych płatności za każdy 
dzień roboczy.

W 2009 r. rolnicy będą mogli ubiegać się we wniosku o przyznanie 
następujących płatności:

1. Jednolita Płatność Obszarowa;
2. Krajowe Uzupełniające Płatności Obszarowe, w tym: 
a.  płatność do grupy upraw podstawowych (inne rośliny),
b.  płatność do powierzchni uprawy chmielu, zadeklarowanych 

przez rolnika we wniosku o przyznanie płatności do gruntów 
rolnych na dany rok, 

c.  płatność do powierzchni uprawy chmielu, do której rolniko-
wi przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy 
chmielu za 2006 rok, 

d.  płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, upra-
wianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce); 

3. Płatność cukrowa; 
4. Przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich; 
5.  Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do po-

midorów); 
6.  Płatność do upraw roślin energetycznych; 
7.  Dodatkowa krajowa płatność do powierzchni uprawy rzepaku, 

która spełnia warunki do przyznania płatności do upraw roślin 
energetycznych (pomoc do rzepaku). 

8.  Pomocy fi nansowej z tytułu wspierania gospodarowania na ob-
szarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warun-
kach gospodarowania

W tym roku rolnicy, którzy ubiegają się o pomoc do rzepaku mu-
szą jedynie na pierwszej stronie formularz wniosku o płatności bez-
pośrednie zaznaczyć odpowiednie „okienko” i oczywiście wypełnić 
odpowiednie rubryki tego wniosku. Jest dla takich rolników ułatwie-
nie, bowiem w ubiegłym roku musieli wypełnić odrębny wniosek 
o przyznanie płatności do rzepaku. 

Zmieniły się także zasady przyznawania płatności zwierzęcej. Rol-
nik ubiegający się o płatności zwierzęce będzie mógł wnioskować 
o uwzględnienie, przy ustalaniu powierzchni, do której przysługuje 
taka płatność, zwierząt (bydło, owce, kozy, konie), których posiada-
czem w wymaganym przepisami okresie był jego obecny małżonek, 
poprzez wypełnienie odpowiedniej części formularza wniosku o płat-
ności obszarowe. Do tego roku, w tego typu sytuacji musiał wypełnić 
odrębny załącznik do wniosku. 

Płatności bezpośrednie będą przysługiwały rolnikowi na będą-
ce w jego posiadaniu na dzień 31 maja danego roku grunty rolne, 
wchodzące w skład gospodarstwa rolnego i kwalifi kujące się do ob-
jęcia tą płatnością, jeżeli:

-  w tym dniu posiada działki rolne o łącznej powierzchni nie mniej-
szej niż 1 ha;

-  wszystkie grunty rolne są utrzymywane w dobrej kulturze rolnej 
przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska;

-  został mu nadany numer identyfi kacyjny w trybie przepisów 
o krajowym systemie ewidencji producentów.

Oznacza to, że w przypadku przekazania gospodarstwa po 31 
maja płatność będzie przysługiwała przekazującemu gospodarstwo, 
natomiast do gruntów sprzedanych przed tym dniem płatność przy-
sługuje nabywcy.

Od 2009 roku obowiązują wymogi wzajemnej zgodności, o czym byli 
informowani producenci rolni w przekazanej z ARiMR broszurce. Speł-
nienie wymogów wzajemnej zgodności będzie warunkiem do przyzna-
nia pełnej kwoty płatności w roku bieżącym i w latach następnych.

UWAGA! Wnioski o przyznanie płatności można składać od 15 
marca do 15 maja 2009 r. Przed złożeniem wniosku w ARiMR na-
leży obowiązkowo zweryfi kować poprawność danych zawartych 
w wydrukowanym wniosku. Brak zgodności danych zawartych we 
wniosku o przyznanie płatności na 2009 rok ze stanem faktycznym 
może skutkować zmniejszeniem kwoty płatności lub odmową ich 
przyznania. Wypełniony wniosek wraz załącznikami grafi cznymi 
należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu 
na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy albo przesłać 
pocztą na adres biura powiatowego  Tradycyjnie jak w poprzednich 
latach – pracownicy Urzędu Gminy Lutomiersk i Gminnego Cen-
trum Informacji będą w miarę możliwości pomagać przy wypełnianiu 
wniosków o przyznanie płatności obszarowych.

ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych ustaw wpro-

wadziła do ustawy Prawo działalności gospodarczej art. 7ab dotyczący obowiązku i trybu składania informacji o zawieszeniu oraz o 
wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców.

Od 20 września 2008 r. każdy przedsiębiorca, który nie zatrudniający pracowników, może zawiesić prowadzenie fi rmy na okres 
1 miesiąca do 2 lat. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie jest skuteczne pod 
warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników. Zgłoszenie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodar-
czej należy złożyć właściwemu organowi ewidencyjnemu czyli w gminie. Zgłoszenie powinno zawierać oznaczenie przedsiębiorcy 
oraz jego nr ewidencyjny PESEL, miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, wskazanie okresu na jaki nastąpi zawieszenie. Do zgłoszenia 
przedsiębiorca dołącza oświadczenia o tym, że nie zatrudnia pracowników (druki do pobrania w gminie). Zgłoszenie zawieszenia jaki 
wznowienia wykonywania działalności jest zwolnione z opłaty. Przedsiębiorca ma obowiązek również powiadomić organ ewidencji 
o wznowieniu prowadzenia fi rmy. Natomiast niezgłoszenie informacji o wznowieniu przed upływem 24 miesięcy od dnia zgłoszenia 
informacji o zawieszeniu organ ewidencyjny powoduje wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej (po uprzednim pisem-
nym wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego trzydziestodniowego terminu na dokonanie zgłoszenia informacji o wznowieniu (art. 7e 
ust.1a).

PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE DO GRUNTÓW ROLNYCH 2009

���������



Strona 4 WIADOMOŚCILUTOMIERSKIE

INFORMACYJNY BIULETYN SAMORZĄDOWY

marzec 2009

Kontynuując wieloletnią tradycję 
w dniu 24 stycznia 2009 r. w OSP 
Czołczyn druhowie strażacy z terenu 
naszej gminy uczestniczyli w uroczy-
stym spotkaniu noworocznym. Gośćmi 
spotkania byli:

-  Członek Zarządu Powiatu Pabiani-
ckiego - Tadeusz Rosiak

-  Radny Powiatu Pabianickiego - 
Krzysztof Pacholak

-  Przedstawiciele Wojewódzkiej Ko-
mendy PSP w Łodzi

-  Komendant Komendy PSP w Pa-
bianicach - Jerzy Minias

-  Emerytowany Komendant PSP 
w Pabianicach - Henryk Banasiak

-  Prezes Zarządu Oddz. Pow. Zw. 
OSP RP w P-cach - Mieczysław 
Serwa

-  V-ce Prezes Zarządu Oddz. Pow. 
Zw.OSP RP w P-cach - Jerzy Pacz-
kowski

-  Sekretarz Zarządu Oddz. Pow. 
Zw.OSP RP w P-cach - Tadeusz 
Nowak

-  Członek Zarządu Oddz.Pow. 
Zw.OSP RP w P-cach - Jan Hanc

-  Przewodniczący Rady Gminy Luto-
miersk - Tadeusz Rychlik

-  Wójt Gminy Lutomiersk - Tadeusz 
Borkowski

-  V-ce Przewodniczący Rady Gminy 
Lutomiersk - Zdzisław Sromecki

- Radni Gminy Lutomiersk

Zaproszonych gości oraz druhów po-
witał i ofi cjalną część uroczystości pro-
wadził dh Paweł Kozłowski – Prezes 
OSP Czołczyn. W podziękowaniu za 
dobrą współpracę w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej Prezydium Zarządu 
Oddz. Gminnego Zw.OSP RP wręczyło 
Przewodniczącemu Rady Gminy i Wój-
towi Gminy listy gratulacyjne.

Figurki w formie „Chełmu Straża-
ckiego” i listy gratulacyjne były sym-
bolem podziękowania za trudną pracę 
społeczną Prezesom jednostek OSP, 
członkom Prezydium Zarządu Oddz. 
Gminnego Zw. OSP RP, Orkiestrze Dę-
tej i Zespołowi „Szycha”.

Pan Tadeusz Borkowski – Wójt Gmi-
ny przedstawił szczegółową informację 
dotyczącą realizowanych zadań z za-
kresu ochrony przeciwpożarowej. Go-
ście wyrazili wdzięczność dla druhów 
ochotników za ich poświęcenie i wkład 
pracy włożony w ochronę życia i mienia 
ludzkiego.

Strażackie spotkanie 
noworoczne
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Utworzone zostaną trzy klasy pierwsze, w tym:
1)  Klasa z rozszerzonym programem z języka angielskiego (4 godz 

tygodniowo w każdym roku nauki)
2)  Klasa z rozszerzonym programem z informatyki (2 godz. tygo-

dniowo w klasie pierwszej, 2 godziny w klasie drugiej, 2 godziny 
w klasie trzeciej)

3) Klasa ogólna
W każdej klasie prowadzona jest nauka dwóch języków obcych: 

angielskiego (3 godz.) i niemieckiego (2 godz). Dodatkowo klasy 
„z rozszerzoną informatyką” realizują program rozszerzony o treści 
i umiejętności pozwalające uczniowi uzyskać Europejski Certyfi kat 
Umiejętności Komputerowych. 

Dysponujemy: dwiema pracowniami komputerowymi z dostępem 
do Internetu, centrum multimedialnym, biblioteką, salą gimnastyczną, 
siłownią, boiskiem sportowym, dobrze  wyposażonymi klaso-pracow-
niami przedmiotowymi. 

Zapewniamy opiekę w świetlicy szkolnej uczniom dojeżdżającym 
w godzinach od 7.00 do odjazdu uczniów.

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc 
w dodatkowych zajęciach: Uczniowskiego Klubu Sportowego, Klu-
bu Europejskiego, Koła Informatycznego, Fotografi cznego.

Uwaga!
1.  Uczniowie klas szóstych składają podania w dniach 2.03-

31.03.2009 r.  oraz oświadczeniami rodziców.
2.  W marcu organizowane są spotkania z rodzicami uczniów klas szó-

stych w szkołach podstawowych oraz z uczniami w Gimnazjum.
3.  Spotkanie z rodzicami uczniów klas szóstych odbędzie się w dniu 

16.06.2009 r. (wtorek) o godz. 16.30 w Gimnazjum w Lutomier-
sku. W tym dniu można będzie dokonać zakupu używanych pod-
ręczników podczas kiermaszu organizowanego w Gimnazjum.

4.  Kandydaci są zobowiązani dostarczyć do 24 czerwca 2009 r. do 
godz. 15.00 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, za-
świadczenie o wyniku sprawdzianu po szkole podstawowej oraz 
dwa zdjęcia.

Informacje dla kandydatów rozpoczynających naukę 
w Gimnazjum od 1 września 2009 roku

Zabawy karnawałowe 
w szkole w Kazimierzu

* W obrzędowość Szkoły Podstawowej w Kazimierzu wpisała się za-
bawa karnawałowa organizowana dla uczniów. Odbyła się ona w pią-
tek, dnia 16 stycznia 2009 r. W tym dniu do szkoły przybyli nie tylko 
uczniowie, ale ich rodzice i rodzeństwo, absolwenci naszej placówki. 

Szkolny bal otworzyła pani dyrektor Anna Skępska życząc wszyst-
kim zgromadzonym wesołej, ale i bezpieczniej zabawy. Następnie 
uczniowie i ich rodziny z dużym zainteresowaniem obejrzeli przedsta-
wienie pt.: ,,Karnawałowi goście’’ przygotowane pod kierunkiem p. B. 
Kacprzak. Walorem przedstawienia był śpiew i  dynamiczny taniec. 
Barwne, karnawałowe stroje dla małych aktorów, przygotowali ich ro-
dzice. Uczennice klasy V i VI zaprezentowały się w repertuarze an-
glojęzycznym, śpiewając piosenki ulubionych idoli. Towarzyszyły im 
w tańcu młodsze koleżanki z klasy I w śnieżnobiałych strojach aniołów. 
Dalszą cześć zabawy karnawałowej prowadził wodzirej, który zachęcał 
uczestników do śpiewania piosenek nie tylko z dziecięcego repertu-
aru i organizował spontaniczne zabawy. W trakcie zabawy wszyscy 
uczniowie uczestniczyli w poczęstunku przygotowanym przez  Radę 
Rodziców.

* Dnia 14 lutego 2008r. odbył się bal walentynkowy zorganizowa-
ny przez Radę Rodziców dla dorosłych. Rozumiejąc potrzeby szkoły 
rodzice z ogromnym zaangażowaniem cyklicznie organizują imprezy, 
z których całkowity dochód przeznaczony jest na potrzeby uczniów 
i szkoły w Kazimierzu. Zabawa zorganizowana w odnowionej sali OSP 
w Kazimierzu trwała do świtu. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczy-
nili się do organizacji balu.

Brak tabliczki z numerem nieruchomości zabudowa-
nej utrudnia pracę pogotowiu ratunkowemu, straży 

pożarnej i policji !
Urząd Gminy w Lutomiersku przypomina:
- stosownie do postanowień art. 47 b ust.1 ustawy z dnia 17 maja 

1989 r. - Prawo geodezyjne i kartografi czne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240, 
poz. 2027, z późn.zm.) właściciele nieruchomości zabudowanych oraz 
nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego są obowiązani umieścić 
na nieruchomości, w widocznym miejscu, tabliczkę z numerem po-
rządkowym nieruchomości oraz utrzymywać ją w należytym stanie. 

Stosownie do § 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
28 października 2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nierucho-
mości - w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania zawiadomie-
nia o oznaczeniu nieruchomości numerem porządkowym, właściciel 
nieruchomości umieszcza w widocznym miejscu, na budynkach lub 
na ogrodzeniu nieruchomości się tabliczkę z numerem porządkowym 
nieruchomości.  W miejscowościach posiadających ulice lub place 
z nazwami, na tabliczce z numerem porządkowym nieruchomości 
powinna być podana również nazwa ulicy lub placu, a w miejscowoś-
ciach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw 
– nazwa miejscowości. Jeżeli budynek jest położony w głębi nierucho-
mości, która jest ogrodzona od ulicy, tabliczkę z numerem porządko-
wym nieruchomości umieszcza się również na ogrodzeniu.

KOMUNIKAT
Urząd Gminy Lutomiersk informuje, iż w dniach 17-18 marca 

2009 r. (wtorek - środa) w Gminnym Ośrodku Kultury w Lutomier-
sku odbędzie się kurs chemizacyjny dla osób stosujących środki 
ochrony roślin oraz osób nabywających środki zaliczane do bardzo 
toksycznych i toksycznych. Wykłady poprowadzą pracownicy Łódz-
kiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z/s w Bratoszewicach oraz 
pracownicy Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasienni-
ctwa w Łodzi. Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 60 zł osoby.

Wszystkich zainteresowanych ukończeniem w/w kursu prosimy 
o zgłaszanie swego uczestnictwa do Gminnego Centrum Informa-
cji pod adresem: Pl. Jana Pawła II nr 13 lub telefonicznie (043) 
677-64-61 lub (043) 677-64-59 w terminie do 10 marca br. Decy-
duje kolejność zgłoszeń. 

Urząd Gminy Lutomiersk przypomina również, że zaświadcze-
nie o ukończeniu kursu ważne jest przez 5 lat.

Dopłaty do materiału siewnego
Informujemy, iż w dniu 15 kwietnia 2009 roku rozpocznie się drugi 

termin przyjmowania wniosków o dopłatę do zużytego do siewu lub 
sadzenia materiału siewnego dla zbóż jarych, roślin strączkowych 
i ziemniaków. Wnioski będą przyjmowane do 15 czerwca 2009 r. 
Szczegółowe informacje dotyczące programu dopłat oraz pozosta-
łych działań prowadzonych przez Agencję Rynku Rolnego można 
uzyskać na stronie internetowej www.arr.gov.pl lub w Oddziale Te-
renowym ARR w Łodzi, ul. Wróblewskiego 18, tel. (042) 685-52-11, 
685-52-14, 685-52-18.
UWAGA! Wszystkich rolników zainteresowanych kredytem na wzno-
wienie produkcji dla gospodarstw rolnych dotkniętych suszą prosimy 
o zgłaszanie się do Gminnego Centrum Informacji lub Urzędu Gminy 
Lutomiersk (pokój nr 1) po odbiór opinii dotyczących szkód w upra-
wach rolnych.

Informacja dla rolników
Przypominamy rolnikom zainteresowanym odzyskaniem części pie-

niędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, że 
wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędo-
wego wykorzystywanego do produkcji rolnej będą przyjmowane w Re-
feracie Podatków i Opłat Urzędu Gminy Lutomiersk od 01 marca do 31 
marca 2009 r. Do wniosków należy dołączyć faktury dokumentujące 
zakup oleju napędowego za okres: wrzesień 2008 r. – luty 2009 r.
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Szkolny System Zapobiegania 
Zachowaniom Problemowym Uczniów

W środowisku dzieci i młodzieży stwierdza się występowanie zachowań 
problemowych (agresja, przemoc, zażywanie środków psychoaktywnych, 
kradzieże i inne). Grupą szczególnego zainteresowania w kontekście 
działań profi laktycznych jest młodzież w wieku 12 – 16 lat, czyli gimna-
zjalna. Charakterystyczne dla tego okresu jest: nasilenie się tendencji do 
uniezależnienia się od rodziców, liczenie się ze zdaniem rówieśników przy 
podejmowaniu decyzji, gwałtowne zmiany w sferze życia emocjonalnego, 
arogancja, buntowniczość i lekceważenie autorytetów. Właśnie oni naraże-
ni są szczególnie na podejmowanie zachowań problemowych. W związku 
z tym, mając na uwadze skuteczność szkolnych oddziaływań wychowaw-
czych i profi laktycznych Gimnazjum w Lutomiersku przy ścisłej współpracy 
z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Konstantynowie Łódzkim 
opracowało „Szkolny System Zapobiegania Zachowaniom Problemowym 
Uczniów”. 

Główne cele systemu:
1. Identyfi kacja zachowań problemowych uczniów występujących w  szko-

le.
2. Opracowanie spójnego systemu zasad oddziaływania wychowawczego 

w przypadku pojawienia się zachowania problemowego.
3. Eliminowanie zachowań problemowych uczniów poprzez kształtowanie 

u nich cech osobowości „ nakierowanych” na wartości (rozumienie warto-
ści i norm), oddziaływania na sferę poznawczą i emocjonalną mające na 
celu interioryzację wartosci.

4. Wypracowanie systemu modyfi kującego zachowania uczniów opartego 
nie na zasadach  behawioralnych (nagradzanie – karanie), lecz nawią-
zującego do koncepcji poznawczych i humanistycznych w pedagogice 
i psychologii.

5. Pobudzenie kreatywności i inicjatywy wszystkich podmiotów życia szkol-
nego (uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników niepedagogicznych).

Etapy konstrukcji systemu:
-  październik 2008r. – powstanie idei stworzenia szkolnego systemu prze-

ciwdziałania zachowaniom problemowym uczniów, identyfi kacja zacho-
wań problemowych występujących na terenie szkoły, konsultacje z dyrek-
torem szkoły i psychologiem opiekującym się szkołą z ramienia Poradni 
– Psychologiczno – Pedagogicznej w Konstantynowie Łódzkim;

-  październik /listopad 2008r. – opracowanie wstępnych założeń konstruk-
cji systemu, oraz opracowanie charakterystyki psychologicznej zachowań 
problemowych;

-  Listopad 2008r. – opracowanie schematu konstrukcji systemu w formie 
prezentacji multimedialnej;

-  25 listopada 2008r. – prezentacja założeń systemu na posiedzeniu Rady 
Pedagogicznej Gimnazjum w Lutomiersku;

-  3 grudnia 2008r. – prezentacja założeń systemu na spotkaniu z Radą 
Rodziców i przedstawicielami Rad Oddziałowych;

-  listopad/ grudzień 2008r. – opracowanie wstępnej listy zachowań na-
prawczych (zajęcia w poszczególnych klasach, konsultacje z SU i Radą 
Rodziców), dyskusje w gronie pedagogicznym i wśród pracowników nie-
pedagogicznych;

-  styczeń 2009r. – analiza wypracowanej przez uczniów, nauczycieli i pra-
cowników niepedagogicznych listy zachowań naprawczych (spośród 
wszystkich propozycji wyeliminowano te, które miały charakter wyraźnie 
karzący, upokarzający lub wiązały się z wydawaniem pieniędzy) pozosta-
wiono jedynie propozycje zawierające zadania możliwe do wykonania;

- styczeń 2009r. – opracowanie regulaminu realizacji systemu;
-  13 styczeń 2009r. – prezentacja „Szkolnego Systemu Zapobiegania Za-

chowaniom Problemowym Uczniów” na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 
i SU Gimnazjum  w Lutomiersku;

-  20 stycznia 2009r. – prezentacja „Szkolnego Systemu Zapobiegania Za-
chowaniom Problemowym Uczniów” na zebraniu ogólnym rodziców;

-  22 stycznia 2009r. – prezentacja systemu uczniom;

„Szkolny System Zapobiegania Zachowaniom  Problemowym Ucz-
niów”,  wchodzi w życie w Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku 
z dniem 22.01.2009r.

Jednolity tekst dokumentu umieszczony jest na stronie internetowej gim-
nazjum http://gimlutomiersk.lodz.pl

Pedagog – Zdzisława Ignatowicz

W związku z pojawiającymi się dość często zapytaniami mieszkań-
ców Gminy Lutomiersk dotyczącymi utrzymania czystości i porządku 
w gminie począwszy od tego wydania Wiadomości Lutomierskich opub-
likujemy w częściach obowiązujący Regulamin utrzymania czystości 
i porządku w Gminie Lutomiersk będący aktem prawa miejscowego. 
Następne części regulaminu będziemy publikować w kolejnych wyda-
niach Wiadomości Lutomierskich. Poniżej rozdział I-II regulaminu

Załącznik do 
Uchwały Nr XXIV/159/08
Rady Gminy Lutomiersk
z dnia 26 maja 2008 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY LUTOMIERSK

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Lutomiersk, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasa-
dy utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lutomiersk, a 
w szczególności:

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie 
nieruchomości;

2) rodzaj i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbie-
rania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach 
publicznych, a także warunki rozmieszczania tych urządzeń w odpo-
wiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych 
i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przezna-
czonych do użytku publicznego;

4) maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biode-
gradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów;

5) inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpa-
dami;

6) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na 
celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed 
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

7) wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich 
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakaz ich 
utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieru-
chomościach;

8) obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej prze-
prowadzania;

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) firmie wywozowej - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumie-

niu odpowiednich przepisów, posiadającego wydane przez Wójta Gminy 
Lutomiersk zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbiera-
nia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

2) miejscu odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych - 
rozumie się przez to instalację posiadającą zezwolenie na prowadzenie 
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w szczególności 
może to być składowisko, kompostownia, spalarnia, sortownia, instala-
cja przerobu odpadów wielkogabarytowych, remontowych, surowców 
wtórnych, stacja zlewna;

3) odbieraniu odpadów komunalnych - rozumie się przez to działania 
prowadzące do zmiany posiadacza odpadów zebranych i umieszczo-
nych w urządzeniach do ich zbierania, na posiadacza odpadów, który 
dokona ich przekazania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania;

4) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powsta-
jące w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające 
odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców opadów, 
które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów 
powstających w gospodarstwach domowych;

5) odpadach komunalnych wielkogabarytowych - rozumie się przez 
to odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone, ze względu na 
swoje rozmiary lub masę, w typowych pojemnikach przeznaczonych do 
gromadzenia odpadów komunalnych;

6) odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpa-
dy, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale 
mikroorganizmów;

7) odpadach z działalności gospodarczej - rozumie się przez to odpa-
dy powstające w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej;

8) odpadach komunalnych mających wartość surowcową - rozumie 
się przez to odpady nadające się do powtórnego wykorzystania np. 
makulatura, tworzywa sztuczne, metale itp.;

cd na str. 7
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9) odpadach medycznych - rozumie się przez to odpady powstające 
w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem 
badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny;

10) odpadach weterynaryjnych - rozumie się przez to odpady powsta-
jące w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług 
weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych 
i doświadczeń na zwierzętach; 

11) posiadaczu odpadów - rozumie się przez to każdego, kto faktycznie 
włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną 
lub jednostkę organizacyjną) z wyłączeniem prowadzącego działalność w 
zakresie transportu odpadów; domniemywa się, że władający powierzch-
nią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomo-
ści;

12) przystanku komunikacyjnym - rozumie się przez to obiekt drogo-
wy przeznaczony do przebywania pasażerów oczekujących na przyjazd 
pojazdów zbiorowej komunikacji publicznej, wydzielony krawężnikiem lub 
oznakowaniem poziomym, a także obszar 15 m przed i za tablicą znaków 
drogowych o numerach D-15 i D-17 oraz do 5 m szerokości;

13) selektywnej zbiórce odpadów komunalnych u źródła - rozumie się 
przez to segregowanie odpadów w miejscu ich powstawania oraz umiesz-
czanie wysegregowanych odpadów w urządzeniach do zbierania odpa-
dów;

14) punktach selektywnego gromadzenia odpadów - rozumie się przez 
to miejsca, w których ustawione są pojemniki ogólnodostępne przezna-
czone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

15) urządzeniach do zbierania odpadów komunalnych - rozumie się 
przez to pojemniki, kontenery a także worki z tworzyw sztucznych lub z 
materiałów biodegradowalnych; 

16) właścicielach nieruchomości - rozumie się także przez to także 
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne 
i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także 
inne osoby i podmioty władające nieruchomością; jeśli nieruchomość jest 
zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odręb-
ną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby 
sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, lub właścicieli lokali, jeżeli 
zarząd nie został wybrany; 

17) nieczystości ciekłych rozumie się przez to ścieki gromadzone przej-
ściowo w zbiornikach bezodpływowych;

18) zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to instalacje 
i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miej-
scu ich powstawania;

19) zbieraniu odpadów komunalnych - rozumie się przez to każde 
działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie 
i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do trans-
portu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.

§ 3. Regulamin obowiązuje:
1)  właścicieli nieruchomości,
2)  wykonawców robót budowlanych,
3)  przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej,
4)  wszystkich korzystających z terenów będących własnością Gminy 

Lutomiersk oraz z terenów użytku publicznego.

Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku 

na terenie nieruchomości.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania 
czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno- higienicznego 
i estetycznego nieruchomości.

2. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne, w tym 
odpady powstające w gospodarstwach domowych, przed ich zgroma-
dzeniem w pojemnikach na odpady na terenie nieruchomości, należy 
poddać segregacji mającej na celu oddzielne gromadzenie odpadów nie-
bezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów oraz 
selektywną zbiórkę odpadów komunalnych nadających się do odzysku 
i ich optymalne przygotowanie do transportu do miejsca dalszego odzy-
sku lub unieszkodliwiania.

3. Wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych, nadające się do 
odzysku i dalszego wykorzystania /makulatura, metal, odpady plastiko-
we, szkło, odpady ulegające biodegradacji/ należy umieszczać odrębnie 
w przeznaczonych do tego celu i oznakowanych specjalnie pojemnikach 
lub workach do segregacyjnej zbiórki odpadów komunalnych.

4. Zabrania się umieszczania wymieszanych odpadów komunalnych 
w pojemnikach do segregacyjnej zbiórki surowców wtórnych oraz odpa-
dów innych niż rodzaj frakcji opisanej na pojemniku.

5. Powstające na terenie nieruchomości odpady ulegające biodegrada-
cji gromadzone są oddzielnie i odbierane przez odbiorcę odpadów celem 
przekazania tych odpadów do instalacji odzysku.

6. Odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych /baterie i akumu-
latory, lakiery, farby, świetlówki itp./ należy wydzielać z odpadów komu-
nalnych. Odpady te należy zwracać do punktów ich zbiórki, przekazać 
odbiorcy odpadów lub wrzucać do oznakowanych pojemników przezna-

czonych na te odpady.
7. Odpady wielkogabarytowe należy gromadzić odrębnie od pozosta-

łych odpadów komunalnych wyłącznie w miejscu do tego przeznaczo-
nym.

8. Odpady z remontów nieruchomości należy gromadzić odrębnie od 
pozostałych odpadów komunalnych, wyłącznie w kontenerach przezna-
czonych do gruzu z remontu.

§ 5.1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, 
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż 
nieruchomości i bezpośrednio przy jej granicy.

2. Obowiązek oczyszczania chodników ze śniegu i lodu winien być zre-
alizowany poprzez odgarnięcie śniegu w miejsce nie powodujące zakłó-
ceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań mających na celu 
likwidację śliskości chodnika.

3. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 
z chodnika na jezdnię lub zieleń publiczną.

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego 
sprzątania terenu nieruchomości.

5. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z przystanków 
komunikacyjnych oraz dróg publicznych należy gromadzić poza terenem 
przystanku komunikacyjnego w sposób nie utrudniający zatrzymywania 
się pojazdów oraz wsiadania i wysiadania pasażerów.

6. Śliskość i gołoledź na chodnikach należy likwidować poprzez stoso-
wanie piasku.

7. Piasek należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyny 
jego zastosowania, gromadząc go przy krawędzi chodnika.

§ 6.1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub 
obiekty służące do użytku publicznego, mają obowiązek ustawienia na 
tych terenach lub obiektach koszy na odpady o objętości od 20 do 50 
l oraz ich systematycznego opróżniania, w sposób niedopuszczający do 
przepełnienia.

§ 7. Zabrania się niszczenia elewacji budynków, ogrodzeń i innych 
podobnych obiektów stanowiących własność komunalną poprzez samo-
wolne naklejanie plakatów, reklam, pisanie haseł bądź wykonywanie 
rysunków.

§ 8. 1. Mycie samochodów powinno się odbywać w miejscach do tego 
celu wyznaczonych.

2. Właściciele nieruchomości mogą myć pojazdy czystą wodą z ekolo-
gicznymi detergentami na swoim terenie pod warunkiem, że powstające 
ścieki gromadzone będą w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie 
z wymaganiami Regulaminu. Zabrania się wprowadzania powstających 
w wyniku mycia pojazdów mechanicznych ścieków bezpośrednio do wód 
i ziemi.

3. Naprawy samochodów powinny być przeprowadzane w specjali-
stycznych zakładach.

4. Właściciel samochodu może dokonywać doraźnych napraw zwią-
zanych z bieżącą eksploatacją pojazdu w obrębie nieruchomości pod 
warunkiem, że czynności te nie będą powodować zanieczyszczenia wód 
i gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów.

§ 9. Organizator imprezy lub zgromadzenia o charakterze publicznym 
zobowiązany jest do:

1) wyposażenia miejsca, w którym się ono odbywa w odpowiednią ilość 
pojemników na odpady stałe oraz zapewnienie odpowiedniej liczby toa-
let,

2) oczyszczenia terenu i wywiezienia odpadów bezpośrednio po zakoń-
czeniu imprezy, nie później niż w ciągu 48 godzin,

3) oczyszczenia terenów przyległych, jeżeli zanieczyszczenie powstało 
w związku z imprezą.

§ 10. Wykonywanie obowiązków w zakresie utrzymania czystości 
i porządku na terenie budowy należy do kierownika budowy, a w szcze-
gólności:

1) zapewnienie właściwego ogrodzenia terenu budowy,
2) zabezpieczenie terenów przyległych, a w szczególności dróg, dojaz-

dów i chodników przed zanieczyszczeniami,
3) usuwanie z terenów budowy wszelkich odpadów zgodnie z obowią-

zującymi przepisami i zasadami ochrony środowiska,
4) odśnieżanie chodników przyległych do terenu budowy.
§ 11. 1. Obowiązki utrzymania czystości i porządku określone w Regu-

laminie na terenie dróg publicznych należą do zarządcy drogi.
2. Do obowiązków zarządcy drogi należy także:
1) wykonywanie cięć gałęzi drzew przy chodnikach i drogach komu-

nikacyjnych tak często, by nie ograniczały widoczności i nie stwarzały 
zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,

2) koszenia trawy w rowach przydrożnych oraz ich oczyszczania, które 
winno być przeprowadzane co najmniej raz w roku.

cdn.
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DZIEŃ 
PATRONA 

W MURACH 
GIMNAZJUM

23 stycznia w Gimnazjum im. L. Czarnego 
w Lutomiersku obchodzono coroczny Dzień 
Patrona. Ten dzień różnił się jednak od in-
nych, wcześniej świętowanych- był nietypo-
wy, oryginalny, niebanalny i zapewne na dłu-
go pozostanie w pamięci gimnazjalistów.

A wszystko zaczęło się od niekonwencjo-
nalnych warsztatów, które wybierali sami za-
interesowani. Propozycji było mnóstwo: po-
czynając od tańców i znanych pieśni polskich 
(warsztaty muzyczne), gry w szachy (myśle-
nie logiczne, algorytmiczne i strategiczne), 
szyfrowania informacji (przekazywanie in-
formacji oraz łamanie szyfrów), rzeźbienia 
w drewnie (warsztaty rzeźbiarskie), przygo-
towania spektaklu o rycerzu średniowiecz-
nym (warsztaty teatralne), poprzez warsztaty 
sportowe, zajęcia pod tajemniczym tytułem 
„uwierz w siebie”, rewię mody papierowej, 
tangramy, origami i wyszywanki geometrycz-
ne, „dekoratornię” (warsztaty techniczno 
- plastyczne) na pieczeniu słodkości (war-
sztaty kulinarne) kończąc. Po zakończeniu 
warsztatów wszyscy przenieśli się na salę 
gimnastyczną, aby uczestniczyć w części 
ofi cjalnej.

Pan dyrektor Andrzej Stasiak przywitał 
wszystkich serdecznie i ciepło. Przypomniał 
okoliczności nadania imienia szkole. Nazwał 
ten dzień czasem radosnego przeżywania, 
ale i czasem zadumy nad istotą własnego 
życia, nie tylko nad „tu i teraz”, lecz także nad 
przyszłością. Przypomniał o obowiązku jaki 
niesie za sobą postać patrona Leszka Czar-
nego: dla uczniów to godne reprezentowanie 
szkoły, dla nauczycieli trud przygotowania 
młodego człowieka do życia w społeczeń-
stwie, a dla rodziców - w rodzinie. Słowami 
Alberta Einsteina p. dyrektor życzył, by „na-
uka w murach tej szkoły była prowadzona 
tak, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, 
a nie za ciężki obowiązek”.

W tym jakże uroczystym dniu nie zabrakło 
znakomitych gości m.in.: Księdza Franciszka 
Jaciubka - Proboszcza Parafi i w Mikołajewi-
cach, Wójta Gminy Lutomiersk - p. Tadeusza 
Borkowskiego, Radnego Powiatu Pabiani-
ckiego - p. Krzysztofa Pacholaka, Dyrektora 
Gminnego Ośrodka Oświaty w Lutomiersku -  
p. Agnieszki Kiedrzyńskiej, Dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Lutomiersku - p. Barbary Świ-
stek wraz z zastępcą p. Cecylią Wasilewską, 
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kazimierzu 
-  p. Anny Skępskiej, p. Macieja Rabskiego 
- rzeźbiarza (któremu p. dyrektor Andrzej 
Stasiak serdecznie podziękował w imieniu 
swoim i młodzieży, za pomoc w zorganizowa-
niu warsztatów) oraz licznie przybyłych na tę 
uroczystośc rodziców.

Również Samorząd Uczniowski pod kie-
runkiem p. Krystyny Borkowskiej, włączył się 
w obchody Dnia Patrona. W jego specyfi kę, 
przybliżając sylwetkę Leszka Czarnego i pro-
wadząc konferansjerkę wprowadziła obec-
nych na uroczystości, niezwykle sympatycz-
na i rzeczowa przedstawicielka Samorządu, 
Aneta Tadeusiak.

Następnie uczniowie przedstawili rezultaty 
wykonywanych prac. Tutaj pojawiły się: mo-
delki w papierowych strojach, wyrzeźbiona 
przez uczniów sowa, przedmioty z różno-
rodnych materiałów- ramki na zdjęcia, za-
proszenia, kwiatki, świeczniki. Nie zabrakło 
pysznych łakoci, którymi raczyli się goście, 
rodzice, a przede wszystkim uczniowie. Po 
poczęstunku, czyli posiłku dla ciała, nad-
szedł moment na uradowanie duszy. Grupa 
uzdolnionych teatralnie i muzycznie, gimna-
zjalistów przygotowała parodię tekstów śred-
niowiecznych pt. „Jam jest Skromny...”.

W cudowny, baśniowy świat, swym sub-
telnym głosem, wprowadziła wszystkich nar-
ratorka Gabrysia Bednarek i przez cały czas 
„dziania się” utworu relacjonowała, dyna-
micznie następujące po sobie, wydarzenia.

Dwaj główni rywale - tytułowy Skromny, 
w tej roli po raz kolejny sprawdził się młody, 
utalentowany, rezolutny i „nieskromny” Adaś 
Stasiak, oraz Ferdynand, równie doskonały 
debiut Krystiana Przyrowskiego - zacięcie 
walczyli o względy królewny Ginewry i jak 

na baśń przystało, o połowę królestwa. My-
śleli biedacy, że Król - pełen powagi Adrian 
Józefczyk i jego żona - dostojna i władcza 
Katarzyna Kubik, mają szczere intencje i że 
„ich poświęcenia warte będą księżniczki po-
ślubienia”. Niestety nadzieje okazały się, jak 
to w życiu bywa, płonne i zgodnie z zasadami 
„bajek” Mrożka wszystko ułożyło się na opak.

Poturbowany i wykończony walką Ferdy-
nand, podtrzymywany na duchu przez gor-
liwe fanki - zespół cherleaderek, skandują-
cych i zagrzewających do walki, oddał życie 
w ręce okrutnej i przekonującej Śmierci - Pio-
tra Chachuły i towarzyszących jej Aniołów - 
Roksany Olszyńskiej i Martyny Trawińskiej.
Umierał, jak prawdziwy bohater, niemalże 
w aureoli świętości. Na polu walki pozostał 
zwycięski Skromny, którego również dopin-
gowały wysportowane i gibkie cherleaderki 
oraz, zmieniający zdanie w zależności od 
biegu zdarzeń, Lodziarz - dowcipny i suge-
stywny Łukasz Miszczak.

W momencie, gdy Skromny już miał napa-
wać się sukcesem, gdy Król już wręczał mu 
koronę, gdy nieszczęśnik myślał, że szczęś-
cie się do niego uśmiechnęło, dystyngowa-
ny i poważny Herold - świetna interpretacja 
roli, w którą wcielił się Mateusz Leszczyński, 
przyprowadził oczekiwaną przez wszyst-
kich Ginewrę - wspaniała gra sympatycznej 
i skromnej Agaty Wosiak.

Jakież było rozczarowanie Skromnego, 
gdy ta maszkara biegiem popędziła w jego 
stronę i rzuciła mu na głowę nałęczkę, sym-
bolizującą miłość po grób. Zdezorientowany 
„bohater” wykrzyknął: „już wolę zostać wy-
gnany” i ku zaskoczeniu samej zaintereso-
wanej oraz orszaku królewskiego, który rów-
nie dobrze wywiązał się ze swych ról, uciekł 
gdzie pieprz rośnie i tyle go widziała.

Tak, tak Skromny nie był wielki duchem 
i nie poznał prawdziwego oblicza nadobnej, 
aczkolwiek mało urokliwej Ginewry. Szkoda, 
bo być może sprawdziłaby się prawda sta-
ra jak świat, że „nie szata zdobi człowieka”, 
a przymioty ciała tak naprawdę nie są waż-
ne, bo to, co najistotniejsze jest najczęściej 
niewidoczne dla oczu. 

Nad całością czuwały animatorki przed-
stawienia p. Aneta Szadziewicz i p. Małgo-
rzata Wybór. Nad choreografi ą cherleaderek 
pracowała w pocie czoła p. Agata Wróblew-
ska. Oprawę plastyczną wykonała p. Halina 
Przyrowska. Sprzętem zarządzał p. Sławo-
mir Kułak z operatywnym i lotnym didżejem 
Patrykiem Dolacińskim.

Opracowała p. Małgorzata Wybór

DZIEŃ 
PATRONA 

W MURACH 
GIMNAZJUM
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FERIE ZIMOWE 2009 w GMINNYM OŚRODKU KULTURY w LUTOMIERSKU
26 stycznia br. w Gminnym Ośrodku Kultury rozpoczęły się ferie zimowe dla dzieci i młodzieży z naszej Gminy. Podczas dwutygodnio-

wych ferii dzieci i młodzież spędzała miło czas biorąc udział w różnego rodzaju zajęciach, oglądając przedstawienia teatralne, grając 
w tenisa stołowego czy też po prostu serfowała po Internecie. W pierwszym tygodniu ferii na deskach Domu Kultury wystąpili aktorzy 
TEATRU PICCOLO z przedstawieniem pt. „URODZINY BABA JAGI”. W czwartek 29 stycznia pokaz swoich umiejętności zaprezentował 
Maciek Wdowiak, który po pokazie próbował zarazić młodzież tą fascynującą dziedziną sztuki, jaką jest BEATBOX. We wtorek 3 lutego 
TEATR ARLEKIN przedstawił bajkę pt. „KRAWIEC NITECZKA”. Kunszt aktorski aktorów scen łódzkich docenili nie tylko najmłodsi ale 
także dorośli wielkimi oklaskami. Po przedstawieniach odbyły się WARSZTATY TEATRALNE, w których aktorzy opowiadali o teatrze 
i ciekawostkach związanych z tą dziedziną sztuki. W dużym wymiarze 20 godzin, ku uciesze młodzieży, przeprowadzone były zajęcia 
tańca nowoczesnego - BREAK DANCE i HIP-HOP. Ponadto, pod okiem instruktorów, można było sprawdzić swoje możliwości w grze 
na instrumentach dętych, klawiszowych i szarpanych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także zajęcia „ROZKOSZE ŁAMANIA GŁO-
WY”, podczas których trzeba było się wykazać dużą inteligencją i zręcznością, aby rozwiązać przygotowane łamigłówki.

Przez dwa tygodnie tenisiści stołowi przygotowywali się do TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO o PUCHAR WÓJTA GMINY LUTO-
MIERSK, który był rozegrany w kilku kategoriach wiekowych. Nagrody i puchary wręczył Wójt Gminy Lutomiersk Pan Tadeusz Borkowski. 
Wyniki turnieju oraz fotorelację z ferii przedstawiamy poniżej, a wszystkich miłośników tenisa stołowego zapraszamy za rok

 W kategorii Szkół Podstawowych Chłopców:
1 miejsce - Mateusz Kacprowski; 2 miejsce - Kamil Prus 
3 miejsce - Mariusz Adrianowski
 W kategorii Szkół Podstawowych Dziewcząt:
1 miejsce - Paulina Janczak; 2 miejsce - Angelika Malinowska
3 miejsce - Aleksandra Bernaciak
 W kategorii Gimnazjum Chłopców:
1 miejsce - Hubert Pączek; 2 miejsce - Mateusz Podębski
3 miejsce - Damian Woźniak
 W kategorii Gimnazjum Dziewcząt:
1 miejsce - Anita Suwa; 2 miejsce - Joanna Pacholak
3 miejsce - Joanna Janczak
  W kategorii OPEN
1 miejsce - Piotr Pączek; 2 miejsce - Włodzimierz Kęsiak
3 miejsce - Daniel Zmysłowski
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Gmina Lutomiersk podpisała z PPH „HETMAN” Sp. z o.o. 
z siedzibą Florianów nr 24 - umowę na nieodpłatny odbiór pad-
łych zwierząt. Odbiór padłych zwierząt stanowiących uboczne 
produkty zwierzęce kategorii 1 i 2 przez w/w Firmę następuje 
w terminie 48 godzin licząc od momentu telefonicznego zawia-
domienia. Zgłoszenia przyjmowane są pod następującymi nu-
merami telefonów: (024) 282-16-53 lub 0-662-041-241 lub (056) 
683-25-62.

Wszyscy zainteresowani muszą posiadać szczegółowe dane 
dotyczące odbieranego podłego zwierzęcia (wiek, numer kolczy-
ka oraz nr stada w przypadku odbioru trzody chlewnej).

Niniejsza umowa nie obejmuje odbioru padłych zwierząt 
z ferm drobiu i ferm zwierząt futerkowych, w przypadku których 
wymagane jest zawarcie indywidualnych umów.

Odjazd Przyjazd Trasa linii Warunki 
kursowania

04:30 05:15 LUTOMIERSK KILIŃ./PL.ZWYC 
- ŁÓDŹ PL.NIEPODLEGŁOŚCI

F

05:15 06:00 LUTOMIERSK KILIŃ./PL.ZWYC 
- ŁÓDŹ PL.NIEPODLEGŁOŚCI

F6

06:35 07:26 SZYDŁÓW - ŁÓDŹ 
PL.NIEPODLEGŁOŚCI

F

07:08 07:53 LUTOMIERSK KILIŃ./PL.ZWYC 
- ŁÓDŹ PL.NIEPODLEGŁOŚCI

08:30 09:15 LUTOMIERSK KILIŃ./PL.ZWYC 
- ŁÓDŹ PL.NIEPODLEGŁOŚCI

F

09:33 10:24 SZYDŁÓW - ŁÓDŹ 
PL.NIEPODLEGŁOŚCI

10:45 11:30 LUTOMIERSK KILIŃ./PL.ZWYC 
- ŁÓDŹ PL.NIEPODLEGŁOŚCI

F

11:40 12:25 LUTOMIERSK KILIŃ./PL.ZWYC 
- ŁÓDŹ PL.NIEPODLEGŁOŚCI

12:30 13:15 LUTOMIERSK KILIŃ./PL.ZWYC 
- ŁÓDŹ PL.NIEPODLEGŁOŚCI

F

13:40 14:25 LUTOMIERSK KILIŃ./PL.ZWYC 
- ŁÓDŹ PL.NIEPODLEGŁOŚCI

15:05 15:56 SZYDŁÓW - ŁÓDŹ 
PL.NIEPODLEGŁOŚCI

F

15:40 16:25 LUTOMIERSK KILIŃ./PL.ZWYC 
- ŁÓDŹ PL.NIEPODLEGŁOŚCI

17:15 18:00 LUTOMIERSK KILIŃ./PL.ZWYC 
- ŁÓDŹ PL.NIEPODLEGŁOŚCI

F

18:20 19:11 SZYDŁÓW - ŁÓDŹ 
PL.NIEPODLEGŁOŚCI

19:15 20:00 LUTOMIERSK KILIŃ./PL.ZWYC 
- ŁÓDŹ PL.NIEPODLEGŁOŚCI

F

20:20 21:05 LUTOMIERSK KILIŃ./PL.ZWYC 
- ŁÓDŹ PL.NIEPODLEGŁOŚCI

21:25 22:10 LUTOMIERSK KILIŃ./PL.ZWYC 
- ŁÓDŹ PL.NIEPODLEGŁOŚCI

F

22:42 23:27 LUTOMIERSK KILIŃ./PL.ZWYC 
- ŁÓDŹ PL.NIEPODLEGŁOŚCI

Odjazd Przyjazd Trasa linii Warunki 
kursowania

05:15 06:06 ŁÓDŹ PL.NIEPODLEGŁOŚCI 
- SZYDŁÓW

F

06:11 07:02 ŁÓDŹ PL.NIEPODLEGŁOŚCI 
- LUTOMIERSK KILIŃ./PL.ZWYC

07:35 08:26 ŁÓDŹ PL.NIEPODLEGŁOŚCI 
- LUTOMIERSK KILIŃ./PL.ZWYC

F

08:15 09:06 ŁÓDŹ PL.NIEPODLEGŁOŚCI 
- SZYDŁÓW

09:45 10:36 ŁÓDŹ PL.NIEPODLEGŁOŚCI 
- LUTOMIERSK KILIŃ./PL.ZWYC

F

10:40 11:31 ŁÓDŹ PL.NIEPODLEGŁOŚCI 
- LUTOMIERSK KILIŃ./PL.ZWYC

11:35 12:26 ŁÓDŹ PL.NIEPODLEGŁOŚCI 
- LUTOMIERSK KILIŃ./PL.ZWYC

F

12:40 13:31 ŁÓDŹ PL.NIEPODLEGŁOŚCI 
- LUTOMIERSK KILIŃ./PL.ZWYC

13:45 14:36 ŁÓDŹ PL.NIEPODLEGŁOŚCI 
- SZYDŁÓW

F

14:40 15:31 ŁÓDŹ PL.NIEPODLEGŁOŚCI 
- LUTOMIERSK KILIŃ./PL.ZWYC

16:05 16:56 ŁÓDŹ PL.NIEPODLEGŁOŚCI 
- LUTOMIERSK KILIŃ./PL.ZWYC

F

17:00 17:51 ŁÓDŹ PL.NIEPODLEGŁOŚCI 
- SZYDŁÓW

18:15 19:06 ŁÓDŹ PL.NIEPODLEGŁOŚCI 
- LUTOMIERSK KILIŃ./PL.ZWYC

F

19:20 20:11 ŁÓDŹ PL.NIEPODLEGŁOŚCI
- LUTOMIERSK KILIŃ./PL.ZWYC

20:30 21:21 ŁÓDŹ PL.NIEPODLEGŁOŚCI
- LUTOMIERSK KILIŃ./PL.ZWYC

F

21:50 22:41 ŁÓDŹ PL.NIEPODLEGŁOŚCI
- LUTOMIERSK KILIŃ./PL.ZWYC

Relacja:    ŁÓDŹ PL.NIEPODLEGŁOŚCI
- LUTOMIERSK KILIŃ./PL.JANA PAWLA II

F -  KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W DNI 
ROBOCZE;

F6 - KURSUJE W SOBOTY

Relacja:  LUTOMIERSK KILIŃ./PL.JANA PAWŁA II
- ŁÓDŹ PL.NIEPODLEGŁOŚCI

INFORMACJA
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach uprzejmie in-
formuje, iż w dniach: 
6 marca, 13 marca, 20 marca, 27 marca, 
3 kwietnia, 10 kwietnia, 17 kwietnia, 24 kwietnia i 30 kwietnia 
2009 r. 
w godzinach: 8:00 – 15:00 
pracownicy Urzędu Skarbowego obsługiwać będą na tere-
nie Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim okresowy 
punkt obsługi podatnika w zakresie podatku dochodowego.
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FIRMA „SANATOR”:  Dzień wywozu (I i II sobota)
7 i 14 marzec 
4 i 11 kwiecień 

2 i 9 maj 
6 i 13 czerwiec 

4 i 11 lipiec
1 i 8 sierpień 

5 i 12 wrzesień 
3 i 10 październik 

7 i 14 listopad 
5 i 12 grudzień 

FIRMA Z ZELOWA – WIESŁAW STRACH (tel. 044 733-31-31):
05 marzec

02 kwiecień
07 maj     

04 czerwiec
02 lipiec

06 sierpień    
03 wrzesień

01 październik
05 listopad  
03 grudzień

Pojemniki prosimy wystawiać od godz. 6.00 oraz przypominamy o termi-
nowym regulowaniu opłat.

SPÓŁKA „REMONDIS”:
-  dzień wywozu: piątek (dla następujących miejscowości: Babice, Babicz-

ki, Charbice, Florentynów, Kazimierz, Mirosławice, Prusinowice, Prusino-
wiczki, Puczniew, Szydłów, Wygoda Mikołajewska, Zalew, Zdziechów)

27 luty
13 i 27 marzec

10 i 24 kwiecień
8 i 22 maj

5 i 19 czerwiec
3, 17 i 31 lipiec
14 i 28 sierpień
11 i 25 wrzesień

9 i 23 październik
6 i 20 listopad
4 i 18 grudzień

-  dzień wywozu: poniedziałek (dla następujących miejscowości: Czołczyn, 
Dziektarzew, Jerwonice, Lutomiersk, Zofi ówka)

2 i 30 marzec
11 i 27 kwiecień

11 i 25 maj
8 i 22 czerwiec

6 i 20 lipiec
3, 17 i 31 sierpień
14 i 28 wrzesień

12 i 26 październik
9 i 23 listopad
7 i 21 grudzień
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HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH (ODPADY KOMUNALNE) NA TERENIE GMINY
LUTOMlERSK W 2009 R PRZEZ NASTĘPUJACE FIRMY:
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WAŻNE TELEFONY

URZĄD GMINY LUTOMIERSK - /43/ 6775011, 6775016
WÓJT GMINY LUTOMIERSK - /43/ 6775088

GMINNY OŚRODEK OŚWIATY - /43/ 6775011, 6775016 W. 135, 150
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - /43/ 6775011, 6775016 W. 139 LUB /43/ 6775555

GMINNY OŚRODEK KULTURY W LUTOMIERSKU- /43/ 6775969
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LUTOMIERSKU - /43/ 6775129
GMINNE CENTRUM INFORMACJI (GCI) - /43/ 6776459 LUB /43/ 6776461

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W KAZIMIERZU - /43/ 6776026
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W LUTOMIERSKU - /43/ 6775028
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZYDŁOWIE - /43/ 6775628
GIMNAZJUM IM. LESZKA CZARNEGO W LUTOMIERSKU - /43/ 6775102

POSTERUNEK POLICJI W LUTOMIERSKU - /43/ 6775007, 997
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LUTOMIERSKU - /43/ 6775008, 998
POGOTOWIE RATUNKOWE - /42/ 2114576, 999
URZĄD POCZTOWY W LUTOMIERSKU - /43/ 6775050

PARAFIA P.W. MATKI BOSKIEJ SZKAPLERZNEJ W LUTOMIERSKU - /43/ 6775034
PARAFIA P.W. ŚW. JANA CHRZCICIELA W KAZIMIERZU - /43/ 6775428
PARAFIA P.W. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W MIKOŁAJEWICACH- /43/ 6775009
KLASZTOR KSIĘŻY SALEZJANÓW W LUTOMIERSKU - /43/ 6774980
ZGROMADZENIE SIÓSTR URSZULANEK SJK W KAZIMIERZU - /43/ 6775481

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W LUTOMIERSKU - /43/ 6775025
WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W KAZIMIERZU - /43/ 6775415
WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W SZYDŁOWIE - /43/ 6775626

APTEKA „CEFARM” W LUTOMIERSKU - /43/ 6775018
APTEKA „PRZY RYNKU” W LUTOMIERSKU - /43/ 6776093
APTEKA „VALIDUS+” W KAZIMIERZU - /43/ 6775413
LUDOWY BANK SPÓŁDZIELCZY ZDUŃSKA WOLA W LUTOMIERSKU - /43/ 6775757 
BANK SPÓŁDZIELCZY PODDĘBICE W LUTOMIERSKU - /43/ 6776481

W RAZIE AWARII:
ENERGETYKA – /43/ 8215001, 991
GAZOWNIA – /42/ 2111907, 992
WODOCIĄGI – /43/ 6775011 W. 144, 134,  
/ERA GSM/ 602510748, 696475055

Zdjęcia na okładkach: Piotr Pączek, Rafał BujnowiczZdjęcia na okładkach: Piotr Pączek, Rafał Bujnowicz


