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w parku w Szydłowie.
Program imprezy – na str. 12.
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Relacja z sesji Rady Gminy Lutomiersk
W dniu 29 czerwca 2009 r. w sali USC Urzędu Gminy Lutomiersk odbyła się XXXVIII Sesja Rady Gminy Lutomiersk. W sesji uczestniczyło 14 radnych, sołtysi oraz mieszkań-

cy Gminy Lutomiersk a także Wójt Gminy i Skarbnik Gminy. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z ostatniego posiedzenia radni przyjęli informację o stanie bezpieczeństwa 
i porządku publicznego na terenie gminy przedstawioną przez Komendanta Posterunku Policji w Konstantynowie Łódzkim Pana Roberta Krawczyka i Kierownika Posterunku 
Policji w Lutomiersku Pana Tomasza Staręgę oraz informację w sprawie funkcjonowania oświaty w gminie przedstawiona przez Panią Agnieszkę Kiedrzyńską Dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Oświaty w Lutomiersku.

Następnie radni przystąpili do podjęcia uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2009, a także podjeli uchwały w sprawie przyznania dotacji dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu w wysokości 270.000 zł na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego i Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Czołczynie w wysokości 83.000 zł na zakup lekkiego samochodu pożarniczego oraz udzielenia pomocy finasowej Gminie – Miasto Łódź z przeznaczeniem na modernizację 
obiektów strażackich i zakup sprzętu p.pożarowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w wysokości 10.000 zł.

Następnie radni - po wcześniejszych konsultacjach z sołtysami - nie wyrazili zgody na wyodrębnienie w budżecie środków  stanowiących fundusz sołecki. Radni dokonali rów-
nież zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Lutomiersk na lata 2007 – 2013, a następnie podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia woli przejęcia i zaliczenia do kategorii dróg 
gminnych odcinka drogi powiatowej Nr 3709 E (jest to odcinek drogi położony w miejscowości Kazimierz, na odcinku od skrzyżowania przy stacji CPN do ulicy Rekreacyjnej). 

Sesje zakończył punkt – wolne wnioski, interpelacje i zapytania.

Wydawca: Gmina Lutomiersk, 95-083 Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II 11 
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Miejsce i data wydania: Lutomiersk, 27.08.2009 r.                                                                                       Wydanie zamknięto: 25.08.2009 r.
Informujemy wszystkich korespondentów, że materiały przyjmujemy tylko w formie elektronicznej. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega 
sobie prawo do skrótów.                                                                           Druk: Drukarnia offsetowa StarCo  Zgierz, ul. Łódzka 89, tel. 042 630 51 30 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku informuje, że 
dnia 30 września 2009 roku kończy się okres zasiłkowy wypłaty świad-
czeń z funduszu alimentacyjnego.

Przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego odbywać się 
będzie na wniosek osoby zainteresowanej.

Na nowy okres zasiłkowy 2009/2010 tj. od dnia 1 października 2009 
roku do dnia 30 września 2010 roku wnioski należy pobrać od 10 sierp-
nia 2009 roku  i składać w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku .

 UWAGA : Wszystkie osoby, które będą się ubiegać o świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego są zobowiązane dołączyć do wniosku odpo-
wiednie  dokumenty:

 -  uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby 
ubiegającej się o świadczenie  z funduszu alimentacyjnego - dowód 
tożsamości lub inny dokument stwierdzający wiek osoby upraw-
nionej / w przypadku, gdy o świadczenie ubiega się przedstawiciel 
ustawowy lub opiekun prawny osoby uprawnionej – także dowód 
tożsamości przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego/;

-   zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego o dochodzie człon-
ków rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym 
od osób fizycznych na zasadach ogólnych uzyskanym w roku kalen-
darzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

-  oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na 
podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od 
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyska-
nym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

-  zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych 
dochodów członków rodziny uzyskanych w roku kalendarzowym po-
przedzającym okres świadczeniowy (alimenty, stypendia, dochód z 
gospodarstwa rolnego), w szczególności zaświadczenie komornika 
prowadzącego postępowanie egzekucyjne na rzecz uprawnionego o 
wysokości świadczenia alimentacyjnego wyegzekwowanego w  roku 
kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (jeśli postę-
powanie było prowadzone);

-  zaświadczenie od komornika  prowadzącego postępowanie egze-
kucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji (za ostatnie dwa 
miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku) lub informacja 
właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę 
uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonaw-
czego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności 
w związku z:- brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub- brakiem 
możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszka-
nia dłużnika alimentacyjnego za granicą;

- dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej;
-   odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, od-

pis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, 
odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody za-
wartej przed mediatorem; 

-  zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub 
szkoły wyższej, w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 
rok życia;

Fundusz Alimentacyjny - od 1 października 2009 r.INFORMACJA Z REALIZACJI
INWESTYCJI GMINNYCH

1)  Wybrano wykonawców na dostawę kruszywa na naprawę dróg gruntowych 
i szlakowych na terenie gminy :

 w ilości 1.800 ton za kwotę 94.362,12 zł – III etap. 
  w ilości 1.900 ton za kwotę 94.898,92 zł – IV etap  z dostawą do 

końca października br.
2)  Wykonano n/w zadania w zakresie naprawy nawierzchni drogowych:
a/ „ Przebudowę centrum Lutomierska II etap : przebudowa parku na Pl. Jana 

Pawła II ” za kwotę 299.612zł;
b/ „ Przebudowę odcinka ulicy Rzecznej i Promyka w Kazimierzu” o dł. 0,275 

km za kwotę 93.753,-zł;
c/ „ Przebudowę odcinka ulicy Armii Krajowej w Lutomiersku” o dł. 0,246 km 

za kwotę 50.983,80zł;
d /„ Przebudowę  ulicy Kochanowskiego w Lutomiersku” o dł. 0,135 km za 

kwotę 26.780,22zł;
e/ „ Przebudowę odcinka ulicy Krótkiej w Lutomiersku” o dł. 0,21 km za kwotę 

38.057,90zł;
f/ „ Przebudowę ulic Azaliowej, Wschodniej i Zachodniej  w Lutomiersku” o dł. 

0,52km za kwotę 81.300,80zł;
g/ „ Przebudowę ulicy Ogrodowej we Wrzącej ” o dł. 0,525 km za kwotę 

83.920,14zł;
h/ „ Przebudowę odcinka ulicy Przełajowej  w Lutomiersku i Wrzącej” o dł. 0,85 

km za kwotę 131.032,27zł; (z Urzędu Marszałkowskiego na w/w zadanie 
przyznano dotację w wys.35 tys. zł );

i/ „ Przebudowę odcinka ulicy Polnej i Szkolnej w Kazimierzu” o dł. 0,545 km 
za kwotę 88.491,48zł;

j/ „ Przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Lutomiersk : nr 111057 E w 
Mianowie  zadanie I, nr 108210 E w Kolonii Bechcice zadanie II, nr 103408 
E we Florentynowie zadanie III”   o łącznej długości 4,34 km za kwotę 
648.975,28 zł.

3) Do końca miesiąca sierpnia zostaną wykonane n/w zadania :
- „ Przebudowa drogi w Albertowie ” o dł. 1,78 km za kwotę 233.737,36 zł;
- „ Przebudowa drogi w Szydłowie ” o dł. 0,48 km  za kwotę 63.464,40 zł;
- „ Przebudowa odcinka drogi w Charbicach Górnych ” o dł. 0,95 km za kwotę 

155.778,75 zł (z Urzędu Marszałkowskiego na w/w zadanie przyznano do-
tację w wys.41 tys. zł ).

4)  Rozpoczęto „ Remont lewostronnego odcinka chodnika na ulicy Paderew-
skiego w Kazimierzu ” na odcinku ca 250 mb za kwotę 68.962,84zł; zadanie 
realizowane przez gminę przy drodze powiatowej, finansowane i realizowa-
ne całkowicie ze środków budżetu gminy.

5)  Przy udziale środków gminy rozpoczęto remont prawostronnego odcinka 
chodnika przy drodze powiatowej w Lutomiersku na ul. Kilińskiego na dł. 
ca 500 mb.

6)  Wniosek na realizację zadania pn.: Przebudowa centrum Kazimierza I etap 
: przebudowa parku na Pl. Kościuszki zakwalifikował się do współfinanso-
wania dla działania „ Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu  Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Poziom dofinansowania stano-
wi 75%  kosztów kwalifikowalnych. Wnioskowana kwota pomocy wynosi 
127.554,- zł. Na wykonanie w/w zadania ogłoszono  przetarg nieograniczo-
ny z terminem realizacji do 31.10.2009r. 

7)  Wniosek na realizację zadania pn.: „Przebudowa budynku Gminnego 
Ośrodka Kultury w Lutomiersku wraz z przebudową otoczenia” zakwalifi-
kował się do współfinansowania dla działania „ Odnowa i rozwój wsi” w 
ramach Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Po-
ziom dofinansowania stanowi 75%  kosztów kwalifikowalnych. Wnioskowa-
na kwota pomocy wynosi 325.595,- zł. Realizacja zadania do października 
2010r. 

8) Do prac  porządkowych zakupiono :
    - kosiarkę elektryczną do trawy  za kwotę 579,- zł. ciąg dalszy str. 11
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Infokiosk
dla bezrobotnych

7 sierpnia br. w Gminnym  Centum 
Informacji w Lutomiersku został urucho-
miony  multimedialny informator. Info-
kioski są jednym z punktów programu 
promocji i aktywizacji lokalnego rynku 
pracy. Urządzenie zostało podłączone 
do Internetu i daje  możliwość osobom 
bezrobotnym i poszukującym pracy 
przeglądania witryn internetowych  do-
tyczących rynku pracy m.in.: dostęp do 
aktualnych ofert pracy, aktów prawnych, 
informacji o zawodach, obowiązujących 
wskaźnikach  i stawkach. Urządzenie 
jest bardzo proste w obsłudze, dzięki za-
stosowanemu ekranowi  dotykowemu. 
Nie jest wymagana specjalistyczna wie-
dza, aby korzystać z multimedialnego 
informatora, dlatego też mogą go obsłu-
giwać osoby w każdym wieku. 

Dostarczenie i uruchomienie w/w 
urządzenia zapewnił Powiatowy Urząd 
Pracy w Pabianicach w ramach posia-
danych środków Funduszu Pracy.

Wszystkich bezrobotnych i poszukują-
cych pracy serdecznie zapraszamy !!!

PIELGRZYMKA PŁOCKA 
NA JASNĄ GÓRĘ

9 sierpnia 2009 proboszcz parafii p.w. 
Św. Jana Chrzciciela w Kazimierzu ks. 
mgr Andrzej Chmielecki wraz ze swymi 
parafianami powitał 28 Pieszą Pielgrzym-
kę z Płocka na Jasną Górę. Kierownikiem 
pielgrzymki był ks. Andrzej Peńdyk. Tego-
roczne hasło to „ŻYCIU, MIŁOŚCI, BOGU- 
TAK!”. Nawiązuje ono do hasła roku dusz-
pasterskiego „Otoczmy troską życie”. W 
pielgrzymce wzięło udział 1500 osób , 70 
procent uczestników to ludzie młodzi. Naj-
młodszy pątnik miał 2, a najstarszy 79 lat.

Parafianie, jak co roku okazali wielkie ser-
ce i przygotowali poczęstunek dla pielgrzy-
mów. Za to wszystko otrzymali serdeczne 
podziękowania i zapewnienie o modlitwie.

100-latek
Niecodzienny jubileusz

W dniu 03 sierpnia 2009 r. mieszkaniec Lutomier-
ska - Pan Tadeusz Stasiak obchodził swoje 100-tne 
urodziny.

Z tej wyjątkowej okazji dostojnego jubilata wraz 
z najbliższą rodziną gościł Wójt Gminy - Tadeusz 
Borkowski, który w imieniu władz samorządowych 
złożył gratulacje i życzenia na dalsze lata życia. Z tej 
niecodziennej rocznicy urodzin jubilat obdarowany 
został bukietami kwiatów oraz listem gratulacyjnym. 
Pan Tadeusz Stasiak otrzymał również gratyfikację 
pieniężną od władz samorządowych. W sali USC 
Urzędu Gminy Lutomiersk, gdzie odbyła się uroczy-
stość nie zabrakło toastu 200 lat oraz wspomnień 
jubilata przy tradycyjnym urodzinowym torcie. 
Wspomnienia dotyczyły przeżytych wojen oraz walk 
w kampanii wrześniowej w której brał udział. W uro-
czystości wziął udział prezes Gminnego Związku 
ZBOWID Pan Czesław Krysiak. Jubilat został od-
znaczony Krzyżem Za Zasługi dla Związku Komba-
tantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów 
Politycznych.  

Mimo przeżytych lat Pan Tadeusz Stasiak cieszy 
się pogodą ducha i dobrym nastrojem. 
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Wójt Gminy Lutomiersk składa serdeczne podziękowania

wszystkim Sponsorom tegorocznych Dni Lutomierska.
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Ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie ustawy 
o świadczeniach rodzinnych (DZ. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1456) 
przedłużyła do dnia 31 października 2009 roku okres zasiłkowy 
2008/2009. 

Na mocy art. 2 ust. 1 w/w ustawy okres zasiłkowy rozpoczyna-
jący się w dniu 01 września 2008 roku, na który ustala się prawo 
do świadczeń rodzinnych przedłuża się do dnia 31 października 
2009 roku. W związku z powyższym, Wydział Świadczeń Ro-
dzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku 
informuje, że dnia 31 października 2009 roku kończy się okres 
zasiłkowy wypłaty świadczeń rodzinnych.

Na nowy okres zasiłkowy 2009/2010 tj. od dnia 1 listopada 
2009 roku do dnia 31 października 2010 roku, wnioski należy po-
brać od 14 września 2009 roku  i składać w Wydziale Świadczeń 
Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomier-
sku .

 UWAGA : Wszystkie osoby, które będą się ubiegać o świad-
czenia rodzinne są zobowiązane dołączyć do wniosku odpowied-
nie  dokumenty:

1 dowód osobisty lub karta pobytu;
1.1. orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego;
1.2.  informacja sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie 

o przysposobienie dziecka;
1.3.  akty zgonu rodzica/ów lub/i wyrok sądu orzekający alimen-

ty od rodzica/ów;
2. prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację;
3. akt zgonu współmałżonka;
4.  zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki Policji o przyję-

ciu zgłoszenia zaginięcia małżonka;
5.  dokument potwierdzający zameldowanie stałe /aktualne 

lub ostatnie/;
6.  oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny 

o wysokości uzyskanego innego dochodu w roku 2008 nie-
podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym, 
wzór oświadczenia określa załącznik nr 3;

7.  zaświadczenia z WŁAŚCIWEGO urzędu skarbowego o wy-
sokości dochodów uzyskanych przez wszystkich pełnoletnich 
członków rodziny w roku 2008, jeżeli dochody te podlegają 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych 
na zasadach ogólnych;

ORAZ DODATKOWO DLA OSÓB, KTÓRE:
- prowadzą działalność gospodarczą na podstawie przepisów 

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne lub w formie karty podatkowej

8.  oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego do-
chodu w roku 2008, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się 
na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku docho-
dowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 
fizyczne lub w formie karty podatkowej; wzór oświadczenia 
określa załącznik nr 2;

- prowadzą gospodarstwo rolne
9.  zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości go-

spodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczenio-
wych ogólnej powierzchni w 2008 roku lub nakaz płatniczy 
za rok 2008

10.  skrócony akt urodzenia dziecka lub zupełny akt urodzenia 
w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany;

11.  zaświadczenie ze szkoły z określonym miesiącem zakoń-

czenia nauki dla dzieci , które ukończyły 18 rok życia;
12.  wyrok sądu potwierdzający fakt zasądzenia alimentów 

lub oddalenie powództwa o alimenty lub zobowiązanie przez 
sąd jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów 
utrzymania dziecka i nie zobowiązanie drugiego z rodziców 
do świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka;

13. akt zgonu rodzica;
14.  wyrok sądu lub ugoda sądowa zobowiązująca członków 

rodziny do płacenia alimentów na rzecz osoby spoza ro-
dziny;

15.  przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość 
wypłacanych alimentów;

16.  zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt 
członka rodziny, przebywającego w roku 2008 w instytucji 
zapewniającej całodobowe utrzymanie;

INFORMACJA O DOKUMENTACH KONIECZNYCH DO DO-
STARCZENIA W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ O DODATEK 
DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM 
W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO

17. zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowaw-
czego oraz o okresie na jaki został on udzielony;

18. zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie 
pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzy-
skaniem prawa do urlopu wychowawczego;

19.  zaświadczenie organu emerytalno-rentowego (ZUS) stwier-
dzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubez-
pieczeń społecznych;

20.  zaświadczenie lekarza zalecające przebywanie dziecka le-
gitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności z po-
wodów terapeutycznych w żłobku albo w przedszkolu;

INFORMACJA O DOKUMENTACH KONIECZNYCH DO DO-
STARCZENIA W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ O DODATEK 
DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHA-
BILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

21.  orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o  umiar-
kowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności; 

INFORMACJA O DOKUMENTACH KONIECZNYCH DO DO-
STARCZENIA W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ O DODATEK 
DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU 
SZKOLNEGO

22.  zaświadczenie ze szkoły w przypadku nauki dziecka 
w szkole ponadgimnazjalnej, które ukończyło 16 rok życia, 
z określonym miesiącem zakończenia nauki;

INFORMACJA O DOKUMENTACH KONIECZNYCH DO DO-
STARCZENIA W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ O DODATEK 
DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO 
NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA / NA CZĘ-
ŚCIOWE POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZAMIESZ-
KANIEM W MIEJSCOWOŚCI, W KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ SIE-
DZIBA SZKOŁY/ 

23.  dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie 
ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapew-
niającym zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot pu-
bliczny lub oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu 
uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe za-
meldowanie;

24.  zaświadczenie ze szkoły  o uczęszczaniu dziecka do szkoły 
z określonym miesiącem zakończenia nauki;

Świadczenia rodzinne -  od 1 listopada 2009 r.

ciąg dalszy str. 6
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KOLORY POLSKI  w Lutomiersku

18 lipca w klasztorze Księży Salezjanów  odbył się jeden z koncertów 
Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej KOLORY POLSKI. Zabyt-
kowym tramwajem typu N przyjechała z Łodzi grupa miłośników muzyki. 
O godzinie 20:00 rozpoczął się koncert. Dzięki Orkiestrze Kameralnej 
Miasta Tychy „Aukso” zgromadzeni w klasztorze melomani mogli posłu-
chać połączenia muzyki barokowej z dziełami XX-wiecznymi. Na czele 
Orkiestry stanął znakomity dyrygent, Marek Moś. Muzycy wykonali mię-
dzy innymi  Kresy  Mikołaja Hertela. Utwór ten autor skomponował dla 
matki i innych bliskich osób pochodzących z Kresów Wschodnich. War-
to dodać, iż ten znany twórca komponował piosenki dla Ireny Jarockiej, 
Anny Jantar, Alicji Majewskiej. Zgromadzeni w klasztorze wysłuchali tak-
że utworów H. Purcell, G. F. Häendela, H. M. Góreckiego. 

23 lipca o godzinie 2300 na antenie TVP Łódź w programie „Przysta-
nek Filharmonia: można było obejrzeć relację z tego koncertu.  Festiwal 
jest z nami już od 10 lat. Od kilku lat współorganizatorem Festiwalu jest 
Gmina Lutomiersk.

KOLORY POLSKI będziemy gościć w Lutomiersku 13 września. Tym 
razem w klasztorze Księży Salezjanów usłyszymy utwory M. Surzyń-
skiego, S. Moniuszki, J. S. Bacha, H. Czyża, A. Kurylewicza, M. Sawy, 
S. Moryta w wykonaniu Urszuli Kryger, Jadwigi Rappé, Jarosława Ma-
lanowicza. 

Serdecznie zapraszamy!

INFORMACJA O DOKUMENTACH KONIECZNYCH DO DO-
STARCZENIA W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ O DODATEK 
DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NA-
UKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA / NA POKRY-
CIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZAPEWNIENIEM DZIECKU 
MOŻLIWOŚCI DOJAZDU Z MIEJSCA ZAMIESZKANIA DO MIEJ-
SCOWOŚCI, W KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ SIEDZIBA SZKOŁY/ 

25.  zaświadczenie ze szkoły  o uczęszczaniu dziecka do szkoły 
z określonym miesiącem zakończenia nauki;

Przyznawanie świadczeń rodzinnych odbywać się będzie 
na wniosek osoby zainteresowanej.

Szczegółowych informacji na temat świadczeń rodzin-
nych udzielają  pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Lutomiersku – Wydział Świadczeń Rodzinnych  
tel./043/ 677 55-55. 

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo 
do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym doku-
mentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadcze-
nie może domagać się takiego dokumentu.

KOMUNIKAT DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA 
RODZINNE I ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNE-
GO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku – Wydział 
Świadczeń Rodzinnych informuje, że niedobory środków finan-
sowych występują niemal we wszystkich rozdziałach klasyfikacji 
budżetowej Ośrodka Pomocy Społecznej, jednak szczególnie 
dotkliwie odczuwane są w zakresie finansowania wypłat zasiłków 
rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z trudną 
sytuacją finansową borykają się prawie wszystkie ośrodki pomocy 
społecznej w województwie łódzkim.  

Łódzki Urząd Wojewódzki informuje, że na skutek spowolnienia 
gospodarczego zasilenie budżetu Państwa nie odbywa się obec-
nie na tyle miarowo, aby w pierwszej dekadzie każdego miesiąca 
mogły być przekazywane z budżetu państwa środki w pełnej wy-
sokości, zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez jednostki samo-
rządu terytorialnego. Potrzeby finansowe - realnie zaplanowane 
na te zadania wydatki zgłaszane przez tutejszy Ośrodek Pomocy 
Społecznej przekraczają otrzymane zasoby pieniężne z budżetu 
Państwa.

 Braki środków na finansowanie zadań z pomocy społecznej 
powodują niezadowolenie społeczne i ostre protesty wyrażane 
zwłaszcza przez osoby, których najczęściej podstawowym źródłem 
dochodu są świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, które 
pozbawione zostają ustawowo gwarantowanych świadczeń. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku wypłaca 
świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyj-
nego w takiej wysokości, jakie otrzymuje środki finansowe z bu-
dżetu Wojewody Łódzkiego.

ciąg dalszy ze str. 5

INFORMACJA DLA KOBIET W CIĄŻY
Na podstawie art.18 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, 

poz. 1456), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku – Wydział Świadczeń Rodzinnych informuje, że
od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku ro-
dzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka 
pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. Minister właściwy do spraw zdrowia, w po-
rozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, formę opieki medycznej 
oraz wzór wymaganego zaświadczenia. Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu 
o przysposobienie dziecka. Wymóg ten nie dotyczy także osób, które złożą wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi 
z tytułu urodzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przed 1 listopada 2009 r. 

Opisane zmiany wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r., Nr 237, poz. 1654).
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Sobótki na Pl. Jana Pawła II
W wigilię świętego Jana 

23.06.2009r. nastąpiło oficjalne 
otwarcie oraz poświęcenie pięknie 
odnowionego Placu Jana Pawła II. 
W obecności Wójta Gminy, Prze-
wodniczącego Rady Gminy wraz 
z radnymi, Sołtysa Sołectwa Lu-
tomiersk i całej lutomierskiej spo-
łeczności  poświęcenia dokonał 
proboszcz parafii Lutomiersk ksiądz 
Marek Kowalski. Po poświęceniu 
z okazji nocy świętojańskiej przed 
Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lu-
tomiersku odbył się koncert Pt. "So-
bótkowe granie". Koncert Rozpo-
częła Orkiestra Gminnego Ośrodka 
Kultury w Lutomiersku, która wpro-
wadziła obecnych w nastrój zaba-
wy. Następnie swoje umiejętności taneczne zaprezentowała grupa tańca 
nowoczesnego, która poprzedziła występ zakopiańskiej grupy „Baciary”, 
przy której to dźwiękach muzyki bawiono się do późnych godzin wieczor-
nych. 

Wypoczynek orkiestry 
GOK’u w Szczawnicy

W dniach 06-11.07.2009 Orkiestra Gminnego Ośrodka Kultury w Luto-
miersku przebywała na warsztatach muzycznych w Szczawnicy. Warszta-
ty były okazją do wspólnych ćwiczeń, podnoszenia poziomu muzycznego 
a także do integracji młodzieży poprzez wspólne zajęcia a także wypoczy-
nek. Po powrocie w dniu 12 lipca orkiestra dała występ przed kościołem 
Matki Boskiej Szkaplerznej w Lutomiersku z okazji parafialnego odpustu, 
natomiast tego samego dnia w godzinach popołudniowych orkiestra zagra-
ła na zawodach strażackich w Kazimierzu.

IV spływ kajakowy rzeką Ner
22 maja odbył się zorganizowany przez Związek Gmin Nadnerzańskich 

IV spływ kajakowy rzeką Ner. Uczestnicy wystartowali z miejscowości 
Zimne (Gmina Świnice Warckie). Spływ zakończył się w Gminie Dąbie. 
34 uczestników musiało więc pokonać ok. 20 kilometrów! Uczestnikami 
byli przedstawiciele gmin należących do Związku oraz zaproszeni goście: 
parlamentarzyści, przedstawiciele urzędów, samorządowcy oraz osoby 
zainteresowane ochroną środowiska. 

Naszą gminę reprezentowali Krzysztof Pacholak i Sławomir Barański. 
Celem imprezy jest promowanie walorów przyrodniczych i krajobrazo-

wych Doliny Neru należącej do obszaru NATURA 2000. Spływ zrealizo-
wano w ramach zadania „Promocja działań ekologicznych w dolinie rzeki 
Ner”, które współfinansowane jest ze środków WFOŚiGW w Łodzi. 

KONCERT ELENI W KAZIMIERZU
Dnia 02.08.2009r. o godz. 16.00 w Kazimierzu odbył się koncert ELENI. 

Podczas słonecznego dnia mile spędzano czas słuchając utworów w wy-
konaniu sławnej piosenkarki.

Organizatorzy z Parafii w Kazimierzu dziękują wszystkim za udział 
w koncercie.
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M l e c z n y  To a s t  z a  w o l n o ś ć
Czwarty czerwca 2009 roku był dla Pola-

ków bardzo ważnym dniem. Obchodziliśmy 
wtedy dwudziestą rocznicę wolnych wybo-
rów do Sejmu i Senatu, w których zwyciężyli 
przedstawiciele Solidarności. Polacy, głosując 
na Solidarność wybrali demokrację, odrzucili 
komunizm. W Polsce rozpoczął się okres in-
tensywnych przemian. Wybór Polaków zain-
spirował inne narody do walki o wolność i de-
mokrację. 4 czerwca świętowała cała Polska. 
Uczniowie SP im. Orła Białego w Lutomiersku 
także postanowili uczcić tę rocznicę. Zebrali 
się w południe 4 czerwca na Placu im. Jana 
Pawła II, by wznieść Mleczny Toast za wol-
ność. Mleczny Toast wraz z uczniami wzniósł 
Wójt Tadeusz Borkowski.

Wypoczynek dzieci 
z Polski i Węgier

W tradycję wyjazdów pod koniec roku szkolnego młodzieży z te-
renu gminy Lutomiersk wpisały się te, mające na celu integrację 
z młodzieżą z partnerskiej gminy Romhany z Węgier. Znaczną 
część kosztów związanych z wyjazdami pokrywa Urząd Gminy Lu-
tomiersk, dlatego biorą w nich udział uczniowie, którzy wyróżniają 
się w nauce lub w pracy społecznej na rzecz szkoły.

Rok 2009  zaowocował również  spotkaniem z grupą młodzieży 
z Węgier. Od 2. do 7. czerwca  przedstawiciele uczniów ze Szkół 
Podstawowych z : Kazimierza, Lutomierska, Szydłowa oraz Gim-
nazjum w Lutomiersku wraz z nauczycielkami: p. A. Wiśniewską, 
p. D. Lisiecką – Gara, p. J. Fornalczyk – Kocik i p. B. Zielińską 
mieli okazję gościć  przyjaciół węgierskich w Murzasichle koło 
Zakopanego. Był to wyjazd, który stanowił wyzwanie zwłaszcza 
dla organizatorów, ponieważ na nowym terenie należało przyjąć 
postawę gospodarza i zapewnić wszystkim uczestnikom ciekawe 
formy spędzania czasu. 

Ważnym elementem pobytu były wycieczki w wybrane miejsca 
Tatr. Miały one pokazać różne formy krajobrazu wysokogórskiego. 
Młodzież oglądała panoramę Tatr  z Gubałówki, Rusinowej Polany, 
miała też okazję podziwiać wodospad Siklawica. Obejrzała również 
eksponaty w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem, wśród których 
najciekawsze okazały się te przedstawiające florę i faunę. Duże 
zainteresowanie wzbudziła wizyta w Izbie Regionalnej w Murzasi-
chle i występy górala – gawędziarza, który piękną gwarą przybliżył 
kulturę i tradycję góralską. 

Popołudnia były zapełnione zajęciami integracyjnymi, podczas 
których uczestnicy poznawali się wzajemnie, zdobywali wiedzę 
związaną z historią, kulturą Polski i Węgier, mogli także podszli-
fować język angielski. Dużo emocji wzbudzały zawody sportowe, 
które dawały wiele okazji do współpracy i wzajemnej akceptacji. 
Jednak elementem, który zbliżył wszystkich i przełamał wszelkie 
bariery był wspólny śpiew. Później już inicjatywę przejęła młodzież  
i nikogo nie trzeba było zachęcać do podejmowania prób nawią-
zania kontaktu  z koleżanką czy kolegą z Węgier. Ostatnie popo-
łudnie było podsumowaniem pobytu. Powstał „Album Wspomnień  
z Murzasichle”, który stanowił wspólne dzieło młodzieży węgier-
skiej oraz polskiej i został przekazany gościom. Na pamiątkę spo-
tkania uczestnicy wymienili się podarunkami; sponsorem niespo-
dzianek dla strony węgierskiej był Urząd Gminy w Lutomiersku.  
Rano po śniadaniu ostatnie uściski dłoni, pozdrowienia i w niektó-
rych oczach nadzieja: może w kolejnym roku...

Kierownik wycieczki - Jolanta Fornalczyk – Kocik

Uczestnicy wyjazdu do Murzasichle dziękują Panu Tadeuszo-
wi Borkowskiemu Wójtowi Gminy Lutomiersk i Pani Agnieszce 
Kiedrzyńskiej Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Oświaty w Luto-
miersku za pomoc w zorganizowaniu wycieczki.
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12 lipca 16 jednostek OSP i 2 drużyny żeńskie (OSP Mia-
nów i OSP Szydłów) zmierzyły się w zawodach sportowo- po-
żarniczych. Zawody odbywają się w naszej gminie co 2 lata na 
boisku sportowym w Kazimierzu. Ich celem jest podnoszenie 
i sprawdzanie sprawności operacyjnej strażaków ochotników. 
Jednocześnie zawody są okazją do sprawdzenia stanu technicz-
nego sprzętu gaśniczego. Istotny jest także walor widowiskowo 
- sportowy zawodów.

Oficjalną część zawodów otworzył Wójt Gminy Lutomiersk 
Tadeusz Borkowski przywitaniem zaproszonych gości i delega-
cji z partnerskiej gminy Romhany na czele z burmistrzem Ter-
manem Istvanem. Kolejnym punktem było oddanie do użytku 
strażom z Orzechowa, Czołczyna i Kazimierza samochodów 
bojowych. Uroczystego poświęcenia samochodów dokonał pro-
boszcz parafii Kazimierz, ksiądz Andrzej Chmielecki. 

OSP Kazimierz otrzymało nowy średni samochód pożarniczy 
Iveco Eurocargo, OSP Czołczyn- nowy lekki samochód pożarni-
czy Peugeot Boxer333, OSP Orzechów- używany ciężki samo-
chód pożarniczy Jelcz 422 GCBA 5/32 z Komendy Miejskiej PSP 
w Łodzi. Wręczenia kluczyków do pojazdów dokonał Wójt Gminy 
Lutomiersk Tadeusz Borkowski wraz z Przewodniczącym Rady 
Gminy Tadeuszem Rychlikiem i Prezesem Zarządu Gminnego 
OSP Tadeuszem Nowakiem. Samochody symbolicznie oblano 
szampanem. 

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

Klasyfikacja we współzawodnictwie kobiet:
I miejsce  KDP przy OSP Szydłów
II miejsce  KDP przy OSP Mianów
Klasyfikacja we współzawodnictwie OSP:
I miejsce  OSP Franciszków
II miejsce  OSP Kazimierz
III miejsce  OSP Orzechów.
Zgromadzonym czas umilała Orkiestra Dęta z GOK-u.

Gminne zawody sportowo-pożarnicze 2009

Zarząd Gminny OSP i Wójt Gminy Lutomiersk składają podzięko-
wania Pani GRAŻYNIE PAWŁOWSKIEJ – „Piekarnia Lutomiersk” 

za pomoc w zorganizowaniu zawodów.

Zarząd OSP w Kazimierzu składa podziękowanie 
Panu Posłowi ANDRZEJOWI BIERNATOWI za pomoc 

w pozyskaniu środków finansowych
na zakup średniego samochodu gaśniczego.



Strona 10 WIADOMOŚCILUTOMIERSKIE

INFORMACYJNY BIULETYN SAMORZĄDOWY

sierpień 2009

INFORMACJA
Na terenie województwa 

łódzkiego trwa realizacja na-
stępujących programów pro-
filaktycznych: 

l. „Program zapobiegania 
próchnicy dla dzieci w wieku 
szkolnym” - jego adresatem są 
dzieci w 8 roku życia. Program 
oferuje bezpłatną wizytę stoma-
tologiczną, w tym lakowanie zę-
bów szóstych stałych. Placówki 
realizujące program znajdują się 
w Łodzi, Aleksandrowie Łódz-
kim, Konstantynowie Łódzkim, 
Opocznie oraz Kalinowej (gm. 
Błaszki). 

2. „Zapobieganie rozwojowi 
niedowidzenia - wczesne wy-
krywanie wad wzroku i zeza 
u dzieci” - Program adresowa-
ny do dzieci w wieku 4 i 5 lat, 
które nie są objęte stałą opieką 
okulistyczną. W ramach pro-
gramu odbywają się bezpłatne 
badania okulistyczne: badanie 
ostrości wzroku, badanie refrak-
cji autorefraktometrem, bada-
nie ustawienia gałek ocznych 
- test odblasków rogówkowych, 
cover-test jednostronny i na-
przemienny, ocena widzenia 
stereoskopowego - test Muchy 
oraz badanie dna oka. Program 
realizowany jest w placówkach 
na terenie Łodzi i Rawy Mazo-
wieckiej. 

3. „Program Zdrowotny 
Wczesnego Wykrywania Ja-
skry” - adresowany do osób 
w wieku 35-60 lat. Program 
obejmuje bezpłatne badania, tj. 
ocenę czynników ryzyka jaskry, 
pomiar ciśnienia śródgałkowe-
go, badanie dna oka oraz bada-
nie pola widzenia perymetrem 
komputerowym. Badania wyko-
nywane są w placówkach na te-
renie Łodzi, Zgierza, Ozorkowa, 
Poddębic, Rawy Mazowieckiej, 
Sieradza oraz Pabianic. 

Programy skierowane są do 
mieszkańców województwa. 
Aby wziąć w nich udział, wy-
starczy umówić się na wizytę w 
wybranej placówce. Programy 
realizowane będą do końca li-
stopada 2009 roku. Więcej infor-
macji można uzyskać na stronie 
internetowej www.lodzkie.pl w 
zakładce „Zdrowie”. Dodatko-
wych informacji udziela również 
pracownik Departamentu Po-
lityki Zdrowotnej Urzędu Mar-
szałkowskiego w Łodzi - pani 
Monika Stępniak, tel. (042) 291 
9863, adres e-mail: dpz.m.step-
niak@lodzkie.pl

Wójt Gminy Lutomiersk Zarządzeniem nr 266a/2009 
z dnia 22 lipca 2009 r. ustalił  dzień 15 września 2009 r. jako 
ostateczny termin składania wniosków, o udzielenie pomo-
cy w formie dofinansowania zakupu podręczników uczniom 
rozpoczynającym w roku szkolnym 2009/2010 naukę w kla-
sach l - III szkoły podstawowej, oraz w klasie l gimnazjum w 
ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. 
„Wyprawka szkolna”.

Celem programu jest rozszerzenie podstawowej oferty po-
mocy materialnej udzielanej uczniom oraz wyrównywanie szans 
edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów 
przez dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów roz-
poczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach 
I-III szkoły podstawowej oraz naukę w klasie l gimnazjum.

„Wyprawka szkolna” – kto może liczyć na dofinansowanie.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników bę-

dzie  udzielana uczniom rozpoczynającym naukę w klasach 
I – III szkoły podstawowej i I klasie gimnazjum. O przyznaniu 
pomocy decyduje kryterium dochodowe – 351 zł na osobę w ro-
dzinie.

Dofinansowanie do zakupu podręczników może zostać przy-
znane uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na 
osobę nie przekracza 351 zł (art. 8 ustawy z 12 marca 2004 r. 
oraz § 1 pkt. 1b rozporządzenia RM z 24 lipca 2006 r.). 

Do 10% ogólnej liczby ww. uczniów określonych szkół w da-
nej gminie, będących w trudnej sytuacji życiowej też może li-
czyć na pomoc, mimo iż nie spełnia kryterium dochodowego, 
lecz z powodu trudnych okoliczności życiowych są im przy-
znawane świadczenia z pomocy społecznej. Dotyczy to m.in.:  
sieroctwa, bezrobocia, niepełnosprawności, alkoholizmu lub 
narkomanii,  zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej. (art. 7 
ustawy z 12 marca 2004 r.).

Maksymalna wartość przyznanej pomocy 
Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:  150 zł – dla 

ucznia klasy I i II szkoły podstawowej;  170 zł – dla ucznia klasy 
III szkoły podstawowej; 280 zł – dla ucznia klasy I gimnazjum.

Procedura przyznawania dofinansowania
Wniosek o udzielenie pomocy składa się do dyrektora szkoły 

w której uczeń rozpocznie naukę w roku szkolnym 2009/2010 
za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Oświaty w Lutomiersku

Z wnioskiem mogą wystąpić rodzice (prawni opiekunowie, 
rodzice zastępczy) ucznia, nauczyciel, pracownik socjalny lub 
inna osoba, za zgodą rodziców ucznia. Wniosek można po-
brać w Gminnym Ośrodku Oświaty w Lutomiersku pokój Nr 5. 
Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty: 

I. W przypadku rodziny korzystającej ze świadczeń pie-
niężnych z pomocy społecznej - zaświadczenie z Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku o korzystaniu ze 
świadczeń. 

II. W przypadku rodziny nie korzystającej ze świadczeń pie-
niężnych z pomocy społecznej następujące dokumenty: 

1. Zaświadczenie o dochodach netto, za miesiąc poprzedza-
jący termin złożenia wniosku - dotyczy osób zatrudnionych, 

2. Zaświadczenie z ZUS lub KRUS o otrzymywanych świad-
czeniach lub odcinek renty/emerytury z miesiąca poprzedzają-
cego miesiąc złożenia wniosku,

3. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdza-
jące, że osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna  bez prawa 
do zasiłku lub zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobot-
nych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,

4. Decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego (kseroko-
pia, oryginał do wglądu),

5. Decyzja o przyznaniu zasiłku stałego z OPS (kserokopia, 
oryginał do wglądu),

6. Decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego oraz dodatków 
do zasiłku (kserokopia, oryginał do wglądu),

7. Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów lub 
kserokopia dokumentu stwierdzającego wysokość otrzymywa-
nych alimentów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

8. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzy-
skanych z pozarolniczej działalności gospodarczej,

9. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego 
gospodarstwa rolnego,

10. Oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z pracy do-
rywczej.

W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć 
- zamiast zaświadczeń o dochodach - oświadczenie o wysoko-
ści dochodów. W przypadku ucznia, którego rodzina nie spełnia 
kryterium dochodowego, lecz znajduje się w trudnej sytuacji ży-
ciowej do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.

Termin składania wniosków – do 15.09.2009r.

Warunkiem wypłaty przyznanego dofinansowania jest przed-
łożenie  imiennych rachunków lub faktur VAT za zakupione 
podręczniki. Dofinansowanie przyznawane bedzie do wysoko-
ści pomocy, o której mowa w §2 pkt 5 Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych 
warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na 
zakup podręczników (Dz. U. nr 76, póz. 642).

Dowody zakupu podręczników w postaci oryginałów faktur 
i rachunków należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Oświaty 
w Lutomiersku pokój Nr 5 do dnia 15 września 2009 r.

Akty prawne oraz szczegółowe informacje dotyczące Programu „Wy-
prawka szkolna” dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji 
Narodowej: www.men.gov.pl / zakładka – Uczniowie i Rodzice/

1. Uchwała Nr 57/2009 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w spra-
wie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. „Wyprawka szkolna”

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie 
szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom 
na zakup podręczników (Dz. U. nr 76, póz. 642).

Rządowy program pomocy uczniom w 2009 r.
„Wyprawka szkolna”

Sobótka, sobótka
      dzień długi, noc krótka
Sobótki to obyczaj mający zapewnić zdrowie i urodę. Święto to obchodzone jest w najkrótszą noc 

w roku tj. z 23 na 24 czerwca. wWtedy to pali się ogniska, puszcza wianki z nurtem rzek, śpiewa piosen-
ki. O tym zwyczaju zaświadczył 
Jan Kochanowski, który jedne-
mu ze swych utworów nadał 
tytuł „Pieśń Świętojańska o so-
bótce”. Mieszkańcy Kazimierza, 
jak co roku świętowali sobótki 
nad rzeką Ner. Puszczali wian-
ki ze świeczkami, tańczyli przy 
ognisku oraz śpiewali biesiadne 
piosenki przy dźwiękach akor-
deonu. Jedną z atrakcji tego 
wieczoru było poszukiwanie 
kwiatu paproci, który zakwita 
tylko raz w roku. Osobą, która 
odnalazła ten kwiat była Domi-
nika Paczkowska z Kazimierza.

ciąg dalszy ze str. 2
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INFORMACJA POWIATOWEGO INSPEKTORATU 
WETERYNARII W PABIANICACH

W związku z realnym zagrożeniem przeniesienia wirusa kla-
sycznego pomoru świń  z terenu Republiki Litewskiej na tery-
torium Polski, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach 
informuje, że w związku z powyższym zaistniała konieczność 
wzmożenia monitoringu wśród hodowców trzody chlewnej. 
Wszelkie zwiększone zachorowania bądź też upadki w trybie 
natychmiastowym należy zgłaszać do terytorialnie właściwych 
lekarzy weterynarii bądź bezpośrednio do Powiatowego Leka-
rza Weterynarii w Pabianicach. 

OGŁOSZENIE 
Wójta Gminy Lutomiersk

o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu
Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych:

Mirosławice i Lutomiersk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póżn. 

zm.) oraz uchwały nr XXI/129/08 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Mirosławice w Gminie Lutomiersk; oraz uchwały nr XXI/133/08 
Rady Gminy Lutomiersk z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Lutomiersk w Gminie Lutomiersk,

 zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko,  w dniach od 29 lipca 2009 r. do 26 sierpnia 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lutomiersku, Pl. Jana Pawła 
II nr 11 – pokój nr 2, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17  sierpnia  2009 r. w sali widowiskowej 
Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku, Pl. Jana Pawła II nr 13 od godz.1300.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko, 
może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu miejscowego należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lutomiersk z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 września 
2009 r.

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lutomiersk lub w formie elektronicznej na 
adres ug@lutomiersk.pl  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 września 2009 r.

Wójt Gminy Lutomiersk
/-/ Tadeusz Borkowski

Odpady wielkogabarytowe
W dniach 22- 26.06.2009 na terenie naszej gminy po raz kolejny 

odbyła się zbiórka opadów wielkogabarytowych. Łącznie zebrano 
62.640 ton odpadów. Odbierano zużyty sprzęt AGD i RTV, zuży-
te opony, baterie, akumulatory, jarzeniówki, świetlówki, elementy 
z tworzyw sztucznych, zużyte meble, elementy stolarki. Zbiórce 
nie podlegały odpady z warsztatów rzemieślniczych oraz gruz, ka-
mienie i odpady zawierające azbest. Odpady zbierała firma „EKO- 
REGION”. Akcja zbierania odpadów wielkogabarytowych wpływa 
korzystnie na środowisko i wygląd naszej gminy. 

Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości zebranych od-
padów wielkogabarytowych w dniach: 22 - 26.06.2009r

Gmina Lutomiersk  

Lp.
Kod

odpadów
Rodzaj odpadów

Masa 
odpadów

[Mg]
1 20 03 07 Odpady wielkogabaryto-

we (wersalki, tapczany, 
łóżka, fotele, elementy 
stolarki, okna, dywany, 
wykładziny)

38,475

2 20 01 40 Metale (złom) 0,270
3 20 01 35* Zużyte urządzenia elek-

tryczne i elektroniczne 
(telewizory, monitory)

2,047

4 20 01 36 Zużyte urządzenia elek-
tryczne i elektroniczne 
(pralki, radia, drukarki)

2,478

5 20 01 23* Urządzenia zawierające 
freony (lodówki)

1,925

6 16 01 03 Zużyte opony (Duże, 
małe)

17,130

7 20 01 33* Baterie i akumulatory 0,315
8 20 02 01

Ogółem:                                    62.640

Sporządził: A. Kmieć

Informacja dla rolników  Przypominamy rolnikom zainteresowa-
nym odzyskaniem części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany 
do produkcji rolnej, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w 
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej będą przyj-
mowane w Referacie Podatków i Opłat Urzędu Gminy Lutomiersk od 01 
września do 30 września 2009 r. Do wniosków należy dołączyć faktury 
dokumentujące zakup oleju napędowego za okres: marzec 2009 r. – sierpień  
2009 r.

-  w przypadku, gdy osoba uprawniona znajduje się pod opieką opie-
kuna prawnego, orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna 
prawnego dla osoby uprawnionej;

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

-  przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimen-
tów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub 
ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

-  kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na 
osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowe-
go Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas 
oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa 
w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzo-
ziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.), zgody 
na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospo-
litej Polskiej statusu uchodźcy.

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

Fundusz Alimentacyjny...ciąg dalszy ze str. 2
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1340	 	Korowód	dożynkowy	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
(OSP	Szydłów-Park	w	Szydłowie)

1400	 	Msza	święta	polowa				 	 	 	 	 	 	 	 	
(Park	w	Szydłowie)

1500	 Uroczyste	powitanie	

	 •Wręczenie	chleba

	 •Wręczenie	wieńców	dożynkowych		

	 •Okolicznościowe	przemówienia

	 •Wręczenie	odznaczeń

1600	 	Występ	ORKIESTRY	DĘTEJ	
Gminnego	Ośrodka	Kultury	 	 	
w	Lutomiersku

1630	 	Występ	dziecięcego	zespołu	
„KWIATY	POLSKIE	”

1640	 		Występ	Zespołu	 	 	 	 	 	 	
Folklorystycznego	„SZYCHA”

1710	 Występ	Zespołu	”DIXIE	LUTEK”

1730	 	Biesiada	w	swojskim	klimacie	
z	zespołem	„FIESTA	”			

2000	 	Zabawa	Taneczna	z	Zespołem		
Muzycznym	„COSTA	BRAVA”

Ponadto:  • ogródki piwne i punkty gastronomiczne 
   • wesołe miasteczko dla dzieci     
      • przejażdżki bryczką

Serdecznie zapraszamy !

DOŻYNKI GMINNE
30 Sierpnia 2009 r.
Park w Szydłowie

W programie DOŻYNEK:


