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Rozpoczęto prace pielęgnacyjno-porządkowe drzewostanu 
w pasach drogowych dróg gminnych.

W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawców na 
n/w zadania:

a)  „Zakup i dostawa mieszanki kruszywa drogowego o frakcji od 
0-31,5 mm w  ilości 1.800 ton na naprawę dróg gruntowych” 
za kwotę brutto 86.961,60 zł

b)  „Przebudowa drogi gminnej nr 108204 Babiczki-gr.m. Kon-
stantynów Łódzki” o długości 1,6 km  za kwotę 260.777,77 zł 
na które gminie przyznano dotację z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych.

W dniu 9 marca 2010 r. odbyła się XLV Nadzwyczajna Sesja 
Rady Gminy Lutomiersk. Sesja odbyła się w sali USC Urzędu 
Gminy Lutomiersk. W sesji uczestniczyło 13 radnych, Wójt Gminy, 
Skarbnik Gminy oraz Sekretarz Gminy. 

Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z ostatniego posiedze-
nia radni przystąpili do podjęcia uchwały w sprawie zmian w bu-
dżecie Gminy Lutomiersk na rok 2010. 

Następnie przyjęto cztery kolejne projekty w sprawie:
·  ograniczenia działalności i wyłączenia ze struktur Samodziel-

nego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku Poradni 
ginekologiczno – położniczej w Łasku – Kolumnie;

·  ograniczenia działalności i wyłączenia ze struktur Samodziel-
nego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku Oddzia-
łu Opieki Długoterminowej;

·  ograniczenia działalności i wyłączenia ze struktur Samodziel-
nego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku Poradni 
chorób naczyń;

·  ograniczenia działalności i wyłączenia ze struktur Samodziel-
nego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku Ośrod-
ka Medycyny Paliatywnej (Poradnia medycyny paliatywnej, 
Hospicjum Domowe).

ww. projekty uchwał były omawiane i opiniowane podczas posie-
dzenia Komisji Spraw Lokalnych Rady Gminy Lutomiersk w dniu 
23 lutego br., w którym uczestniczył Pan Dariusz Polak - Wicesta-
rosta Powiatu Łaskiego, wyjaśniając, iż do Starostwa Powiatowego 
w Łasku wpłynęły wnioski Dyrektora Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku o wyłączenie ze struktur SP 
ZOZ w Łasku:

· Poradni ginekologiczno – położniczej w Łasku – Kolumnie;
· Oddziału Opieki Długoterminowej;
· Poradni chorób naczyń;
·  Ośrodka Medycyny Paliatywnej (Poradnia medycyny paliatyw-

nej, Hospicjum Domowe).
Poradnia ginekologiczno – położnicza w Łasku – Kolumnie 

w rzeczywistości  nie funkcjonuje od kilku lat i nie ma możliwości 
wykonywania świadczeń w tej komórce.

Jeżeli chodzi o Oddział Opieki Długoterminowej - Dyrektor Sa-
modzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku zło-
żył wniosek dotyczący wyłączenia go ze struktur SP ZOZ w Łasku 

w związku z niemożnością zakontraktowania świadczeń we wska-
zanym zakresie z ŁOW NFZ w Łodzi. Od stycznia 2010 r. nie ma 
możliwości zakontraktowania świadczeń na Oddział Opieki Długo-
terminowej, mając powyższe na uwadze należy wyłączyć przed-
miotową komórkę.

Natomiast Poradnia chorób naczyń jest od kilku lat nieaktywna 
ze względu na brak personelu o kwalifikacjach chirurga naczynio-
wego, który jest warunkiem niezbędnym do uzyskania kontraktu 
z ŁOW NFZ w Łodzi.

Z kolei w Ośrodku Medycyny Paliatywnej (Poradnia medycyny 
paliatywnej, Hospicjum Domowe) brak jest personelu o wymaga-
nych kwalifikacjach i jest zbyt niski poziom finansowania świad-
czeń w tym zakresie oraz od dnia 01 stycznia 2009 r. brak jest 
kontraktu z ŁOW NFZ w Łodzi.

Radni biorąc pod uwagę powyższe okoliczności jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowali w/w projekty uchwał.

W następnej uchwale radni wyrazili zgodę na zawarcie poro-
zumienia o współpracy z Gminą Konstantynów Łódzki, z Gminą 
Aleksandrów Łódzki, z Gminą Miejską Pabianice, z Gminą Mia-
stem Zgierz, z Gminą Miasto Ozorków, z Miastem Gminą Stryków 
i Gminą Miasto Głowno dotyczącego współdziałania zapewniają-
cego nawiązanie współpracy w dziedzinie oświaty, kultury, rekre-
acji i sportu.

W dwóch kolejnych punktach radni dokonali zamian w uchwa-
łach w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego:

-  dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Lutomiersk  
w Gminie Lutomiersk;

-  dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Wrząca  
w Gminie Lutomiersk.

W przedostatnim punkcie obrad radni podjęli 
uchwałę w której nie wyrazili zgody na wyodręb-
nienia w budżecie Gminy Lutomiersk na 2011 rok 
środków stanowiących fundusz sołecki. Powyższa 
uchwała została przyjęta, po wcześniejszym zacią-
gnięciu opinii sołtysów z terenu Gminy Lutomiersk.

Tradycyjnie ostatnim punktem porządku obrad 
były wolne wnioski, interpelacje i zapytania. 

Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy

Społecznej
w Lutomiersku

wraz z pracownikami
wszystkim 

Podopiecznym 
z Gminy Lutomiersk

życzy
Zdrowych 

Spokojnych
Świąt Wielkiej Nocy.

Kierownik GOPS
Dorota Pabjańska

Z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych, 

składamy najserdeczniejsze 
życzenia:

dużo zdrowia, radości, 
smacznego jajka, 
mokrego dyngusa,

mnóstwo wiosennego 
optymizmu 

oraz samych sukcesów.

Społeczność Szkoły 
Podstawowej 

im. A. Mickiewicza 
w Szydłowie
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FERIE ZIMOWE 2010
w GMINNYM OŚRODKU KULTURY 

w LUTOMIERSKU
W dniu 15 lutego br. w Gminnym Ośrodku Kultury rozpoczęły się ferie 

zimowe dla dzieci i młodzieży  z naszej Gminy. 
W pierwszym tygodniu ferii na deskach Domu Kultury wystąpili aktorzy 

TEATRU KRÓLA z bajecznie kolorowym przedstawieniem Pt. „SKARB 
DOBROCI” w którym przesłaniem były tak cenne wartości jak dobroć, 
szczerość i szacunek dla drugiej osoby. W czwartek 18 lutego pokaz 
swoich umiejętności zaprezentował Pan Maciek Wdowiak, który po po-
kazie próbował zarazić młodzież  fascynującą dziedziną sztuki jakim jest 
BEATBOX .

W drugim tygodniu ferii we wtorek 23 lutego TEATR  PICCOLO przed-
stawił zimową bajkę Pt. „POSZUKIWACZE ZAGINIONEJ GWIAZDKI” 
Kunszt aktorów scen łódzkich docenili nie tylko najmłodsi ale także doro-
śli wielkimi oklaskami .  W pierwszym i drugim tygodniu ferii po przedsta-
wieniach odbyły się WARSZTATY TEATRALNE w których aktorzy opo-
wiadali o magii teatru i ciekawostkach związanych z tą dziedziną sztuki .

25 lutego już od godzin rannych POKAZ CZARODZIEJA JURA prze-
niósł licznie zgromadzoną widownię, składającą się nie tylko z dzieci 
i młodzieży ale również z dorosłych, w krainę marzeń i iluzji. Był to bar-
dzo kontaktowy spektakl w którym brali udział widzowie, obfitujący w wie-
le niespodzianek z nagrodami, a wesołe wspólne czarowanie w miłej 
atmosferze dało uśmiech na twarzach dzieci i niezapomniane wrażenia 
wszystkim uczestnikom.

W dużym wymiarze 20 godzin, ku uciesze młodzieży, przeprowadzone 
były zajęcia  tańca nowoczesnego- BREAK DANCE i HIP-HOP. Prowa-
dzili zajęcia instruktorzy łódzkich szkół tańca. 

Ponadto , pod okiem instruktorów, można było sprawdzić swoje moż-
liwości w grze na instrumentach dętych, klawiszowych i szarpanych. Du-
żym zainteresowaniem cieszyły się także zajęcia „ROZKOSZE ŁAMA-
NIA GŁOWY” podczas których trzeba było się wykazać dużą  inteligencją 
i zręcznością , aby rozwiązać przygotowane  łamigłówki .

W czasie dwutygodniowych ferii dzieci i młodzież  spędziła miło czas 
biorąc udział w  różnego rodzaju zajęciach, grając w tenisa stołowego lub 
też po prostu serfowała po internecie.

Okres ferii wykorzystali także tenisiści stołowi, przygotowując się do  
corocznego TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO o PUCHAR WÓJTA  
GMINY LUTOMIERSK , który był rozegrany w pięciu kategoriach wieko-
wych. Atrakcyjne nagrody i puchary wręczył  Wójt Gminy Lutomiersk Pan 
Tadeusz Borkowski . 

WyNIKI tUrNIeJU:
W kategorii Szkół Podstawowych Chłopców:

1 miejsce - Damian Wernadzki
2 miejsce - Krzysztof Beda
3 miejsce – Marek Włodarczyk

W kategorii Szkół Podstawowych Dziewcząt
1 miejsce- Katarzyna Ulańska
2 miejsce- Agnieszka Miller
3 miejsce- Marta Piotrowska

W kategorii Gimnazjum Chłopców
1 miejsce- Mateusz Podębski
2 miejsce- Mateusz Kacprowski
3 miejsce- Hubert Pączek

W kategorii Gimnazjum Dziewcząt
1 miejsce - Joanna Janczak
2 miejsce - Anna Slendak
3 miejsce - Karolina Cyrulska

W kategorii OPEN
1 miejsce- Piotr Pączek
2 miejsce- Mateusz Bujnowicz
3 miejsce- Mateusz Podębski

Walne zebrania sprawozdawcze w OSP
W I kwartale br. w jednostkach OSP na terenie naszej gminy odbyły się 

walne zebrania sprawozdawcze za rok 2009. W zebraniach uczestniczyli 
członkowie władz  Oddziałów Związku OSP RP: powiatowego, gminnego, 
przedstawiciele PSP, przedstawiciele samorządu terytorialnego. Z informa-
cji zbiorczej sporządzonej  na podstawie dokumentacji  przekazanej przez 
jednostki  wynika, że w 19 jednostkach OSP zrzeszonych jest 725 druhen, 
druhów, członków honorowych i wspierających.  W 9  Młodzieżowych Dru-
żynach Pożarniczych – zrzeszonych jest 62  chłopców i dziewcząt oraz 46 
kobiet  w Kobiecych Drużynach Pożarniczych. Jednostki nasze wyposa-
żone są w 25 samochodów pożarniczych w tym 2 ciężkie, 7 średnich i 16 
lekkich. Głównymi problemami poruszanymi na zebraniach były sprawy 
zaopatrzenia jednostek w umundurowanie i sprzęt, remonty obiektów stra-
żackich oraz święta i uroczystości strażackie. 

Badania Mammograficzne.
W dniu 15 lutego 2010r.były prowadzone w Gminie Lutomiersk badania mammograficzne kobiet w gru-

pie wiekowej 50-69 lat. Badania odbywały się w mammobusie, który tego dnia stanął na Placu Jana Pawła II 
w Lutomiersku.

Organizatorem badań była Gmina Lutomiersk wespół z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Medica 
z Łodzi. Badania były przeprowadzone w ramach programu finansowanemu przez Narodowy Fundusz Zdro-
wia. Przebadano 31 kobiet z Gminy Lutomiersk.

Kolejne badania mammograficzne w Naszej Gminie planowane są na wrzesień bieżącego roku.

NA STYKU KULTUR

W dniach 26 – 28 lutego 2010 r. w hali Expo  przy ul. Stefanowskie-
go 30 w Łodzi odbyły się Targi Turystyczne „NA STYKU KULTUR”. Ofer-
ty turystyczne zaprezentowało 160 wystawców z Polski, Czech, Egiptu, 
Gruzji, Izraela, Litwy, Palestyny, Portugalii, Rosji, Tunezji, Słowenii, Sri 
Lanki, Ukrainy, Węgier oraz Wielkiej Brytanii. Udział w targach w ramach 
Związku Gmin Nadnerzańskich wzięła również Gmina Lutomiersk. W hali 
Expo przedstawiciele gminy Lutomiersk informowali o zabytkach i atrak-
cjach turystycznych naszej gminy. Podczas targów rozdawane były mapy 
turystyczne, książeczki z historią Lutomierska. Ponadto zwiedzający mogli 
obejrzeć prezentację multimedialną promującą gminę, a także dowiedzieć 
się o najpiękniejszych i najciekawszych miejscach, które można zwiedzić.  

Spotkanie mieszkańców 
sołectwa Lutomiersk

W dniu 15 marca b.r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury 
w Lutomiersku odbyło się spotkanie przedstawicieli lokalnego samorządu 
z mieszkańcami sołectwa Lutomiersk. Podczas zebrania omówiono przede 
wszystkim wykonane  zadania na terenie Lutomierska oraz przedstawio-
no szczegółowe plany do realizacji na 2010 rok. Mieszkańcy Lutomierska 
zainteresowani byli szczególnie tematami dotyczącymi dróg i planami ich 
remontów w bieżącym roku. W spotkaniu udział wzięło około 70 osób.

Na nadchodzące Święta Zmartwychwstania Pańskiego
dużo wiosennej radości i nadziei, zadowolenia,

wiele dobroci od ludzi oraz obfitych łask Bożych
czytelnikom „Wiadomości Lutomierskich”

życzy
Samorząd Uczniowski

Szkoły Podstawowej im. Orła Białego Białego Lutomiersku
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ARiMR przypomina,
że wiosenne wypalanie traw przez rolników jest 
zabronione i grożą za to sankcje finansowe.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że wy-
palanie traw jest  zabronione i oprócz innych kar np. nakładanych przez 
policję, w wypadku rolników przewidziane są konsekwencje finansowe ze 
strony Agencji. 

Zakaz wypalania traw jest jednym z "Wymogów dobrej kultury rolnej", 
których przestrzeganie jest wymagane m.in. w ramach systemu dopłat 
bezpośrednich. Rolnikowi, który ich nie przestrzega, grozi "zasadniczo" 
zmniejszenie należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośred-
nich o 3%. To oznacza, że o tyle mogą być pomniejszone płatności bez-
pośrednie wynikające zarówno z jednolitej i uzupełniającej płatności ob-
szarowej jak i także np. płatności "cukrowych" czy płatności do pomidorów, 
jeśli zostanie stwierdzone, że rolnik wypalał trawy na którymkolwiek z upra-
wianych przez niego gruntów. Wysokość kary może jednak odbiegać od 
podanej wcześniej wysokości, bo ARiMR każdy przypadek wypalania traw 
rozpatruje indywidualnie i może karę zwiększyć albo zmniejszyć. Zgodnie z 
zasadami, nałożona przez ARiMR sankcja, w zależności od stwierdzonego 
stopnia winy, może zostać pomniejszona do 1% jak i podwyższona do 5% 
należnych rolnikowi płatności obszarowych za dany rok. Kary mogą być 
też jeszcze bardziej podwyższone, gdy rolnikowi zostanie np. udowodnione 
celowe wypalanie traw, bo wtedy ARiMR może obniżyć każdy z rodzajów 
płatności bezpośrednich aż o 20%, a w zupełnie skrajnych przypadkach 
stwierdzenia uporczywego wypalania traw, Agencja może pozbawić rolnika 
całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok. 

Źródło arimr.gov.pl

Informacja dla podatnika
Pracownik Urzędu Skarbowego w Pabianicach będzie 

udzielał informacji oraz przyjmował dokumenty doty-
czące podatku dochodowego za rok 2009, w Urzędzie 
Gminy Lutomiersk, 

pok. Nr 11, w godzinach 8:00 – 15:00, 
w dniach: 06, 13, 20, 27 kwietnia 2010 roku

Podziękowanie
Zarząd Koła Gminnego Związku Emerytów i Renci-

stów w Lutomiersku, składa serdeczne podziękowania 
Panu Wójtowi Tadeuszowi Borkowskiemu, Pani Kierownik 
Dorocie Pabjańskiej i Panu Dyrektorowi Piotrowi Pączkowi 
wraz z pracownikami za pomoc w organizacji  Dnia Kobiet.

Święto Pań w Gminnym 
Ośrodku Kultury

8 marca br. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomier-
sku Zarząd Związku Emerytów i Rencistów dla swoich członków zorgani-
zował spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Uroczystość rozpoczęła się o godzi-
nie 11.00. Zaproszonych gości i wszystkich uczestników  gorąco powitały 
Panie Leokadia Bujnowicz i Janina Adamczyk oraz Pan Zygmunt Burski 
Wszystkim przybyłym paniom  gorące życzenia złożył Wójt Gminy Luto-
miersk Tadeusz Borkowski oraz Przewodniczący Rady Gminy  Tadeusz 
Rychlik. Władze samorządowe obdarowały również symbolicznymi różami 
wszystkie kobiety biorące udział w uroczystości. Po części oficjalnej  swoje 
umiejętności zaprezentował zespół „ LADY DANCE„ Przedstawione układy 
taneczne i stroje w których występowały Panie ze Zduńskiej Woli zachwy-
ciły i oczarowały całą publiczność. Prócz nich na scenie wystąpił również 
„Kabaret Kram” z Konstantynowa Łódzkiego oraz nasz rodzimy Zespół Lu-
dowy „Szycha”.

Wszystkie występy nagrodzone zostały gromkimi brawami. Pod koniec 
spotkania można było również posłuchać artysty ludowego Pana  Jana 
Pawlaka  z Bechcic oraz pośpiewać utwory z dawnych lat. W obchodach 
Dnia Kobiet  zorganizowanym przez ZEiR wzięli m.in.: Wójt Gminy Luto-
miersk Tadeusz Borkowski, Przewodniczący Rady Tadeusz Rychlik, Ksiądz 
Kanonik Franciszek Jaciubek, Siostra Wacława, Radny Powiatu Pabianic-
kiego Krzysztof Pacholak, Pani Teresa Leśniewska była Przewodnicząca 
Związku, Pani Jadwiga Czołczyńska, Pani Jadwiga Sobieraj oraz Pani 
Jadwiga Kochańska Przewodnicząca Związku ze Zduńskiej Woli wraz ze 
skarbnikiem Panią Mieczysławą Michnik oraz Pani Dorota Pabjańska Kie-
rownik GOPS

Gmina zakupiła samochód

Gmina Lutomiersk zakupiła samochód ciężarowy (do 3,5 tony) marki 
VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4  2,5 TDI wyposażony w oplandeko-
waną skrzynią ładunkową.

Zakupiony samochód będzie wykorzystywany przez pracowników m.in.
Referatu Gospodarki Komunalnej i Lokalowej. do utrzymywania porząd-
ku i czystości w parkach, przy drogach gminnych i placach podlegających 
Urzędowi Gminy. VOLKSWAGEN usprawni organizację prac porządko-
wych i remontowych.

70 rocznica Zbrodni Katyńskiej
W tym roku przypada 70 rocznica Zbrodni Katyńskiej. W Gminie Luto-

miersk uczcimy pamięć tysięcy Polaków zamordowanych przez NKWD na 
terenie Związku Radzieckiego.. Uroczystość odbędzie się  22 kwietnia na 
terenie klasztoru Ojców Salezjanów w Lutomiersku pod Krzyżem Katyń-
skim i Dębami Katyńskimi posadzonymi 2 października 2009r. w ramach 
programu „Katyń ocalić od zapomnienia”. Głównym organizatorem uroczy-
stości będzie młodzież z Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku. 
Dzień ten będzie szczególną lekcją historii i świadectwem patriotyzmu, któ-
re winniśmy przekazać przede wszystkim młodemu pokoleniu. Szczegóło-
wy program obchodów  zostanie podany do publicznej wiadomości na dwa 
tygodnie przed uroczystością.

"Gdy widzisz krzyż,
Gdy patrzysz w oczy Zmartwychwstałego,

Gdy zastanawiasz się nad istotą Jego męczeństwa,
pamiętaj, iż Święta Wielkiej Nocy to 

zmartwychwstanie wiary, nadziei i miłości".

Miłości bliskich, wiary w moc zmartwychwstałego Pana 
oraz ciepła, płynącego z ludzkich serc.

Tego Radzie Gminy i Wójtowi 
p. Tadeuszowi Borkowskiemu, Rodzicom 

oraz wszystkim mieszkańcom Gminy Lutomiersk życzą: 
Dyrektor Gimnazjum im. L. Czarnego w Lutomiersku  

p. Andrzej Stasiak wraz z całą szkolną społecznością.

Podziękowanie
Zarząd Koła Gminnego Związku Emerytów i Rencistów w Lutomier-

sku, serdecznie dziękuje  Paniom Jadwidze Sobieraj z Bechcic oraz 
Pani Jadwidze Czołczyńskiej z Kazimierza za udzielone wsparcie tego-
rocznego Dnia Kobiet.
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Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach 
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, 
z późn. zm.) od 2006 roku wdrażany jest w Polsce system ubezpie-
czeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dofinansowaniem 
z budżetu państwa do składek producentów rolnych z tytułu zawar-
cia umów ubezpieczenia od wystąpienia następujących zdarzeń 
losowych:

·  dla produkcji roślinnej (tj. upraw - zbóż, kukurydzy, rzepaku, 
rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów 
owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub 
roślin strączkowych) od: huraganu, powodzi, deszczu nawalne-
go, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujem-
nych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych, 

·  dla produkcji zwierzęcej (tj. bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub 
świń) 

od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, ob-
sunięcia się ziemi, lawiny, uboju z konieczności. 

Przepisy ww. ustawy dopuszczają możliwość ubezpieczania 
upraw roślin i zwierząt od wszystkich określonych w ustawie ry-
zyk lub wybranych przez producenta rolnego, np. występujących 
najczęściej na danym obszarze. Poziom dopłat z budżetu państwa 
do składek ubezpieczeń należnych od producentów rolnych z ty-
tułu zawarcia umowy ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt 
gospodarskich na 2010 r. został określony przez Radę Ministrów 
w rozporządzeniu z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości 
dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich w 2010 r. ( Dz. U. z 2009 r. Nr 217 poz. 1686), w 
wysokości: 50% składki do 1 ha upraw rolnych i 50% składki do 
1 szt. zwierzęcia gospodarskiego. 

Od 1 lipca 2008 r. rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie do 
gruntów rolnych w rozumieniu przepisów o płatnościach do grun-
tów rolnych i oddzielnej płatności cukrowej ma obowiązek ubez-
pieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw. Rolnik ma zatem 
obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia z wybranym zakładem 
ubezpieczeń, który zawarł z ministrem właściwym do spraw rol-
nictwa umowę w sprawie dopłat, albo innym wykonującym dzia-
łalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia upraw zbóż, 
kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, 
drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cu-
krowych lub roślin strączkowych, od zasiewu lub wysadzenia do 
ich zbioru, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez po-
wódź, grad, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki 
wiosenne. 

Rolnik, który nie spełni obowiązku zawarcia umowy ubez-
pieczenia obowiązkowego, tj. ubezpieczenia co najmniej 
50% powierzchni upraw, obowiązany będzie do wnie-
sienia opłaty za niespełnienie tego obowiązku. Wyso-
kość opłaty obowiązującej w każdym roku kalendarzo-
wym, stanowić będzie równowartość w złotych 2 Euro 
od 1 ha, ustaloną przy zastosowaniu kursu średniego 
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski według ta-
beli kursów nr 1 w roku kontroli. Opłata za niespeł-
nienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia 
obowiązkowego będzie wnoszona na rzecz gminy 
właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzi-
bę rolnika. Powyższe sankcje nie będą jednak stosowane wobec 
rolników w przypadku gdy rolnik nie zawrze umowy ubezpieczenia 
obowiązkowego z powodu pisemnej odmowy przez co najmniej 
dwa zakłady ubezpieczeń, które zawarły z ministrem właściwym 
do spraw rolnictwa umowy w sprawie dopłat, w szczególności z po-
wodu zaoferowania ubezpieczenia w stawkach taryfowych prze-
kraczających 6% sumy ubezpieczenia. 

Należy podkreślić, iż niezawarcie przez rolników umów 
ubezpieczenia upraw rolnych nie będzie miało wpływu na ubie-

ganie się przez nich o płatności bezpośrednie. 

Wprowadzenie obowiązku ubezpieczenia upraw rolnych jest 
konieczne w związku z unijnym obowiązkiem posiadania polis 
ubezpieczenia 50% upraw rolnych przez rolników, którzy od 2010 
r. będą ubiegać się o inne formy wsparcia z budżetu krajowego w 
przypadku wystąpienia klęsk. 

 Zgodnie z ww. ustawą z dnia 7 lipca 2005 r., Minister Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi zawarł z trzema zakładami ubezpieczeń umowy 
w sprawie dopłat ze środków budżetu państwa do składek z tytułu 
zawarcia w 2010 r. umów ubezpieczenia z producentami rolnymi od 
ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rolnictwie, tj. z: 

-  Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w War-
szawie, 

-  Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w 
Warszawie, 

-  Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 
z siedzibą w Poznaniu. 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że zgodnie 
z prawem Unii Europejskiej, od tego roku możliwość skorzysta-
nia ze wsparcia z budżetu krajowego, w przypadku wystąpienia 
klęski żywiołowej, będą mieli tylko ci rolnicy, którzy ubezpieczą 
co najmniej połowę powierzchni swoich upraw rolnych objętych 
dopłatami  bezpośrednimi.  Prawo unijne mówi, że jeśli rolnik nie 
przedstawi polisy ubezpieczeniowej ARiMR , to agencja nie będzie 
mogła teraz przyznać mu preferencyjnie oprocentowanego kredytu 
na odbudowę produkcji w gospodarstwie poszkodowanym przez 
klęskę żywiołową. 

Źródło: miesięcznik „Rada” marzec 2010
www.minrol.gov.p

ObOwiązkOwe ubezpieczenia upraw rOlnych w 2010 r. 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy
Radzie Gminy, Wójtowi i Pracownikom Gminnego 

Ośrodka Oświaty w Lutomiersku składamy życzenia 
przeżycia dni świątecznych w zdrowiu,

radości i rodzinnej atmosferze. 

Dyrektor, Nauczyciele i Rada Rodziców
Szkoły Podstawowe

 im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu

Pełnych radosnej nadziei
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,

spędzonych w zdrowiu i w gronie rodziny
rodzicom i dobroczyńcom

życzy Dyrektor, Nauczyciele
Szkoły Podstawowej

 im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu

KOMUNIKAT
Nowy numer telefonu do Starostwa

Od 1 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Pabianicach ulegnie 
zmianie numer główny urzędu.

Obecny kontakt telefoniczny 42- 213-01-00 zostanie zastąpiony 
nowym numerem 42- 225 – 40-00. 
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Z ŻYCIA SZKÓŁ
Nabór do szkół ponadgimnazjalnych 

Konkursy artystyczno - techniczne
Celem stymulowania ogólnego rozwoju dziecka, rozwijania wyobraźni, 

twórczej aktywności, ekspresji plastycznej oraz kształtowania samodziel-
ność dzieci w  tworzeniu w szkole w Kazimierzu przeprowadzane są cyklicz-
nie różnorodne konkursy artystyczno – techniczne. Na przełomie lutego i 
marca przeprowadzono dwa konkursy pt.: ,,Moja najukochańsza przytulan-
ka’’ i ,,Wielkanocna ozdoba’’. Obydwa konkursy spotkały się z dużym zain-
teresowaniem dzieci. Wpłynęło wiele różnorodnych, oryginalnych prac wy-
konanych bardzo dokładnie z wykorzystaniem wielu materiałów i surowców 
naturalnych. Nagrody dla zwycięzców ufundowane zostały ze składek Rady 
Rodziców. Konkursy zorganizowały: p. I. Podstawczyńska i p. B. Kacprzak – 
prowadzące koło plastyczne ,,Zaczarowany zajączek’’.

Opiekun SKO p. M. Głodny zorganizowała konkurs ,,Najciekawsza skar-
bonka’’. Fundatorem nagród był BS w Poddębicach z filią w Konstantynowie 
Łódzkim.

Nie tylko podręcznik i tablica
W ramach projektu ,,Nie tylko podręcznik i tablica’’ w szkole w Kazimierzu 

działają dwie pracownie multimedialne. Podczas prowadzenia lekcji korzysta-
ją z programów multimedialnych nauczyciele języka polskiego, matematyki, 
historii i przyrody, a także logopeda. Dzięki wizualizacji przekazywanych tre-
ści w połączeniu z aktywizującymi metodami nauczania uczniowie w sposób 
kompleksowy przyswajają i utrwalają wiedzę. Aby umożliwić uczniom wszech-
stronny rozwój i zachować równowagę pomiędzy sposobami zdobywania wie-
dzy z różnorodnych źródeł uczniowie uczestniczą w wycieczkach, wyjazdach 
do kina i teatru, muzeów. Biorą udział w lekcjach w terenie, gdzie w praktyczny 
sposób wykorzystują miary, kompasy, obserwują świat przyrody, nagrywają 
głosy ptaków, fotografują interesujące zjawiska przyrodnicze. Z tego powodu 
na potrzeby uczniów cyklicznie zakupowane są nowe pomoce naukowe np.:  
magnetofony nowej generacji oraz profesjonalny aparat cyfrowy.

I.  terminy rekrutacji obowiązujące w województwie łódzkim na rok szkol-
ny 2010/2011.

1)  Składanie dokumentów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży od 
1 kwietnia do 30 kwietnia 2010 r. do godz. 15.00.

2)  Składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum, poświadczonych przez 
dyrektora szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego 
przez kandydatów do liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych 
dla młodzieży (nie obowiązuje przy prowadzeniu naboru do szkół ponad-
gimnazjalnych w formie elektronicznej) od 25 czerwca do 28 czerwca 2010 
r. do godz. 13.00.

3)  Test badający predyspozycje językowe dla klas wstępnych w dwujęzycz-
nych oddziałach szkół ponadgimnazjalnych od 24 maja do 4 czerwca 2010 
r.

4)  Terminy ogłaszania list przyjętych do liceów, techników i zasadniczych szkół 
zawodowych dla młodzieży: lista wstępna 1 lipca 2010 r. do godz. 13.00, 
lista ostateczna 6 lipca 2010 r. do godz. 13.00.     

5)  Termin złożenia przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnej ory-
ginału świadectwa stanowiącego potwierdzenie woli podjęcia nauki w wy-
branej szkole ponadgimnazjalnej:  od 1 lipca 2010 r. godz. 13.00 do 6 lipca 
2010 r. godz. 12.00.

II. Zasady naboru elektronicznego
1.  Informacje o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych umiesz-

cza się na stronie internetowej http://www.kuratorium.lodz.pl w dniach od 1 
lipca (lista wstępna) oraz od 6 lipca (lista ostateczna).

2.  Kandydaci wskazują w deklaracji wyboru na stronie: www.lodzkie.edu.com.
pl/Kandydat dowolną liczbę oddziałów w ramach trzech wybranych przez 
siebie szkół, ustalając kolejność wybranych oddziałów w formie listy pre-
ferencji, przy czym wybrane oddziały z tej samej szkoły nie muszą wystę-
pować na liście preferenji obok siebie. Lista preferencji obejmuje wszystkie 
wskazane przez kandydata oddziały, do których chciałby on zostać przyjęty, 
poczynając od oddziału, do którego kandydat chciałby być przyjęty w pierw-
szej kolejności.

3.  Uczniowie otrzymają login i hasło, nie należy zmieniać hasła. Po zalogowa-
niu się mogą sprawdzić swoje dane osobowe, w razie pojawienia się błędów 
w danych zgłaszają się do p. Renaty Mielczarek.

4.  Kandydaci mają możliwość dokonania ostatecznych zmian w wyborze szkół 
i deklarowanej kolejności oddziałów na liście preferencji w terminie od 21 do 
22 czerwca 2010 r. do godz. 15.00.

5.  Deklaracja wyboru w formie pisemnej wydrukowana,  podpisana przez 
ucznia i jego rodziców lub opiekunów prawnych i wszystkie dokonane w niej 
zmiany powinny być złożone w macierzystym gimnazjum.

6.  Kandydat przyjmowany jest do oddziału znajdującego się na najwyższej 
pozycji spośród wskazanych przez niego na liście preferencji, do którego 
liczba punktów przy uwzględnieniu dodatkowych kryteriów jest wystarcza-
jąca do przyjęcia.

7.  Dla kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę punktów, po uwzględnieniu 
wszystkich obowiązujących kryteriów, ustala się dodatkowe kryteria w po-
rządku hierarchicznym:

 a)  zachowanie ciągłości edukacji dwujęzycznej w tym samym języku (dotyczy 
kandydatów do    szkół   z oddziałami dwujęzycznymi),

 b)  średnia ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 c)  ocena zachowania.
8.  W szkole, w której są wolne miejsca po ogłoszeniu listy wstępnej, szkolna 

komisja rekrutacyjna od 1 lipca 2010r. godz. 13.00 dokonuje przyjęć zgła-
szających się kandydatów, na podstawie oryginału świadectwa.

9.  Do techników i zasadniczych szkół zawodowych potrzebne są badania 
lekarskie, do każdej z zadeklarowanych szkół osobno. Uczniowie powinni 
dowiedzieć się, czy dana szkoła nie wystawia skierowań na badania na 
własnym druku.

10.  Uczniowie wybierający szkołę w Poddębicach powinni dowiedzieć się 
w szkole, czy jest wymagane dostarczenie podania w formie pisemnej.

III.  Zasady przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybra-
nych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzonego 
w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a także sposób punktowania in-
nych osiągnięć kandydatów.

1.  Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwa-
lifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów, 
a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w 
gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów – 200 pkt., w tym:

 a)  liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony 
w ostatnim roku nauki w gimnazjum (liczba punktów uzyskanych przez 

kandydata jest równa liczbie punktów zawartych w zaświadczeniu o szcze-
gółowych wynikach egzaminu) – 100 pkt,

 b)  liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukoń-
czenia gimnazjum z  czterech przedmiotów – języka polskiego itrzech 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych  wskazanych przez szkolną komisję 
rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie 
ukończenia gimnazjum – 100 pkt.

2.  Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

 - stopień celujący – 15 punktów,
 - stopień bardzo dobry – 13 punktów,
 - stopień dobry – 11 punktów,
 - stopień dostateczny – 7 punktów,
 - stopień dopuszczający – 2 punkty.
3.Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów.
4. Sposób przeliczania na punkty innych szkolnych lub pozaszkolnych osią-

gnięć ucznia z okresu nauki w gimnazjum, umieszczonych na świadectwie 
ukończenia gimnazjum:

 a)  uzyskanie tytułu finalisty w konkursach przedmiotowych organizowanych 
przez kuratora oświaty:

  - jeden tytuł – 11 punktów,
  - dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty,
 b)  zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach tematycznych i interdyscyplinar-

nych co najmniej na szczeblu wojewódzkim:
  - w jednym konkursie – 5 punktów,
  - w dwóch i więcej konkursach – dodatkowo 2 punkty,
 c)  zajęcie od 1 do 6 miejsca w zawodach sportowych indywidualnych lub od 1 

do 4 miejsca w grach zespołowych co najmniej na szczeblu wojewódzkim:
  - w jednej dyscyplinie – 5 punktów,
  -  w dwóch i więcej dyscyplinach – dodatkowo 2 punkty, albo (w przypadku 

braku osiągnięć co najmniej na szczeblu wojewódzkim) zajęcie od 1 do 3 
miejsca w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym – 2 punkty,

4)  zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach artystycznych co najmniej na 
szczeblu powiatowym – 3 punkty,

5)  osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolon-
tariatu, albo osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego – 3 
pkt.

Opracowała Renata Mielczarek
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W roku szkolnym 2009/2010 w ramach  współpracy Gminy Lutomiersk 
z Centrum Języków Obcych JODAR z Konstantynowa i Studium Języków 
Obcych EKSPERT z Pabianic, uczniowie naszych szkół mogą korzystać 
z dodatkowych bezpłatnych lekcji języka angielskiego.  

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, 
działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” 

Celem projektu jest podniesienie ogólnego poziomu wykształcenia 
w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz zmniejszenia dysproporcji 
w osiągnięciach edukacyjnych uczniów tychże szkół. 

Szkoły językowe w ramach współpracy zapewniają każdemu uczestni-
kowi zajęć bezpłatne materiały dydaktyczne do nauki języka angielskiego, 
pokrywają także wynagrodzenie lektorów języka angielskiego prowadzą-
cych zajęcia, oraz finansują odwóz uczniów  po zajęciach.

W Gimnazjum w Lutomiersku w dodatkowych zajęciach z języka angiel-
skiego uczestniczy 48 uczniów. Zajęcia odbywają się w 12 osobowych gru-
pach. Tygodniowo każda z grup ma dodatkowe  3 godziny lekcyjne języka 
angielskiego . 

Łącznie we wszystkich szkołach podstawowych w projekcie udział bie-
rze 294 uczniów. Uczniowie szkół podstawowych uczestniczą w dwóch 
dodatkowych godzinach języka angielskiego tygodniowo. Podobnie jak 
w przypadku uczniów Gimnazjum zajęcia odbywają się w małych 12 oso-
bowych grupach.

Mamy nadzieję, że dodatkowe zajęcia przyczynią się do wzrostu umie-
jętności posługiwania się językiem angielskim, wyrównania szans eduka-
cyjnych naszych uczniów, oraz pozytywnie wpłyną na wyniki egzaminów 
z języka angielskiego.  

Dzień Kobiet to coroczne święto obchodzone 8 marca jako wyraz sza-
cunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Ustanowione zostało 
w 1910 roku.

Początki Międzynarodowego Dnia Kobiet wywodzą się z ruchów robot-
niczych w Ameryce Północnej i Europie. Pierwsze obchody Narodowego 
Dnia Kobiet odbyły się 28 lutego 1909 r. w Stanach Zjednoczonych. Zapo-
czątkowane zostały one dla upamiętnienia odbywającego się rok wcześniej 
nowojorskiego strajku pracownic przemysłu odzieżowego przeciwko złym 
warunkom pracy. Strajkujące kobiety zostały zamknięte w fabryce przez 
właściciela. W pożarze, który wybuchł w budynku, zginęło 126 kobiet.

Wielu osobom Dzień Kobiet kojarzy się z okresem PRL–u i z wręczanym 
wtedy masowo – goździkiem. W zakładach pracy czy szkołach był obcho-
dzony obowiązkowo. Była to okazja do uzupełniania braków w zaopatrze-
niu, dlatego wręczano paniom takie dobra materialne jak rajstopy, ręcznik, 
ścierka, mydło, kawa. 

Dzień Kobiet jest obecnie oficjalnym świętem w wielu krajach m.in. w Pol-
sce. Mężczyźni wręczają wtedy znajomym kobietom – matkom, żonom, 
partnerkom, koleżankom kwiaty i drobne podarunki. W niektórych krajach 
(jak Rumunia) dzień ten jest równoważny z Dniem Matki, podczas którego 
dzieci ofiarują drobne prezenty swoim matkom i babciom.

U nas w szkole, już od wielu lat, w dniu 8 marca chłopcy składają ży-
czenia dziewczynkom i paniom, ale tym razem połączyliśmy Święto Kobiet 
z Dniem Chłopaka - świętem obchodzonym 30 września przez nastolat-
ków w Polsce, popularnym wśród uczniów i studentów, a więc  tym razem 

również dziewczynki składały życzenia chłopakom. Odbyło się to bardzo 
uroczyście. Cała społeczność szkolna spotykała się w sali gimnastycznej. 
Chłopcy  w odświętnych strojach złożyli życzenia  wszystkim kobietom: 

„Każda babcia jest kobietą, każda pani w szkole, 
za kobietę musisz uznać swoją siostrę Olę, 
która jest za mała jeszcze, by iść do przedszkola, 
a pomimo to kobietą jest już mała Ola...” 

oraz zaśpiewali dla nich piosenki z repertuaru „Ich Troje” Kochać kobie-
ty i Andrzeja Rosiewicza Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny 
a dziewczynki, życząc chłopcom 

„Bądźcie na co dzień dżentelmenami!
Dżentelmen-wszędzie jest mile widziany…”,

zaśpiewały Chłopaki nie płaczą oraz piosenkę Danuty Rinn Gdzie te chło-
py. Na koniec chłopcy dziewczynom – dziewczyny chłopcom wręczyli upo-
minki. Każdy otrzymał słonia z dłuuuuugą trąbą oczywiście podniesioną 
do góry (na szczęście) oraz słodkie „co nieco”. Było bardzo zabawnie, ród 
mężczyzn reprezentowali panowie z klasy czwartej i drugiej wystrojeni 
w kolorowe muszki, a kobiet dziewczynki z tychże klas z kolorowymi ko-
kardami we włosach.

8 marca jest dniem, w którym mówimy o wzajemnym szacunku, właści-
wym zachowaniu, o tradycjach.

Celina Wojtas

Nauczyciele Szkoły Podstawowej 
im. M. Konopnickiej w Kazimierzu

serdecznie dziękują
panu Włodzimierzowi Sprusińskiemu
za odśnieżenie chodnika przy ulicy 

Sienkiewicza, 
po którym dzieci idą do szkoły.

Dzień Kobiet & Dzień Chłopca w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Szydłowie

W ramach projektu „Nie tylko podręcznik i tablica” finansowanego przez 
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 
budżetu samorządu Województwa Łódzkiego pod koniec pierwszego se-
mestru nasza szkoła wzbogaciła się o dwie pracownie multimedialne: polo-
nistyczną i przyrodniczą.

Każda z nich została wyposażona w rzutnik, ekran i laptop. Nauczyciele 
otrzymali także zestawy programów multimedialnych edu – ROM do na-
uczania języka polskiego, historii, matematyki, przyrody i logopedii. 

Dzięki nowoczesnym technologiom informatycznym nauczyciele uatrak-
cyjniają poszczególne zajęcia, wzbogacając treści podręcznikowe nowym 
zasobem wiedzy, a przede wszystkim  materiałem ikonograficznym (mapy, 
zdjęcia, rysunki, trójwymiarowe animacje, filmy wideo).

W programach edu – ROM uczniowie odnajdują też wiele ciekawostek, 
które mogą stać się dla nich inspiracją do dalszych poszukiwań.

Atrakcją zajęć multimedialnych są również interaktywne ćwiczenia, po-
zwalające utrwalić i sprawdzić wiedzę. Na pewno nowe środki dydaktyczne 
pomogą naszym uczniom w szybkim i efektywnym zdobywaniu wiedzy.

Dzięki temu, że baza dydaktyczna naszej szkoły wciąż się wzbogaca,  to 
okazuje się, że placówka typowo wiejska może być nowoczesna i konku-
rencyjna dla szkół miejskich.

Należy też wskazać dużą rolę nauczycieli, którzy nie boją się zmian 
i chętnie sięgają po nowinki cywilizacyjne po to, by nauka nie była dla 
uczniów złem koniecznym, ale dawała dużo przyjemności i satysfakcji. 

oprac. J. Fornalczyk - Kocik

Pracownie multimedialne w SP 
im A. Mickiewicza w Szydłowie

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne 
z języka angielskiego w szkołach

Uczniowie szkół podstawowych startują 
w Matematycznych Konkursach

W marcu przeprowadzane są dwa matematyczne konkursy. Najpierw 
odbywa się Konkurs zatytułowany „Muszelka”, którego organizatorem jest 
WODN w Sieradzu i GWO z Gdańska. Przeznaczony jest on dla uczniów 
klas IV – VI. 

Natomiast 18 marca odbędą się eliminacje Międzynarodowego Konkur-
su Kangur Matematyczny w którym uczestniczą uczniowie klas II - VI. Na-
szą SP im. Orła Białego w Lutomiersku reprezentuje 56 uczniów.

Życzymy uczniom sukcesów i trzymamy za nich kciuki
Izabela Grabarczyk i Grzegorz Chobot
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 Lutomiersk, dnia 16.03.2010 r..

OGŁOSzenie
O zMianie uchwaŁ w Sprawie  przySTąpienia DO SpOrząDzenia  MieJScOwych planÓw 

zaGOSpODarOwania przeSTrzenneGO  Dla ObSzarÓw pOŁOŻOnych w ObrĘbach GeODezyJnych 
luTOMierSk, wrząca w GMinie luTOMierSk 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmia-
nami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lutomiersk:

-  Uchwały nr XLV/318/10 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 9 marca  2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Lutomiersk w Gminie Lutomiersk

-  Uchwały nr XLV/319/10 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 9 marca 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Wrząca w Gminie Lutomiersk

Zmienia się granice opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk w obrębie geodezyjnym Lutomiersk, określone 
w uchwale  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 obrębie geodezyjnym Lutomiersk w Gminie Lutomiersk oraz w obrębie geodezyjnym Wrząca określone w uchwale nr 
XXI/135/08 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Wrząca w Gminie Lutomiersk, w taki sposób, że wyłącza się z granic opracowania  miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obszary leśne położone w obrębie geodezyjnym Wrząca, tereny rolne położone w obrębie geodezyjnym Lutomiersk oraz obszary przezna-
czone jako rezerwę terenu pod projektowaną obwodnicę drogi wojewódzkiej w obrębach geodezyjnych Lutomiersk i Wrząca, zgodnie z załącznikami graficznymi 
do uchwał nr XLV/318/10 oraz XLV/319/10 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 9 marca 2010 r.

Wnioski do w/w planów miejscowych należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, pokój nr 17 w terminie do dnia 6 kwietnia 
2010 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 Lutomiersk, dnia 16.03.2010 r..

OGŁOSZENIE
wójta GmINy LutOmIErSk

O wyŁOŻeniu DO publiczneGO wGląDu prOJekTu MieJScOweGO planu OGÓlneGO 
zaGOSpODarOwania przeSTrzenneGO Dla ObSzarÓw pOŁOŻOnych w ObrĘbach GeODezyJnych: 

kaziMierz, czOŁczyn, JerwOnice, zOfiÓwka, pruSinOwice, zalew
 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/131/08 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Kazimierz w Gminie Lutomiersk, uchwały nr XXI/136/08 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Czołczyn, Jerwonice, 
Zofiówka w Gminie Lutomiersk;  uchwały nr XXI/134/08 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Prusinowice, Zalew w Gminie Lutomiersk,  zawiadamiam o wyłoże-
niu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 10 marca 
2010 r. do 8 kwietnia  2010 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  29 marca 2010  r. w  siedzibie Urzędu Gminy w Luto-
miersku, Pl. Jana Pawła II nr 11 – pokój nr 2, od godz. 13:00 do 14:00. 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 22 kwietnia 2010 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 22 kwietnia  2010 r.

Wójt Gminy Lutomiersk

  /-/ Tadeusz Borkowski
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Wiesław Strach - Zelów
Ramowy Harmonogram wywozu
nieczystości stałych na rok 2010
Wywóz w pierwszy czwartek miesiąca

( wyjątek – m-c czerwiec)
 4/.  M-c Kwiecień - 01

 5/.  M-c Maj - 06

 6/.  M-c Czerwiec - 08

 7/.  M-c Lipiec - 01

 8/.  M-c Sierpień - 05

 9/.  M-c Wrzesień - 02

 10/. M-c Październik - 07

 11/. M-c Listopad - 04

 12/. M-c Grudzień - 02

Harmonogram Wywozu
Nieczystości Stałych
(Odpady Komunalne)

na Terenie Gminy Lutomlersk
Przez Firmę „Sanator” W 2010 R. 
	 I	i	II	SOBOTA	KWIETNIA	 -	3	i	10	KWIECIEŃ

	 I	i	III	SOBOTA	MAJA	WYJĄTKOWO	 -	8	i	15	MAJ

	 I	i	II	SOBOTA	CZERWCA	 -	5	i	12	CZERWIEC

 I i II SOBOTA LIPCA  3 i 10 LIPIEC

	 I	i	II	SOBOTA	SIERPNIA	 -	7	i	14	SIERPIEŃ

	 I	i	II	SOBOTA	WRZEŚNIA	 -	4	i	11	WRZESIEŃ

 I	i	II	SOBOTA	PAŹDZIERNIKA		 -	2	i	9	PAŹDZIERNIK

	 I	i	II	SOBOTA	LISTOPADA	 -	6	i	13	LISTOPAD

	 I	i	II	SOBOTA	GRUDNIA	 -	4	i	11	GRUDZIEŃ

REMONDIS
Ramowy Harmonogram wywozu 
nieczystości stałych na rok 2010

1. Wywóz w piątki (co 2 tygodnie) – z miej-
scowości: Lutomiersk, Czołczyn, Dziekta-
rzew, Jerwonice, Zofiówka:

 Kwiecień 09 , 23    
 Maj 07 , 21    
 Czerwiec 04 , 18    
 Lipiec 02 , 16 , 30
 Sierpień 13 , 27    
 Wrzesień 10 , 24    
 Październik 08 , 22    
 Listopad 05 , 19    
 Grudzień 03 , 17 , 31
2. Wywóz w poniedziałki (co 2 tygo-
dnie) – z  miejscowości: Babice, Babicz-
ki, Charbice, Florentynów, Kazimierz, 
Mirosławice, Prusinowice, Prusinowiczki, 
Szydłów, Puczniew, Wygoda Mikołajew-
ska, Zalew, Zdziechów, Wrząca:

 Kwiecień 12 , 26    
 Maj 10 , 24    
 Czerwiec 07 , 21    
 Lipiec 05 , 19    
 Sierpień 02 , 16 , 30
 Wrzesień 13 , 27    
 Październik 11 , 25    
 Listopad 08 , 22    
 Grudzień 06 , 20

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lutomiersk!
Porządek i czystość w naszym otoczeniu służy nie tylko estetyce, ale głównie zdro-

wiu, dobremu samopoczuciu, a nade wszystko życiu. To od Państwa zależy czy zdro-
we i przyjazne będzie nasze środowisko. Utrzymanie tych wartości wymaga zaanga-
żowania wszystkich mieszkańców gminy. 

Przed Świętami Wielkiej Nocy zwyczajowo porządkujemy domy i ich obejścia. Wio-
sna odsłoniła przerażające nieraz obrazy: zaśmiecone lasy, dzikie wysypiska śmieci, 
brudne ulice, place i chodniki, przydrożne rowy pełne śmieci, bałagan na prywatnych 
posesjach. Przyjrzyjmy się naszym nieruchomościom. Wygrabmy trawniki, uprzątnijmy 
śmieci pozamiatajmy chodniki. Apeluję do wszystkich mieszkańców: przyłączcie się do 
wiosennych porządków w gminie. Wszyscy, razem możemy zrobić wiele dla poprawie-
nia stanu czystości Naszej Gminy.

Niech na Święta Wielkiej Nocy, Nasz Dom, Nasza „Mała Ojczyzna” będzie uporząd-
kowana i czysta.

 Wójt Gminy Lutomiersk
 / -/ Tadeusz Borkowski

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza 
w Konstantynowie Łódzkim ul. Sadowa 10 

zaprasza kobiety na bezpłatną konsultację i leczenie w ramach kontraktu z NFZ 
* Prowadzenie ciąży 
*  Diagnostyka i leczenie ginekologiczne (w tym leczenie nadżerek) 
*  Badanie cytologiczne  w ramach programu profilaktyki wczesnego wykrywania raka 

szyjki macicy. 
PoraDNIa  JeSt cZyNNa:

poniedziałek, środa, piątek 8.00- 12.00;  wtorek, czwartek  12.00 - 16.00
Możliwość rejestracji do lekarza telefonicznie 42 211-10-66

KOMUNIKAT
Przypominamy wszystkim produ-

centom rolnym, że 17 maja  br. mija 
termin składania  wniosków o przyzna-
nie płatności obszarowych w ramach 
systemów wsparcia bezpośredniego, 
pomocy finansowej z tytułu wspierania 
gospodarowania na obszarach górskich 
oraz innych obszarach o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania (ONW), 
a także o płatności z tytułu realizacji 
przedsięwzięć rolno-środowiskowych 
i poprawy dobrostanu zwierząt lub o 
przyznanie płatności rolno-środowisko-
wej. Wnioski można składać osobiście 
lub przesłać pocztą do Biura Powiato-
wego właściwego ze względu na miej-
sce zamieszkania lub siedzibę rolnika 
do dnia 17 maja 2010 r. Dopuszczalne 
jest złożenie wniosku w terminie 25 dni 
kalendarzowych po tym terminie, czyli 
do 11 czerwca 2010 r., ale w takich przy-
padkach należna rolnikowi płatność bę-
dzie pomniejszana o 1% za każdy dzień 
roboczy opóźnienia.

Z okazji Świąt Wielkanocnych
moc pachnących wiosną życzeń

zdrowia, pogody ducha
oraz smacznego jajka

wszystkim Mieszkańcom
życzy

Prezes Zarządu Gminnego OSP

Tadeusz Nowak
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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

WAŻNE TELEFONY

Święto Pań w Gminnym Ośrodku Kultury 


