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XLVII Nadzwyczajna Sesja „Ku czci tragicznie zmarłego Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego i członków delegacji – ofi ar 
katastrofy lotniczej w dniu 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem”

Dnia 16 kwietnia 2010 roku dla uczczenia tragicznie zmarłego Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego i członków delegacji – ofi ar ka-
tastrofy lotniczej w dniu 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem odbyła się XLVII 
Sesja Rady Gminy Lutomiersk.

W Sesji uczestniczyli: poseł na sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej 
Biernat, Radni Powiatu Pabianickiego, Radni Gminy Lutomiersk, Wójt Gminy 
Lutomiersk, Przedstawiciele służb mundurowych z terenu gminy, księża z tere-
nu Gminy Lutomiersk, kombatanci, dyrektorzy szkół z Gminy Lutomiersk, pra-
cownicy Urzędu Gminy, sołtysi i Przewodniczący Rad Sołeckich, dzieci i mło-
dzież szkolna, mieszkańcy Gminy Lutomiersk, zaproszeni goście oraz Poczty 
Sztandarowe.

Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk o godz. 15:00 otworzył Nad-

zwyczajną sesję Rady Gminy Lutomiersk dla uczczenia tragicznie zmarłego
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego i członków delega-
cji – ofi ar katastrofy lotniczej w dniu 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem. Po 
ofi cjalnym otwarciu sesji  odśpiewano Hymn Narodowy, po którym  powitano 
wszystkich uczestników uroczystości. 

Pan Przewodniczący przypomniał wszystkim zebranym, że  w sobotę rano, 
10 kwietnia 2010 roku, naszą Ojczyzną wstrząsnęła wiadomość o tragedii na 
lotnisku pod Smoleńskiem. W katastrofi e prezydenckiego samolotu zginęli 
wszyscy członkowie ofi cjalnej polskiej delegacji, która leciała do Katynia, aby w 
70 rocznicę zbrodni katyńskiej uczcić pamięć Polaków pomordowanych przez 
NKWD wiosną 1940 roku. Wśród ofi ar znaleźli się między innymi:

 -  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią,
 -  były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźctwie – Ryszard Kaczorowski,
- Najwyżsi dowódcy Sił Zbrojnych RP,
- biskupi ordynariusze polowi Wojska Polskiego,

26 kwietnia br. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury odbyła się XLVIII 
Sesja Rady Gminy Lutomiersk. 

Najważniejszym punktem porządku obrad było  rozpatrzenie i przyjęcie  przez 
radnych sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy Lutomiersk i udzie-
lenie absolutorium Wójtowi Gminy za  2009 rok. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lutomiersk było wcześniej szcze-
gółowo omawiane i opiniowane przez wszystkie stałe Komisje Rady Gminy ma-
jące swoje posiedzenia poświęcone tej tematyce w miesiącu marcu i kwietniu br. 
Sprawozdanie w imieniu Wójta Gminy szczegółowo omówiła Pani Skarbnik Ewa 
Duszyńska. Przewodniczący Rady – Tadeusz Rychlik odczytał pozytywną opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z rocznego wykonania budżetu  za 2009 
r. Przewodniczący stałych komisji rady przedstawili pozytywne opinie o wykonaniu 
budżetu  przyjęte większością głosów przez poszczególnych jej członków. Radny 
Mieczysław Augustyniak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lu-
tomiersk poinformował, iż na posiedzeniu komisji w dniu 1 kwietnia br. komisja 
dokonała oceny sprawozdania, zebrała i podsumowała opinie nt. sprawozdania 
oraz sformułowała wniosek o udzielenie Wójtowi Gminy Lutomiersk absolutorium 
z realizacji budżetu. Następnie odczytał treść wniosku wraz z uzasadnieniem. Wi-
ceprzewodniczący Rady Gminy – Zdzisław Marek Sromecki, odczytał Uchwałę 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącą wnio-
sku Komisji Rewizyjnej, w której RIO nie zgłasza zastrzeżeń do wniosku Komisji 
Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lutomiersk.

Pan Przewodniczący przed przeprowadzeniem głosowania nad udzieleniem 
Wójtowi Gminy absolutorium przypomniał zasady głosowania w tej kwestii, mia-
nowicie, iż uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Rada Gminy podejmuje 
bezwzględną większością głosów w obecności ustawowego składu rady – zgodnie 
z art. 28 a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Radni większością głosów udzie-
lili Wójtowi Gminy Lutomiersk  absolutorium z wykonania budżetu za rok 2009.

 Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwał dotyczących zmian w budżecie 
Gminy na rok bieżący.

Punkty dotyczące informacji ze stanu dróg wojewódzkich i powiatowych oraz 
informacje z funkcjonowania służby zdrowia na ternie naszej Gminy zostały prze-
niesione na następne posiedzenie Rady Gminy. Informację z działalności OSP 
w Gminie Lutomiersk,  przedstawił Pan Tadeusz Nowak - Prezes Zarządu Gmin-
nego Związku OSP RP w Lutomiersku, a z działalności Gminnego Ośrodka Kul-
tury, Pan Piotr Pączek Dyrektor GOK. Kolejne   sprawozdanie dotyczyło  wyso-
kości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Lutomiersk, a omówiła je 
Pani Małgorzata Kazimierczak – Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Oświaty 
w Lutomiersku. Radni podjęli również uchwałę w sprawie zakazu poboru wody, 
gdzie wprowadza się zakaz poboru wody z wodociągów gminnych do podlewa-
nia trawników od 1 czerwca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. Gminne wodociągi 
posiadają ograniczone moce wydobywcze i produkcyjne. Znacząco zwiększone 
zapotrzebowanie na wodę spowodowane podlewaniem trawników w okresie let-
nim wywoła obniżenie ciśnienia w sieci wodociągowej, czego skutkiem będą nie-
dobory wody w sieci. 

Pan Przewodniczący przekazał również skargę z dnia 16.03.2010 r. przesła-
ną  przez Łódzki Urząd Wojewódzki Wydział Infrastruktury Oddział Gospodarki 
Przestrzennej Przewodniczącej Komisji Spraw Lokalnych Pani Agacie Helenie 
Wiśniewskiej, celem zbadania sprawy zawartej w skardze.

Dwie kolejne uchwały dotyczyły udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicz-
nych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Lutomiersk oraz trybu i zakre-
su kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Wszystkie uchwały zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Lutomiersk.

29 marca 2010 r. odbyła się XLVI Sesja Rady Gminy Lutomiersk. W sesji 
uczestniczyło 14 radnych.

Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z ostatniego posiedzenia radni przy-
stąpili do podjęcia uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 
2010. W następnych uchwałach przeznaczyli do sprzedaży w drodze przetargu 
nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Lutomiersk położone we 
wsi Prusinowice, oznaczone działkami nr 61 o pow. 0,100 ha. i nr 62 o pow. 
0,3500 ha. oraz nieruchomość gruntową położoną we wsi Lutomiersk, oznaczo-
ną działką nr 294/1 o pow. 0,0500 ha.

W kolejnych trzech uchwałach radni wyrazili zgodę na nabycie w drodze da-
rowizny na majątek Gminy Lutomiersk, nieruchomości położonych we wsi Zalew 
i Babiczki.

Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu pt. „Krok  
w przyszłość” w ramach Poddziałania 7.1.1 w ramach Priorytetu VII Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013, którą omówiła pani Dorota Pabjańska 
– Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  Projekt dotyczy aktywiza-
cji osób długotrwale bezrobotnych

i będących pod opieką GOPS w Lutomiersku. Projekt ten będzie realizowany 
od 1 kwietni do 31 grudnia 2010 roku. Przewiduje się, że w ramach  tego pod-
działania przeszkolonych zostanie 14 osób.

Podjęto również uchwałę w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zamierzeń 
PGE Elektrowni Bełchatów S.A. z siedzibą w Bełchatowie dotyczących zatła-
czania i składowania w strukturach podziemnych dwutlenku węgla na terenie 
gminy Lutomiersk.

Dwoma ostatnimi uchwałami podjętymi na tej sesji były uchwały: w sprawie 
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonu-
jących na terenie Gminy Lutomiersk oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 
ich wykorzystania i w sprawie wskazania Gminy, której wydatki bieżące ustalone 
w budżecie na prowadzenie przedszkola publicznego w roku 2010 stanowiły 
będą podstawę do określenia kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych funk-
cjonujących na terenie Gminy Lutomiersk na rok 2010.

Ostatnim punktem porządku obrad były wolne wnioski, interpelacje i zapy-
tania.

ciąg dalszy na str. 3
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Pielgrzymka strażaków na Jasną Górę.

Uroczystość odbyła się 27 kwietnia 2010 r. w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Lutomiersku. Jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego świętowało 10 par 
z terenu naszej gminy: 

Stanisława i Stefan Adrianowscy, Marianna i Wiesław Bujnowicz, Irena 
i Jan Cichoccy, Janina i Wojciech Herman, Teresa i Stefan Kowalczyk, Ma-
rianna i Andrzej Pawłowscy, Danuta  i Wacław Piguła, Alina i Józef Raczyń-
scy, Teresa i Tadeusz Urbańczyk, Teresa i Zenon Wiśniak.

Podczas uroczystości Jubilaci zostali odznaczeni medalami za długoletnie 
pożycie małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wręczenia odznaczeń dokonał Wójt Gminy Lutomiersk - Tadeusz Borkowski. 
Ponadto otrzymali kwiaty, upominki i listy gratulacyjne.

W uroczystej biesiadzie przy lampce szampana, muzyce i jubileuszowym 
torcie uczestniczyli także: Tadeusz Rychlik – Przewodniczący Rady Gminy Lu-
tomiersk, Sławomir Barański-Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, 
Finansów i Inwestycji, Mieczysław Augustyniak - Przewodniczący Komisji Rewi-
zyjnej, Sekretarz Gminy – Leszek Filipiak oraz członkowie rodzin Jubilatów.

Przypadająca w bieżącym roku kolejna VI Ogólnopolska Pielgrzymka Stra-
żaków na Jasną Górę  w dniu  24 kwietnia   stała się inspiracją do wzięcia 
w niej udziału strażaków ochotników naszej gminy. W pielgrzymce uczestniczyli 
druhny , druhowie oraz przedstawiciele  samorządu.

Główne uroczystości rozpoczęły się o  godz. 1000 podczas których, strażacy 
złożyli hołd i dziękczynienie  Matce Przenajświętszej- za opiekę nad ich  służ-
bą i narodem polskim, a jednocześnie odnowili śluby złożone przez naszych 
poprzedników. Ze szczytu ołtarza usytuowanego na murach klasztoru wszyscy 
uczestnicy pielgrzymki otrzymali od arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia bło-
gosławieństwo i podziękowanie  za tak liczne przybycie i szczere modlitwy.

W tym miejscu należy wspomnieć, że największym wydarzeniem w przed-

wojennych dziejach polskiego pożarnictwa  był Zjazd Strażactwa Polskiego na 
Jasnej Górze w dniu 18 czerwca 1939 roku połączony z pontyfi kalną mszą  św. 
i złożeniem wotum-ryngrafu oraz ślubowaniem Pani Jasnogórskiej. Następne 
pielgrzymki  odbyły się w latach : 1991, 1992, 1999 i 2005.  

W  tegorocznej Pielgrzymce na Jasną Górę uczestniczyło ponad 100 tys. 
strażaków-pielgrzymów z całego naszego kraju, 157 orkiestr strażackich, które 
wspólnie zagrały wiele wybranych utworów,  obecnych było około 3500  pocz-
tów sztandarowych. 

Po zakończeniu uroczystości nasza grupa miała do dyspozycji czas wolny 
na indywidualną modlitwę, zwiedzanie klasztoru oraz nabycie pamiątek piel-
grzymkowych.

- urzędnicy Kancelarii Prezydenta RP i innych organów władzy państwowej,
-  duchowieństwo, przedstawiciele Rodzin Katyńskich i środowiska kombatantów,
- przedstawiciele świata kultury i nauki.
Ta ogromna strata dla Państwa i Narodu Polskiego i wielka tragedia dla nas 

wszystkich. Takiego dramatu nie widział cały współczesny świat. Zrządzeniem 
losu Ci, którzy pragnęli uczcić pamięć ofi ar Katynia, sami zginęli niemal w tym 
samym miejscu. 

Ich śmierć uczczono minutą ciszy.
Pani Radna Leokadia Bujnowicz odczytała uchwałę Rady Gminy Lutomiersk 

w sprawie oddania hołdu ofi arom katastrofy lotniczej w dniu 10 kwietnia 2010 
roku pod Smoleńskiem 

Pan Przewodniczący poinformował również, że do 23 kwietnia 2010 roku 
wyłożono Księgę Pamiątkową w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Lutomiersku 
(w godzinach pracy Urzędu), w której mieszkańcy mogli dokonywać wpisów 

kondolencyjnych.  
Burmistrz zaprzyjaźnionej węgierskiej Gminy Rohmany złożył na ręce Wójta 

Gminy Lutomiersk ofi cjalne wyrazy szczerego współczucia z powodu tragedii 
narodowej, o czym zostali poinformowani wszyscy zebrani na w/w sesji nad-
zwyczajnej. 

Na koniec orkiestra zagrała utwór „Boże coś Polskę”, po którym Pan Prze-
wodniczący zamknął Nadzwyczajną  Sesje Rady Gminy Lutomiersk, a wszyscy 
jej uczestnicy przeszli w marszu milczenia pod „Pomnik Katyński, gdzie pomo-
dlili się w intencji tragicznie zmarłych oraz złożyli kwiaty i zapalili znicze. Po 
uroczystości pod Pomnikiem Katyńskim  w Kościele Parafi alnym w Lutomiersku 
pod wezwaniem Matki Boskiej Szkaplerznej, została odprawiona przez księ-
dza proboszcza Marka Kowalskiego msza żałobna w intencji ofi ar katastrofy 
lotniczej .

ciąg dalszy ze str. 2

17 maja 2010 r. w sali USC Urzędu Gminy Lutomiersk odbyła się XLIX Sesja 
Rady Gminy Lutomiersk. W sesji uczestniczyło 15 radnych. Po przyjęciu porząd-
ku obrad i protokołu z ostatniego posiedzenia radni podjęli  uchwały w sprawie 
zmian w budżecie gminy na rok 2010. Kolejnym punktem było podjęcie niżej 
wymienionych uchwał w sprawie:

stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Prusinowice 
i Zalew w Gminie Lutomiersk z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk, uchwalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrę-
bach geodezyjnych Prusinowice i Zalew w Gminie Lutomiersk, 

stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Kazimierz w 
Gminie Lutomiersk z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Lutomiersk,

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ob-
szarów położonych w obrębie geodezyjnym Kazimierz w Gminie Lutomiersk, 
stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Czołczyn, Jer-
wonice i Zofi ówka w Gminie Lutomiersk z ustaleniami Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk, uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położo-

nych w obrębach geodezyjnych Czołczyn, Jerwonice, Zofi ówka w Gminie Lu-
tomiersk.

Powyższe Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego były szcze-
gółowo omawiane na wspólnym posiedzeniu wszystkich Stałych Komisji Rady 
Lutomiersk w dniu 12 marca 2010 roku. Wójt Gminy Lutomiersk przedłoży  wo-
jewodzie w/w uchwały, wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycz-
nych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi. Uchwały w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wejdą wży-
cie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Łódzkiego.

W dwóch ostatnich uchwałach radni nadali nazwy drodze wewnętrznej położo-
nej w miejscowości Lutomiersk, gmina Lutomiersk, oznaczonej działką nr 671/11 
oraz częścią działki nr 672/4 stanowiącej dojazd do działeknr: 672/5, 672/6, 
672/7, 672/8, i przylegającej od strony północno-zachodniej do działek nr:672/9, 
672/10, 672/11, 672/12 - „ulica Pogodna” oraz lewej stronie drogi oznaczonej 
działką nr 656, położoną w miejscowości Kazimierz, gmina Lutomiersk, nadali 
nazwę: „ulica Rekreacyjna” i jest to nazwa przypisana do miejscowości Zdzie-
chów, gmina Lutomiersk, dla działek nr: 206/13, 206/12, 206/11, 206/10, 206/2, 
206/3, 206/4, 206/6 i 206/7.

Punktem wolne wnioski, interpelacje i zapytania zakończono XLIX Sesję 
Rady Gminy Lutomiersk. 

Jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiegoJubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego
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KONKURS FOTOGRAFICZNY
„OSOBLIWOŚCI DOLINY RZEKI NER”

W konkursie fotografi cznym „Osobliwości Doliny Rzeki Ner” zorgani-
zowanym przez Związek Gmin Nadnerzańkich zaproszone zostały Gmi-
ny Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Poddębice, Wartkowice, Świnice 
Warckie, Łęczyca, Grabów, Dąbie.

Celem konkursu było pogłębienie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony 
środowiska, rozbudzenie szacunku dla przyrody oraz aktywizacja i pro-
mocja działań ekologicznych w dolinie rzeki Ner. Konkurs kierowany był 
do uczniów szkół amatorsko zajmujących się fotografi ą.

Informacja o konkursie została przekazana do wszystkich szkół z tere-
nu naszej gminy. W dniu 15 kwietnia 2010r rozstrzygnięty został gminny 
etap konkursu.

Komisja oceniająca prace na szczeblu gminnym na czele z przewod-
niczącym Komisji Panem Tomaszem Świrk , bardzo uważnie obejrzała 
129 prac  8 uczniów Gimnazjum Lutomiersku. Uczniowie do konkursu 
przygotowywani byli przez nauczyciela gimnazjum Pana Sylwestra Po-
czesnego.

Prace były oceniane w 2 kategoriach wiekowych.
 I grupa – roczniki 1996-2002 
 II grupa – roczniki 1992-1995
Jury w swoich ocenach i przemyśleniach poza obiektywnymi kryteria-

mi co do zgodności tematycznej, jakości i estetyki prac wzięło również 
pod uwagę indywidualność spojrzenia artystycznego w zakresie wyboru 
kategorii i koncepcji wykonania fotografi i. Istotne znaczenie miały także 
możliwości warsztatowe i artystyczne wykonawców.Komisja starała się 
dostrzec zdjęcia niebanalne w swoim wyrazie, odchodzące od sztampy 
klasycznych widoków. Stąd zostały nagrodzone zdjęcia dostrzegające 
ciekawy wycinek rzeczywistości i oryginalne walory plastyczne oraz ko-
lorystyczne.

Po wnikliwych ocenach i analizach jury dokonało następującego wybo-
ru: 

 Grupa I 
 Udział brało 6 uczestników (106 zdjęć)
 I miejsce Adrianna Skępska 
 II miejsce Ewa Łopatecka
 II miejsce Marta Petera
 Grupa II 
 Udział brało 2 uczestników (23 zdjęcia)
 I miejsce Natalia Karasińska
 II miejsce Edyta Mrozowska

Zwycięzcom konkursku nagrody książkowe wręczył Wójt Gminy Luto-
miersk Tadeusz Borkowski.

KOMUNIKAT
Informujemy , iż od kwietnia 2010 r. w ramach realizacji Gminnego Progra-

mu Profi laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia-
łania Narkomanii w Gminie Lutomiersk,  dwa razy w miesiącu  - w czwartki 
– w godz. 14.00-16.00, w Gminnym Ośrodku Kultury, pok. nr 2 w Lutomier-
sku pełni dyżury Pani psycholog, która  służy pomocą terapeutyczną oso-
bom mającym problemy przede wszystkim z nadużywaniem alkoholu  oraz  
udziela pomocy  psychologicznej rodzinom w których występują problemy 
uzależnień.

V spływ kajakowy rzeką Ner
14 maja 2010 roku o godzinie 11.00 rozpoczął się w miejscowości Zimne 

V spływ kajakowy po rzece Ner. Uczestnicy spływu pokonywali 20 km odcinek 
rzeki do miejscowości Dąbie przez 2 godziny. Organizatorem imprezy promują-
cej walory przyrodnicze i krajobrazowe Doliny Neru był Związek Gmin Nadne-
rzańskich do którego należy również Gmina Lutomiersk.

Oprócz przedstawicieli samorządów należących do związku , kajakiem po 
Nerze płynęli również m. in. przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Pabia-
nicach,  pracownicy Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Łodzi oraz  Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi.  V Spływ Kajakowy, nad 
którym patronat objął Marszałek Województwa Łódzkiego powiązany był z roz-
strzygnięciem konkursu fotografi cznego „Osobliwości doliny rzeki Ner”.

W grupie I, tj. roczniku 1996-2002 wygrała Lidia Tańska z SP w Karszewie 
(Gmina Dąbie). W grupie II, rocznik 1992-1995 zwyciężyła Natalia Karasińska 
z Gimnajzum w Lutomiersku, a w grupie III, rocznik do 1991 włącznie pierw-
sze miejsce zajęła Iwona Szafrańska z Dąbia. Wyróżnienia otrzymali: Adrian-
na Skępska (Gimnazjum Lutomiersk), Marcin Wojtczak (Łęczyca) oraz Klaudia 
Rzońca i Emilia Kaźmierczak (obie Gimnazjum Konstantynów Łódzki). 

Zwycięzcą konkursu nagrody wręczyli przedstawiciele Zarządu Związaku 
Gmin Nadnerzańskich oraz Wójtowie i Burmistrzowie , którzy brali udział w spo-
tkaniu w Gminie Dąbie.

Święto Konstytucji Święto Konstytucji 

3-go Maja3-go Maja
Gminne uroczystości związane z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja rozpoczęły 

się od złożenia wiązanek kwiatów i zapalenia zniczy w miejscach pamięci na 
terenie gminy Lutomiersk przez władze samorządowe i kombatantów. O godzi-
nie 10.00 w Kościele Parafi alnym Matki Boskiej Szkaplerznej w Lutomiersku 
została odprawiona uroczysta msza święta przez  księdza Marka   Kowalskiego 
proboszcza parafi i oraz księdza kanonika Franciszka Jaciubka proboszcza pa-
rafi i w  Mikołajewicach. Dalsze obchody odbyły się w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Lutomiersku. Na początku odśpiewano hymn państwowy, a następnie 
okolicznościowe przemówienie wygłosił Pan Tadeusz Rychlik Przewodniczący 
Rady Gminy Lutomiersk. Program słowno muzyczny związany z uczczeniem 
219 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,  zaprezentowali uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku. 

ROK CHOPINOWSKI

W tym roku obchodzimy 200 –setną rocznicę urodzin największego pol-
skiego kompozytora Fryderyka Franciszka Chopina urodzonego 01.03.1810 
r. Jego wkład w rozwój światowej muzyki był nieoceniony, inspirował Rober-
ta Schumanna i Franciszka Liszta, stanowi natchnienie dla rzeszy polskich 
i światowych muzyków. Jego dzieła były i są ponadczasowe. Znaczenie 
utworów Chopina, wykracza poza wymiar artystyczny. Stał się legendą, 
jego twórczość jest bliska sercom wielu pokoleń Polaków i nie tylko. Jego 
muzyka będąc doskonałą wizytówką naszego kraju jest utożsamiana nie-
odłącznie z Polską. Z tego powodu Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił 
Rok 2010 Rokiem Chopinowskim. Międzynarodowym obchodom rocznico-
wym towarzyszą koncerty, odczyty i wystawy. 26 kwietnia władze samo-
rządowe, sołtysi i mieszkańcy Gminy Lutomiersk uczcili pamięć  Fryderyka 
Chopina poprzez wysłuchanie   utworów Chopina Poloneza As-dur opus 
53-trzecie oraz  Mazurka g-moll opus 24-czwarte Nr1 w interpretacji Pana 
Jakub Baszczyka oraz  Pana Karola Szwecha absolwentów Salezjańskiej 
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Lutomiersku im. Księdza 
Antoniego Chlondowskiego. 

DNI STRAŻAKA – 2010
Miesiąc maj jest szczególnym   miesiącem dla strażaków ponieważ 4 maj 

to dzień św. Floriana - patrona strażaków. W pierwszych  dniach  maja  odbyły 
się w naszej gminie  uroczyste apele i zbiórki poprzedzone mszami  świętymi. 
1 maja w godzinach popołudniowych  świętowali wszyscy strażacy  naszej gminy 
uczestnicząc w mszy św. w Klasztorze Salezjanów w Lutomiersku. Corocznym 
zwyczajem po mszy św. i uroczystym apelu samochody strażackie przejechały 
przez Lutomiersk. Natomiast w dniu 2 maja w godzinach przedpołudniowych  
druhowie z parafi i Kazimierz  brali udział w mszy św. która odbyła się w kościele 
parafi alnym w Kazimierzu.

Do wszystkich druhów skierowane zostały słowa podziękowania  i uznania 
za pełną poświęcenia służbę i działalność społeczną wobec drugiego człowieka 
i Ojczyzny o raz życzenia aby trud jaki podejmują był źródłem osobistej satysfak-
cji . Uroczystości uświetniała orkiestra z GOK w Lutomiersku.

Podziękowanie
Uczestnicy wyjazdu tematycznego „Szlakiem Fryderyka Chopina”, 

który  związany był z obchodami 200-setnej rocznicy jego urodzin, skła-
dają serdeczne podziękowanie Panu Wójtowi Tadeuszowi Borkowskie-
mu za zorganizowanie wspaniałego wyjazdu do Żelazowej Woli.

Wyrazy uznania i podziękowania składamy również Panu Sławomiro-
wi Marszałkowi, który zapewnił nam bezpieczną podróż do miejsc zwią-
zanych z  Naszym Wielkim Rodakiem.
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Na podstawie Ustawy z dnia 17 lipca  2009 na terenie kraju zostanie 
przeprowadzony Powszechny Spis rolny w terminie od 1 września do 31 
października 2010 r. wg stanu na dzień 30 czerwca 2010, godz. 24.00 

Powszechny Spis Rolny 2010  przeprowadzony będzie w celu:
 •   dostarczenia informacji z dziedziny rolnictwa w zakresie i terminach 

określonych przez Komisję Europejską,
 •  zapewnienia bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związa-

nych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji kra-
jowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi,

 •  analizy zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2002-2010,
 •  wykonania zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji dla 

potrzeb innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (FAO, 
OECD i inne),

 •  aktualizacji pospisowej statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i 
leśnych, a tym samym przygotowanie operatów do różnotematycznych 
badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa (w latach następnych).

PSR 2010 zostaną objęte gospodarstwa rolne osób fi zycznych i prawnych 
oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej. Ogółem 
w PSR 2010 badaniem będzie objętych ok. 1,8 mln podmiotów W ramach 
spisu zostanie też przeprowadzone badanie metod produkcji rolnej w 200 
tysiącach wylosowanych gospodarstw rolnych (osób fi zycznych - metodą 
reprezentacyjną, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających 
osobowości prawnej - metodą pełną).
Spisem objęte będą następujące elementy:

 -  ogólna charakterystyka gospodarstwa rolnego – uwzględniająca 
cechy adresowe siedziby użytkownika i siedziby gospodarstwa rolne-
go (m.in. informacje o użytkowniku gospodarstwa, opisanie struktury 
własnościowej użytków rolnych, działalności rolniczej i innej niż rolni-
cza prowadzonej w gospodarstwie rolnym).

  -  użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów – informacje o ogól-
nej powierzchni gruntów gospodarstwa, w podziale na kategorie użyt-
kowania oraz powierzchni zasiewów poszczególnych upraw rolnych,

  -  zwierzęta gospodarskie – stan liczebności i struktura pogłowia zwie-
rząt gospodarskich poszczególnych gatunków,

 -  ciągniki, maszyny rolnicze i urządzenia – dane o liczbie ciągników 
własnych i wspólnych, w podziale na klasy mocy silnika oraz liczbie 
wybranych maszyn i urządzeń rolniczych,

  -  zużycie nawozów – dane w czystym składniku o ilości stosowanego 
nawożenia mineralnego, wapniowego oraz nawożenia organicznego 
pochodzenia zwierzęcego,

 -  pracujących w gospodarstwie rolnym – informacje o wielkości i 
strukturze zasobów pracy w rolnictwie (uwzględniane będą wszystkie 
osoby wykonujące pracę w gospodarstwie rolnym w ciągu 12 miesięcy 
poprzedzających badanie),

 -  struktura dochodów gospodarstwa rolnego z użytkownikiem gospo-
darstwa rolnego oraz korzystanie z programów wsparcia dla rolnic-
twa – informacje o dochodach z tytułu prowadzenia rolniczej działal-
ności gospodarczej, pozarolniczej działalności gospodarczej, pracy 
najemnej, emerytur i rent oraz innych źródeł niezarobkowych poza 
emeryturą i rent, o fakcie korzystania przez gospodarstwo z płatno-
ści do gruntów ornych i programów wsparcia rozwoju obszarów wiej-
skich,

 -  metody produkcji rolniczej (wpływ rolnictwa na środowisko) – 
m.in. informacje o metodach uprawy gleby, zabezpieczania gleby 
przed wypłukiwanie składników pokarmowych, zabiegach przeciwero-
zyjnych, systemach utrzymania zwierząt gospodarskich. 

Obowiązek udzielania odpowiedzi
1.  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady stanowi, iż: „Niniej-

sze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane 
we wszystkich Państwach Członkowskich”. Oznacza to, że spis jest 
obowiązkowo przeprowadzany we wszystkich krajach członkowskich 
Unii Europejskiej – zgodnie z kalendarzem i standardami UE.

2.  Obowiązek udzielania odpowiedzi wynika z ustawy o powszechnym 
spisie rolnym

3.  Użytkownicy gospodarstw rolnych osób fi zycznych, a w  razie ich nie-
obecności inne pełnoletnie osoby w gospodarstwie domowym, obo-
wiązani są do udzielenia ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z praw-
dą odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu spisowym.

4.  Osoby działające w imieniu osób prawnych oraz jednostek organiza-
cyjnych niemających osobowości prawnej, obowiązane są do udzie-
lenia ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na 
pytania zawarte w formularzu spisowym.

5.  Udzielenie odpowiedzi niezgodnych ze stanem faktycznym oraz od-
mowa udzielenia odpowiedzi pociągają za sobą skutki prawne  prze-
widziane w przepisach art. 56 i 57 ustawy o statystyce publicznej.

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010

Sukces uczennic ze Szkoły Podstawowej w Lutomiersku
– II miejsce w powiatowych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Przygotowania do eliminacji szkolnych Ogólnopolskiego Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym rozpoczęły się już w pierwszych 
tygodniach 2010 roku. Swój udział w konkursie zgłosiło 10 uczniów 
ze Szkoły Podstawowej w Lutomiersku. Uczestnicy przygotowywa-
li się z zakresu znajomości znaków drogowych, przepisów kodeksu 
drogowego, zasad udzielania pierwszej pomocy (wykorzystując m.in. 
Internet i zasoby pracowni multimedialnej biblioteki szkolnej) oraz 
ćwiczyli jazdę na rowerach po torze przeszkód i w miasteczku ruchu 
drogowego.

Odpowiedzialny za przygotowanie uczniów do turnieju nauczyciel – 
Tadeusz Cyrulski, spotykał się również indywidualnie z uczestnikami 
tłumacząc im trudniejsze zagadnienia i monitorując postęp wiedzy. 
Na początku kwietnia przeprowadzono eliminacje szkolne (test i tor 
przeszkód), co pozwoliło wyłonić zespół reprezentujący Szkołę Pod-
stawową w Lutomiersku.

Do następnego etapu zakwalifi kowały się: Natalia Antoniewicz, An-
gelika Malinowska i Klaudia Olejniczak. Wymienione uczennice klasy 
piątej wzięły udział w powiatowym etapie Ogólnopolskiego Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Miało to miejsce 22 kwietnia 

2010 roku na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Pabianicach. Zawo-
dy składały się z części teoretycznej (test), przejazdu po torze prze-
szkód i w symulowanym ruchu miejskim. Podczas turnieju uczestnicy 
musieli dodatkowo zmagać się z porywami zimnego wiatru niosącego 
niekiedy opady deszczu, a nawet gradu.

Mimo wszystkich przeciwności drużyna debiutantek z Lutomierska 
zdobyła zaszczytne drugie miejsce konkurując z najlepszymi w po-
wiecie pabianickim zespołami. Był to najwyższy wynik w historii szko-
ły. Warto odnotować z satysfakcją, że Klaudia Olejniczak była jedyną 
uczestniczką turnieju, która bezbłędnie rozwiązała trudny test ze zna-
jomości przepisów kodeksu drogowego. Z nagród, które otrzymały 
dziewczyny najbardziej ucieszyły je nowoczesne sportowe zegarki.

Gratulujemy Natalii Antoniewicz, Angelice Malinowskiej i Klaudii 
Olejniczak, wspaniałego osiągnięcia i życzymy im, aby w przyszłym 
roku udało się poprawić uzyskany wynik. Pozostałych uczniów nama-
wiamy do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności podczas Turnieju 
BRD w przyszłym roku, nie tylko dla własnej satysfakcji i z powodu 
nagród. Dzięki udziałowi w zawodach na pewno staniecie się bardziej 
bezpiecznymi uczestnikami ruchu drogowego.

Z ŻYCIA SZKÓŁ

KOMUNIKAT AGENCJI RYNKU ROLNEGO
Agencja Rynku Rolnego informuje, że zgodnie z przepisem §1 roz-

porządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o 
przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siew-
nego kategorii elitarny lub kwalifi kowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej 
dopłaty (Dz.U. Nr 54, poz. 328) uległ skróceniu końcowy termin składania 
wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia 
materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifi kowany mającej charakter 
pomocy de minimis w rolnictwie. 

W/w wnioski można składać w oddziałach terenowych Agencji w terminie 
od 15 stycznia do 25 czerwca 2010 r.
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27.04.2010r. w Szkole Podstawowej w Lutomiersku odbyła się kolejna 
edycja konkursu Omnibus pod hasłem „Wiem prawie wszystko”. W kon-
kursie wzięło udział 30 uczniów z klas I – III. Zadaniem uczestników  było 
rozwiązanie zadań testowych z zakresu treści polonistycznych, matema-
tycznych i środowiska społeczno-przyrodniczego. Nad prawidłowym prze-
biegiem konkursu czuwała komisja w składzie: p. v–ce dyrektor Cecylia 
Bujnowicz–Wasilewska, p. Anna Rosiak 

i p. Emilia Lichańska. Jury wyłoniło zwycięzców z największą ilością 
punktów. I miejsce egzekwo zajęli: Zofi a Błażejewska, Michalina Pawlak, 
Agata Gądzia i Barbara Zych. II miejsce egzekwo zajęli: Marta Sadyś, Ewe-
lina Jarocińska, Mateusz Lopka, Juliusz Białas, Aleksandra Grabarczyk 
i Alicja Sowińska. 

III miejsce egzekwo zajęli: Oliwia Antkiewicz, Adam Nowak, Denis Sęcz-
kowski, Patryk Szymczak, Martyna Janczak i Jakub Dudczak. Gratulujemy 
i życzymy wielu sukcesów.  

Z ŻYCIA SZKÓŁ

Majowe święto  
30 kwietnia 2010 roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku wzięli udział w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja. Uroczystość 

rozpoczęła się mszą świętą w intencji Ojczyzny. W Gminnym Ośrodku Kultury dzieci zaprezentowały program słowno – muzyczny. Zaprosiły widzów do wspólnej 
podróży w przeszłość, żeby uczcić 219 rocznicę uchwalenia tego historycznego dokumentu.

Uczniowie klas szóstych wystąpili w roli wybitnych naukowców, aby przypomnieć wydarzenia z 1791 roku. Dyskusja historyków połączona z prezentacją multi-
medialną przybliżyła wszystkim przybyłym na uroczystość sytuację, jaka panowała w Rzeczypospolitej w czasach panowania króla Stanisława Augusta Poniatow-
skiego. Pieśni patriotyczne w wykonaniu szkolnego chóru wprowadziły mieszkańców Lutomierska w atmosferę i klimat tamtego majowego dnia.

 Agnieszka Sobczak

Festyn szkolny ,,Szkoła dzieciom’’

Dnia 15 maja na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej im. M. Ko-
nopnickiej po raz kolejny odbył się festyn, zorganizowany przez Radę Ro-
dziców, dyrektora szkoły i nauczycieli. Na początku imprezy pani dyrektor 
Anna Skępska powitała wszystkich uczestników i podziękowała sponso-
rom za hojność i zrozumienie potrzeb szkoły.

W dalszej części uczestnicy festynu podziwiali występy uczniów którzy 
zaprezentowali się w repertuarze ,,Do grającej szafy grosik wrzuć’’ śpie-
wając piosenki z różnych lat i okresów muzycznych. Dla najmłodszych 
uczestników festynu przygotowano wiele atrakcji min. dmuchaną zjeż-
dżalnię, skocznię. Starsze dzieci wzięły udział w turnieju sportowym.

Uczestnicy festynu chętnie posilali się potrawami z grilla przygotowa-
nymi według tradycyjnych przepisów i wiejskim chlebem ze smalcem. 
Kosztowali ciasta z domowych wypieków. Dużym zainteresowaniem cie-
szyła się loteria fantowa, w której każdy z sześciuset losów wygrywał. 

O godzinie 20.00 wylosowano nagrody główne: rower górski, aparat 
cyfrowy, komplet sztućców,  komplet foteli oraz DVD. Podczas trwania 
festynu goście bawili się do późnych godzin wieczornych przy muzyce 
zespołu Aplauz z Aleksandrowa Łodzkiego. Wspólnemu biesiadowaniu 
sprzyjała przyjazna, miła atmosfera, jaką wytworzyli uczestnicy festynu. 

Całkowity dochód z imprezy został przeznaczony na potrzeby szkoły 
w Kazimierzu. 

,,Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada lecz przez to, kim 
jest, nie przez to, co ma lecz przez to, czym dzieli się z innymi..’’

Jan Paweł II

Wycieczka klas 0 – III
,,Szlakiem dawnych zawodów’’

Święto Patrona szkoły
Marii Konopnickiej

Dnia 13 maja uczniowie klas 0 – III pod opieką nauczycieli: A. Wi-
śniewskiej, B. Kacprzak i M. Głodny udali się na wycieczkę. Celem 
jej było zapoznanie uczniów z ginącymi zawodami, które dawniej były 
bardzo popularne, a dziś nie ma na nie zapotrzebowani. Zwiedzi-
li wytwórnię naczyń z gliny, która ma 200-letnią tradycję i pracow-
nię garncarską w Bolimowie. Poznanie specyfi kę zawodu garncarz. 
Obserwowali sposób toczenia gliny. Wysłuchali legendy i opowieści 
związanych z Bolimowem. Indywidualne, samodzielne  toczyli naczy-
nia z gliny i przywieźli je ze sobą jako pamiątkę z wycieczki. W Piąt-
ku zwiedzili plantację wikliny, obejrzeli pokaz wyplatania wikliny oraz 
nauczyli się podstawowych splotów wykonywanych z różnej grubo-
ści i koloru witek wiklinowych. W miejscowości Dzierżązna odwie-
dzili starą kuźnię. Wysłuchali gawędy dotyczącej roli kowala na wsi. 
Obejrzeli wyposażenie i podstawowe narzędzia kuźni. Uczestniczyli 
w pokazie kucia podkowy tradycyjną metodą. Zwiedzili młyn wodny, 
obejrzeli pokaz od ,,ziarenka do mąki’’ i przyjrzeli się pracy tartaku 
mechanicznego. Z wieloma pamiątkami oraz podkową wykutą przez 
kowala, ofi arowaną szkole ,,na szczęście’’ uczniowie wrócili zadowo-
leni i bogatsi o nowe doświadczenia do szkoły.

Dnia 21 maja w Szkole Podstawowej w Kazimierzu odbyło się 
święto patrona szkoły. W tym roku uczczono 100 – lecie  śmierci 
patronki szkoły Marii Konopnickiej. Obchody święta rozpoczęły się 
mszą świętą w kościele w Kazimierzu. Następnie odbyła się akade-
mia z udziałem zaproszonych gości. Po uroczystej części ofi cjalnej, 
wręczono dyplomy i nagrody uczniom konkursów, które odbywają 
się tradycyjnie w tygodniu poprzedzającym obchody święta patrona. 
Należały do nich: konkurs recytatorski pt.: ,,O czym ptaszek śpie-
wa?’’ i plastyczny pt.: ,,Twórczość M. Konopnickiej widziana oczy-
ma dziecka’’ przygotowane i przeprowadzone przez A. Wiśniewską, 
B. Kacprzak, M. Głodny i I. Podstawczyńską. Wręczono też  nagrody 
laureatom konkursu zorganizowanego przez bibliotekę szkolną pt.: 
,,Okładka do książki M. Konopnickiej’’. W dalszej części uroczy-
stości zgromadzeni goście i nauczyciele obejrzeli przedstawienie 
pt.: ,,O sierotce Marysi’’. Mali aktorzy w scenerii z epoki przypomnie-
litreść jednej z najbardziej znanych bajek M. Konopnickiej. Uroczy-
stość przygotowały A. Wiśniewska, I. Podstawczyńska.

Akademia z okazji Rocznicy
Konstytucji 3 -  go Maja

,,Świeci słoneczko majowe, biją dzwony w kościele. Na dziedzińcu 
zamkowym, przygrywają kapele. Na królewskim fotelu, króla Stasia 
cień siada i jak niegdyś przed laty rozpoczęła się rada.’’ Tym fragmen-
tem wiersza rozpoczęto w szkole w Kazimierzu obchody Święta 3 – go 
Maja. Uczniowie klas starszych przypomnieli uczestnikom akademii 
wydarzenia tamtych dni i okoliczności powstania najważniejszego dla 
Polski dokumentu – Konstytucji. Barwne stroje z epoki oraz śpiewane 
pieśni nadały koloryt uroczystości i uzmysłowiły uczniom, że należy 
pamiętać o historii własnego kraju i kultywować ważne wydarzenia. 
Akademię przygotowała p. Anna Adaszyńska – nauczycielka historii.

Omnibus 2010

Dyrektor szkoły, nauczyciele i Rada Rodziców
składają serdeczne podziękowania

panu Tadeuszowi Borkowskiemu – Wójtowi Gminy Lutomiersk,
sponsorom i darczyńcom, którzy wspomogli szkołę finansowo i 

materialnie, przyczyniając się do organizacji
festynu ,,Szkoła dzieciom’’.
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Gospodarka drogowa w maju 2010r.

1/  Zakończono  zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 108204 
E Babiczki – gr. m. Konstantynów Łódzki ”  na które gminie przyznano dotację 
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wys. 131.138,88 zł.

2/  Trwają prace drogowe na zadaniach :    
„Przebudowa ulicy Kopernika i zatoki postojowej przyjezdniowej w Lutomiersku”za 
kwotę 92.760,75 zł.

„ Przebudowa odcinka ulicy Kąpieliskowej w Lutomiersku” za kwotę 70.609,70 zł.
„  Przebudowa odcinka ulicy Jordana w Lutomiersku” za kwotę 75.146,06 zł.
„  Przebudowa ulicy Sportowej w Lutomiersku ” za kwotę 41.513,55 zł.
„  Przebudowa odcinka ulicy Wschodniej i Północnej w Kazimierzu” za kwotę 

188.337,50 zł.
    W najbliższych dniach rozpocznie się przebudowa Pl. Jana Pawła II w Lutomiersku 

za kwotę 81.964,11 zł.
3/  W ramach zadania pn: „ Zagospodarowanie działki nr 404 w Lutomiersku na plac 

zabaw dla dzieci” wykonano :
 -  oczyszczenie, nawiezienie ziemi urodzajnej i wyrównanie  terenu działki za kwotę 

4.000,-zł;
 - obsianie terenu trawą;
 - ogrodzenie działki z paneli kolorowych za kwotę 6.679,50 zł.
4/  Na ulicy Przełajowej w Lutomiersku zamontowano progi zwalniające wraz z ozna-

kowaniem za kwotę 3.660,-zł. 
5/  Do prac drogowych zakupiono kosiarkę bijakową wysięgnikową za kwotę 32.940,- zł.

„Mijanka tramwajowa Kazimierz ” po staremu ….
W związku z planowaną przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach reali-

zacją przebudowy ulicy Kilińskiego od drogi wojewódzkiej nr 710 do Przed-
szkola Sióstr Urszulanek w Kazimierzu i zamierzeniem  rozebrania „mijanki 
tramwajowej Kazimierz”, Gmina Lutomiersk jako  współwłaściciel linii ko-
munikacyjnej „43” oraz właściciel torowisk i infrastruktury tramwajowej na 
terenie gminy nie wyraziła zgody na demontaż w/w mijanki. Dla realizacji 
przebudowy ulicy Kilińskiego w Kazimierzu naszym zdaniem likwidacja mi-
janki nie jest konieczna, gdyż rów odwadniający może być zlokalizowany po 
drugiej stronie ulicy, co pozwoliłoby na pozostawienie mijanki w istniejącym 
stanie. Rozebranie byłoby prawdopodobnie działaniem nieodwracalnym, 
które spowodowałoby trwałe usunięcie mijanki z infrastruktury tramwajowej 
na terenie gminy. W  przyszłości mijanka przy zwiększeniu częstotliwości 
kursowania tramwajów może być nieodzowna jak również jest konieczna 
do prowadzenia całorocznych prac utrzymaniowych torowiska. Istniejąca 
mijanka w żaden sposób nie zakłóca ruchu ulicznego i w związku z tym jej 
likwidacja i planowana budowa  rowu odwadniającego na w/w odcinku to-
rowiska jest w naszej ocenie bezzasadna. Przedstawione wyżej argumenty 
popiera  Pan Bogdan Rynkiewicz – Prezes Zarządu Spółki „Tramwaje Pod-
miejskie ” w Łodzi.

Sięgnijmy trochę do  historii…
Tramwaj linii nr 43 ( „ linia lutomierska”) kursuje z łódzkiego osiedla Stoki 

przez Konstantynów Łódzki do Lutomierska. Jest to linia licząca niespełna 
30 km długości, a tym samym jest trzecią co do długości linią tramwajową 
w Polsce oraz jedną z najdłuższych w Europie. Linia posiada tez wariant 
skrócony, oznaczony jako 43 bis na odcinku Łódź Stoki – Konstantynów 
Łódzki oraz Stoki – Zdrowie. Obecnie linię te obsługuje przedsiębiorstwo 
Tramwaje Podmiejskie. Trasa linii 43/43 bis przebiega wzdłuż drogi woje-
wódzkiej nr 710

Pierwszy tramwaj w kierunku Lutomierska pojechał 1 lipca 1929r. Tra-
sa do 1931r. kończyła się wówczas przy drodze do Kazimierza, gdyż nie 
było jeszcze gotowego mostu nad rzeką Ner. Dzisiaj jest to przedostatni 
przystanek na trasie, a tramwaje zawracają na pętli tramwajowej okalającej 
lutomierski rynek 

Źródło:  tekst z dokumentu Komunikacja miejska w Łodzi i okolicach- 80 
lat linii tramwajowej Łódź – Lutomiersk,  wikipedia. 

NOWY SOŁTYS W SOŁECTWIE ZALEW
W związku ze śmiercią Sołtysa Sołectwa Zalew – Pana Je-

rzego Magnuskiego,  podczas zebrania wiejskiego SOŁECTWA 
ZALEW, które odbyło się  11 maja 2010 roku, wybrano jedno-
głośnie w głosowaniu tajnym nowego sołtysa - Panią Teresę 
Magnuską. 

Zdecydowane NIE przeciwko 
składowaniu CO2 na terenie 

Gminy  Lutomiersk
W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców dotyczącymi badań geolo-

gicznych planowanych do realizacji na zlecenie PGE Elektrownia Bełchatów  
S.A. przez Geofi zykę Toruń  na terenie Gminy Lutomiersk odbyły się zebra-
nia wiejskie w miejscowościach : Prusinowice w dniu 7 maja 2010r., Kazimierz 
w dniu 8 maja 2010r.,  Zalew   w dniu 11 maja 2010r., Mirosławice  w dniu 
12 maja 2010r .  

Na wszystkich spotkaniach przedstawiono podjęte przez gminę działania 
zmierzające do wstrzymania przeprowadzenia  badań geologicznych pod kątem 
składowania dwutlenku węgla  w strukturach geologicznych na terenie Gminy 
Lutomiersk. 

Rada Gminy Lutomiersk w dniu 29 marca 2010r. podjęła uchwałę w spra-
wie wyrażenia sprzeciwu wobec zamierzeń PGE Elektrownia Bełchatów S.A. 
z siedzibą w Bełchatowie dotyczących zatłaczania i składowania w strukturach 
podziemnych dwutlenku węgla na terenie gminy Lutomiersk.

W dniu 29 kwietnia 2010r. w Starostwie Powiatowym w Zgierzu odbyła się 
konferencja Samorządowców Województwa Łódzkiego poświęcona  tematowi 
„Zatłaczania i składowania w strukturach podziemnych CO2  - szanse i zagro-
żenia”.  Stanowisko Samorządowców Województwa Łódzkiego wyrażające zde-
cydowany sprzeciw  wobec zamierzeń Elektrowni Bełchatów podjęte podczas 
konferencji zostało  skierowane do Andrzeja Kraszewskiego – Ministra Środo-
wiska. 

Zebrano w sołectwach gminy Lutomiersk około 1500 podpisów mieszkań-
ców  pod protestem przeciwko powstaniu składowiska CO2 na terenie gminy 
Lutomiersk. 

Ponadto Gmina Lutomiersk  złożyła w dniu 25.02.2010r. skargę do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego  w Warszawie na decyzję ostateczną  Mi-
nistra Środowiska  z dnia 01.02.2010r.  umarzającą postępowanie w sprawie 
ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją Ministra Środowiska 
z dnia 02.10.2010r. zatwierdzającą „Projekt Prac geologicznych dla rozpozna-
nia  struktury Lutomiersk – Tuszyn pod kątem jej przydatności do składowania 
dwutlenku węgla”  -  odmawiająca Gminie Lutomiersk przymiotu strony w toczą-
cym się postępowaniu. Do dnia 26.05.2010r.  – nie wpłynęło do urzędu gminy 
rozpatrzenie skargi.

Mamy nadzieję, że podjęte w tej sprawie  przez Wójta i Radę Gminy Luto-
miersk  działania pozwolą na skuteczne zablokowanie inwestycji PGE Elektrow-
nia Bełchatów S.A. polegającej na zlokalizowaniu składowiska CO2 na terenie 
naszej gminy. 

ZESPÓŁ „SZYCHA” ZESPÓŁ „SZYCHA” 
W WIŚNIOWEJ GÓRZEW WIŚNIOWEJ GÓRZE

W dniu  22 maja 2010 r.  odbył się II Festiwal Piosenki Zapomnianej 
w Wiśniowej Górze.  Festiwal stanowił jedną z form realizacji programu 
inspirowania i kultywowania autorskiej twórczości artystycznej oraz trady-
cji regionalnych w województwie. Gminę Lutomiersk reprezentował Zespół 
Folklorystyczny „Szycha” z Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku.



Strona 9 WIADOMOŚCILUTOMIERSKIE

INFORMACYJNY BIULETYN SAMORZĄDOWY

maj 2010

PROJEKT KROK W PRZYSZŁOŚĆ WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘPROJEKT KROK W PRZYSZŁOŚĆ WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ
EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPOŁECZNEGO EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

W RAMACH PODDZIAŁANIA  7.1.1  PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKIW RAMACH PODDZIAŁANIA  7.1.1  PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Jeśli korzystasz z pomocy społecznej i jesteś bezrobotnym lub masz trudną sytuację na rynku pracy (np. umowa na 
czas określony, zagrożenie zwolnieniem) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku zaprasza Cię do udzia-

łu w projekcie  KROK W PRZYSZŁOŚĆ.

W ramach projektu organizowane są dla Ciebie warsztaty rozwijające umiejętności osobiste, społeczne oraz kursy za-
wodowe. Możesz skorzystać z indywidualnej pomocy doradcy zawodowego, psychologa lub prawnika.

Oferujemy również różne formy zajęć związanych z aktywną integracją (np. wycieczka, spotkania).

  Wnioskodawca
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
 Pl. Jana Pawła II     
 95-083  Lutomiersk   
 tel. (43)677-50-11 wew.139
      

   
 GMINA LUTOMIERSK 

Obwieszczenie
Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 26 maja 2010 r.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 68 poz. 449), podaję do publicznej wiadomości Uchwałę Rady Gminy Lutomiersk Nr XLVIII/339/10 z dnia 26 
kwietnia 2010 r. w sprawie zakazu poboru wody 

Na podstawie art. 40 ust. 3 i 4 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,  poz. 
717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,  poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 
180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, 
poz. 230) w związku z art. 3 ust. 1 i art. 5 ust. 1 ustawy  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858; z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97; z 2010 r. Nr 47, 
poz. 278 ) Rada Gminy Lutomiersk uchwala, co następuje:

 § 1.  Wprowadza się zakaz poboru wody z wodociągów gminnych do podlewania trawników od 1 czerwca 2010 r. do 31 sierpnia 
2010 r.

§ 2.  Zakaz, o którym mowa w § 1, wprowadza się ze względu na konieczność ochrony życia i zdrowia mieszkańców Gminy Lu-
tomiersk przed skutkami braku wody w gminnej sieci wodociągowej. Gminne wodociągi posiadają ograniczone moce wydo-
bywcze i produkcyjne. Znacząco zwiększone zapotrzebowanie na wodę spowodowane podlewaniem trawników w okresie 
letnim wywoła obniżenie ciśnienia w sieci wodociągowej, czego skutkiem będą niedobory wody w sieci. 

§ 3.   Za naruszenie zakazu określonego w § 1 przewiduje się karę grzywny wymierzoną w trybie i na zasadach określonych 
w prawie o wykroczeniach. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutomiersk.
§ 5. 1.  Uchwała wchodzi w życie w terminie 3 dni od dnia jej ogłoszenia w drodze obwieszczenia na terenie Gminy Lutomiersk. 
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

 Wójt Gminy Lutomiersk
   /-/ Tadeusz Borkowski
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INFORMACJA 
WÓJTA GMINY LUTOMIERSK

z dnia 22 kwietnia 2010 r.
w sprawie zapewnienia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie

urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
Na podstawie art. 78b ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 

47, poz. 544; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 57, poz. 507, Nr 130, poz. 1188; z 2004 r. Nr 25, poz. 219; z 2005 r. Nr 
160, poz. 1346; z 2006 r. Nr 218,poz. 1592; z 2007 r. Nr 112, poz. 766; z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 196, poz. 1218; z 2009 r. Nr 119, poz. 999, 
Nr 202, poz. 1547, Nr 213, poz. 1651 i poz. 1652) podaję do wiadomości publicznej wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie 
urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych.

 I. Miejsca wyznaczone na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych:
 1. tablice sołeckie w ilości 33 szt.
 2. tablice:
     - przy Pl. Jana Pawła II
     - przy Szkole Podstawowej w Kazimierzu
     - przy Szkole Podstawowej w Szydłowie
     - przy Świetlicy RZD w Puczniewie
     - przy Gimnazjum we Wrzącej

 II. Miejsca wyznaczone na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych:
 1. słupy ogłoszeniowe:
     - przy Pl. Jana Pawła II w Lutomiersku
     - przy Pl. Kościuszki w Kazimierzu
 2. tablice:
     - przy Pl. Jana Pawła II w Lutomiersku
     - przy Szkole Podstawowej w Kazimierzu
     - przy Szkole Podstawowej w Szydłowie
     - przy Świetlicy RZD w Puczniewie
     - przy stadionie sportowym w Lutomiersku 

Lutomiersk, dnia 11.05.2010 r. 

OGŁOSZENIE   Wójta Gminy LutomierskOGŁOSZENIE   Wójta Gminy Lutomiersk
o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów 
położonych w obrębach geodezyjnych: Babice i Babiczki, Malanów, Trupianka Orzechów, Madaje Nowe oraz Charbice 

Dolne, Charbice Górne i Szydłów 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 
późn. zm.) oraz uchwały nr XXI/130/08 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Babice i Babiczki w Gminie Lutomiersk, 
uchwały nr XXI/139/08 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Malanów, Trupianka Orzechów, Madaje Nowe w Gminie 
Lutomiersk i uchwały nr XXI/138/08 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Charbice Dolne, Charbice Górne i Szydłów w 
Gminie Lutomiersk,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów poło-
żonych w obrębach geodezyjnych: Babice i Babiczki, Malanów, Trupianka Orzechów, Madaje Nowe oraz Charbice Dolne, Charbice Górne i 
Szydłów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 19 maja 2010 r. do 17 czerwca  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 27 maja 2010  r. w  siedzibie Urzędu 
Gminy w Lutomiersku, Pl. Jana Pawła II nr 11 – pokój nr 2, od godz. 12:00 do 13:00 .

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 1 lipca 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 1 lipca   2010 r.

 Wójt Gminy Lutomiersk
  /-/ Tadeusz Borkowski
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I N F O R M A C J A
Wójta Gminy Lutomiersk
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24a ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 
544; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 57, poz. 507, Nr 130, 
poz. 1188; z 2004 r. Nr 25, poz. 219; z 2005 r. Nr 160, poz. 1346; z 2006 r. Nr 218, 
poz. 1592; z 2007 r. Nr 112, poz. 766; z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 196, poz. 1218; 
z 2009 r. Nr 119, poz. 999, Nr 202, poz. 1547, Nr 213, poz. 1651 i poz. 1652), podaję 
do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania 
oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych na obszarze gminy 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 

16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wo-
jewództw, w których przeprowadzone zostanie głosowanie w wyborach Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. 

Numer
obwodu

głosowania

Granice obwodu głosowania
/sołectwa/

Siedziba obwodowej komisji
wyborczej /adres/

1. Antoniew, Czołczyn, Dziekta-
rzew, Lutomiersk

Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku, 
Pl. Jana Pawła II nr 13 tel. 677-59-69

2.

Albertów, Babice, Babiczki, Ka-
zimierz, Mirosławice, Stanisła-

wów Stary, Zdziechów

Szkoła Podstawowa w Kazimierzu  ul. 
Sienkiewicza nr 25 tel. 677-60-26 lokal 
przystosowany do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych

3.
Franciszków, Mianów, Pucz-

niew, Wola Puczniewska, Żura-
wieniec

Świetlica Rolniczego Zakładu Doświad-
czalnego w Puczniewie nr 74

4.

Charbice Dolne, Charbice Gór-
ne, Jerwonice, Madaje Nowe, 
Malanów, Orzechów, Szydłów, 

Szydłówek

Szkoła Podstawowa w Szydłowie nr 1 
tel. 677-56-28 lokal przystosowany do 
potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5.
Bechcice, Florentynów, Legen-

dzin, Mikołajewice, Prusinowice, 
Wrząca, Zalew

Gimnazjum we Wrzącej, ul. Piłsudskie-
go nr 1 tel. 677-51-02

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu głosowania w godzinach 6.00-20.00

 /-/ Wójt Gminy
 Tadeusz Borkowski
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I  N  F  O  R  M  A  C  J  A
Wójta Gminy Lutomiersk
z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Na podstawie art. 49c ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544; z 2002 r. 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 57, poz. 507, Nr 130, poz. 1188; 
z 2004 r. Nr 25, poz. 219; z 2005 r. Nr 160, poz. 1346; z 2006 r. Nr 218, poz. 1592; 
z 2007 r. Nr 112, poz. 766; z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 196, poz. 1218; z 2009 r. 
Nr 119, poz. 999, Nr 202, poz. 1547, Nr 213, poz. 1651 i poz. 1652),

informuję o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa
do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania oraz zgody na jego 
przyjęcie dla wyborców wpisanych do rejestru wyborców Gminy Lutomiersk, można 
składać do Wójta Gminy Lutomiersk najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów tj. do 
10 czerwca 2010 r. na formularzu wraz z załącznikami w Urzędzie Gminy Lutomiersk 
Pl. Jana Pawła II nr 11 pokój nr 3/4 w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki w 
poniedziałki w godz. 9.00-17.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Wzory wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania oraz zgody 
na jego przyjęcie stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

21 kwietnia 2010 r. w sprawie sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania 
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 66, poz. 426), dostęp-
ne są w Urzędzie Gminy Lutomiersk oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Lutomiersk.

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące głosowania przez pełnomocnika zamieszczo-
ne są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl.

 Wójt Gminy
 /-/ Tadeusz Borkowski
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I  N  F  O  R  M  A  C  J  A
Wójta Gminy Lutomiersk
z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Na podstawie art. 30a, art. 31 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wy-
borze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U.  z 2000 r. Nr 47, poz. 
544; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 57, poz. 507, Nr 130, poz. 1188; 
z 2004 r. Nr 25, poz. 219; z 2005 r. Nr 160, poz. 1346; z 2006 r. Nr 218, poz. 1592; z 2007 r. 
Nr 112, poz. 766; z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 196, poz. 1218; z 2009 r. Nr 119, poz. 999, 
Nr 202, poz. 1547, Nr 213, poz. 1651 i poz. 1652), informuję:

1/  wyborcy niepełnosprawni na swój wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóź-
niej w 5 dniu przez dniem wyborów tj. do 15 czerwca 2010 r. mogą zostać dopi-
sani do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród 
obwodów przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych tj. do Obwodu 
Nr 2 w Kazimierzu lub Obwodu Nr 4 w Szydłowie;

2/  wyborcy przebywający czasowo na obszarze gminy oraz wyborcy nigdzie nie 
zameldowani przebywający na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień 
wyborów, mogą zostać dopisani do spisu wyborców na własny wniosek wniesio-
ny najpóźniej w 10 dniu przez wyborami tj. do 10 czerwca 2010 r.;

3/  wyborcy zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów mogą otrzymać na 
swoje żądanie dwa zaświadczenia: o prawie do głosowania w dniu pierwszego 
głosowania oraz o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

W Urzędzie Gminy Lutomiersk Pl. Jana Pawła II nr 11 pokój nr 3/4 w godzinach 
pracy urzędu tj. w poniedziałki w godz. 900 – 1700  oraz od wtorku do piątku w godz. 
730 - 1530 wydaje się zaświadczenia o prawie do głosowania a także przyjmowane 
są wnioski o dopisanie do spisu zawierające nazwisko i imiona, imię ojca, datę uro-
dzenia, numer ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania na terenie gminy oraz posia-
dany adres zameldowania na pobyt stały.

 Wójt Gminy
 /-/ Tadeusz Borkowski
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OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 17 maja 2010 r.
o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzo-

nych na dzień 20 czerwca 2010 r.
Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rze-

czypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) Państwowa Komisja Wyborcza po-
daje do wiadomości wyborców dane kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r., w tym treść złożonego przez kan-
dydata oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. 
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 
oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.1)), zwanej dalej 
„powołaną ustawą", w zakresie określonym w art. 13 tej ustawy: 

1)   JUREK Marek, lat 49, wykształcenie wyższe historyczne, wykonujący zawód histo-
ryka, miejsce pracy: Fundacja Św. Benedykta, zamieszkały w Wólce Kozodawskiej 
gmina Piaseczno, członek Prawicy Rzeczypospolitej;

2)   KACZYŃSKI Jarosław Aleksander, lat 61, wykształcenie wyższe prawnicze, poseł 
na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Warszawie;

3)   KOMOROWSKI Bronisław Maria, lat 58, wykształcenie wyższe historyczne, poseł na 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Warszawie, członek Platformy Obywa-
telskiej Rzeczypospolitej Polskiej;

4)   KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard, lat 67, wykształcenie wyższe fi lozofi czne, wyko-
nujący zawód publicysty i wydawcy, miejsce pracy: Ofi cyna Konserwatystów i Libe-
rałów, zamieszkały w Józefowie, powiat otwocki, członek partii politycznej Wolność 
i Praworządność;

5)   LEPPER Andrzej Zbigniew, lat 56, wykształcenie średnie, wykonujący zawód rolnika, 
miejsce pracy: własne gospodarstwo rolne, zamieszkały w Zielnowie gmina Darłowo;

6)   MORAWIECKI Kornel Andrzej, lat 69, wykształcenie wyższe w zakresie nauk fi zycz-
nych, emerytowany nauczyciel akademicki, zamieszkały we Wrocławiu;

7)   NAPIERALSKI Grzegorz Bernard, lat 36, wykształcenie wyższe politologiczne, poseł 
na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Szczecinie, członek Sojuszu Lewi-
cy Demokratycznej;

8)   OLECHOWSKI Andrzej Marian, lat 62, wykształcenie wyższe ekonomiczne, wyko-
nujący zawód ekonomisty, miejsce pracy: samodzielna działalność gospodarcza, za-
mieszkały w Warszawie, który złożył następujące oświadczenie:

 „ byłem współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepi-
sów powołanej ustawy”

9)   PAWLAK Waldemar, lat 50, wykształcenie wyższe techniczne, zajmujący kierownicze 
stanowisko państwowe, pełniący funkcję Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospo-
darki, zamieszkały w Kamionce gmina Pacyna, członek Polskiego Stronnictwa Ludowe-
go;

10)  ZIĘTEK Bogusław Zbigniew, lat 45, wykształcenie średnie, wykonujący zawód poli-
tyka, miejsce pracy: Wolny Związek Zawodowy „Sierpień 80", zamieszkały w Marko-
wiźnie gmina Ogrodzieniec, członek Polskiej Partii Pracy - Sierpień 80.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski
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KKrrrzzzzzzyyyyyysssssssszzzzzttoooooffffffaaaaaa JJJJJJJJaaaaaannkkkkkkkkooooooowwwwwwwwwsssskkiiiiieeeeeegggggggoooooooo

111999999..000000000 PPoooookkkkkaaaaazzzzzzzzzzyyyy ttttaaaańńńńńccccccccaaaaaaaaa nnnnoooowwwwwwoooooooooocczzzzeeeesssssnnnnneeeeeeeeeggoooooo   

HHHHHHIIIIPPPPP –––––– HHHHOOOOPPPPP  III  BBBBRRRREEEEEEEEEAAAKKKKKKDDDDDDAAAAAAAAAANNNNNNCCCCEEEEE ;;;;;;; 

KKKAAAAAACCCPPPPPPPPPEEERRRRRRSSSSKKKKKKIIIIIIII SSSSSHHHHHOOOOOOOWWWWWWWW &&&& DDDDDDDyyyyynnnnnnnaaaaammmmiiiiiiiiccccc BBBBBBBBBeeeeeaaaatttttt

11119999999...33330000 PPPPaaaaaarrrrooodddddiiiiiiee ggggwwwwiiaaaaaaazzzdddddd www wwwwwwwyykkkkkkoooonnaaaaaaannniiiiiiiiuuuu JJ..PPPPPPPPIIEEEEEEEETTTTRRRRRRZZZZZZZAAAAAAAAKKKKAAAAAA

((((GGGGGGeeeennnoooowwwweeeeeeffffaaa PPPPPiiiiggggggwwwwaaa,, BBBBBBoooooohhhhdddaaaannnnn SSSSSSSSmmmmoooolllllleeeeńńńńńńńń,,, BBBuuuuuddddkkkkkkkkaaaa SSuuuuuuflflflfleeeeeerrrraaa,, 

KKKKaaaaaarrrggguuuuullll ii PPPaaawwwwwwllllaaaaaakkkk,,, TTTTiiiiiinnnnaaaaaa TTTuuurrrrrrnnnneeeeeeeerrr ii wwwwwwwiiiieeeeeeeellleee iiinnnnnnnnnnyyyyyyyyccchhh)))

222200000000....33300  KKKKoooooonnncceeeerrrrtt zzzzeeessppppoooołłłłłłuuuu   HHHHHAAAAKKKKKKUUUNNNNNAAAAAAAAAA  --  MMMMMAAAAAATTTTTTTTAAAATTAAAAAA

 ((((wwwwww rreeppppeeeerrrrrrtttuuuaaaarrrrzzzzeeeeee  BBoooonnnneeeeeeyyy MMMM,, AAAAAAAAAfffrrriicccc SSSSiiiiiiiimmmmoonnnneeee,, SSSaarrraaaaggggoooooooosssssaaa 

BBBBaaaaannndd,,,, EEEEuuuuurrruuppppttiiiiooooonnn,,  GGGGoooooooooommbbbbaaaayyyyyyy DDDaaaannnccccccceee BBaaaannnnddddddd)))

222222222..00000 DDDDDDyyyssskkooootteeeekkkkkkkaaa ppoooodddd gggwwiiaaaazzdddddddaaammiiii  zzz MMMMMMMaarrrkkkkiiieeeeeeemmm KKKKoowwwwwwwaaallcczzzzuukkkkkkkiiieeemmm          

PPoooooonnaaddddttoo::  wweeeessoołłłłłłłeee mmmmiiaaaaaaassstteecccczzkkkkkkkooo ddddllaa ddzzzziieeccccccciii,,, ddddmmmmmmuuucchhaaaanneeeeeee zzzaaaammmmmmmkkkii,, kkaaaaaaarrruuzzzzeeelleeeeeee,,, zzzjjjjeeżżżżżżdddżżaallllnniieeeeee;;;  
cczztteeeerrookkkoołłooowwccccceee,, gggooookkaaaaarrttyy ii wwwwwiieelleeee iinnnnnnnyyccchhhh..  OOggrrrróódddddkkkii ppppiiwwwwwnnnee ii ppuuuuunnnkktttyyyy gggggaaassttrrroooonnooommmiicccczznnnnneee;; 
kkkaawwwwiiaaaaarrreennkkkkaa uuuuu LLeeesssszzkkkkkaa CCCzzzzaarrrrnneegggoooo                               SSeeeerrddddeecczznnnniieeee ZZaapppprraaaasszzaaammmmyyyy

DNI 
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5-6 czerwca  2010


