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NAWIEDZENIE OBRAZU 
MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ

W dniach 15,17,18,19 czerwca br. Obraz Matki Bożej nawiedził 
Kościół Parafialny w Mikołajewicach, Kościół Parafialny w Luto-
miersku, Kościół Księży Salezjanów, Przedszkole Sióstr Urszula-
nek oraz Kościół Parafialny w Kazimierzu, Kaplicę w Szydłowie. 
Wizerunek Pani Jasnogórskiej witali bardzo uroczyście duchowni, 
dzieci, młodzież, służby mundurowe oraz cała społeczność po-
szczególnych parafii. Mieszkańcy brali udział w mszach świętych, 
a po nich poszczególne grupy parafialne  odbywały czuwania mo-
dlitewne, aż do ceremonii pożegnania, po czym Obraz odprowa-
dzano do następnej parafii. Mieszkańcy wsi zdobili trasy przejazdu 
Matki Bożej Jasnogórskiej kolorowymi wstążkami, chorągiewkami, 
kwiatami, dekorowano okna, kapliczki przydrożne, ogrodzenia, 
place, drogi i parki. 

Historia	
Kopii	Obrazu	
Matki	Bożej	
Jasnogórskiej.
Nawiedzenie Matki Bo-

żej w kopii Jej cudownego 
Obrazu Jasnogórskiego 
zostało zapoczątkowane w 
roku 1957, z inspiracji ów-
czesnego prymasa Polski – 
kardynała Stefana Wyszyń-
skiego.

W ramach obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski zainicjowano 
tym wydarzeniem duchowe odrodzenie narodu przeżywającego 
marazm z powodu zniewolenia komunizmem. Po uwolnieniu z in-
ternowania w 1957 roku kardynał Wyszyński udał się do Rzymu. 
Zabrał wówczas ze sobą dwie kopie Jasnogórskiego Obrazu. Jed-
ną z nich ofiarował Piusowi XII, a drugą, pobłogosławioną przez 
papieża, przywiózł z powrotem, by pielgrzymowała po polskiej 
ziemi. Nawiedzenie zaczęło się od stolicy. 29 sierpnia 1957 roku 
Obraz Jasnogórski wyruszył z Warszawy w kierunku Podlasia, 
a potem wędrował przez ziemie zachodnie i północne. Władze ko-
munistyczne widząc w tym zagrożenie dla ustroju państwa, zdecy-
dowały się na zatrzymanie Obrazu Nawiedzenia. 4 września 1966 
roku, kiedy miało rozpocząć się nawiedzenie diecezji katowickiej, 
Obraz MB Częstochowskiej uwięziono na Jasnej Górze. Klasztor 
otoczyły posterunki milicyjne. Funkcjonariusze MO dzień i noc pil-
nowali też bram klasztornych. Nawiedzenia jednak nie przerwa-
no. Z parafii do parafii przekazywano sobie pustą ramę i świecę. 
Tak symbol Obrazu Nawiedzenia wędrował przez sześć kolejnych 
lat. 13 czerwca 1972 roku dwaj kapłani diecezji sandomierskiej, 
księża Józef Wójcik i Roman Siudek „wykradli”  wizerunek Matki 
Bożej Nawiedzającej, który trafił na uroczystość do Radomia. Od 
tego czasu nawiedzenie Obrazu Jasnogórskiego przebiegało bez 
przeszkód. W niedzielę, 12 października 1980 roku, po 23 latach 
pielgrzymowania, zakończyła się pierwsza peregrynacja.

W kilka lat później, 5 maja 1985 roku, z inicjatywy prymasa Jó-
zefa Glempa rozpoczęło się drugie nawiedzenie Jasnogórskiego 
Obrazu. Zgodnie z ogólnie przyjętym przeświadczeniem wśród 
wierzących, najprostszą i niezawodną drogę do Jezusa wskazuje 
Maryja, stąd jej Nawiedzenie miało doprowadzić do ponownego 
odnalezienia Boga przez Polaków i nawrócenia ich do życia chrze-
ścijańskiego. 

Zdjęcia Radosław Wróbel, Tomasz Świrk, www.archidiecezja.lodz.pl
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Roboty	inwestycyjne	i	utrzymaniowe:
	I.	Drogi	i	ulice:	 	
1.) Wykonano prace pielęgnacyjno - porządkowe drzewostanu 

w pasach drogowych dróg gminnych.
2.) Wywieziono 1.800 ton kruszywa za kwotę brutto 86.961,60 

zł z przeznaczeniem na utwardzenie odcinków dróg gruntowych 
w Szydłówku na dł. ca 500mb i w Bechcicach Parceli na dł. ca 
800mb. Dla robót interwencyjnych zabezpieczono ca 90 ton na 
placu targowicy.

3.) W trybie przetargu nieograniczonego  wybrano wykonaw-
cę na II etap dostawy kruszywa w ilości 2.000 ton na za kwotę 
83.100,-zł. Rozpoczęto utwardzanie dróg na odcinku ca 500 mb 
w  miejscowości Zalew od strony drogi powiatowej w Wygodzie 
Mikołajewskiej.

4.) Dla robót interwencyjnych przy drogach gminnych ( Mianów 
i ulice w Lutomiersku) zakupiono w celu wbudowania 4,06 tony 
masy na zimno za kwotę 2.466,77 zł.

5.) Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie 
pn.: „ Przebudowa odcinka drogi gminnej w Mikołajewicach” za 
kwotę brutto 7.930,-zł, na które gmina będzie składała wniosek na 
schetynówkę planowaną do wykonania w 2011 r. Poniesiono na-
kłady za wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych za kwotę 
5.490,- zł.

6.) Wykonano tzw.  Schetynówkę  pn.: „ Przebudowa drogi gmin-
nej Nr 108204 E Babiczki – gr. m. Konstantynów Łódzki ” o dł.1,6 
km za kwotę 275.913,67 zł ( całkowite nakłady poniesione w latach 
2009 i 2010)  na które gmina otrzymała dotację w wys. 131.138,88 
zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 

7.) Sprzętem gminnym wykonano profilowanie głównych dróg 
gruntowych na odcinku ca 25 km.

8.) Do prac porządkowych zakupiono kosiarkę bijakową wysię-
gnikową za kwotę 32.940,- zł. 

9.)  Zakończono 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., „Przebudo-
wa 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 Kazi-
mierzu” za kwotę 188.337,50 zł., „Przebudowa Pl. Jana Pawła II w 
Lutomiersku za kwotę 81.964,11 zł.

10.) Wybrano wykonawców na n/w zadania 
  „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Prze-

budowa drogi  Florentynów –   Bechcice” (Urząd Marszałkowski w 
Łodzi przyznał gminie 41 tys. zł dotacji)

  „Przebudowa  odcinka drogi we Franciszkowie”;
  „Przebudowa  odcinka drogi w Stanisławowie Starym”;
  „Przebudowa  odcinka drogi w Dziektarzewie”;
   „Przebudowa  odcinka drogi w Orzechowie”;
   Planowany termin wykonania zadań do 31.08.2010r.
11.) W ramach zadania pn: „ Zagospodarowanie działki nr 404 

w Lutomiersku na plac zabaw dla dzieci” wykonano   oczyszcze-
nie, nawiezienie ziemi urodzajnej i wyrównanie  terenu działki za 
kwotę 4.000,-zł;;  obsianie terenu trawą przez pracowników gminy;  
ogrodzenie działki z paneli kolorowych za kwotę 6.679,50 zł. oraz 
zamówiono wyposażenie placu zabaw, którego montaż planowany 
jest w m-ącu lipcu br. ; szacunkowa wartość zamówienia stanowi  
kwota 24.315,-zł,

II.	Oznakowanie	ulic:  
1.) Na ulicy Przełajowej w Lutomiersku zamontowano progi 

zwalniające wraz z oznakowaniem za kwotę 3.660,-zł. 

2.) Zamówiono :
- witacze szt.2 w celu ustawienia przy wjeździe do Lutomierska 

od strony Antoniewa i Mirosławic;  
- brakujące tabliczki z nazwą ulicy dla miejscowości Babiczki i 

częściowo dla Lutomierska, Kazimierza i Wrzącej;
- tabliczki informacyjne instytucji;
Szacunkowa wartość zamówienia 12.810,61zł.
3.) Zamontowano progi zwalniające wraz z oznakowaniem pio-

nowym:
-  na ulicy Przełajowej w Lutomiersku za kwotę 3.660,- zł;
-  na ulicy Szkolnej w Kazimierzu za kwotę 3.660,- zł.
4.) Odnowiono miejsca postojowe na parkingach w Lutomiersku 

i Kazimierzu oraz przejścia dla pieszych w Lutomiersku za kwotę 
1.098,-zł.

5.) Na parkingu na  ulicy Kopernika w Lutomiersku ( przy klasz-
torze ) wykonano nowe oznakowanie poziome za kwotę 515,47 zł.

6.) Znakami  B – 18 „ zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej 
masie całkowitej ponad ….” oznakowano drogę w Orzechowie 10 
ton za kwotę 366,- zł i ul. Wiśniową w Kazimierzu 8 ton.

7.) Zakupiono oznakowanie pionowe  niezbędne dla oznakowa-
nie miejsc zagrażających bezpieczeństwu użytkowników dróg.

III.	Odwodnienie:  
Pracownicy gminy naprawili przepusty drogowe na drodze  Sta-

nisławowie Starym i w Bechcicach Parceli.

IV.	Różne 
1.)W celu poprawy estetyki otoczenia zakupiono 20 szt. wazo-

nów na kwiaty do parku w Kazimierzu za kwotę 836,92zł i 12 szt. 
koszy na śmieci za kwotę 3.999,50 zł.

2.) Zakupiono kwiaty doniczkowe dla parków w Kazimierzu i Lu-
tomiersku za kwotę 2.320,-zł.

Gospodarka  droGowa w I półroczu 2010

Uwaga pasażerowie !
od dnia 26 czerwca 2010 r. zmiana 

w organizacji  komunikacji tramwajowej
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, w związku z prowadzoną 

rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 710 w Konstantynowie Łódz-
kim, informuje, że w okresie  26 czerwca – 31 sierpnia 2010r. za-
wieszona zostanie komunikacja tramwajowa na odcinku od Pl. 
Wolności w Konstantynowie Ł.  do  Zdrowia (Łódź).  W tym czasie 
na przedmiotowym odcinku wprowadzona zostanie autobusowa 
komunikacja zastępcza. Komunikacja tramwajowa ( bez zmian )
będzie odbywać się na odcinku od Lutomierska do Pl. Wolności 
( Konstantynów Ł.).
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Relacja z Sesji Rady Gminy Lutomiersk
31 maja 2010 r. w sali USC Gminy Lutomiersk odbyła się L Sesja 

Rady Gminy, podczas której radni dokonali  zmian budżetowych. 
Kolejnym punktem obrad było ustalenie  zakresu i formy informa-
cji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku 
oraz informacji o wykonaniu planu finansowego Gminnej Instytucji 
Kultury za I półrocze 2010 roku.

Radni dokonali również zmiany uchwały w sprawie zasad i kryte-
riów wynajmowania lokali, wchodzących w skład zasobu mieszka-
niowego  gminy. W wyniku tej uchwały zostały wydzielone lokale, 
które przeznaczono na najem jako lokale socjalne:

1) nr 8 w miejscowości Szydłów 105; 
2) nr 4 w miejscowości Stanisławów Stary 1 A;
3) nr 2 w miejscowości Franciszków 23.

Podczas sesji zmieniono także uchwałę w sprawie wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 

Dwie ostatnie uchwały  dotyczyły zmian w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania prze-
strzennego  dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych 
Dziektarzew, Mikołajewice, Wygoda Mikołajewska w Gminie Luto-
miersk oraz  dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych 
Franciszków, Żurawieniec – Leonów, Wola Puczniewska, Mianów, 
Puczniew i Zygmuntów w Gminie Lutomiersk.

W przedostatnim punkcie radni zapoznali się ze skargą z dnia 11 
maja 2010 r.  przesłaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki 

Sesję zakończył punkt – wolne wnioski, interpelacje i zapytania.

Informacja 
z działalności inwestycyjnej
od stycznia do lipca 2010 r.

1. Podpisano umowę na zakup średniego sa-
mochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Szy-
dłów. Cena samochodu 488.990,00 zł. brutto. 
Zakup pojazdu jest współinansowany przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
200  – 2013

2. Wykonano wymianę stolarki okiennej i 
drzwiowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Zdziechowie za cenę 5.814,00 zł.

3. Podpisano umowę na opracowanie projektu 
budowlanego i wykonawczego odcinka wodociągu 
gminnego dla ul. Irysowej w Lutomiersku wraz z 
przyłączami do granic działek za cenę 3.660,00 zł. 
brutto.

4. Podpisano umowę na opracowanie projek-
tu budowlanego i wykonawczego odcinka wodo-
ciągu gminnego w miejscowości Babice za cenę 
4.880,00zł brutto.

Pierwsze plany miejscowe 
zagospodarowania przestrzennego
dla Gminy Lutomiersk wejdą w życie

W dniu 17.05.2010 r. na sesji nadzwyczajnej Rada Gminy Lutomiersk podjęła 
jednogłośnie Uchwałę  NR XLIX/344/10  w sprawie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geo-
dezyjnych Prusinowice i Zalew w Gminie Lutomiersk, uchwałę NR XLIX/346/10 
Rady Gminy Lutomiersk w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Kazi-
mierz w Gminie Lutomiersk oraz uchwałę NR XLIX/348/10  w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych 
w obrębach geodezyjnych Czołczyn, Jerwonice, Zofiówka w Gminie Lutomiersk.

Wójt Gminy Lutomiersk przedstawił w/w uchwały wraz z załącznikami i doku-
mentacją   Wojewodzie Łódzkiemu w celu oceny zgodności z przepisami praw-
nymi. Organ nadzoru zweryfikował plany pozytywnie. Jedynie w części zostało 
wydane rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały Rady Gminy Lutomiersk z dnia 17 
maja 2010 r. Nr XLIX/348/2010  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyj-
nych Czołczyn, Jerwonice, Zofiówka w Gminie Lutomiersk, w części dotyczącej 
terenu o symbolu 15 MN – obręb geodezyjny Czołczyn. Zdaniem organu nadzoru 
dla niektórych działek zlokalizowanych  w obrębie geodezyjnym Czołczyn – teren 
o symbolu 15 MN, nie określono obsługi komunikacyjnej.

W/w  uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zostały przekazane do publikacji i wejdą w życie po upływie 30 dni 
od dnia ich ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW  ZBIÓRKI PUBLICZNEJ
Komitet „POMOC POWODZIANOM 2010” z siedzibą przy GOK w Lutomiersku, 95 - 083 Lutomiersk , Pl. Jana 

Pawła II nr 13 informuje, że na podstawie pozwolenia nr OS.5022-1/10 z dnia 04.06.2010 r. Wójta Gminy Lutomiersk  
została przeprowadzona zbiórka publiczna, która odbyła się w dniu 06.06.2010 r. na terenie Gminy Lutomiersk.

1. Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie: 931,69 zł, wg. poniższych form zbiórki publicznej:
  - datki do skarbony stacjonarnej, w kwocie 931,60 zł,
2. Łączne koszty przeprowadzenia zbiórki :82,00zł, w tym:
a) rodzaj kosztu:  opłata skarbowa od zezwolenia w kwocie 82,00 zł;
b) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, w kwocie 0,09 zł
3. Łączny dochód ze zbiórki publicznej: 849,69 zł   ( 931,69 – 82,00 )
4. Podział dochodu ze zbiórki publicznej, w ramach poszczególnych celów z wymienieniem wykonanych zadań:
 1) cel:  udzielenie pomocy osobom poszkodowanym w powodzi 2010 r.;  kwota przeznaczona na cel 849,69 zł;
 2) nazwa zadania wykonanego w ramach realizacji celu:
 pomoc dla powodzian z  Gminy Wilków; kwota przeznaczona na zadanie 849,69 zł .
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STOP dla składowania CO2 
na terenie gminy Lutomiersk

W dniu 11.06.2010r. do Urzędu Gminy Lutomiersk wpłynęło 
powiadomienie o zawieszeniu na czas nieokreślony badań geo-
logicznych pod kątem składowania dwutlenku węgla w struktu-
rach geologicznych na terenie Gminy Lutomiersk prowadzonych 
przez Geofizykę Toruń. 

Zawieszenie w/w prac nastąpiło dzięki wspólnym działaniom 
podjętym przez:

· Wójta - Gmina Lutomiersk złożyła w dniu 25.02.2010r. skar-
gę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
na decyzję ostateczną Ministra Środowiska z dnia 01.02.2010r. 
umarzającą postępowanie w sprawie ponownego rozpatrze-
nia sprawy zakończonej decyzją Ministra Środowiska z dnia 
02.10.2010r. zatwierdzającą „Projekt Prac geologicznych dla 
rozpoznania struktury Lutomiersk – Tuszyn pod kątem jej przy-
datności do składowania dwutlenku węgla” - odmawiająca Gmi-
nie Lutomiersk przymiotu strony w toczącym się postępowaniu. 
Do dnia 28.06.2010r. WSA w Warszawie nie rozpatrzył skargi

· Radę Gminy Lutomiersk, która w dniu 29 marca 2010r. pod-
jęła uchwałę w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zamierzeń 
PGE Elektrownia Bełchatów S.A. z siedzibą w Bełchatowie do-
tyczących zatłaczania i składowania w strukturach podziemnych 
dwutlenku węgla na terenie gminy Lutomiersk

· mieszkańców gminy - zebrano w sołectwach gminy Luto-
miersk około 1500 podpisów mieszkańców pod protestem prze-
ciwko powstaniu składowiska CO2 na terenie gminy Lutomiersk 
i zostały one przesłane do Ministerstwa Środowiska oraz Elek-
trowni Bełchatów S.A.

· Samorządowców Województwa Łódzkiego - stanowisko 
wyrażające zdecydowany sprzeciw wobec zamierzeń Elektrow-
ni Bełchatów podjęte podczas konferencji w dniu 29 kwietnia 
2010r. w Starostwie Powiatowym w Zgierzu zostało skierowane 
do Andrzeja Kraszewskiego – Ministra Środowiska 

Dzięki wspólnym działaniom samorządowców Gminy Luto-
miersk, społeczności naszej gminy oraz wsparciu innych zainte-
resowanych samorządów gminnych i powiatowych z wojewódz-
twa łódzkiego udało się po raz pierwszy w Polsce zablokować 
prace geologiczne, których celem było wskazanie najlepszej 
lokalizacji dla składowania CO2 w strukturach podziemnych.

PIENIĄDZE Z PROGRAMU 
OBSZARÓW WIEJSKICH 
DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, 
że na przełomie czerwca i lipca br. Prezes ARiMR przedstawi ter-
miny naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działań: 
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie 
w kierunku działalności nierolniczej, objętych Programem Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Udzielana pomoc ma 
służyć aktywizacji gospodarczej mieszkańców terenów wiejskich, 
a zwłaszcza tworzeniu tam nowych miejsc poracy.

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – w ramach tego dzia-
łania  o wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne i prawne pla-
nujące utworzenie lub rozwinięcie firm prowadzących działalność, 
nie związaną z rolnictwem, na obszarach wiejskich oraz w gminach 
miejsko-wiejskich i przewidują utworzenie nowych miejsc pracy. 
W tym roku pomoc udzielana na ten cel będzie odbywała się  na 
korzystniejszych, niż do tej pory warunkach. Za utworzenie jedne-
go miejsca pracy  można będzie otrzymać  100 tys. zł , powstanie 
dwóch 200 000 zł - a w wypadku  powstania trzech lub więcej no-
wych miejsc pracy  można będzie dostać 300 tys. zł. Do tej pory 
by otrzymać  refundację  w wysokości 300 tys. zł musiało powstać 
co najmniej pięć nowych miejsc pracy. W tegorocznym naborze na 
sfinansowanie powstawania nowych miejsc pracy przewidziano 
307 mln euro. Pomoc wypłacana będzie po zrealizowani opera-
cji. Ustalenie kolejności przysługiwania pomocy będzie odbywa-
ło się  w oparciu o liczbę punktów przyznanych przez ARiMR na 
podstawie określonych, w rozporządzeniu MRiRW, kryteriów (tzw. 
ranking). Preferowane będą projekty z biedniejszych i borykają-
cych się z dużym bezrobociem regionów danego województwa. Do 
mikroprzedsiębiorstw zalicza się firmy zatrudniające mniej niż 10 
pracowników, których roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie 
przekracza równowartości 2 mln euro.

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”- działanie to 
daje szansę na zwiększenie dochodów gospodarstw rolnych po-
przez podejmowanie aktywności gospodarczej poza rolnictwem. 
W obecnym okresie programowania na lata 2007-2013 z szansy ta-
kiej skorzystało już ponad 4 tys. rolników, ich małżonków i domow-
ników. Pomoc można otrzymać na rozwój: usług świadczonych na 
rzecz rolnictwa i leśnictwa, sprzedaży hurtowej i detalicznej  oraz 
usług budowlanych i instalacyjnych, turystycznych, agroturystycz-
nych, transportowych i komunalnych oraz doradczych, finanso-
wych i informatycznych. Wspierane są także inwestycje związane 
z : przetwórstwem surowców rolnych i runa leśnego, magazyno-
waniem lub przechowywaniem towarów oraz  z przetwarzaniem 
biomasy na produkty energetyczne oraz rękodzielnictwem. Na ta-
kie cele rolnik, jego współmałżonek lub domownik ubezpieczony 
w KRUS, może otrzymać dofinansowanie w wysokości do 100 tys. 
zł. Pomoc wypłacana jest po zrealizowaniu operacji. Refundacji 
podlega nie więcej niż 50 % kosztów kwalifikowanych poniesio-
nych przez beneficjenta. Na wsparcie z tego działania w PROW 
2007-2013 zaplanowano ok. 1,35 miliarda złotych. Dotychczas 
umowy zawarte pomiędzy ARiMR a beneficjentami wykorzystują 
ten limit w ok. 26 %.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do skorzystania 
z oferowanego wsparcia. Więcej	informacji	pod	bezpłatnym	nu-
merem	infolinii	0-800-38-00-84	czynnej	7	dni	w	tygodniu	w	go-
dzinach	7.00-21.00;	www.arimr.gov.pl;	w	Oddziałach	Regional-
nych	i	Biurach	Powiatowych	ARiMR.

Źródło: Biuro Powiatowe ARiMR w Pabianicach

WIELKOGABARYTY 2010 r
Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych

z terenu gminy Lutomiersk 
Rejon I  12 lipca 2010 r. – poniedziałek od godz. 700

Lutomiersk, Wrząca, Kazimierz, Mirosławice, Babice, Ba-
biczki.

Rejon II  13 lipca 2010 r. – wtorek od godz. 700

Zalew, Mikołajewice, Wygoda Mikołajewska, Dziektarzew, 
Antoniew, Florentynów, Bechcice, Bechcice Kolonia, Bechcice 
Parcela, Prusinowice, Prusinowiczki, Legendzin

Rejon III  14 lipca 2010 r. – środa od godz. 700

Stanisławów Stary, Stanisławów Nowy, Zdziechów Nowy, 
Albertów, Malanów, Orzechów, Trupianka, Madaje Nowe

Rejon IV  15 lipca 2010 r – czwartek od godz. 700

Zdziechów, Charbice Dolne, Charbice Górne, Szydłów, Zyg-
muntów, Szydłówek (Szydłów Kolonia), Czołczyn, Zofiówka, 
Jerwonice 

Rejon V  16 lipca 2010 r. – piątek od godz. 700

Jeziorko, Wola Puczniewska, Mianów, Żurawieniec, Le-
onów, Annówka, Puczniew, Franciszków
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Spis	Rolny	zostanie	przeprowadzony	w	dniach	od	1	wrze-
śnia	do	31	października	2010	wg	stanu	na	30	czerwca	2010,	
godz.	 24.00, na podstawie ustawy z dnia  17 lipca 2009 r. o 
powszechnym spisie rolnym w 2010 roku (Dz. U. 2009 Nr 126, 
poz. 1040).   W	dniach	od	9	do	23	sierpnia	2010	r.			zostanie		
przeprowadzony	obchód	przedspisowy	podczas którego rach-
mistrze  będą weryfikować informacje o gospodarstwach rolnych 
zawarte w otrzymanych wykazach i na mapach cyfrowych. 

Spis	rolny	zostanie	przeprowadzony	następującymi	metoda-
mi:

- samospis internetowy, polegający na sprawdzeniu w określonym 
terminie danych uzyskanych ze  źródeł administracyjnych i ich sko-
rygowaniu oraz uzupełnieniu brakujących informacji- tzw. CAII

- wywiad telefoniczny prowadzony przez ankietera statystycznego 
wspomagany programem komputerowym – tzw. CATI, 

- wywiad realizowany przez rachmistrza spisowego u użytkownika 
gospodarstwa rolnego, rejestrowany na urządzeniu typu hand-held 
- tzw. CAPI 

We wszystkich metodach zbierania danych wykorzystany zosta-
nie ten sam rodzaj formularza spisowego (formularz elektroniczny). 
Odpowiednia aplikacja będzie obsługiwała wypełnianie formularza, 
poprawność wypełniania wraz z kontrolą logiczno-rachunkową, aż 
do zaakceptowania formularza bądź jego odrzucenia. Jeżeli odrzu-
cenie nastąpi na etapie Internetu – formularz będzie kierowany do 
teleankietowania lub bezpośredniego spisywania przez rachmistrza 
spisowego.
Obowiązek	udzielania	odpowiedzi
1. Przywołane w § 1 rozporządzenie Parlamentu Europejskie-

go i Rady stanowi, iż: „Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i 
jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkow-
skich”. Oznacza to, że spis jest obowiązkowo przeprowadzany we 
wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej – zgodnie z ka-
lendarzem i standardami UE.

2. Obowiązek udzielania odpowiedzi wynika z ustawy o po-
wszechnym spisie rolnym, przywołanej w § 1, ust. 1, pkt 2.

3. Użytkownicy gospodarstw rolnych osób fizycznych, a w  razie 
ich nieobecności inne pełnoletnie osoby w gospodarstwie domowym, 
obowiązani są do udzielenia ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z 
prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu spisowym.

4. Osoby działające w imieniu osób prawnych oraz jednostek or-
ganizacyjnych niemających osobowości prawnej, obowiązane są do 
udzielenia ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowie-
dzi na pytania zawarte w formularzu spisowym.

5. Udzielenie odpowiedzi niezgodnych ze stanem faktycznym 
oraz odmowa udzielenia odpowiedzi pociągają za sobą skutki praw-
ne  przewidziane w przepisach art. 56 i 57 ustawy o statystyce pu-
blicznej. 
Ochrona	danych	zbieranych	i	gromadzonych	przez	statysty-

kę	publiczną
Przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 

(Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.)
Art. 10 Zbierane i gromadzone w badaniach statystycznych sta-

tystyki publicznej dane indywidualne i dane osobowe są poufne 
i podlegają szczególnej ochronie; dane te mogą być wykorzystywa-
ne wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz 
do tworzenia przez służby statystyki publicznej operatu do badań 
statystycznych prowadzonych przez te służby; udostępnianie lub 
wykorzystywanie danych indywidualnych i danych osobowych dla 
innych niż podane celów jest zabronione (tajemnica statystyczna).
Uwaga!!!		Rachmistrze składając wizytę rolnikowi muszą posia-

dać umieszczony w widocznym miejscu identyfikator. Rachmistrzom 
spisowym przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjona-
riuszy Publicznych.

Zgodnie z ustawą o powszechnym spisie rolnym większość da-

nych zbieranych podczas Spisu Rolnego będzie dotyczyła stanu 
w dniu 30 czerwca 2010 r. Ze względu na to, że spis zostanie prze-
prowadzony w miesiącu  wrześniu i październiku br., ważne jest, 
aby rolnicy, w miarę możliwości, zapisali lub zapamiętali informa-
cje o swoim gospodarstwie rolnym z dnia 30 czerwca br. Jest to 
szczególnie ważne w przypadku powierzchni zasiewów, gdzie we 
wrześniu lub październiku większość upraw z bieżącego roku wege-
tacyjnego zostanie zebrana z pól oraz produkcji zwierzęcej, gdzie od 
końca czerwca do dnia przeprowadzania spisu mogą nastąpić duże 
zmiany w pogłowiu zwierząt gospodarskich (urodzenia, padnięcia, 
sprzedaż, ubój itd.).

Więcej informacji na stronie internetowej: www.spis.gov.pl

Kolory Polski po raz XI
Wędrowny Festiwal Kolory Polski zagości w tym roku w Gminie 

Lutomiersk pod koniec wakacji. To już XI edycja tego festiwalu. Pro-
jekt Jana Jakuba Bokszczanina zatytułowany „Komeda Inspiracje” 
tworzą utwory autorskie inspirowane kompozycjami najwybitniej-
szego polskiego pianisty jazzowego. Oprócz autora projektu Jana 
Jakuba Bokszczanina wystąpią gwiazdy sceny jazzowej – Graży-
na Auguścik wokalistka, która na stałe mieszka i tworzy w Stanach 
Zjednoczonych, trębacz Robert Majewski oraz saksofonista Paweł 
Gusnar. Kompozycje zabrzmią w kościelnym wnętrzu, co podkreśli 
refleksyjny charakter muzyki Krzysztofa Komedy, a brzmieniu doda 
blasku.

Serdecznie zapraszamy melomanów na koncert do Lutomierska. 
Współorganizatorem jest Gmina Lutomiersk. Wstęp wolny.
28	sierpnia	2010	/	sobota	/	20.00
LUTOMIERSK	klasztor	Księży	Salezjanów,	ul.	Kopernika	3
Komeda. Inspiracje
Wykonawcy: Jan Bokszczanin – organy, Paweł Gusnar
– saksofon sopranowy, saksofon tenorowy, Grażyna Auguścik
– śpiew, Robert Majewski – trąbka
W programie: Paweł Łukaszewski – Icon, Dariusz Przybylski
– Dreaming Tiffany Before The Breakfast, Miłosz Bembinow
– Komeditation, Adam Sławiński – Komeda, Włodek Pawlik
– Tribute to Komeda, Krzysztof Komeda – Ballad for Bernt,
Litania, Wojciech Majewski / Krzysztof Komeda – Zamyślenie /
Niekochana, Moja ballada, Kattorna, Ja nie chcę spać, Kołysanka 

Rosemary, Nim wstanie dzień, Nie jest źle

POwSzeChny SPIS ROLny 2010

PODZIĘKOWANIE
Dziękuję jednostkom OSP 

za szybką interwencję
 i ugaszenie pożaru sklepu w Lutomiersku 

oraz innym osobom, które służyły mi 
pomocą i wsparciem.
Małgorzata Jóźwiak

W związku z pożarem sklepu Agencja PZU S.A 
została przeniesiona do 

Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku. 
Godziny otwarcia: środy w godzinach 9.00-15.00, 

piątki w godzinach 10.00-15.00
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Z  ŻYCIA  SZKÓŁ
Z	życia	szkoły	podstawowej	w	Kazimierzu
Dnia 25 czerwca 2010 r. w Szkole Podstawowej w Kazimierzu odbyło 

się uroczyste zakończenie roku szkolnego, które rozpoczęto mszą święta 
w kościele parafialnym. Uczestniczyli w niej uczniowie wraz z nauczycie-
lami i rodzicami. Tego dnia 17 absolwentów klasy VI pożegnało nauczy-
cieli, zaproszonych gości, kolegów i koleżanki. Szóstoklasiści po złożeniu 
ślubowania, przekazali sztandar szkoły uczniom klasy V. Najlepszymi ab-
solwentami szkoły w Kazimierzu zostały trzy uczennice: Ewelina Białecka, 
Eliza Florczak, Justyna Karwacka, które uzyskały średnią ocen 5,27. Za 
tak wysokie wyniki w nauce otrzymały nagrodę Wójta Gminy Lutomiersk. 
Pani dyrektor – Anna Skępska i wychowawca klasy VI – pani Alicja Kni-
gawka wręczyły świadectwa i pamiątki ukończenia szkoły absolwentom. 
Świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe otrzymali uczniowie: 
Natalia Potylska, Julian Paczkowski, Igor Mielczarek, Paweł Florczak, Mar-
cin Czechowicz. Uczniom klas I-III pani dyrektor wręczyła świadectwa za 
bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Uczniowie klas IV-V 
otrzymali cenzurki z czerwonym paskiem oraz nagrody książkowe. W dal-
szej części Pani dyrektor wręczyła dyplomy i nagrody uczniom, którzy w 
roku szkolnym 2009/2010 nie opuścili nawet jednego dnia nauki szkolnej. 
Wręczając dyplomy, nie zapomniano o tych dziewczętach i chłopcach, któ-
rzy wyróżnili się w pracy społecznej na rzecz szkoły. Pani dyrektor złożyła 
podziękowania rodzicom, których społeczna praca i zaangażowanie przy-
czyniły się do rozwoju szkoły w Kazimierzu. Następnie uczniowie przeszli 
do klas, gdzie wysłuchali rad dotyczących bezpiecznego spędzania wakacji 
i pożegnali się ze swoimi wychowawcami na okres wakacji.

  
 Pogodnych, słonecznych i bezpiecznych wakacji 

obfitujących w niezapomniane przygody  
wszystkim nauczycielom i uczniom szkół  Gminy Lutomiersk 

życzy dyrektor i Grono Pedagogiczne 
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu.

==========
Dyrektor szkoły, nauczyciele i Rada Rodziców

Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu
składają serdeczne podziękowania

druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu
za pokaz pracy strażaków, zaprezentowanie możliwości 

technicznych  samochodów strażackich 
oraz przewóz dzieci samochodem strażackim

podczas festynu ,,Szkoła dzieciom 2010’’.
==========

Dyrektor szkoły, nauczyciele i Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej  w Kazimierzu 

składają serdeczne podziękowania
Panu Waldemarowi Peterze - właścicielowi sklepu Jedynka

(Lutomiersk, ul. Jana Pawła II 8)
za przekazanie zestawu komputerowego do użytku uczniów

Szkoła	Podstawowa	im.	Adama	Mickiewicza
w	Szydłowie

Dziś ostatni szkoły dzień,
Podręczniki: bęc w szufladę!
I zeszyty pójdą w cień.
Jutro na wakacje jadę!
Tak żegnali się ze szkołą uczniowie klasy IV. Uroczystość zakończenia 

roku szkolnego to dla większości radość z odpoczynku wakacyjnego ale i 
smutek, i strach przed nieznanym dla absolwentów kończących edukację 
w naszej szkole. To zamknięcie pewnego rozdziału z życia szkoły, zmiany 
związane z odejściem klasy najstarszej po wspólnie spędzonych siedmiu 
latach nauki.

Akademię poprowadził przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. 
Tradycyjnie odśpiewano hymn państwowy, pani dyrektor powitała przy-
byłych gości: panią Skarbnik Gminy Ewę Duszyńską, Przewodniczącego 
Rady Gminy Tadeusza Rychlika, Przewodniczącą Rady Rodziców, wszyst-
kich rodziców, nauczycieli i dzieci. Następnie został przekazany sztandar 

naszej szkoły nowo wybranemu, spośród najlepszych uczniów klasy V, 
pocztowi sztandarowemu, a po wyprowadzeniu sztandaru rozpoczęła się 
najbardziej oczekiwana szczególnie przez uczniów, którzy pracowali sys-
tematycznie przez cały rok szkolny, chwila wręczania nagród i dyplomów. 
Najlepsze absolwentki Paulina Janczak i Katarzyna Ulańska otrzymały na-
grodę wójta gminy i aż sześciu uczniów otrzymało nagrodę ufundowaną 
przez Radę Rodziców za 100% frekwencję

Klasę szóstą w sposób bardzo zabawny żegnali „piątaki” wytykając im 
potknięcia i gafy jakie popełnili w szkole a na koniec obdarowali ich prezen-
tami. Pamiątki w postaci długopisów z zabawką otrzymali „szóstaki” rów-
nież od uczniów klasy czwartej. 

Na końcu zaprezentowali się nam szóstoklasiści, którzy nie raz już po-
kazali swój talent aktorski w ciągu swojej siedmioletniej edukacji i słynęli z 
bardzo dobrej gry. tym razem również nas nie zawiedli a nawet więcej, gdyż 
tym razem równie pięknie śpiewali a przecież do tej pory słynęli z tego, że 
ta klasa nie umie śpiewać. Śpiewaliście bardzo ładnie dziękujemy.

Nasi uczniowie uczestniczyli w wielu konkursach i zawodach sportowych 
odnosząc liczne sukcesy:

- I miejsce w Gminnym Turnieju wiedzy pożarniczej; - III miejsce w mię-
dzyszkolnym turnieju koszykówki; - I i II miejsce w Turnieju Tenisa Stoło-
wego o Puchar Wójta Gminy; - I, II miejsce i wyróżnienie w międzyszkolnym 
konkursie informatycznym na wykonanie kartki świątecznej; - I i II miejsce 
w międzyszkolnym konkursie na prezentację multimedialną „Jedni drugich 
ciężary noście” – uczestniczyli w powiatowym konkursie ortograficznym; - 
w konkursie matematycznym „Muszelka”; - I i II miejsce w międzyszkolnym 
konkursie wiedzy o Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej; - I miejsce dziew-
czynki a II chłopcy w międzyszkolnym turnieju piłki ręcznej; - I, II i III miejsce 
w konkursie plastycznym dla uczniów klas I-III zorganizowanym przez KRUS 
„Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku jaki osiągnęli nasi uczniowie 
ze sprawdzianu po szkole podstawowej jest on wyższy o 1,71 punktu od 
średniej krajowej oraz o 1,94 punktu wyższy od średniej województwa.                                                    
Celina Wojtas

Pożegnanie	VI	klas
 24 czerwca 2010 r. uczniowie klas VI Szkoły Podstawowej im. Orła Bia-

łego w Lutomiersku uroczyście pożegnali się ze swoją szkołą. Elegancko 
ubrani w towarzystwie rodziców i wychowawców uczestniczyli w mszy świę-
tej. Następnie udali się do szkoły na uroczystą akademię. Mimo radosnej 
atmosfery z powodu zbliżających się wakacji i upragnionego wypoczynku 
dało się wyczuć nutkę tęsknoty za beztroskim dzieciństwem. Niejednej oso-
bie zakręciła się łezka w oku po słowach pani dyrektor, zaproszonych gości 
i samych szóstoklasistów.

Pani dyrektor wręczyła dzieciom świadectwa ukończenia szkoły oraz 
nagrody za wysokie wyniki w nauce. Wzruszeni rodzice odebrali listy gra-
tulacyjne. Swoje talenty uczniowie zaprezentowali w części artystycznej. 
Wspominali najzabawniejsze chwile spędzone w szkole. Żartami i piosen-
kami tłumaczyli swoje wpadki i wybryki. W występie kabaretowym udzieli-
li kolegom z młodszych klas wskazówek, co trzeba robić, żeby się udało 
szkołę skończyć z wyróżnieniem. Po części artystycznej szóstoklasiści po-
dziękowali kwiatami dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły. Ucznio-
wie klas V wręczyli starszym kolegom drobne upominki. 

„III Edycja Zawodów o Puchar Wójta Gminy Lutomiersk w 
Siatkówce Plażowej”

Dnia 2 czerwca 2010r. w Gimnazjum im.Leszka Czarnego w Lutomier-
sku odbył się z okazji Dni Lutomierska już po raz trzeci turniej siatkówki 
plażowej. Tegoroczne rozgrywki z powodu niesprzyjającej  aury odbyły się 
w gimnazjalnej sali gimnastycznej. Dlatego też dostosowaliśmy, we współ-
pracy z nauczycielami przyjezdnych drużyn zasady gry do zaistniałych wa-
runków. W zawodach oprócz dwóch zespołów z Lutomierska wzięły udział 
drużyny z Dłutowa i Ignacewa. I miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Lu-
tomiersku w składzie: Krzysztof Witosławski, Krzysztof Zdzierak, Krzysztof 
Frank, która w finale pokonała zespół z Ignacewa. III miejse zajęła druga 
drużyna z Lutomierska, a IV gimnazjaliści z Dłutowa. Organizatorem Tur-
nieju z ramienia Gimnazjum był p. Krzysztof Milbrandt.

Dziękujemy p. Tadeuszowi Borkowskiemu za pomoc w organizacji za-
wodów.



Strona 8 WIADOMOŚCILUTOMIERSKIE

INFORMACYJNY BIULETYN SAMORZĄDOWY

lipiec 2010

Z ŻYCIA SZKÓŁ
Brawo	gimnazjaliści!!!
„Wszystko może być łatwe, jeżeli potrafisz to przystosować do swego zbio-

ru modeli.Jeżeli nie możesz tego zrobić, wszystko może okazać się boleśnie 
trudne” pisał wybitny matematyk i informatyk Seymour Papert i miał absolutną 
rację. Na potwierdzenie tych słów nie musieliśmy zbyt długo czekać. Postarali 
się o to uczniowie Gimnazjum im. L. Czarnego w Lutomiersku, którzy, wraz 
z opiekunami, w roku szkolnym 2009/2010, sięgnęli po najwyższe trofea w 
różnych dziedzinach nauki. 

Zafascynowani światem fotografii i nieokiełznanymi zjawiskami natury, brali 
udział w konkursie fotograficznym na szczeblu gminnym pt. „Osobliwości doli-
ny rzeki Ner”. A były to następujące uczennice : Adrianna Skępska - miejsce I, 
Ewa Łopatecka - miejsce II, Marta Petera -miejsce III/ grupa pierwsza Natalia 
Karasińska - miejsce I, Edyta Mrozowska - miejsce II/ grupa druga. Natomiast 
w etapie międzygminnym Natalia Karasińska zdobyła zaszczytne miejsce 
pierwsze, a Adrianna Skępska otrzymała wyróżnienie. Opiekunem uczennic był 
pan Sylwester Paczesny.

W przeprowadzonym w MDK w Pabianicach ogólnopolskim konkursie foto-
graficznym pt. „Światło wieczorową porą” również nie zabrakło naszych gimna-
zjalistek, a mianowicie Agaty Wosiak, Moniki Białasińskiej i Magdaleny Kulety, 
które otrzymały wyróżnienia. Opiekę nad nimi sprawowała p. Sylwia Łykowska. 
Także w innym konkursie pt. „Fotografujemy zjawiska fizyczne i przemiany che-
miczne”, zorganizowanym przez WCKPiDN w Łodzi Roksana Olszyńska wy-
walczyła drugie miejsce, a Marta Kuleta wyróżnienie. Uczennice pracowały  pod 
czujnym okiem p. Sylwii Łykowskiej.

 Fotografia wiąże się nierozerwalnie z plastyką. Także na tym polu możemy 
pochwalić się nie lada osiągnięciem. W Wojewódzkim Konkursie Plastycznym 
Łukasz Miszczak zdobył 2 miejsce, pokazując wszystkim jak można pięknie 
rysować... „O miłości”. Opiekunem gimnazjalisty była p. Halina Przyrowska. 

Gimnazjaliści nie tylko świetnie fotografują i malują. Równie dobrze śpie-
wają i to w języku angielskim. W konkursie piosenki anglojęzycznej uczennica 
Edyta Mrozowska zajęła 3 miejsce w powiecie, a przygotowywał ją p. Sławo-
mir Kułak. 

Nasi uczniowie doskonalą swe umiejętności w ruchu drogowym, wiedzą, 
co oznacza zdrowe Zycie i nie boją się pożarów. W tych trzech dyscyplinach 
osiągnęli następujące rezultaty:

-w konkursie BRD- Radosław Wilichowski, Michał Barański i Mariusz Ad-
rianowski zdobyli pierwsze miejsce w powiecie, a 7 w województwie/ opiekun 
p. Elżbieta Brodowicz/.

- w konkursie rejonowym „Zdrowo żyję, nie palę , nie piję”- Kamil Mróz, 
Karolina Cyrulska, Honorata Bartoszewska zajęli 2 miejsce/ opiekunowie p. 
Zdzisława Ignatowicz i p. Elżbieta Brodowicz.

- w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega po-
żarom” - Edyta Mrozowska, Natalia Karasińska zajęły 4 miejsce w powiecie/ 
opiekun p. Beata Zielińska.

Fizyka, informatyka oraz geografia, przedmioty sprawiające uczniom dość 
duże kłopoty, dla niektórych są „chlebem codziennym”, o czym świadczą na-
stępujące wyniki:

- w konkursie na esej literacki pt. „Jak nie nudzić się na lekcji fizyki”, fina-
listką została Katarzyna Kubik /opiekunowie p. Aneta Szadziewicz i p. Sylwia 
Łykowska/. Również Mateusz Leszczyński został finalistą w tymże konkursie, 
tym razem za prezentację multimedialną/opiekun p. Sylwia Łykowska/.

- w konkursie geograficznym pt. „Przez lądy, morza i oceany. Azja”, fina-
listką w województwie została  Katarzyna Kubik /opiekun p. Beata Zielińska/.

- w konkursie na opowiadanie fizyczne pt .”Energia w moim życiu” wyróż-
niono Natalię Karasińską

- w konkursie na prezentację multimedialną pt .”Łask i okolice. Piękno obok 
ciebie” wyróżniono Martę Kuletę i Roksanę Olszyńską/ opiekun p. Sylwester 
Paczesny.

Dość liczna grupa męska, pod opieką p. Krzysztofa Milbrandta, hołduje za-
sadzie „w zdrowym ciele, zdrowy duch” i bierze czynny udział w licznych zawo-
dach sportowych. A oto rezultaty ich zmagań: - drużynowe biegi przełajowe - I 
miejsce w powiecie zdobyła drużyna: Kamil Michalak, Mateusz Kozioł, Błażej 
Olszyński, Bartłomiej Cieślak, Kamil Zborowski. - gimnazjalna liga lekkoatle-
tyczna na szczeblu powiatowym: Krzysztof Witosławski/ II miejsce w biegu na 
100 metrów; Radosław Wilichowski/ III miejsce w skoku w dal; Kamil Micha-
lak, Krzysztof Witosławski, Mateusz Holwek, Radosław Wilichowski/ II miejsce 
w sztafecie 4x 100 metrów

- powiatowy turniej o puchar wójta gminy Lutomiersk w siatkówce plażowej: 
Krzysztof Witosławski, Krzysztof Zdzieraki Krzysztof Frank/ pierwsze miejsce.

 Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nowym 
roku szkolnym.        OPRACOWALI: Sławomir Kułak i Małgorzata Wybór.

Dofinansowanie do zakupu 
podręczników szkolnych  
na rok szkolny 2010/2011
W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. (Dz. 

U. z 2010 r. nr 95, poz. 612) w sprawie szczegółowych warunków udzielania 
pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom 
zasiłku powodziowego na cele edukacyjne ogłasza się możliwość skorzysta-
nia z takiej pomocy. 

Pomoc finansowa na zakup podręczników skierowana 
jest do uczniów uczęszczających do klas I – III w szko-
łach podstawowych i klas II gimnazjum w roku szkolnym 
2010/2011, oraz na zakup podręczników do kształcenia 
ogólnego, w tym specjalnego dla uczniów słabo widzących, 
niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lek-
kim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Pomoc 
udzielona będzie uczniom z rodzin, w których dochód nie 
przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 
351,- zł netto zgodnie z art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z 
późn. zm.). W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia słabo 
widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi zamiast zaświad-
czenia o wysokości dochodów należy dołączyć kopię ważnego orze-
czenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publicz-
ną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Wartość pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników nie 
może przekroczyć:
1. 170 zł - dla ucznia klasy I - III szkoły podstawowej oraz dla ucznia 
klasy I – III szkoły podstawowej z orzeczeniem o potrzebie kształ-
cenia specjalnego;
2. 310 zł - dla ucznia klasy II gimnazjum oraz dla ucznia klasy I – III 
gimnazjum z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
3. 200 zł – dla ucznia klasy IV – VI szkoły podstawowej z orzecze-
niem o potrzebie kształcenia specjalnego;
4. 300 zł – dla ucznia realizującego kształcenie w zasadniczej szkole 
zawodowej z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
5. 370 zł – dla ucznia realizującego kształcenie w szkole ponadgim-
nazjalnej z wyłączeniem zasadniczej szkoły zawodowej z orzecze-
niem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Uzupełniony wniosek składa się do Gminnego Ośrodka Oświaty w 
Lutomiersku wraz z załącznikami w postaci:
a. dowodem zakupu podręczników,
b. zaświadczeniem o wysokości dochodów netto członków rodziny 
pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
c. w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina 
korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie 
zasiłku stałego lub okresowego można przedłożyć
d. - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie 
o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub 
okresowego,
e. w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia słabo widzącego, 
niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi zamiast zaświadczenia o wy-
sokości dochodów należy dołączyć kopię ważnego orzeczenia o po-
trzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
od 2 sierpnia 2010 r. do 15 września 2010 r.

Wnioski dostępne będą w Gminnym Ośrodku Oświaty 
w Lutomiersku
 pokój nr.5 i 8
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XI Manewry Powiatowe OSP
„ SzyDŁÓw 2010”

26 czerwca br.  odbyły się XI Manewry Powiatowe  
OSP, których organizatorem była  Komenda Powia-
towa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach 
natomiast gospodarzem gmina Lutomiersk. Manewry 
odbyły się w miejscowości  Szydłów  w kompleksie 
obiektów budowlanych  Gminnej Spółdzielni.  

ZAŁOŻENIE DO ĆWICZEŃ
W dniu 26 czerwca ok. godziny 9:00 wybucha po-

żar na dachu budynku gospodarczo-magazynowego, 
szybko rozprzestrzeniając się na pozostałe budynki. 
Pożar jest skutkiem prac pożarowo-niebezpiecznych 
związanych z pracami remontowymi dachu. Z pierw-
szych informacji wiadomo, że na dachu znajdują się 
osoby poszkodowane z odciętą drogą ewakuacji.

W działaniach ratowniczo-gaśniczych uczestniczyły 
32 samochody  pożarnicze z obsadą  150 strażaków-
ratowników. Zabezpieczenie medyczne zapewniał 
Ochotniczy Sztab Ratownictwa  natomiast  zabezpie-
czenie dróg dojazdowych  - siły i środki Policji. Celem 
manewrów pożarniczych było doskonalenie sił i środ-
ków PSP, OSP, OSR i Policji, doskonalenie alarmo-
wania służb ratowniczych oraz weryfikacja procedur 
ratowniczych ujętych w planie ratowniczym powiatu.

Gośćmi  manewrów byli: Przewodniczący Rady 
Powiatu Pabianickiego Florian Wlaźlak, Członek Za-
rządu Powiatu  Tadeusz Rosiak; Kapelan Powiatowy 
Strażaków ksiądz Jerzy Rzepkowski; Komendant Po-
wiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach  
brygadier  Jerzy Minias; Prezes Zarządu Oddziału Po-
wiatowego ZOSP RP w Pabianicach dh Mieczysław 
Serwa z członkami Prezydium Zarządu; Wójt Gminy 
Ksawerów  Maria Kopczewska; Wójt Gminy Pabianice  
Henryk Gajda; Reprezentujący Nadleśnictwo Poddę-
bice Andrzej Olejniczk  Leśniczy Leśnictwa Zygry; re-
prezentujący Nadleśnictwo Grotniki Jarosław Obierzal-
ski Leśniczy Leśnictwa Bełdów; Przewodniczący Rady 
Gminy Lutomiersk  Tadeusz Rychlik; Wójt Gminy Luto-
miersk Tadeusz Borkowsk; Prezes Zarządu Gminnego 
ZOSP RP w Lutomiersku Tadeusz Nowak z członkami 
zarządu

Po zakończeniu manewrów wszyscy  uczestnicy 
udali się do siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Szydłowie. Na początku spotkania Prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP  w Pabianicach  
Mieczysław Serwa przywitał  zaproszonych gości ,  
sztab operacyjno –szkoleniowy PSP i strażaków – 
ratowników. Następnie dokonano podsumowania XI 
Powiatowych Manewrów, które oceniono pozytywnie 
gdyż nałożone na poszczególne odcinki bojowe zada-
nia zostały wykonane prawidłowo.

OGŁOSZENIE
Od dnia 01.07.2010r  we wszystkich 17 „wysepkach eko-

logicznych” zlokalizowanych na terenie Gminy Lutomiersk 
nie będzie selektywnej zbiórki  papieru . Nastąpi zmiana 
ilości ogólnej  pojemników na wysepkach według poniższe-
go zestawienia:

 
 ( MIEJSCOWOŚĆ: )           ( Jest obecnie sztuk: )   ( Pozostaje sztuk: )
Mianów    3  2
Puczniew   3  2
Szydłów   3  2
Stanisławów St.   3  2
Czołczyn   3  2
Lutomiersk   ( 3 wysepki) 10  7
Kazimierz     ( 2 wysepki) 6  4
Babice    3  2
Babiczki    4  3
Florentynów   3  2
Mirosławice   3  2
Dziektarzew   3  2
Franciszków   3  2
Malanów    3  2
 Suma:  ( 53 sztuk) Suma:  ( 36 sztuk)

KROK W PRZYSZŁOŚĆ
W dniu 11.05.2010 r została podpisana umowa ramowa Projektu 

systemowego „Krok w przyszłość „ w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi a 
Gminą Lutomiersk. Budżet projektu wynosi   153 904 zł , w tym wkład 
własny Gminy Lutomiersk stanowi kwotę 16 159,92 zł  .Realizatorem 
projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku 
.Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych z terenu Gminy Luto-
miersk korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Głównym 
celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej beneficjentów. 
Zastosowane będą instrumenty aktywnej integracji :aktywizacji zawo-
dowej ,edukacyjnej i społecznej. Przewidziano zwiększenie nacisku na 
indywidualną pracę w ramach kontraktów socjalnych podpisanych z 
14 beneficjentami . W dniu  22 czerwca 2010 r. odbyło się pierwsze z 
cyklu szkoleń z psychologiem rozwijających umiejętności psychospo-
łeczne. Przeprowadzone zostały indywidualne sesje  jak i zajęcia gru-
powe  a beneficjentami mające na celu zwiększenie ich asertywności i 
motywacji do działania. Następne  etapy szkoleń realizowane będę na 
przełomie września i października 2010 r.

  Sporządził : Jolanta Kacprzak - pracownik socjalny

Plener Malarski „Kraina Nerem płynąca”
W dniach 7- 14 czerwca 2010 r. na terenie Gminy Lutomiersk gościł  I Międzynarodo-

wy Plener Malarski „Kraina Nerem płynąca”. Organizatorem Pleneru był m.in. Miejski 
Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim, a jednym ze współorganizatorów była 
Gmina Lutomiersk. Artyści na swoich płótnach  uwieczniali osobliwości przyrodnicze i 
architektoniczne okolic Neru  na odcinku od Grupowej Oczyszczalni Ścieków  do Ka-
zimierza. Uczestnicy pleneru przenieśli na płótno między innymi Lutomiersk z nowym 
centrum parkowym oraz Klasztor Ojców Salezjanów.  11 czerwca 2010 r. uczestnicy 
pleneru  spotkali się na ognisku  na terenie  Salezjańskiego Ośrodka Młodzieżowego 
„DON BOSCO”   z władzami samorządowymi Gminy Lutomiersk. Podsumowanie  na-
stąpiło podczas wystawy  15 czerwca w Galerii „Ogród Sztuki” w Konstantynowie Łódz-
kim. Mamy nadzieje, że  kolejny Międzynarodowy Plener Malarski zagości również w 
naszej gminie za rok.
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Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego  
 

 

 

Gmina Lutomiersk podpisała w dniu 04.02.2010r. umowę  o dofinansowanie projektu „Zakup 

średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szydłów”  nr UDA-RPLD.02.05.00-00-003/09-

00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2007 – 2013.  

Całkowita wartośd projektu  - 532.264,75 PLN 

Kwota dofinansowania 85%  - 452.425,03 PLN 

Środki własne  15 %  - 79.839,72 PLN 

Okres realizacji projektu  -  II -  III kwartał 2010r.  

W dniu 11.06.2010r. została podpisana umowa na zakup średniego samochodu ratowniczo – 

gaśniczego z Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowym „MOTO-TRUCK”. Zgodnie z umową koszt 

średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 488.990,00 PLN brutto . 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
 

DnI LUTOMIeRSKA
Dni Lutomierska to coroczne święto mieszkańców naszej Gminy. Tegoroczne ob-

chody zapowiadały się bardzo atrakcyjnie nie tylko ze względu na zaproszone gwiaz-
dy ale również ze względu na różne atrakcje które  pozwalały każdemu pokoleniu  
znaleźć coś dla siebie Organizatorzy przewidzieli wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. 
Lutomiersk w tych dniach rozbrzmiewał śpiewem, muzyką i tańcem. Występowały 
zespoły z Gminnego Ośrodka Kultury, Orkiestra Dęta , zespół myzyki dixilendowej 
Dixie Lutek , zespół ludowy Szycha , zespoły tańca nowoczesnego break-dance i 
hip-hop. Teatr Picollo zaprosił dzieci do podróży przez świat z licznymi konkursami 
i przygodami, a zespół Bayer Full dał wieczorny koncert śpiewając swoje wielkie 
przeboje wraz zz licznie zgromadzoną  publicznością. Sobotni wieczór zakończył 
się dyskoteką prowadzoną przez Marka Kowalczuka - prezentera Radia Planeta. 
W niedzielę występował Polski Elvis, wschodząca gwiazda muzyki R’n’b Kordian 
Kacperski z grupą taneczną, znakomity parodysta Jacek Pietrzak - który rozbawił 
wszystkich do łez wcielając się w Genowefę Pigwę oraz artystów scen światowych 
choćby Tinę Turner czy Frediego Mercurego, a niedzielny wieczór zakończył kolo-
rowy koncert afrykańskiej grupy Hakuma Matata, z którą wszyscy śpiewali wielkie 
przeboje  takich grup jak Boney M, Saragossa Band czy Goombay Dance Band .

Imprezie towarzyszyły dodatkowe atrakcje w postaci wesołego miasteczka, mini 
kolejki górskiej, eurobangi, zamków dmuchanych, samochodzików, waty cukrowej, 
gofrów, żelków, zabawek a także kawiarenki u księcia Leszka przygotowanej przez 
Radę Rodziców Gimnazjum z Lutomierska .

Tegoroczny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy wygrała 
drużyna LZS Dąbrówka, drugie miejsce zajęła drużyna MKS Mianów, trzecie Old-
boys Sokół Lutomiersk, czwarte miejsce Pato Lutek oraz piąte Yaro Team. Na stronie 
12  zamieszczamy obszerną fotorelację

Z A P R O S Z E N I E
Dnia 29.08.2010 r. zapraszamy na do Parku w Szydlowie na Do-

żynki Gminne. W programie artystycznym Święta Plonów - wy-
stęp kabaretu KOPYDŁOWO znanego z telewizyjnej serii „Spo-
tkanie z balladą”

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 traw-
ników 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 Lutomiersk 
przed skutkami braku wody w gminnej sieci 
wodociągowej. Gminne wodociągi posiadają 
ograniczone moce wydobywcze i produkcyj-
ne. 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 wymierzo-
ną w trybie i na zasadach określonych w pra-
wie o wykroczeniach. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Lutomiersk.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie w termi-
nie 3 dni od dnia jej ogłoszenia w drodze ob-
wieszczenia na terenie Gminy Lutomiersk. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

Wójt Gminy Lutomiersk

  /-/ Tadeusz Borkowski
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W dniach 7 – 12 czerwca grupa 32 uczniów ze wszystkich szkół z terenu Gminy Luto-
miersk uczestniczyła w wycieczce na Węgry. Wyjazd odbył się w ramach wieloletniej 
już umowy o współpracy i partnerstwie pomiędzy Gminą Lutomiersk a węgierskim 
Romhany.
W tym roku uczniowie spotkali się ze swoimi węgierskimi kolegami w malowniczej 
miejscowości Szigliget nad Balatonem. Tej niezapomnianej wyprawie towarzyszyła 
wspaniała pogoda, odmienne od naszych smaki i świetne nastroje uczestników. Nie 
było czasu na nudę! Kąpiele w Balatonie, rejs statkiem, wycieczka do Kaszthely – 
najstarszego miasta w tym rejonie, zwiedzanie ruin zamku, podziwianie zielonych 
winnic, czy pobyt         w Aquaparku Kehida Termal, to tylko część atrakcji, które 
mieliśmy zagwarantowane. 
Uczestnicy wyjazdu serdecznie dziękują władzom Gminy Lutomiersk                  za 
umożliwienie poznania tego urokliwego zakątka świata, jego kultury, języka, wspo-
mnianej już kuchni i sympatycznych młodych ludzi z Romhany, z którymi nasi ucznio-
wie miło spędzali czas i nawiązywali przyjaźnie. 
Nad bezpieczeństwem młodzieży w czasie sześciodniowego wyjazdu czuwały panie: 
Agata Wróblewska, Grażyna Ulańska, Irena Białecka i Dorota Lisiecka – Gara.
                                              Dorota Lisiecka - Gara

W krainie zielonych winnic i błękitnego Balatonu

Dni Lutomierska


