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XIX Sesja Rady Powiatu
26 kwietnia br. Radni naszego  
Powiatu obradowali podczas kolej-
nej Sesji.  Z tematów, którymi zajęła 
się Rada, należy wspomnieć o przy-
jęciu sprawozdania Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z realizacji 
Programu współpracy Powiatu Łódz-
kiego Wschodniego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2011 rok oraz o przy-
jęciu przez Powiat Łódzki Wschodni 
pomocy finansowej od Powiatu  
Zgierskiego przeznaczonej na reali-
zację zadań przez Powiatowy Zespół 
ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
w Łodzi. 
Rada wysłuchała i przyjęła sprawoz-
dania z prac Komisji Stałych oraz  
z realizacji „Powiatowego Progra-
mu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz  
Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy  
na lata 2007-2013” w 2011 roku. 
Radni zdecydowali także o przystą-
pieniu do realizacji projektu „Młody  
Biznes” realizowanego w ramach 
POKL, o którym szerzej w kolejnym 
wydaniu Wiadomości.

• Aktualności
• Relacja z obchodów  

V Święta Powiatu
• Powiatowy Rzecznik  

Konsumentów radziMajówka Samorządowa 2012
Zapraszamy do udziału w tegorocznej 
Majówce Samorządowej organizowa-
nej przez Gminno Parkowe Centrum 
Kultury i Ekologii w Plichtowie  
(gm. Nowosolna) w dniu 27 maja 
br. Organizatorzy jak co roku zapew-
niają wiele atrakcji a wśród nich m.in.  
występy Zespołu Pieśni i Tańca  
„Anilana”. 
Już teraz zapraszamy do Plichtowa  
na już 13. Majówkę Samorządową!

Drodzy Czytelnicy!
Kwietniowy numer Wiadomości 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
w większości poświęciliśmy obcho-
dom V Święta Powiatu, które odby-
ło się w dniach 18-26 kwietnia br.  
i obfitowało w ciekawe wydarzenia  
kulturalne i sportowe. 
Relacje z tych wydarzeń znajdą 
Państwo na łamach Wiadomości.
Zachęcamy również do lektury ko-
lejnej z cyklu porad Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów dotyczą-
cej kredytów konsumenckich.
Życzymy dobrej lektury!
                            Redakcja

Piosenka Zapomniana
GOK Wiśniowa Góra zaprasza 
wszystkich mieszkańców do udziału  
w IV Wojewódzkim Festiwalu Piosenki 
Zapomnianej, który odbędzie się  
19 maja 2012 r. w godz. od 11.00  
do 16.00 w siedzibie GOK, przy   
ul. Tuszyńskiej 64 w Wiśniowej  
Górze. Chętnych do zaprezentowania  
na scenie piosenek zapomnia-
nych zachęcamy do zapoznania 
się z regulaminem festiwalu, 
który dostępny jest na stronie  
www.wisniowagora.pl.

5-lecie nadania imienia Szkole 
Podstawowej w Kurowicach

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna  
i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej  
im. Orła Białego w Kurowicach ser-
decznie zapraszają na Uroczystość 
5-lecia nadania imienia Orła Białego 
Szkole Podstawowej w Kurowicach, 
która rozpocznie się 11 maja 2012 r. 
o godz. 10.00 w Zespole Szkół  
w Kurowicach.

XV Przegląd Artystycznego 
Ruchu Seniora

19 kwietnia 2012 w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Koluszkach  
odbył się „XV Przegląd Artystycznego  
Ruchu Seniora”. W przeglądzie udział 
wzięło 300 przedstawicieli zespołów  
z Radomska, Opoczna, Skierniewic, 
Tomaszowa Maz., Piotrkowa Tryb.,  
Łodzi, Strykowa i Koluszek.
Uczestnicy występowali w trzech 
kategoriach: kabarety, soliści/duety  
i zespoły. Przegląd odbył się w ra-
mach obchodów V Święta Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego, a patro-
nat nad imprezą objął Starosta Piotr  
Busiakiewicz. Zarząd Powiatu ufundo-
wał także nagrody dla zwycięzców.
Lista zwycięzców tegoroczne-
go przeglądu zamieszczona jest 
na stronie MOK w Koluszkach: 
www.mok-kouszki.pl.
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http://www.lodzkiwschodni.pl/
http://www.wisniowagora.pl/
http://www.mok-koluszki.pl/
http://www.tuszyn.info.pl/
http://www.rzgow.pl/
http://www.nowosolna.gminarp.pl/
http://www.koluszki.pl/
http://www.brojce.pl/
http://www.andrespol.pl/
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VI Powiatowa  
Wystawa Stołów Wielkanocnych

Tegoroczne Święto Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
rozpoczęła 18 kwietnia VI Powiatowa Wystawa Stołów  
Wielkanocnych. W tym roku wystawa gościła w siedzibie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku w gminie Rzgów 
i z pewnością na długo zostanie w pamięci przybyłych  
gości. Uroczystość rozpoczął powitalną piosenką rzgowski 
chór Camerata. Następnie oficjalnego otwarcia dokonali:  
Starosta Łódzki Wschodni Piotr Busiakiewicz, Burmistrz 
Rzgowa Jan Mielczarek oraz Zastępca Dyrektora Łódzkiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach  
Małgorzata Gabryelczyk. 

Głos zabrała także pomysłodawczyni wystawy Ewa Gładysz, 
radna Powiatu. Opowiadała o tradycji wielkanocnej, twór-
czości i Kołach Gospodyń Wiejskich. Stoły wielkanocne 
zastawione tradycyjnymi potrawami przygotowały, jak  
co roku, mieszkanki Powiatu Łódzkiego Wschodniego repre-
zentujące Koła Gospodyń Wiejskich. Wśród nich przybyły 
Panie z gminy Koluszki: KGW Będzelin, KGW Gałkowianki, z 
gminy Brójce: KGW Brójce, KGW Stefanów, z gminy Nowo-
solna: KGW Kalonka, KGW Ksawerów, z gminy Andrespol:  
KGW Janówka, KGW Justynów, z gminy Tuszyn:  
KGW Syski, KGW Szczukwin oraz z gminy Rzgów: KGW 
Bronisin Dworski i KGW Starowa Góra. Pięknie prezento-
wały się również stoiska twórców ludowych, w tym: Koło 
Robótek Ręcznych „Zasupłane” z gminy Rzgów, rękodzieło  
artystyczne Gałkowian z gminy Koluszki, ręczne wytwory  
Pani Stanisławy Kupy z gminy Brójce oraz Pani Anny  
Zabelskiej z gminy Nowosolna.

Zgodnie z tradycją przed degustacją świąteczne potrawy 
poświęcił ks. Robert Nowak z parafii p.w. Świętego Stani-
sława Biskupa i Męczennika w Rzgowie. 
Było UROCZYŚCIE, było REGIONALNIE, było WIELKA-
NOCNIE! Pięknie przystrojone świąteczne potrawy cieszyły  
nie tylko oczy, ale i podniebienie. Uroczystości towarzy-
szyły występy zespołów śpiewaczych z gminy Andrespol, 
gminy Brójce, gminy Nowosolna i gminy Rzgów. W trak-
cie gali otwierającej obchody V Święta Powiatu Łódzkiego  
Wschodniego Starosta Piotr Busiakiewicz, Burmistrz  
Rzgowa Jan Mielczarek oraz wójtowie gmin naszego  
Powiatu wręczyli doroczne Nagrody Starosty Łódzkiego 
Wschodniego za udział i uświetnienie VI Powiatowej  
Wystawy Stołów Wielkanocnych. 
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Święto Powiatu 
w nowej Hali Sportowej w Rzgowie

20 kwietnia 2012 roku, w ramach obchodów V Świę-
ta Powiatu Łódzkiego Wschodniego w nowej Hali 
Sportowej w Rzgowie odbyła się  IV edycja konkursu  
„Powiatowy Dzień Przedsiębiorczości” oraz IV Powiatowy 
Turniej Siatkarski drużyn męskich i żeńskich „O Puchar 
Św. Wojciecha” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych  
z terenu powiatu.  Zmagania międzyszkolne obserwo-
wało wielu gości, wśród nich: Starosta Łódzki Wschodni  
Piotr Busiakiewicz, Wicestarosta Marek Jarzębski,  
Zastępca Burmistrza Rzgowa Jadwiga Pietrusińska,  
Sekretarz Powiatu Krzysztof Diug, dyrektorzy szkół oraz 
ponad stuosobowa grupa uczniów i nauczycieli z terenu 
Powiatu. 

Powiat TV i Facebook
W zakładce Powiat TV, którą znajdą Państwo na stronie  
www.lodzkiwschodni.pl zamieszczamy filmowe rela-
cje z działalności Starostwa.
Jesteśmy także na Facebooku - profil Starostwo Powia-
towe w Łodzi. ZAPRASZAMY!

V ŚWIĘTO  
POWIATU

W uroczystym, tegorocznym finale konkursu o przedsię-
biorczości pt. „Innowacyjność – pewny sukces na rynku” 
wzięły udział zespoły reprezentujące: 
I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach, Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Koluszkach, Zespół Szkół  
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach, Zespół  
Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie. Prezentacje poza-
konkursowe przedstawiły 2 zespoły  uczennic z Gimnazjum 
im. K. Jagiellończyka w Rzgowie. Zadaniem uczestników 
tegorocznego Dnia Przedsiębiorczości była prezentacja 
pomysłu na wdrożenie lokalnych rozwiązań o charakterze  
innowacyjnym oraz przedstawienie jury, któremu 
przewodniczył Sekretarz Powiatu Krzysztof Diug, biznespla-
nu i przekonanie o powodzeniu prezentowanej działalności. 

Przy ocenie końcowej brano pod uwagę pomysł, jak i rów-
nież szanse na prowadzenie działalności gospodarczej oraz 
rozwój istniejących już branż i przedsiębiorstw. Ocenia-
no także stoisko zespołu i prezentację. Młodzież bardzo  
dokładnie i z pełnym zaangażowaniem podjęła się tego  
zadania. Poziom prezentacji był wysoki, przez co obrady 
jury trwały długo i były bardzo burzliwe. 

W IV Powiatowym Dniu Przedsiębiorczości I miejsce  
ex aequo zajął zespół reprezentujący I Liceum  
Ogólnokształcące w Koluszkach, który przedstawił pomysł  
na założenie toru motocross’owego oraz uczniowie z ZSP  
nr 2 w Koluszkach, prezentujący Ploter Termiczny do szy-
cia ubrań dla psów. Szczególną uwagę jury zwrócił pomysł 
gimnazjalistek produkujących papier czerpany. Ponad-
to wyróżnione zostały pomysły dotyczące baru szybkiej  
obsługi, przedszkola, sztucznej plaży, fotografii artystycz-
nej oraz pomocy dla rodzin. 

IV „Powiatowy Dzień Przedsiębiorczości”

http://www.lodzkiwschodni.pl/wideo.html
http://www.facebook.com/pages/Starostwo-Powiatowe-w-%C5%81odzi/211837358837854
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Turniej Siatkarski  
„O Puchar Św. Wojciecah”

Również 20 kwietnia w Hali Sportowej w Rzgowie 
rozgrywał się IV Powiatowy Turniej Siatkarski  
„O Puchar Św. Wojciecha”, w którym udział wzię-
ły cztery drużyny żeńskie i cztery drużyny męskie  
ze szkół:  I LO w Koluszkach, ZSP nr 1 w Koluszkach, ZSP nr 2  
w Koluszkach, I LO w Tuszynie. Sportowcy zaprezen-
towali wysoki poziom gry, a rywalizacja była zacięta.  
Emocje towarzyszyły nie tylko zawodnikom na boisku, ale też 
dopingującej widowni. Pierwsze miejsce wśród drużyn żeń-
skich zdobyły uczennice z I LO w Koluszkach, drugie miejsce  
zajęły uczennice I LO w Tuszynie, trzecie drużyna  
z ZSP nr 2 w Koluszkach i czwarte miejsce uczennice  
reprezentujące ZSP nr 1 w Koluszkach. 

W klasyfikacji końcowej mężczyzn pierwsze miejsce za-
jęli uczniowie ZSP nr 2 w Koluszkach, drugie ZSP nr 1  
w Koluszkach, trzecie miejsce zdobyli uczniowie I LO  
w Koluszkach oraz czwarte - chłopcy z I LO w Tuszynie. 

Puchary i nagrody szczęśliwym zwycięzcom i laureatom wrę-
czyli: Starosta Łódzki Wschodni Piotr Busiakiewicz, Wicesta-
rosta Marek Jarzębski, Zastępca Burmistrza Rzgowa Jadwiga  
Pietrusińska oraz Sekretarz Powiatu Krzysztof Diug.

V ŚWIĘTO  
POWIATU
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Wspólna uroczysta Sesja Rady Powiatu  
i Rady Miejskiej

Centralnym punktem tegorocznych obchodów Święta 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego była Uroczysta Wspól-
na Sesja Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego i Rady 
Miejskiej Rzgowa z udziałem Władz Rzgowa, Władz  
Powiatowych oraz zaproszonych gości. Oprawę muzyczną 
podczas sesji zapewnił rzgowski chór Camerata. Starosta 
Łódzki Wschodni Piotr Busiakiewicz  przedstawił zebra-
nym prezentację upamiętniającą obchody Święta Powiatu 
z lat ubiegłych. Podczas sesji przemawiał również Członek  
Zarządu Województwa Łódzkiego Marcin Bugajski, Burmistrz  
Rzgowa Jan Mielczarek, Przewodniczący Rady Powiatu  
Klemens Derach, Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Rzgowie Marek Bartoszewski.

V ŚWIĘTO  
POWIATU

Msza Święta w Kościele Parafialnym 
p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika 

w Rzgowie
22 kwietnia br. po wspólnej, uroczystej Sesji zosta-
ła odprawiona Msza Święta w Kościele Parafialnym p.w.  
Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Rzgowie. Mszy św. 
przewodniczył Ksiądz Dziekan Jan Góra. Zgodnie z tradycją,  
czytania podczas Mszy Świętej odczytali Starosta Łódzki 
Wschodni Piotr Busiakiewicz oraz Przewodniczący Rady  
Powiatu Klemens Derach. W nabożeństwie brali udział przed-
stawiciele władz powiatowych i gminnych z Burmistrzem 
Rzgowa Janem Mielczarkiem na czele oraz zaproszeni goście  
i mieszkańcy naszego Powiatu. Uroczystą Mszę Świętą 
uświetniła Orkiestra Dęta oraz rzgowski chór Camerata  
a także liczne poczty sztandarowe organizacji i instytucji 
powiatowych.



6Powiat Łódzki Wschodni

V ŚWIĘTO  
POWIATU

Impreza plenerowa dla mieszkańców 
z okazji V Święta Powiatu – Park Miejski 

im. A. Mickiewicza w Rzgowie
Po uroczystej Sesji Rady Powiatu i Rady Miasta Rzgowa 
oraz Mszy Świętej nadszedł czas na koncert zespołów  
z naszego powiatu. Na scenie wystąpiły amatorskie  
zespoły śpiewacze: „Stefanów”, „Leśnianki”, „Bukowianki”,  
„Wiśniowiacy” oraz Zespół Akordeonistów z Andrespola. 
Melodie regionalnych piosenek, wspólne biesiadowanie  
i sprzyjająca aura wprawiły widzów w pogodny, wiosen-
ny nastrój. Nie zabrakło również atrakcji przygotowanych 
przez najmłodszych uczestników tegorocznego Święta.  
Występ Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Bukowiaczek” 
oraz Zespołu „Rzgowianie”- jak zwykle w licznym gronie, 
kolejny raz uświetnił obchody Święta Powiatu. Pełne po-
święcenia i zaangażowania pokazy regionalnych tańców 
ukazały, jak ważna jest tradycja, jak dużo radości z jej  
dorobku czerpią kolejne pokolenia. 

III Powiatowy Konkurs Plastyczny  
„Z POLICJĄ BEZPIECZNIEJ”

Podczas imprezy plenerowej w Rzgowie odbyło się  
rozstrzygnięcie III Powiatowego Konkursu Plastycznego 
„Z POLICJĄ BEZPIECZNIEJ”.  W konkursie zorganizowa-
nym przez Komendę Powiatową Policji oraz Powiat Łódzki 
Wschodni wzięły udział dzieci z kl. I-III szkół podstawowych 
naszego powiatu. Nagrody otrzymały następujące osoby:

I miejsce: Julita Pawłowska - SP w Gałkowie Dużym
II miejsce: Jakub Koluszkowski - SP w Długiem
III miejsce: Julia Jaworska - SP w Starych Skoszewach

Wyróżniono ponadto:
- Magdalena Pospieszyńska – SP nr 2 w Tuszynie
- Martyna Białobrzeska  – SP nr 2 w Tuszynie
- Natalia Olek – SP nr 2 w Tuszynie
- Wiktor Sobańda – SP nr 2 w Tuszynie
- Sanja Bhatia – SP nr 2 w Tuszynie
- Jagoda Szymczyk  – SP nr 2 w Koluszkach
- Adam Pokorski –  SP w Rzgowie
- Wiktor Biedrzykowski  – SP w Rzgowie
- Mateusz Majdziński –  SP w Rzgowie
- Julia Witasiak  – SP w Rzgowie
- Patrycja Napieraj  – SP w Rzgowie
- Zuzanna Przybylska  – SP w Długiem
- Dawid Koluszkowski  – SP w Długiem
- Bartosz Chałat – SOSW w Koluszkach
- Anna Mucha  – SOSW w Koluszkach
- Natalia Grochala  SP w Wodzinie Prywatnym
- Bartosz Kotlicki – SP w Wodzinie Prywatnym

Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Zarząd  
Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Ponadto dzieci, które  
zajęły trzy pierwsze miejsca dostały zaproszenie  
do Komendy Policji w Koluszkach, aby wcielić się na jeden 
dzień w rolę policjanta, poznać trud i specyfikę tej pracy.
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Oprócz innych atrakcji tego dnia mieszkańcy Rzgowa oraz 
zaproszeni goście mieli niepowtarzalną okazję obejrzeć 
przygotowane przez Komendę Powiatową Policji pokazy 
umiejętności brygady antyterrorystycznej. Wyspecjalizowa-
ne jednostki policji zaprezentowały inscenizację pościgu za 
uciekającym samochodem i zatrzymaniem niebezpiecznych 
przestępców.
Dbając o bezpieczeństwo najmłodszych uczestni-
ków V Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego dzieci 
otrzymały materiały odblaskowe upamiętniające  
tegoroczną uroczystość naszego powiatu.

Wyróżnieni zostali także najzdolniejsi uczniowie ze  szkół ponadgimnazjal-
nych naszego Powiatu. Nieprzeciętne wyniki w nauce, wysokie miejsca w kon-
kursach i olimpiadach, zaangażowanie w wolontariat i życie szkoły nagrodził  
Wicestarosta Powiatu  Marek Jarzębski. 

Wyróżnieni  uczniowie to:
- Artur Misztal - LO im. Jana Pawła II w Tuszynie
- Mariusz Kuna - LO im. Jana Pawła II w Tuszynie
- Marlena Szeligowska - I LO im. H. Sienkiewicza w Koluszkach
- Adam Bogdański - I LO im. H. Sienkiewicza w Koluszkach
- Mateusz Jaśkiewicz - I LO im. H. Sienkiewicza w Koluszkach
- Klaudia Popczyk - ZSP nr 2 w Koluszkach I Liceum Profilowane, 
- Krzysztof Kowalski ZSP nr 2 w Koluszkach Technikum nr 2, 
- Marcin Winciorek - SOSW w Koluszkach, Gimnazjum nr 3 Specjalne
- Krzysztof Olczyk - SOSW w Koluszkach, Szkoła Przysposabiająca do pracy
- Miriam Powoniak - ZSP w Koluszkach, Technikum Nr 1, 
- Mariusz Rzesiewski - ZSP w Koluszkach, Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

• 24 maja - XX Sesja  
Rady Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego - Starostwo 
Powiatowe w Łodzi

• 27 maja - Majówka  
Samorządowa - Gminno  
Parkowe Centrum Kultury  
i Ekologii w Plichtowie  
(gm. Nowosolna)

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA  
W POWIECIE:

W NASTĘPNYM NUMERZE:

• Relacje z sesji Rady Powiatu
• Projekt „Młody Biznes”
• Porady Powiatowego Rzeczni-

ka Konsumentów
• Ważne wakacyjne wskazówki 

Powiatowego Lekarza  
Weterynarii

Podczas głównych obchodów  
tegorocznego Święta Powia-
tu mieszkańcy mieli okazję 
obejrzeć nie tylko sprzęt, któ-
rym dysponuje Policja, ale tak-
że poznać psy, które wykonują  
zadania służbowe. Na zdjęciu Essa 
przeszkolona do zadań patrolowo 
-tropiących i zakupiona dzię-
ki pomocy finansowej Powiatu  
Łódzkiego Wschodniego.
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Po wyróżnieniu najzdolniejszej młodzieży naszego powiatu, 
doceniono także ważną dla zachowania kondycji i zdrowia 
działalność sportową. Nagrodę Starosty za wysokie osią-
gnięcia sportowe otrzymał Pan Feliks Bińkowski, mieszka-
niec Gałkowa Dużego. Wybitne osiągnięcia sportowe Pana 
Feliksa promują nie tylko Powiat Łódzki Wschodni w Polsce, 
ale i na świecie. Symboliczny czek na kwotę 1.500 zł oraz List  
Gratulacyjny wręczył Starosta Piotr Busiakiewicz. 

Kolejnym punktem programu było rozstrzygnięcie  
V Powiatowego Konkursu Zespołów Teatralnych „Złota  
Maska” organizowanego, jak co roku, przez Gminny  
Ośrodek Kultury w Wiśniowej Górze. Laureatom nagro-
dy wręczył Starosta Łódzki Wschodni oraz Dyrektor GOK  
Małgorzata Kopczyńska-Żeno. 
• w kategorii przedszkola i klasy „0”
I miejsce –  Samorządowe Przedszkole w Andrespolu  
za przedstawienie „Wars i Sawa”
II miejsce – nie przyznano
III miejsce – „Zerówka” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
z Bedonia Wsi za przedstawienie „Legenda o Liczyrzepie”
• w kategorii klas I – III
I miejsce – nie przyznane

II miejsce – Kl. IIb i IId ze Szkoły Podstawowej  
w Wiśniowej Górze za przedstawienie „Wiano Św. Kingi”
III miejsce – zespół „Wesoła Gromadka” z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Bedoniu Wsi za przedstawienie „Żelazne 
trzewiczki”
• w kategorii klas IV – VI
I miejsce ex equo – Teatr „Trzynastka” z GOK za 
przedstawienie „O szewczyku i pięknej starościance”  
oraz Teatr „Maska” ze Szkoły Podstawowej  
w Wiśniowej Górze za przedstawienie „Mały przewodnik  
po baśniach”
II miejsce – Zespół ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kolusz-
kach za przedstawienie „Kopciuszek”
III miejsce – Zespół ze Szkoły Podstawowej w Różycy  
za przedstawienie „Przygody królewny Hulajnóżki”
Wyróżnienie – Teatr „Bez kurtyny” ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Tuszynie za przedstawienie „Żałosna historia diabła 
Fajerka”
• w kategorii klas gimnazjalnych
I miejsce – Teatr BEZ RETUSZU z Gimnazjum z Tuszyna  
za przedstawienie „Pchła Szachrajka show joł joł”
II miejsce – Teatrzyk SZPILA  z Gimnazjum w Kurowicach 
za przedstawienie „Księżniczka na ziarnku grochu”
III miejsce – Koło Teatralne z Gimnazjum w Wiśniowej  
Górze za przedstawienie „Bajka o smoku wawelskim”
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Ostatnim, choć emocjonującym punktem niedzielnego 
programu była Gala operetkowo – musicalowa w wykona-
niu artystów Teatru Wielkiego w Łodzi. Wystąpili: Sylwia  
Nowicka, Wojciech Strzelecki, Mirosław Bednarczyk.  
Artyści porwali publiczność wspaniałymi wykonaniami zna-
nych i lubianych arii operetkowych i musicalowych. 
Na zakończenie Starosta Piotr Busiakiewicz i Burmistrz Jan  
Mielczarek wspólnie z zaproszonymi artystami uroczyście  
zakończyli główne obchodny V Święta Powiatu Łódzkiego  
Wschodniego.

Konkurs „Mistrz ortografii  
Powiatu Łódzkiego Wschodniego”

”Przyroda budzi się do życia po kilkumiesięcznym śnie. 
Słońce zaczyna przygrzewać mocniej. Na niebie rzadko 
pojawiają się ohydne, ciemnogranatowe chmury (…)” - 
opis zbliżającej się wiosny to fragment dyktanda z jakim 
zmierzyli się 26 kwietnia br. uczniowie klas IV – VI szkół 
podstawowych z naszego Powiatu. To był ważny dzień nie 
tylko dla dzieci piszących dyktando bowiem w końcu do-
czekaliśmy się Konkursu o tytuł „Mistrza ortografii Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego”.
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Powiatowy Rzecznik
Konsumentów

radzi

Kredyt konsumencki  
- nowe regulacje prawne

Czym jest kredyt konsumencki?
Kredyt konsumencki jest to kon-
trakt zawarty między konsumen-
tem a przedsiębiorcą (najczęściej 
bankiem lub inną instytucją finan-
sową, ale również każdym innym 
przedsiębiorcą, który w jakiejkol-
wiek formie coś nam kredytuje).                         
Nowe regulacje prawne
W dniu 18.12.2011r., weszła  
w życie ustawa z dnia 12.05.2011r. o kredycie konsumenckim 
(Dz.U. Nr 126, poz.715 z późn.zm.), która wprowadziła nowe  
regulacje prawne dotyczące kredytu konsumenckiego. 
Przepisami ustawy objęty jest każdy kredyt zaciągnięty   
na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospo-
darczej (np. gotówkowy lub na cele mieszkaniowe, który 
nie jest zabezpieczony hipoteką). Mamy z nim do czynienia 
również przy zakupach na raty lub z odroczonym terminem 
płatności. Istnieje też maksymalny limit wartości kredytu, 
powyżej którego przepisów o kredycie konsumenckim się 
nie stosuje – to równowartość 255.550zł. Ograniczenie 
tego limitu nie dotyczy jednak kredytów hipotecznych.   
Przepisów nie stosuje się do umów, w których konsument 
nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania oraz  
innych kosztów związanych z udzieleniem lub spłatą kredy-
tu konsumenckiego, do kredytów całkowicie darmowych. 
Przepisy o kredycie konsumenckim nie mają też zastosowa-
nia do umów leasingu, ale tylko tych, które nie przewidu-
ją obowiązku przeniesienia własności przedmiotu umowy  
na konsumenta. Inne znaczące przypadki, kiedy stosowa-
nie nowych przepisów o kredycie konsumenckim jest wyłą-
czone, to umowy o kredyt, będące wynikiem ugody sądo-
wej, ugody zawartej przed sądem polubownym lub ugody, 
która jest wynikiem postępowania mediacyjnego. To samo 
dotyczy umów o kredyt udzielany wyłącznie pracownikom 
zatrudnionym u danego pracodawcy w ramach działalno-
ści dodatkowej, w których pracownik nie jest zobowiązany 
do zapłaty oprocentowania lub których rzeczywista roczna 
stopa oprocentowania jest niższa od powszechnie stoso-
wanych na rynku. Niektóre umowy kredytowe są też wyłą-
czone na mocy przepisów szczególnych, a niektóre (jak np. 
umowy o kredyt zabezpieczony hipotecznie) objęte są tylko 
niektórymi przepisami o kredycie konsumenckim.
Odstąpienie od umowy
Od umowy kredytu można odstąpić bez podania przyczy-
ny w terminie do 14 dni od dnia jej zawarcia. Jedynym 
kosztem, który się wówczas ponosi, są odsetki (ale opłaty 
przygotowawcze i prowizje kredytodawca zwraca w cało-
ści). Warto też pamiętać, że umowa kredytu konsumenc-
kiego musi być – co do zasady - zawarta w formie pisemnej 

Kolejna z cyklu porad Elżbiety Gal - Krogulskiej 
Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
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Zgodnie z tytułem tegorocznego dyktanda „Wiosna” uro-
czystości towarzyszyła pełna radości, uśmiechu i zabawy  
z nutką rywalizacji atmosfera. Pomysłodawczynią oraz  
organizatorką konkursu była Ewa Oleksiak Dyrektor  
Biblioteki Miejskiej w Koluszkach. Wszystkie prace zostały 
sprawdzone przez komisję, której przewodniczył Sekretarz 
Powiatu Krzysztof Diug. 

W zorganizowanym z okazji obchodów V Święta Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego konkursie o tytuł „Mistrza ortogra-
fii Powiatu Łódzkiego Wschodniego” zwyciężyli:

I miejsce – KACPER STAWIANY, SP w Kalinie,
II miejsce – BARTOSZ KURGIEL, SP w Różycy,
III miejsce – PRZEMYSŁAW PIWOWAR, SP nr 2 w Kolusz-
kach. 

Nagrodę w postaci pióra Starosty Łódzkiego Wschodnie-
go (złote pióro – I miejsce, srebrne pióro – II miejsce, 
brązowe pióro – III miejsce) wręczył laureatom Sekretarz  
Powiatu Krzysztof Diug  oraz Pani Dyrektor Biblioteki Miej-
skiej Ewa Oleksiak. Pozostali uczestnicy konkursu otrzyma-
li wyróżnienie w postaci upominków ufundowanych przez 
Zarząd Powiatu.
Zapraszamy do zmierzenia się z dyktandem konkursowym, 
którego tekst znajduje się tutaj.

http://www.lodzkiwschodni.pl/aktualnosci/2012/dyktando.pdf


z podaniem indeksu lub stopy referencyjnej;
-rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz całkowitą 
kwotę do zapłaty przez konsumenta ustaloną w dniu za-
warcia umowy (wraz z podaniem wszystkich założeń przy-
jętych do jej obliczenia);
-zasady i terminy spłaty kredytu (m.in. kolejności zaliczania 
rat kredytu konsumenckiego na poczet należności kredyto-
dawcy, możliwości otrzymania bezpłatnego harmonogramu 
spłaty);
-informację o innych kosztach, które konsument zobowią-
zany jest ponieść w związku z umową (m.in. opłatach, pro-
wizjach, marżach oraz kosztach usług dodatkowych, jeże-
li są znane kredytodawcy, oraz warunki na jakich koszty  
te mogą ulec zmianie);
-roczną stopę oprocentowania zadłużenia przetermino-
wanego, warunki jej zmiany oraz ewentualne inne opłaty  
z tytułu zaległości w spłacie kredytu;
-sposób zabezpieczenia i ubezpieczenia spłaty kredytu,  
jeżeli umowa je przewiduje;
-termin, sposób i skutki odstąpienia konsumenta od umo-
wy;
-prawo konsumenta do spłaty kredytu przed terminem;
-informację o prawie kredytodawcy do zastrzeżenia w umo-
wie prowizji za dokonanie spłaty kredytu przed terminem  
i zasady ustalenia wysokości tej prowizji.
Katalog obowiązkowych klauzul w umowie jest dłuższy, ale 
tylko brak tych wymienionych wyżej powoduje, iż konsu-
ment może skorzystać z tzw. sankcji kredytu darmowe-
go. Polega to na tym, że konsument - po złożeniu kre-
dytodawcy pisemnego oświadczenia - zwraca kredyt bez  
odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy  
w terminie i w sposób ustalony w umowie. Jeśli w umowie 
nie określono zasad i terminów spłaty kredytu, konsument 
zwraca kredyt w równych ratach, płatnych co miesiąc,  
od dnia zawarcia umowy. Zwrot kredytu nie zawsze jest na-
tychmiastowy. Jeżeli umowa nie przewiduje terminu spłaty 
kredytu, konsument zwraca kredyt w terminie pięciu lat  
- w przypadku kredytów konsumenckich do wysokości 
80.000 zł. Na spłatę kredytów powyżej 80.000 zł konsu-
ment ma 10 lat.
Należy podkreślić, iż nowa ustawa wprowadza znaczące 
udogodnienie dla konsumentów, tzn. wprowadza ujed-
nolicony formularz informacyjny, który konsument musi  
otrzymać przy zawieraniu umowy o kredyt konsumencki, 
co ułatwia konsumentowi porównanie  ofert wszystkich  
instytucji, które sprzedają produkt o nazwie kredyt  
konsumencki.
     
   Elżbieta Gal - Krogulska 
                           Powiatowy Rzecznik Konsumentów

(nieliczne wyjątki określają przepisy). Tak wynika z art. 29 
ustawy. Umowa powinna być sformułowana 
w sposób jednoznaczny i zrozumiały, a kredytodawca lub 
pośrednik kredytowy muszą niezwłocznie doręczyć umowę 
konsumentowi. 
Ustawa nakłada na kredytodawcę obowiązek oblicze-
nia rzeczywistej rocznej stopy procentowej na podstawie 
wszystkich opłat, które trzeba ponieść, by kredyt otrzymać 
na danych warunkach (również ubezpieczenia i zabezpie-
czenia kredytu, jeśli są obowiązkowe). Ponadto w umowie 
powinien zostać określony całkowity koszt kredytu. Warto 
sprawdzić, czy umowa zawiera wszystkie elementy wska-
zane przez ustawę o kredycie konsumenckim jako obowiąz-
kowe.
Wcześniejsza spłata
W przypadku kredytów konsumenckich kredytodawcy 
mają teraz możliwość pobierania opłat za dokonanie spłaty  
całości lub części kredytu przed terminem, ale prowizje  
te nie są jednak dowolnie wysokie i mogą być stosowane  
tylko w określonych przypadkach. Prowizja za wcześniejszą 
spłatę kredytu nie może przekroczyć 0.5% albo 1% spła-
canej części kwoty (w zależności od okresu, jaki pozostał  
do normalnego terminu spłaty). Ponadto wprowadze-
nie opłat za wcześniejszą spłatę kredytu będzie możliwe 
jedynie wtedy, gdy spłata przypada na okres, gdy stopa  
procentowa kredytu jest stała, a spłacana w okresie 
dwunastu kolejnych miesięcy kwota kredytu jest wyższa  
od trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw (art. 50 ust. 1 ustawy).
Koszty kredytu
Obowiązująca ustawa nie określa maksymalnego kosztu 
kredytu. Jej przepisy pozwalają jedynie określić całkowi-
ty koszt konkretnego kredytu. Kredytodawców obowiązu-
je zwłaszcza art. 359 Kodeksu cywilnego. Przewiduje on,  
że odsetki maksymalne nie mogą wynieść więcej niż cztero-
krotność stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego. 
Koszty odsetek nie są jednak jedynym kosztem kredytu. 
Oprócz tego kredytodawca może pobierać od kredytobior-
cy wiele innych opłat związanych z taką umową. Od 18 
grudnia 2011 r. nie ma już ograniczeń co do wielkości opłat 
i prowizji w stosunku do kwoty kredytu, ale do ograniczenia 
ich wysokości mają się przyczynić szczegółowe obowiązki 
informacyjne kredytodawców, dzięki czemu łatwiej jest po-
równywać oferty i znajdować te z niskimi kosztami kredytu.
Wymogi dotyczące treści i formy umowy kredytu
Ustawa formułuje wobec treści i formy umowy o kredyt 
konsumencki kilka ważnych wymogów. Umowa taka po-
winna być – co do zasady – zawarta na piśmie. Po drugie  
należy w umowie obowiązkowo umieścić:
-imię, nazwisko i adres konsumenta oraz imię, nazwisko 
(nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy  i pośrednika  
kredytowego; rodzaj kredytu;
-czas obowiązywania umowy;
-całkowitą kwotę kredytu;
-terminy i sposób wypłaty kredytu;
-stopę oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany  

Powiatowy Rzecznik
Konsumentów

radzi
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ul. Sienkiewicza 3, 90-954 Łódź
e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl

Starosta Piotr Busiakiewicz            p. 706
e-mail: starosta@lodzkiwschodni.pl
Wicestarosta Marek Jarzębski        p. 708
e-mail: wicestarosta@lodzkiwschodni.pl

Sekretariat                                      p. 707
tel. 42 633 71 91
fax 42 632 93 11
e-mail: sekretariat@lodzkiwschodni.pl

Sekretarz Powiatu                            p. 911
Krzysztof Diug
tel. 42 205 03 08
fax 42 632 93 11
e-mail: sekretarz@lodzkiwschodni.pl

Skarbnik Powiatu                            p. 712
Barbara Ignatowska
tel. 42 632 96 52
fax 42 632 93 11
e-mail: skarbnik@lodzkiwschodni.pl

Biuro Rady i Zarządu Powiatu         p. 909
tel. 42 632 33 43
e-mail: radapowiatu@lodzkiwschodni.pl

Wydziały i Referaty
Wydział Komunikacji                        p. 804
i Spraw Obywatelskich
Prawa jazdy - tel. 42 632 97 20
Rejestracja pojazdów - tel. 42 632 92 02
Transport - tel. 42 630 70 33
e-mail: komunikacja@lodzkiwschodni.pl
tel. 42 633 76 09

Wydział Budownictwa, Geodezji   p. 1505
i Gospodarki Nieruchomościami
tel. 42 632 21 14
e-mail: geodezja@lodzkiwschodni.pl

Referat Budownictwa                     p. 1004
tel. 42 631 07 15
e-mail: budownictwo@lodzkiwschodni.pl

Wydział Finansowo-Księgowy         p. 711
tel. 42 632 96 52
e-mail: finansowy@lodzkiwschodni.pl

Wydział Polityki Społecznej           p. 1009
tel. 42 632 04 40, tel./fax (+42) 639 84 80
e-mail: ps@lodzkiwschodni.pl

Wydział Rozwoju Gospodarczego   p. 904
Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
tel. 42 632 77 91
e-mail: srodowisko@lodzkiwschodni.pl

Wydział Organizacyjny                    p. 912
tel. 42 636 47 20
e-mail: organizacyjny@lodzkiwschodni.pl
           naczelnik.or@lodzkiwschodni.pl

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód
93-121 Łódź, ul. Częstochowska 40/52
tel. 42 253 15 00
fax 42 676 34 87
e-mail: sekretariat@puplodz.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
92-318 Łódź, Al. Piłsudskiego 133 d
pokoje 204 i 206
tel. 42 676 34 99, fax 42 676 34 87
e-mail: pcpr@lodzkiwschodni.pl

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
92-318 Łódź, Al. Piłsudskiego 133 d
pokój 223
tel. 42 674 48 34; 42 254 99 26

Komenda Powiatowa Policji
Powiatu Łódzkiego Wschodniego
w Koluszkach
95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 62
tel./fax 44 714 16 49
e-mail: kpp@lodzkiwschodni.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej
Powiatu Łódzkiego Wschodniego
95-040 Koluszki, ul. Słowackiego 28
tel. 44 714 04 78; 44 714 06 21
fax 44 714 08 90
e-mail: kppsp@lodzkiwschodni.pl

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego
90-117 Łódź, ul. Naurtowicza 7/9
budynek “Kaskada”, IIIp. pokój 314
tel/fax (+42) 630-15-01
tel (+42) 632-78-81
e-mail: pinb@lodzkiwschodni.pl

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi
93-189 Łódź
Przybyszewskiego 10
centr. tel (+42) 253 99 00
e-mail: psse@lodzkiwschodni.pl

Gminny Ośrodek Kultury 
w Wiśniowej Górze
95-022 Wiśniowa Góra, ul. Tuszyńska 64
tel. 42 213 22 96
e-mail: gokwisniowagora@wp.pl
www.wisniowagora.pl

Gminny Ośrodek Kultury 
w Brójcach
95-006 Brójce 39 b
tel. 42 214 03 87
e-mail: gok@brojce.pl
www.gok.brojce.pl

Miejski Ośrodek Kultury 
w Koluszkach
95-040 Koluszki, ul. 3 Maja 2
tel. 44 714 58 80 
e-mail: dyrektor@mok-koluszki.pl
www.mok-koluszki.pl

Gminno Parkowe Centrum Kultury  
i Ekologii w Plichtowie
92-701 Łódź, Plichtów 21
tel. 42 237 15 11 
     500 211 117
     519 150 012
e-mail: gpckie@gpckie.pl
www.gpckie.pl

Gminny Ośrodek Kultury 
w Rzgowie
95-030 Rzgów, ul. Rawska 8
tel. 42 214 13 12 
e-mail: gpckie@gpckie.pl
gimrzgow.republika.pl

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Tu-
rystyki
95-080 Tuszyn, ul. Noworzgowska 20A
tel. 42 614 25 89         
e-mail: sekretariat@moksit.pl
www.moksit.pl

Filia w Tuszynie Lesie
ul. Prusa 7
tel. 042 614 27 10

Referat ds. Funduszy                      p. 1008
Strukturalnych UE i Promocji Powiatu
tel. 42 630 70 29
tel. 42 205 03 09
e-mail: promocja@lodzkiwschodni.pl

Powiatowy Rzecznik                      p. 1003
Konsumentów
tel. 42 632 75 06
e-mail: konsument@lodzkiwschodni.pl

Stanowisko ds. Zamówień Publicznych  
tel. 42 205 03 10                                p. 709

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Łodzi
91-087 Łódź
ul. Wapienna 15
(+42) 640 70 60
(+42) 650 08 33
e-mail: iw@lodzkiwschodni.pl

Wykaz aktualnych dyżurów Aptek 
do wglądu lub pobrania ze strony www  
Starostwa Powiatowego w Łodzi w formie  
pliku PDF.

http://www.freedigitalphotos.net
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