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Relacja z XXXIII Sesji Rady Gminy Lutomiersk
18 lutego br. odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy Lutomiersk, podczas której 

radni wprowadzili zmiany w budżecie gminy na 2013 rok oraz nie wyodrębnili w 
budżecie Gminy Lutomiersk na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki. 

W sprawach dotyczących sportu podjęto dwie uchwały. W pierwszej określo-
no warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Lutomiersk w zakresie 
sprzyjania rozwojowi sportu, natomiast w drugiej uchwale ustalono regulamin 
korzystania z kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Lutomiersku.

Ustanowiono insygnia Gminy Lutomiersk: pieczęcie, łańcuch Wójta Gminy Luto-
miersk oraz łańcuch Przewodniczącego Rady Gminy Lutomiersk. Wzory projektów 

insygniów przyjęte były przez Radę Gminy na sesji w dniu 26 marca 2012 roku, 
następnie zostały przesłane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w Warszawie celem ich zaopiniowania przez Komisję Heraldyczną. 

W jednej z uchwał radni wyrazili zgodę na udział Gminy Lutomiersk w realizacji 
Projektu pod nazwą „Trasy Rowerowe EuroVelo” na obszarze Gminy Lutomiersk 
wpisującego się w międzynarodowe szlaki rowerowe EuroVelo. 

Wszystkie podjęte na sesjach uchwały udostępnione zostały w Biuletynie Infor-
macji Publicznej (BIP) prowadzonym przez Urząd Gminy Lutomiersk pod adresem: 
www.bip.lutomiersk.akcessnet.pl.

W dniu 15 marca 2013r weszła w życie Uchwała Rady Gminy Lutomiersk Nr 
XXXII/225/13 z dnia 31 stycznia 2013r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Mieszkańcy Gminy Lutomiersk są zobowiązani złożyć pierwszą deklarację 
pisemine w terminie do 29 marca 2013r w Urzędzie Gminy Lutomiersk 
Deklarację składają: osoby stale zamieszkujące  na terenie naszej Gminy.
Mieszkaniec określa w deklaracji :czy gromadzi odpady w sposób selektywny 
(prowadzi selektywną zbiórkę odpadów na terenie swojej nieruchomości) - czy 
NIE  gromadzi odpadów w sposób selektywny.
Mieszkaniec ma obowiązek posiadania kompostownika na terenie swej 
nieruchomości – w deklaracji potwierdza posiadanie kompostownika 
i zobowiązuje się do przestrzegania zasad kompostowania.
Stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi:
•  7,00 zł/ osobę - przy selektywnej zbiórce odpadów
• 10,00 zł/ osobę - przy nieselektywnym zbieraniu odpadów
Mieszkaniec oblicza w deklaracji miesięczną opłatę za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów z nieruchomości jako iloczyn faktycznie zamieszkujących osób w 
nieruchomości oraz stawki (  7,00 zł lub 10,00 zł) 
Uwaga! Dotychczasowe umowy zawarte samodzielnie przez mieszkańców 
z przedsiębiorcami muszą być rozwiązane do końca czerwca 2013 roku (z 

zachowaniem odpowiedniego okresu wypowiedzenia), albo za porozumieniem 
stron.
Przykładowy wzór wypowiedzenia umowy zamieszczamy poniżej. 
Nie składają deklaracji  (nie są objete nowym systemem gospodarki odpadami):
• firmy, osoby prowadzące działalność gospodarczą
• właściciele działek rekreacyjnych zamieszkujący na działkach okresowo

Właściciele działek rekreacyjnych, przedsiębiorcy oraz właściciele lub osoby 
władające każdą nieruchomością, w której powstają odpady komunalne mają 
obowiązek zawrzeć odpłatną umowę z przedsiębiorstwem wywozowym, 
określającą ilość odpadów komunalnych usuwanych z danej nieruchomości 
oraz częstotliwość  usuwania odpadów  przy uwzględnieniu zapisów 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lutomiersk oraz 
wyposażyć nieruchomość w odpowiednie pojemniki. 
Obowiązek ten wynika z art. 5.1 oraz art. 6.1 Ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U.2012r poz. 391)

Druki deklaracji można pobrać ze strony internetowej: 
http://www.bip.lutomiersk.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=20&x=88

KOMUNIKAT
Urząd Gminy Lutomiersk informuje mieszkańców, że deklaracje o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać do dnia 
29.03.2013 r.:

•  w Referacie Gospodarki Komunalnej i Lokalowej (piwnice banku) lub 
w sekretariacie Urzędu Gminy Lutomiersk, w godzinach pracy Urzędu : 730  -  1530

Dla udogodnienia mieszkańcom w wywiązaniu się z obowiązku oraz dla 
ułatwienia  kontaktu z urzędem podjęto decyzję, że deklaracje można składać 
również  w Sołectwach –  u Sołtysów.
W przypadku niewywiązania się z nałożonego ustawą obowiązku  
i niezłożenia przez mieszkańca wymaganej prawem deklaracji albo 
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w złożonej deklaracji – 
zostanie wszczęte postępowanie administracyjne i będzie wydana decyzja 
określająca wysokość  opłaty za gospodarowanie odpadami – (zgodnie z Art. 
6o Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). 

PRZYKŁADOWY WZÓR ROZWIĄZANIA 

UMOWY Z FIRMĄ ODBIERAJĄCĄ 

NIECZYSTOŚCI STAŁE

…………………………………………………

(Miejscowość, dnia)

……………………………………………………………

(Nazwisko i imię)

……………………………………………………………

(Miejsce zamieszkania)

…………………………………………………………..

Firma  ………………………………………………………...

...........................................................

Adres ………………………………………………………….

………………………………………………………….

WYPOWIEDZENIE

Wypowiadam umowę na wywóz nieczystości stałych z mojej nieruchomości 

w ……………………………………………………………………………………………………………….………, która winna 

ulec  rozwiązaniu  w dniu  30.06.2013  r.  zgodnie  z  przepisami  z  dnia  13  września  1996  r.  

Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012  r. poz. 391 i 951).

…………………………………………………….

       (data i podpis)

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązkowe

Gospodarka odpadami
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FERIE W DZIEKTARZEWIE

 6 lutego 2013 r. w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Lutomiersku od-
było się  szkolenie w zakresie zasad 
udzielania pomocy finansowej ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi.  Spotkanie  popro-
wadził Pan Zbigniew Stasiak - Zastęp-
ca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi. 
Szkolenie obejmowało następującą 
tematykę:
•  strategia działania  WFOŚiGW w Ło-

dzi na lata 2013 – 2016
•  finansowe wsparcie ochrony środo-

wiska w latach 2011 – 2013
•  zasady udzielania pomocy finanso-

wej ze środków WFOŚiGW w Łodzi:
a) zasady udzielania pożyczek
b) zasady umarzania pożyczek
c) zasady udzielania dotacji

• programy priorytetowe
•  nowy Program Priorytetowy „Przy-

rodnicze perły województwa łódz-
kiego – program rewitalizacji zabyt-
kowych parków”
W spotkaniu uczestniczyli Wójt 

Gminy Lutomiersk – Tadeusz Bor-
kowski, Przewodniczący i wiceprze-
wodniczące Rady Gminy Lutomiersk, 
kierownicy referatów Urzędu Gminy 
Lutomiersk, kierownicy jednostek 
organizacyjnych Gminy Lutomiersk, 
radni, dyrektorzy szkół i nauczyciele. 

SPOTKANIE SZKOLENIOWE 
Z ZASTĘPCĄ PREZESA WFOŚiGW

W dniach 11 - 22 lutego br. w Dziektarzewie już po raz drugi odbyły się ferie zor-
ganizowane przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Mieszkańców Wsi Dziek-
tarzew w ramach  akcji organizowanej przez Fundację Wspomagania Wsi „Poży-
teczne ferie 2013”. Zajęcia odbyły się  na świetlicy wiejskiej w Dziektarzewie pod 
hasłem „Nasi wspaniali sąsiedzi” miały na celu zaprezentowanie dzieciom i mło-
dzieży umiejętności jakie posiadają ich bliscy i dalsi sąsiedzi. O swojej twórczości 
opowiadali: pani Bogusława Pacześ specjalizująca się w hafcie krzyżykowym, pan 
Ryszard Kacprzak – miejscowy stolarz oraz pani Katarzyna Siek specjalizująca się 
w przetwarzaniu przedmiotów wykonanych z tkanin. Uczestnicy ferii mogli nie 
tylko posłuchać o pasjach zaproszonych gości, mogli sami spróbować swych sił 
w warsztatach prowadzonych przez sąsiadów. Goście uczyli wyszywać, szyć, ro-
bić ozdoby i biżuterię, posługiwać się narzędziami stolarskimi. Efektem zajęć były 
uszyte przez uczestników szmaciane zabawki, kolczyki, opaski, wyszywane obrazki, 
karmniki. Przy organizacji ferii niezbędna była pomoc Pani Elżbiety Krawczyk oraz 
Pani Alicji Zwolińskiej. Za poświęcony czas i zaangażowanie serdecznie dziękujemy. 

Katarzyna Kołodziejczak-Kostecka 

„ Człowiek jest wielki, nie przez to co posiada, 
Nie przez to kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi „

 / Jan Paweł II / 

Podziękowanie
Wójt Gminy Lutomiersk, Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku
Serdecznie dziękują

Państwu Jadwidze i Mirosławowi Sobieraj
– właścicielom firmy JAMIR

z Bechcic za przekazane dary żywnościowe
dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zdrowych, pogodnych świąt  Wielkanocnych,
Pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju,
Serdecznych spotkań w gronie rodziny w wśród

przyjaciół oraz wesołego Alleluja życzy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w  Lutomiersku Dorota Pabjańska

          wraz z pracownikami

KOLEJNE INWESTYCJE W GMINIE LUTOMIERSK
Ogłoszono drugi przetarg nieograniczony na BUDOWĘ ŁĄCZNIKA MIĘDZY IST-

NIEJĄCĄ SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ W LUTOMIERSKU I PLANOWANĄ DO BUDOWY 
SALĄ GIMNASTYCZNĄ. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na począ-
tek 2014 roku. W najbliższym czasie zostaną ogłoszone wymienione niżej przetargi,  
związane z gospodarką drogową gminy:

1.  Zakup i dostawa kruszywa dolomitowego o frakcji od 0 - 31,5mm w ilości 
2000 ton przeznaczonego na naprawy dróg gruntowych na terenie Gminy 
Lutomiersk;

2.  Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych „Przebudowa odcinka 
drogi dojazdowej Antoniew – Lutomiersk”

3.  PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI W STANISŁAWOWIE STARYM,
4.  Przebudowa ulic we Wrzącej: Ogrodowej, Spółdzielczej, Świerkowej,  

Modrzewiowej i Sienkiewicza.

Od kwietnia Referat Gospodarki Komunalnej i Lokalowej Urzędu 
Gminy Lutomiersk, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

oraz Gminny Ośrodek Oświaty w nowej lokalizacji.
Od początku roku na piętrze budynku przy Placu Jana Pawła II Nr 12 były 

prowadzone prace służące zaadaptowaniu pomieszczeń, w których w przeszło-
ści znajdował się Ośrodek Zdrowia w Lutomiersku na potrzeby Urzędu Gminy  
i jednostek organizacyjnych Gminy.

Informujemy, że w miesiącu kwietniu 2013 r. nastąpi planowane przenie-
sienie do w/w budynku na piętro Referatu Gospodarki Komunalnej i Lokalo-
wej Urzędu Gminy Lutomiersk, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz  
Gminnego Ośrodka Oświaty w Lutomiersku. Nowe warunki lokalowe pozwolą 
na lepszą obsługę interesantów.

INfORmAcjA DLA PODAtNIKA
Pracownik Urzędu Skarbowego w Pabianicach będzie udzielał informacji 

oraz przyjmował dokumenty dotyczące podatku dochodowego za rok 2012, 
w Urzędzie Gminy Lutomiersk,  pok. nr 11, w godzinach 8:00 – 12:00, 

w dniu:
05 kwietnia 2013 roku.
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Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych 
wszystkim Czytelnikom 

życzymy, aby wiara, okazała się 
silniejsza niż zwątpienie,

a w sercach zagościła radość.

Z najlepszymi życzeniami
Dyrektor Gminnego Ośrodka Oświaty

Agnieszka Kiedrzyńska z pracownikami

Ferie w gminnym ośrodku kultury
Moc atrakcji i aktywne spędzanie ferii zimowych w Gminnym Ośrodku Kultury 

w Lutomiersku, czyli dla każdego coś miłego!!! 
Przedstawienie teatru Arlekin, gry i film na dużym ekranie, warsztaty iluzji 

ponadto zajęcia plastyczne i taneczne oraz tradycyjny turniej tenisa stołowego, 
a również w naszej bibliotece można było posłuchać bajek i ciekawych opowia-
dań i to wszystko w ciągu dwutygodniowych ferii !!! 

Nie sposób było się nudzić!!!
 15 lutego br. odbył się również coroczny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar 

Wójta Gminy Lutomiersk. W turnieju wzięli udział reprezentanci Szkół Podstawo-
wych z naszej Gminy jak również uczniowie Gimnazjum. 

W kategorii Open wiek uczestnika turnieju nie był brany pod uwagę. Zwycię-
scy poszczególnych kategorii otrzymali nagrody i dyplomy. 

Wyniki turnieju:   W kategorii Szkół Podstawowych Chłopców:
1 miejsce - Gracjan Kowalewski
2 miejsce - Patryk Widerkiewicz 
3 miejsce - Radosław Chojczak
W kategorii Szkół Podstawowych Dziewcząt:
1 miejsce - Dominika Gabrysiak
2 miejsce - Martyna Wojtczak
3 miejsce - Nina Omiecińska
W kategorii Gimnazjum Chłopców:
1 miejsce - Marcin Barański
2 miejsce - Kamil Michalski
3 miejsce - Bartłomiej Wetoszka
W kategorii OPEN:
1 miejsce - Damian Woźniak
2 miejsce - Mariusz Adrianowski
3 miejsce - Mateusz Kacprowski

FERIE W GMINNYM OŚRODKU KULTURY
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Ferie w gminnym ośrodku kultury
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Gminne Koło Emerytów i Rencistów w Lutomiersku w dniu 8 marca br. zorganizowało „Dzień Kobiet”. Uroczystość odbyła się w sali OSP Lutomiersk. 
Wszystkim Paniom życzenia złożył Wójt Gminy Lutomiersk – Tadeusz Borkowski oraz Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk – Tadeusz Rychlik. Podczas części oficjal-

nej każdej Pani wręczono róże. Na Święcie Pań gościł  również  zespół muzyczny, który przygrywał wszystkim uczestnikom imprezy. 
Na zakończenie Święta Kobiet, Państwo Andrzej i Anna Maćczak wcielili się w parę młodą, której zadaniem było przedstawienie fragmentów „Wesela wiejskiego” 

z oczepinami. 
Para młoda po oczepinach została obdarowana prezentami w postaci maskotek, które zostały przekazane pięciolatkom ze Szkoły Podstawowej w Lutomiersku.

Dzień Kobiet

PODZIĘKOWANIE
Zarząd Związku Emerytów i Rencistów w Lutomiersku składa podziękowanie za 

okazaną pomoc i wsparcie w zorganizowaniu „DNIA KOBIET” Panu Wójtowi Tade-
uszowi Borkowskiemu, Pani Dorocie Pabjańskiej Kierownikowi Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Panu Piotrowi Pączkowi - Dyrektorowi Gminnego Ośrodka 
Kultury w Lutomiersku oraz Pani Jadwidze Sobieraj i Pani Jadwidze Czołczyńskiej. 
Wyrazy uznania i wdzięczności kierujemy również do wszystkich osób, które aktyw-
nie włączyły się w przygotowanie „weselnego” menu oraz sali OSP w Lutomiersku.

Przewodnicząca Związku Emerytów i Rencistów w Lutomiersku 
Daniela Leśniewska

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych,
składamy najserdeczniejsze życzenia:

dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, 
mokrego dyngusa,

mnóstwo wiosennego optymizmu
Zarząd

Związku Emerytów i Rencistów
w Lutomiersku
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W tym roku szkolnym ominęła nas zabawa karnawałowa, która miała się odbyć 7 lutego, 
ponieważ większość braci  uczniowskiej była chora i leżała w łóżeczkach, a wracający „rozbit-
kowie” nabierali sił po przebytej dopiero co grypie. Udało się nam jednak zorganizować pączki 
w tłusty  czwartek i wspólnie  się nimi „objadać”, a także obdarować się wzajemnie WALEN-
TYNKĄ. To uczniowie wyszli z inicjatywą i wcześniej zorganizowali pocztę walentynkową, bo 
przecież od 11 lutego mieliśmy dwutygodniowe ferie zimowe. Chętnie kupowali, bądź samo-
dzielnie wykonywali kartki i wrzucali je do specjalnie przygotowanych skrzynek pocztowych. 
Samorząd uczniowski posegregował kartki i na piątkowym, porannym apelu przekazał pudełka 
z nimi na ręce przewodniczących poszczególnych klas, którzy wręczyli walentynki adresatom.  
Na podstawie ilości otrzymanych „liścików” dowiedzieliśmy się, że najbardziej lubianą klasą 
w szkole jest klasa III. Przewodniczący tej klasy otrzymał pudełko, w którym były 72 walen-
tynki, czyli około 6 walentynek przypadało na jednego ucznia. Drugie miejsce zdobyła klasa 
V,  a trzecie klasa IV. Przed feriami zostały również ogłoszone wyniki zbiórki pieniędzy na akcję 
„Góra grosza”. Zebraliśmy kilka kilogramów „złotych” monet  na kwotę 198,39 zł. Najwięcej 
pieniędzy zgromadziła i tym samym zdobyła I miejsce klasa II-60,35zł (ok.3,20 zł na jednego 
ucznia), drugie miejsce kl. III- 37,10 zł (2,85 zł na ucznia), a III miejsce klasa IV-27,36 zł (2,28 
zł na ucznia). Gratulujemy i dziękujemy wszystkim dzieciom, bo każda klasa również  i  przed-
szkolaki przyczynili się do osiągnięcia wyżej wymienionej sumy. Udowodniliśmy kolejny już raz, 
że umiemy dzielić się z potrzebującymi, bo przecież każdy grosik to dar serca.

Aby przygotować się do Świąt Wielkiej Nocy i zgłębić tajemnicę Bożego Zmartwychwstania, 
wzięliśmy udział w rekolekcjach, które dla naszych dzieci, nauczycieli, chętnych rodziców oraz 
dziadków odbyły się  w przerwie między zajęciami lekcyjnymi w kaplicy w Szydłowie. Wspólna 
modlitwa, piękne śpiewy dzieci, sakrament pokuty, spowiedzi sprawiły, że cała społeczność 
szkolna głęboko przeżyła czas przeznaczony na spotkanie z Bogiem.

Bardzo dziękujemy Księdzu proboszczowi Andrzejowi Chmieleckiemu za zorganizowanie 
rekolekcji  w Szydłowie w pięknie odrestaurowanej kaplicy.  

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kazimierzu bardzo aktywnie angażują się we wszyst-
kie akcje, które mają na celu wsparcie lub udzielenie pomocy innym dzieciom. W tym roku 
szkolnym uczniowie wzięli udział w organizowanej po raz XII akcji Góra Grosza 2012. Akcję 
zorganizowała p. Anna Makowska opiekun szkolnego koła PCK. Uczniowie poszczególnych klas 
zbierali ,,złote monety – 1gr, 2gr, 5 gr’’ do przygotowanych w klasach puszek. Najwięcej pie-
niędzy zebrali uczniowie klasy II i V. Fundusze zgodnie ze statutem akcji zostały przekazane na 
wsparcie dzieci z domów dziecka, pogotowia rodzinnego i rodzin zastępczych.  Podsumowanie 
akcji nastąpiło na apelu. Każda z klas otrzymała dyplom za udział w akcji. Dzięki uczestnictwu 
w tego typu akcjach uczniowie uczą się dostrzegać drugiego człowieka i jego potrzeby. 

Celem rozwijania wszechstronnej osobowości uczniów i przygotowania do uczestnictwa 
w życiu społeczno - kulturowym zachęca się ich do poszerzania wiedzy i podejmowania dzia-
łalności artystycznej. W tym celu nauczyciele i wychowawcy organizują różnorodne konkursy, 
które umożliwiają uczniom zaprezentowanie swoich umiejętności.

Wykonane prace artystyczne stanowią dekorację lub są elementem wystroju gazetek 
ściennych. Nauczyciele pracujący w szkole w Kazimierzu uważają, iż takie formy działalno-
ści stymulują wyobraźnię i pozwalają na uzewnętrznienie emocji. Wykonane prace pozwalają 
uczniom przekazać informacje o sobie i swoich przeżyciach. Rozwijają cechy osobowościowe 
- dokładność, systematyczność, wyobraźnię. W okresie Świąt Wielkiej Nocy został zorgani-
zowany konkurs na pisankę wykonaną z materiałów ekologicznych. Cel konkursu stanowiło 
uświadomienie uczniom, że kultywowanie zwyczajów i tradycji przyczynia się do tworzenia 
kultury narodowej i decyduje o indywidualności każdego narodu. Z wielu oryginalnych prac, 
które wpłynęły na konkurs wykonano wystawę pt.: ,,Stół wielkanocny’’. Świąteczne dekoracje 
wprowadziły uczniów w nastrój Świąt Wielkiej Nocy. W szkole odbył się apel, na który ucznio-
wie ubrali się na żółto (żółty – kolor odradzającego się na wiosnę życia i witalności). Uczniowie 
recytowali wiersze o tematyce świątecznej, śpiewali piosenki i przypomnieli symbolikę Świat 
Wielkanocnych. Apel przygotował Samorząd Uczniowski pod opieką p. M. Śmiałkowskiej. Pani 
Anna Skępska złożyła uczniom życzenia pogodnych świąt i przypomniała o kulturalnym zacho-
waniu się podczas śmigusa – dyngusa.

Z ŻYCIA SZKÓŁ

Wielkanoc w Szkole Podstawowej 
w Kazimierzu

Podsumowanie akcji ,,Góra Grosza 2012’’ 
w Szkole Podstawowej w Kazimierzu

Uczniowie klasy V mieli okazję, aby szlifować swoje talenty pisarskie. Inspiracją do napi-
sania prac stała się książka L.M. Montgomery „Ania z Zielonego Wzgórza”. Dzieci podejrzały 
poetykę, jaką kierowała się rudowłosa bohaterka powieści, pisząc romanse. Ich zadaniem 
w ciągu dwóch tygodni było napisanie „wyciskacza łez” według ustalonych założeń. Po korek-
cie romansów przez nauczyciela języka polskiego wszystkie wypracowania zostały złożone w 
jedną książkę i powstała antologia zatytułowana „Miłość – głębokie spojrzenie w oczy, lekki 
dotyk dłoni”. Następnie wszyscy uczniowie po kolei czytali wspólne dzieło, a na końcu wy-
bierali najciekawsze, najlepiej napisane prace. Palmę pierwszeństwa wręczyli Mai Wojtczak, 
Nikoli Chokoszewskiej i Dominice Gabrysiak. 

Z drżeniem serc, wielką nieśmiałością autorki dają do przeczytania swoje prace czytelnikom 
Wiadomości Lutomierskich, licząc na ogromną wyrozumiałość dla swoich prób literackich...

On, Ona i … śmierć
Nad jeziorem Lakes w małym, przytulnym domku porośniętym romantycznie  krzakiem 

pnącej róży mieszkały cztery piękne dziewczęta: Eliza o krótkich, kręconych włosach, aksa-
mitnej twarzy, pełnych ustach i czarujących, złotych oczach, opiekuńcza Naliona o głębokich, 
soczyście zielonych oczach, złotych, miękkich włosach, olśniewająca urodą Meredith - królew-
ska, kruczowłosa bogini, o niesamowitych, oślepiających blaskiem, czarnych oczach i czystej, 
białej cerze, a także ciężko chora Raina - właścicielka ognistorudych, świecących jak gwiazdy 
oczu, śniadej cery. Dziewczęta często siadały w śnieżnobiałej altance znajdującej się w ogro-
dzie pełnym kwiatów i patrząc na zachody słońca, malujące na pomarańczowo i żółto niebo, 
marzyły o świetlanej przyszłości.

Pewnego dnia do miasteczka przybył piękny chłopiec imieniem Ricardo. Meredith zauro-
czona niebieskimi ciągle śmiejącymi się oczami mężczyzny, postanowiła zdobyć jego serce, ale 
Ricardo nie był nią zachwycony. Zupełnie zniechęciło go to, że dziewczyna na każdym kroku 
mu się narzucała i nie mogła zrozumieć, iż ktoś został obojętny wobec jej urody.

Naliona czule opiekowała się chorą Rainą, dbała, by niczego jej nie brakowało. Siostra była 
jej za to wdzięczna z całego serca, ale chciała też być i samodzielna. Często prosiła nadopie-
kuńczą Nalionę, aby pozwoliła jej wyjść z domu bez opieki. W końcu dziewczyna zgodziła się 
na spacer nad jezioro. Tam Raina spotkała Ricarda. To było jak uderzenie pioruna, młodzi nie 
mogli oderwać od siebie wzroku. Długo ze sobą rozmawiali, nie mogli się rozstać, Ricardo 
długo stał  jeszcze pod oknami dziewczyny.  Kilka dni później postanowił się jej oświadczyć. Nie 
przeszkadzało mu, że wybranka jego serca jest chora. Czuł, iż jest to ta jedyna na świecie, bez 
której życie nie ma sensu.  Padł przed ukochaną na kolana i na jej dłoni w dowód wielkiej oraz 
wiecznej miłości umieścił piękny pierścionek z rubinowym oczkiem. Dziewczyna ze wzruszenia 
zalała się łzami. Ze szczęścia młodej pary również bardzo się cieszyły Naliona i Eliza. Jednak 
kiedy Meredith dowiedziała się o zaręczynach, wpadła w szał. Jej złość była jeszcze większa niż 
największa burza z piorunami. Postanowiła nie dopuścić do ślubu, czuła, że ani chwili dłużej 
nie może patrzeć na morze szczęścia zakochanych. Podczas przymierzania sukni ślubnej przez 
Rainę udusiła ją białym szalem. Eliza dowiedziawszy się o tym, chciała zawiadomić policję, lecz 
zbrodniarka zagroziła jej nożem. Ricardo z rozpaczy postanowił zakończyć swoje bezgraniczne 

Dobroczyńcom, Sponsorom i Wszystkim, którzy przyczyniają się
do rozwoju Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu

zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych rodzinnego ciepła życzą

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu

,,Zadzwonią kościelne dzwony
pełne wielkiego wesela:

ucieszą się wszyscy ludzie.
To będzie Wielka Niedziela.’’

Radosnego przeżywania Świąt Wielkanocnych,
dużo zdrowia oraz pogodnego wypoczynku

w miłej i radosnej atmosferze w gronie rodziny
Wójtowi Gminy – panu Tadeuszowi Borkowskiemu, Radzie Gminy Lutomiersk 

oraz wszystkim pracownikom Ośrodka Oświaty w Lutomiersku
składa Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu

Niech czas Świąt Wielkanocnych
upłynie w radosnej atmosferze rodzinnej,

a zgoda i miłość gości przy świątecznym stole
Radzie Rodziców i wszystkim Rodzicom uczniów Szkoły Podstawowej 

w Kazimierzu życzenia składa Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

W Szydłowie Romanse Piszą...

Poczta Walentynkowa
w Szkole Podstawowej W Szydłowie

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy całej społeczności 
lokalnej najlepsze życzenia. Niech radosne ALLELUJA będzie dla Was ostoją 
miłości i wiary. Niech pogoda ducha towarzyszy Wam w trudzie każdego dnia. 

Niech Wam będzie wiosennie, słonecznie, świątecznie. 
Dużo szczęścia na co dzień życzą uczniowie, grono pedagogiczne i pracownicy 

Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Szydłowie
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cierpienia i rzucił się w otchłań morską. Jego ciało odnaleziono po kilku dniach poszukiwań. 
Zakochani spoczęli w jednym grobie, na którym wyryto napis: ,,Niewinni ludzie, miłość połą-
czyła ich na zawsze: Ricardo i Raina. KU PAMIĘCI”. 

Eliza i Naliona były uczciwymi dziewczynami, dlatego powiedziały policji, kto jest winien 
śmierci biednej Rainy. Meredith nie mogła żyć z wyrzutami sumienia i  z rozpaczy strzeliła 
sobie w głowę. 

Eliza i Naliona po tej tragedii siadały często w altanie, ale już nie było sychać ich perlistego 
śmiechu, na ich twarzach malował się wielki smutek.

Maja Wojtczak

A wszystko zAczęło się w pArku
Był koniec upalnego lata. Właśnie rozpoczął się wrzesień, kiedy do małej miejscowości 

przybyła piękna dziewczyna. Miała tak samo piękne imię-Laura. Była to szczupła, wysoka mło-
da kobieta. Długie, brązowe włosy doskonale pasowały do jej dużych, brązowych oczu. Była 
ona kochającą wszystko co żywe 15-letnią marzycielką. W miejscowości, do której przybyła, 
mieszkali dwaj nastolatkowie. Jeden miał na imię Felix. Był to 16-letni, bogaty brunet o piw-
nych oczach. Lubił pieniądze i myślał tylko o sobie. Natomiast drugi na imię miał Filip. Był 
15-letnim chłopcem o rudych włosach i szaroniebieskich oczach. Uwielbiał zwierzęta, miał 
nawet własną stajnię w której stało pięć koni czystej krwi. W przeciwieństwie do Felixa był 
opiekuńczy i kochał naturę.

W pewien ciepły dzień, gdy chłopcy byli w parku, Filip ujrzał, jak Laura z rozpuszczonymi 
włosami sięgającymi aż do ziemi przechadzała się sama po pustych alejach parku. Podszedł do 
niej nieśmiałym krokiem, pozostawiając Felixa samego. Kiedy byli od siebie oddaleni o zaled-
wie kilka kroków, zamilkli.

-Witaj, jestem Filip-odezwał się w końcu młodzieniec.
-Ja jestem Laura, niedawno przeprowadziłam się tutaj z rodziną. Chcieliśmy zamieszkać na 

wsi wokół lasów i strumyków. A ty co tutaj robisz? - zapytała.
-Jesteś taka piękna. Ja mieszkam tutaj całe życie. Może pójdziemy na spacer? Możemy iść, 

gdzie tylko chcesz.
-Dziękuję za miłą propozycję. Masz oczy jak jezioro, naprawdę są takie piękne. Chodźmy, 

chcę zobaczyć całą okolicę - rzekła Laura, po czym ruszyli w drogę.
Idąc, cały czas rozmawiali.  Dziewczyna z ciekawością podziwiała tutejszą przyrodę. W koń-

cu doszli nad rzekę o nazwie Ruszpunka i usiedli przy brzegu.
-Mówiłem Ci już, że jesteś najwspanialszą dziewczyną, jaką kiedykolwiek znałem. Chciał-

bym, abyśmy już na zawsze byli razem. Bylibyśmy wspaniałą parą, nieprawdaż?- zaczął znowu 
Filip, kompletnie zapominając o przyjacielu, który pozostał sam w parku.

-Jeszcze nigdy mi tego nie mówiłeś, ponieważ znamy się dopiero kilka godzin, ale na pewno 
bylibyśmy doskonałą parą.

-No tak zapomniałem, że się tak krótko znamy. Ależ czy my do siebie pasujemy? Przecież 
oboje kochamy zwierzęta, mamy podobne zainteresowania. Czy czegoś jeszcze potrzeba? - 
mówił Filip.

-Pasujemy do siebie jak dwie krople wody - kontynuowała Laura.
-Jesteś cudowna! Kocham Cię! Może chodźmy już do domu, bo robi się ciemno? - spytał.
-Ja też Cię bardzo kocham, ale chyba już najwyższa pora iść do ciepłego mieszkania 
-westchnęła dziewczyna.
-No to chodźmy - rzekł Filip i ruszyli w drogę powrotną.
Chłopak odprowadził dziewczynę do domu, a później poszedł do swojego. Od tej pory spo-

tykali się codziennie.
Minęła jesień, minęła zima. W końcu nadeszła wiosna. Pewnego razu Filip poprosił Laurę, 

aby poszła na łąkę za lasem. Laura czekała już niecierpliwie na chłopaka. Nagle Filip wyłonił się 
zza kwitnących jabłoni. Za sobą prowadził dwa źrebaki: ogiera i klacz. Niespodziewanie padł 
na kolana tuż przed stopami Laury. Ptaki zaczęły śpiewać i zebrały się wszystkie zwierzęta.

-Czy wyjdziesz za mnie? - zapytał, wyciągając złoty łańcuszek z kryształowym  serduszkiem.
-Ależ oczywiście mój miły! - rzekła uszczęśliwiona Laura.-To najpiękniejszy dzień w moim 

życiu!
- A ta klacz jest dla Ciebie i tylko dla Ciebie. Jest jeszcze źrebięciem, możesz dać jej na imię, 

jak tylko zechcesz, możesz też trzymać ją w stajni moich rodziców. Postanowiłem Ci ją dać, 
ponieważ wiem, jak bardzo kochasz konie. One będą symbolem naszej miłości. A ten oto ogier 
jest moim koniem i ma na imię Eros - rzekł uradowany Filip.

-Dziękuję Ci mój kochany. Kocham Cię! Oczywiście chcę, aby była ze swą matką, więc niech 
będzie w twojej stajni. A na imię dam jej Demeter – to imię greckiej bogini przyrody i urodzaju 
- powiedziała uszczęśliwiona Laura.

-Ależ za co tu dziękować. Przyjmiemy ją z chęcią do naszej stajni, poza tym imię jest prze-
piękne - mówił.

Potem poszli do domu Filipa po dwa rumaki i pojechali na całodniową przejażdżkę. Późnym 
wieczorem wrócili do swoich domów. Felix był jednak zazdrosny o Filipa i Laurę, mimo że spo-
tykał się ze swoim przyjacielem codziennie. Zakochani czekali jeszcze sześć lat ze ślubem. Gdy 
skończyli po 21 lat, postanowili na zawsze połączyć swoje losy.

W końcu nadszedł dzień ślubu. Laura idąc wolnym krokiem do ołtarza w śnieżnobiałej suk-
ni i welonie, spostrzegła, że za jej narzeczonym stoi śmiejący się Felix. Nikt oprócz Laury nie 
zauważył, jak mężczyzna rzuca się na swego przyjaciela. Przerażona Laura podbiega do Filipa, 
którego Felix próbował udusić. Wystraszony przestępca uciekł. Filip ostatnimi siłami rzekł: 
,,Lauro….Kocham Cię” i zmarł. Zrozpaczona Laura pocałowała w usta swojego ukochanego. Po 
kilku dniach odbył się piękny pogrzeb niedoszłego męża Laury. Zebrała się na nim pogrążona 
w smutku cała rodzina Filipa, Laura, a nawet Felix, którego zaraz po  smutnej uroczystości 
wyprowadzono.

Kara nie ominęła i Felixa, który musiał do końca swego długiego życia ciężko pracować, nie 
zarabiając nawet złamanego grosza. No i też tak się stało, pracował podwójnie: w jednej pracy 
nie zarabiał ani grosza, a w drugiej, że ledwie starczało mu na jedzenie.

Laura nie mogła żyć bez Filipa, więc kilka miesięcy po śmierci ukochanego rzuciła się do je-
ziora, nad którym mieli wziąć ślub. Gdy odnaleziono ciało Laury, pochowano ją w tym samym 
grobie co Filipa.

Na wspólnym grobie kochanków wyryto słowa: ,,Tacy byliście młodzi, tacy byliście piękni 
i już Bóg was do siebie powołał. Razem z aniołkami żyjcie i kochajcie się jak dawniej”. A na 
upamiętnienie pary zakochanych wieś, w której mieszkali, nazwano ,,Laurfilandią”.

Nikola Chokoszewska
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4 mara 2013 roku w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie 
VI edycji Konkursu Poetyckiego w formie Turnieju Jednego Wiersza pod hasłem „Życie w po-
ezję zaklęte”. Patronat nad konkursem objął Starosta Powiatu Pabianickiego – Pan Krzysztof 
Habura.      W programie spotkania zaplanowany został także występ artystyczny w wykonaniu 
uczniów                i absolwentów wyżej wymienionej szkoły. 

Główną organizatorką tego ambitnego i wartościowego przedsięwzięcia była Pani Monika 
Pawłowska – Wielebska. Nauczycielka ta doskonale rozumie potrzebę wspierania i promowa-
nia młodych osób, tworzących własne, niepowtarzalne teksty, gdyż sama jest osobą twórczą. 
Na uznanie zasługuje też sposób rozstrzygnięcia konkursu: w każdej kategorii wiekowej została 
przyznana jedna główna nagroda, a pozostali uczestnicy otrzymali pięknie przygotowane dy-
plomy i atrakcyjne książki. Myślę, że pozwoliło to uniknąć sytuacji, w której osoby powierzają-
ce swoje utwory jurorom, zraziłyby się porażką udziału w konkursie. Dla nikogo nie jest chyba 
tajemnicą, że są to zwykle istoty bardzo wrażliwe. 

Szkołę Podstawową im. Orła Białego godnie reprezentowali następujący uczniowie z klasy 
Va  i Vb: Damian Augustyniak, Martyna Janczak, Ewelina Jarocińska, Mateusz Juszczykowski, 
Wiktoria Płonka i Patryk Szymczak. Wszyscy są uczestnikami zajęć literacko – językowych „Od 
słowa do słowa” i wszyscy w oryginalny sposób za pomocą poezji interpretują i definiują prozę 
życia.  Wszyscy też czujemy się już zaproszeni na VII edycję poetyckich zmagań w Pabianicach.

Dorota Lisiecka - Gara

Uczniowie:
Do szkoły w roku szkolnym  2012/2013  uczęszcza  324 uczniów, w tym:
59 - do oddziałów przedszkolnych,
139 - do klas I- III,
126 - do klas IV- VI.

Organizacja pracy szkoły:
Szkoła liczy 15 oddziałów, w tym: 3 oddziały przedszkolne, 6 klas I –III, 6 klas IV – VI. 
Dysponuje 15 salami lekcyjnymi. Nauka odbywa się w systemie jednozmianowym. W szko-

le funkcjonuje jedna pracownia komputerowa, czytelnia multimedialna, biblioteka oraz 
świetlica. Wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w laptopy, rzutniki multimedialne i ekrany 
automatyczne na ścianę. Oprócz tego jedna sala z edukacji wczesnoszkolnej posiada tablicę 
interaktywną.  

W szkole prowadzone są  dodatkowe zajęcia dla uczniów klas I - III w ramach projektu 
„Mały człowiek – duże możliwości” - Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach 
młodszych. Oddziaływaniem objęte jest 66 uczniów, co stanowi 48%. Zajęcia realizowane  
są w siedmiu grupach, w ramach godzin  tzw. Karty Nauczyciela (nieodpłatnie). Czas trwa-
nia projektu – rok szkolny 2012/2013. Na każdą grupę przeznaczone jest po 30 godzin zajęć. 
W czasie zajęć dzieci  usprawniają czytanie, pisanie, umiejętności matematyczne, rozwijają 
zdolności matematyczno – przyrodnicze oraz uczą się właściwych relacji w stosunku do siebie, 
innych i otoczenia. Jak wynika z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych możliwość korzysta-
nia przez dzieci z zakupionych środków i pomocy dydaktycznych znacznie przyczyniła się do 
podniesienia umiejętności, samodzielności uczniów oraz  atrakcyjności prowadzonych zajęć.

Szkoła umożliwia uczniom korzystanie  z obiadów w postaci cateringu oraz bierze udział 
w akcjach: „szklanka  mleka” (kl. 0 – VI) i „owoce w szkole” (kl. I – III).

Na terenie szkoły realizowane są płatne zajęcia dodatkowe: 
- taneczne dla dzieci młodszych- zespół Lutomierzaczki,
- przyrodnicze /wychowanie do życia w rodzinie,
- zajęcia wyrównawcze. 

Wyniki klasyfikacji śródrocznej uczniów:
 W oddziałach przedszkolnych dzieci poddano śródrocznej diagnozie przedszkolnej. Dobry 
poziom umiejętności osiągnęło 63% dzieci.
W klasach I – III  sklasyfikowano 138 uczniów, co stanowi 100%
Średnia frekwencja klas I – III: 87%.  Najwyższą średnią uzyskała  kl. IIIa – 91%.
 W zakresie podstawowych  umiejętności edukacji wczesnoszkolnej, w tym języka angiel-
skiego i religii – poziom A osiągnęło 65 % uczniów.  
Uczniów wyróżniających się w klasach I – III jest 44, co stanowi 32%.
W klasach IV - VI sklasyfikowano 126  uczniów, co stanowi 100%,
Z wychowania fizycznego jest zwolnionych 4 uczniów, co stanowi 3%.
Uczniów  ze średnią 4,75 i więcej  jest 35, co stanowi 28%.
Średnia szkoły – 4,11.
Średnia frekwencja kl. IV – VI wynosi 93%   
Najwyższą  frekwencję uzyskała  kl. Vb – 95%  
W klasach IV – VI wystawiono 116 ocen celujących, co stanowi 9,2%.
W klasach starszych nie ma uczniów z ocenami niedostatecznymi.

Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym:
Sprzątanie Świata. Udział wszystkich uczniów. Porządkowanie terenu wokół szkoły. 
Uroczyste ślubowanie uczniów klas I. Udział przedstawicieli władz lokalnych, Rady Rodzi-

ców,  zaproszonych gości i rodziców pierwszaków.
 Uroczystość z okazji Święta Niepodległości.
23 listopada - ewaluacja projektu z okazji Światowego Święta Misia Pluszowego. Podchody 

po szkole „Szukamy misia”. Zorganizowanie wystawy  „Misiolandia”. Występy artystyczne dzie-
ci klas 0 – III. Udział zaproszonych gości, rodziców, dziadków.

Wigilia szkolna dla uczniów, nauczycieli. Udział rodziców, władz lokalnych i zaproszonych 
gości.

Jasełka w Kościele Parafialnym w Lutomiersku. Udział księdza Proboszcza Marka Kowalskie-
go oraz licznie przybyłych mieszkańców Lutomierska i okolic.

Jasełka przedszkolaków - występy artystyczne. Szkołę odwiedzili bardzo licznie rodzice, 
babcie i dziadkowie. 

Współpraca z Caritas Polska – Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Uczniowie z kl. Vb roz-
prowadzali świece na znak solidarności z najbardziej potrzebującymi w Polsce i na świecie.

Występy chóru szkolnego i zespołu Lutomierzaczki w Wojskowym Centrum Służb Medycz-
nych w Łodzi dla przedstawicieli władz wojewódzkich, wojska i księży.

Uczczenie pamięci poległych powstańców na miejscowym cmentarzu – odczytanie apelu 
przy Bratniej Mogile Powstańców  z 1863 roku oraz  zapalenie zniczy. Złożenie kwiatów przez 
władze lokalne.

Informacje o Szkole Podstawowej  im. Orła Białego 
w Lutomiersku i podsumowanie półrocznej pracy

„Życie w poezje zaklęte”
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„Zostać przedsiębiorczym” w Gimnazjum 
im. Leszka Czarnego w Lutomiersku

To program nauczania dla gimnazjum opracowany w ramach projektu „Zostać Przedsię-
biorczym - program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym dla gimnazjum” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego, Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - „Wysoka jakość systemu oświaty”, 
Działanie 3.5 Projekty innowacyjne”, w tym konkursu zamkniętego nr 4/POKL/2009 pt. Opra-
cowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów dotyczących m.in. kształcenia 
w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości. Lide-
rem projektu jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości a Partnerami: Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa w Skierniewicach oraz Firma Informatyczna Bull Design z Warszawy. Pro-
gram jest realizowany w naszym gimnazjum od 1.09.2011 roku. W roku szkolnym 2011/2012 
w programie brała udział obecna klasa IIa – wych. p. Agata Wróblewska, a w roku szkolnym 
2012/2013 w programie biorą udział klasy: Ia – wych. p. Sylwia Łykowska, Ib – wych. p. Beata 
Zielińska, Ic – wych. p. Aneta Grzelak.

Do programu zostały przygotowane bardzo ciekawe materiały dydaktyczne wykorzystywa-
ne przez nauczycieli w trakcie zajęć z uczniami. Realizowane zadania mają na celu przygoto-
wanie uczniów do pracy w grupach, pracy metodą projektów oraz do publicznych wystąpień. 
Zajęcia cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów. Uczniowie bardzo chętnie i ak-
tywnie w nich uczestniczą. Stają się bardziej otwarci, odważniejsi, nie stresuje ich wystąpienie 
przed klasą, wykazują własną inicjatywę przy realizacji zadań. Wśród zrealizowanych zadań 
znalazły się między innymi zagadnienia z następujących obszarów: poznaje siebie, ja w rela-
cjach z innymi, tworzymy zespół, poznajemy zasady pracy metodą  projektu, jesteśmy odpo-
wiedzialni, poszukujemy pomysłów i je weryfikujemy.

Młodzież bardzo chętnie wykonuje zadania przeznaczone do pracy indywidualnej, korzy-
stając z materiałów dostępnych dla uczestników na przygotowanej stronie www, będącej 
nieodzownym elementem całego programu. Wśród już zrealizowanych małych projektów 
znalazły się między innymi: przygotowanie Wigilii klasowej, organizacja wyjazdu do Ekspe-
rymentarium i Muzeum Fabryki w Manufakturze w Łodzi . Rodzice uczniów bardzo pozytyw-
nie wypowiadają się o programie. Ich spostrzeżenia dotyczą głównie zmian w zachowaniu 
ich dzieci, mniejszego stresu związanego z wystąpieniami publicznymi przed kolegami i kole-
żankami, swobodnego wypowiadania własnych myśli i opinii, własnego zdania. Rodzice mają 
wrażenie, że klasa poznała się lepiej, ich dzieci chętniej w domu opowiadają o tym jak minął 
dzień w szkole, o tym co robiły na zajęciach.  Ich dzieci chętnie korzystają w domu ze strony 
internetowej projektu ,,Jestem - mogę być” oraz  ,,Sprawdź czy wiesz”. 

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie 
http://zostac-przedsiebiorczym.junior.org.pl/pl.   Andrzej Stasiak

Do pisania XV Dyktanda Ekologicznego organizatorzy zaprosili uczniów klas VI szkół pod-
stawowych z powiatu pabianickiego. Udział w dyktandzie zachęcił dzieci do poznawania zasad 
ortografii i doskonalenia umiejętności poprawnego pisania. Tekst tegorocznego dyktanda, za-
tytułowany „Młody ekolog wśród drzew”, zawierał wszelkiego rodzaju pułapki ortograficzne i 
interpunkcyjne. 

6 marca 2013 r. w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury im. Zbigniewa Herberta 
w Pabianicach odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników  i wręczenie nagród laureatom. Fun-
datorem nagród był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
IV miejsce zajęła Iwona Kowalczyk ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku, 
która w nagrodę otrzymała dyplom i modną torbę. 

Agnieszka Sobczak  

Wesołego Alleluja,
obfitych łask Bożych
i nadziei jaką niesie ze sobą
Święto Zmartwychwstania Pańskiego
życzą wszystkim Czytelnikom
„Wiadomości Lutomierskich”
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
i Pracownicy Szkoły Podstawowej
im. Orła Białego w Lutomiersku

Ciepłych, rodzinnych, pełnych radości ze zmartwychwstania 
Pana Świąt Wielkanocnych,

Dobroci, miłości i życzliwości płynącej z ludzkich serc,
Otwartości na drugiego człowieka i wiary, że zbliżające się święta 

pozwolą nam stać się lepszymi ludźmi.

Tego Radzie Gminy i Wójtowi p. Tadeuszowi Borkowskiemu, Rodzicom oraz 
wszystkim mieszkańcom Gminy Lutomiersk życzą- Dyrektor Gimnazjum 

im. Leszka Czarnego w Lutomiersku p. Andrzej Stasiak 
wraz z całą szkolną społecznością.

Zmagania z ortografią

Planowane jest utworzenie trzech klas pierwszych,
W każdej klasie może powstać jedna grupa, która będzie realizowała:
ROzSzERzONy PROGRAm z języKA ANGIELSKIEGO 
 (max. 14 osób - 4 godz. zajęć angielskiego tygodniowo w każdej klasie), pozostałe grupy mają po 
3 godziny zajęć z j. angielskiego,
lub
ROzSzERzONy PROGRAm z INfORmAtyKI 
 (max. 14 osób - 2 godz. tygodniowo informatyki w każdej klasie), pozostałe grupy mają po 1 godzinie 
zajęć informatyki.
Drugim językiem obcym jest język niemiecki  -  2 godz. w klasie pierwszej i drugiej, 
1 godzina w klasie trzeciej,
Grupy „z rozszerzoną informatyką” realizują program rozszerzony o treści i umiejętności pozwala-

jący uczniowi uzyskać Europejski certyfikat Umiejętności Komputerowych.
Grupy „z rozszerzonym językiem angielskim” realizują program autorski opracowany przez nauczy-

ciela Gimnazjum skorelowany z programem realizowanym w pozostałych klasach. 
Dysponujemy: dwiema pracowniami komputerowymi, każda sala lekcyjna posiada pełne wyposaże-

nie multimedialne i dostęp do Internetu, centrum multimedialnym, biblioteką, salą gimnastyczną wypo-
sażoną w sprzęt sportowy typu Bosu i piłki szwajcarskie umożliwiające prowadzenie specjalistycznych 
zajęć oraz w przyrządy do prowadzenia treningów lekkoatletycznych, siłownią, boiskiem sportowym, do-
brze  wyposażonymi klaso-pracowniami przedmiotowymi, tablicą interaktywną, szkolnym radiowęzłem.

Zapewniamy opiekę w świetlicy szkolnej uczniom dojeżdżającym w godzinach od 7.00 do odjazdu 
uczniów, możliwość korzystania z obiadów i „szklanki mleka”.

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w dodatkowych zajęciach.
WAŻNE TERMINY!

Uczniowie klas szóstych składają podania w dniach 1.03-29.03.2013r.  (podania są dostępne  w każ-
dej ze szkół podstawowych naszej gminy oraz  gimnazjum) wraz z oświadczeniami rodziców, dwoma 
zdjęciami i wypełnioną ankietą. 

W marcu organizowane są spotkania uczniów klas szóstych w gimnazjum oraz spotkania  z rodzicami 
w szkołach podstawowych naszej gminy. 

Spotkanie z rodzicami uczniów klas szóstych odbędzie się w dniu 25.06.2013r. (wtorek) o godz. 
18.00 w Gimnazjum w Lutomiersku. W tym dniu można będzie dokonać zakupu używanych podręczni-
ków podczas kiermaszu organizowanego w Gimnazjum. 

Kandydaci są zobowiązani dostarczyć do 1 lipca 2013r. do godz. 15.00 świadectwo ukończenia Szkoły 
Podstawowej, zaświadczenie (kopię) o wyniku sprawdzianu po Szkole Podstawowej.

Więcej informacji można uzyskać w Sekretariacie Gimnazjum. 
Nasz adres: ul.Piłsudskiego 1, 95-083 Lutomiersk, 

Telefon kontaktowy: 0436775102 
Strona internetowa http://gimlutomiersk.szkoly.lodz.pl

Informacje dla kandydatów rozpoczynających 
naukę w Gimnazjum  im. Leszka Czarnego 

w Lutomiersku od 1 września 2013 roku

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

w terminie od dnia 15 kwietnia 2013r. do dnia 26 kwietnia 2013r.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy dotyczy operacji planowanych do realizacji na terenie wszystkich województw,  
z wyjątkiem województwa wielkopolskiego.

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej 
w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  
(Dz. U. Nr 139 poz. 883, z późn. zm.).

Treść rozporządzenia, dotyczącego przedmiotowego działania, dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
www.minrol.gov.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl. 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z instrukcjami ich wypełniania (wersja 
PROW_312/13/01) są udostępnione na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl. Można je również otrzymać w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa (OR ARiMR).

Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją, zwracając szczególną uwagę na pozycję dotyczącą numeru identyfikacyjnego, 
a w przypadku jego braku na załącznik do wniosku o przyznanie pomocy, jakim jest wniosek o wpis do ewidencji producentów, albo kopia 
uprzednio złożonego wniosku o wpis do ewidencji producentów. Niewypełnienie wskazanej pozycji, albo niedołączenie do wniosku wskazanego 
załącznika, będzie skutkowało, zgodnie z § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia (z zastrzeżeniem § 18 ust. 1a), nieprzyznaniem pomocy. Obowiązek 
zawarcia we wniosku o przyznanie pomocy numeru identyfikacyjnego albo dołączenia wniosku o wpis do ewidencji albo jego kopii nie dotyczy 
spółki kapitałowej „w organizacji”, której nie nadano numeru identyfikacyjnego.

Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie zostanie złożony w terminie od dnia 15 kwietnia 2013 r. do dnia 26 kwietnia 2013 r., zgodnie z § 18 
ust. 1 ww. rozporządzenia, Agencja nie przyznaje pomocy. 

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w OR ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek składa się osobiście albo 
przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego. W przypadku Lubuskiego OR 
oraz Podlaskiego OR wnioski należy przesyłać lub składać w siedzibach Biur Wsparcia Inwestycyjnego OR ARiMR, tj. odpowiednio w Gorzowie 
Wielkopolskim, ul. Walczaka 106 i w Białymstoku, ul. Lipowa 32A.

Z chwilą złożenia wniosku osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio w OR ARiMR, wydaje się potwierdzenie jego złożenia, 
zawierające datę wpływu, opatrzone pieczęcią Agencji oraz podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. W przypadku złożenia wniosku 
o przyznanie pomocy przez nadanie przesyłką rejestrowaną, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.

W ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w jednym roku można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy. Jeżeli 
w danym okresie składania wniosków jeden wnioskodawca złożył więcej niż jeden wniosek, zgodnie z § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia, Agencja 
nie przyznaje pomocy.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez Agencję dla każdego województwa, przy zastosowaniu kryteriów oceny operacji, 
określonych w ww. rozporządzeniu.

Agencja, ustalając kolejność przysługiwania pomocy, uwzględnia wszystkie wnioski o przyznanie pomocy złożone osobiście albo przez 
upoważnioną osobę bezpośrednio w OR ARiMR, w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu, oraz wszystkie wnioski o przyznanie 
pomocy złożone przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w tym terminie, które wpłynęły do oddziału 
regionalnego Agencji do 30. dnia od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznanych na podstawie kryteriów określonych  
w ww. rozporządzeniu.

Kolejność, o której mowa powyżej, jest ustalana od operacji, która uzyskała największą liczbę punktów, do operacji, która uzyskała najmniejszą 
liczbę punktów.

W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje niższa wartość wnioskowanej kwoty pomocy.

W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów i identycznej wartości wnioskowanej kwoty pomocy, w pierwszej kolejności pomoc przysługuje 
wnioskodawcy wykonującemu działalność gospodarczą przed wnioskodawcą podejmującym wykonywanie działalności gospodarczej. 

W przypadku wnioskodawców wykonujących działalność gospodarczą, których operacje mają tę samą liczbę punktów i identyczną wartość 
wnioskowanej pomocy, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje wcześniejsza data wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej albo rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu 
terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych.

Prezes Agencji, nie później niż w terminie 40 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, podaje do publicznej 
wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania pomocy w danym województwie. 

W przypadku wniosków o przyznanie pomocy, które zostały złożone w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu, ale wpłynęły do 
właściwego OR ARiMR po 30. dniu od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, pomoc przysługuje w kolejności 
określonej przy zastosowaniu kryteriów oceny operacji, po wnioskach o przyznanie pomocy, dla których określono kolejność zgodnie z § 19 
ust. 1-7 ww. rozporządzenia.

W przypadku wniosków o przyznanie pomocy, które zostały złożone w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu, do OR ARiMR, który 
nie jest właściwy, a następnie ustalono dla nich kolejność przysługiwania pomocy w OR ARiMR, który nie jest właściwy, pomoc przysługuje 
w kolejności ustalonej przy zastosowaniu kryteriów oceny operacji, we właściwym OR ARiMR, po wnioskach o przyznanie pomocy, których 
kolejność ustalono zgodnie z § 19 ust. 1-7 ww. rozporządzenia.

Niniejsza informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego działania ma miejsce po opublikowaniu 
w Dzienniku Ustaw, a przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2013r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie 
i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. poz. 339). W okresie trwania 
naboru będą obowiązywały znowelizowane przepisy ww. rozporządzenia. W związku z tym, wnioskodawcy są zobowiązani wypełniać wnioski 
z uwzględnieniem przepisów ww. nowelizacji rozporządzenia, które wchodzą w życie w dniu 12.04.2013r. 

Informacje na temat działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” udzielane są w OR ARiMR (adresy znajdują się na stronie  
www.arimr.gov.pl) oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84.

ROLNICTWO
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Zakaz stosowania materiału 
siewnego odmian GMO!!!

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że 
28 stycznia 2013 r. weszły w życie akty prawne regulujące sprawy zakazu 

uprawy odmian roślin zmodyfikowanych genetycznie: 
-  ustawa o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2012, poz.1512) 

oraz
-  wydane na podstawie art. 104 ust. 9 tej ustawy, 2 rozporządzenia Rady 

Ministrów: 
•  w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy 

MON810 (w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 stycz-
nia 2013 roku, poz. 39 wymienionych jest aż 235 odmian kukurydzy MON 
810,  których materiał siewny nie może być stosowany), 

•  w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego ziemniaka Amflora 
(Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 2 stycznia 2013 roku, poz. 27). 

W/w akty prawne nakładają na Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Na-
siennictwa nowe zadania polegające na sprawowaniu nadzoru nad stosowa-
niem materiału siewnego oraz sprawowanie kontroli przestrzegania zasad 
i obowiązujących wymagań w zakresie stosowania materiału siewnego. 

Producenci rolni, którzy nie zastosują się do powyższych przepisów będą 
podlegali określonym sankcjom. 

W celu uniknięcia wszelkich nieporozumień podczas działań kontrolnych 
apelujemy do wszystkich uprawiających kukurydzę aby zadbali o przechowy-
wanie dokumentów zakupu materiału siewnego kukurydzy oraz etykiet urzędo-
wych, którymi oznakowane są wszystkie opakowania tego materiału. 

Dokumenty te będą podlegały sprawdzeniu podczas przeprowadzanych 
przez PIORiN kontroli przestrzegania zakazu stosowania materiału siewnego, 
w tym odmian zmodyfikowanych genetycznie. Jednocześnie przypominamy, że 
brak etykiety na opakowaniu świadczy o nielegalnym pochodzeniu materiału 
siewnego. 

Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy wszystkim druhom stra-
żakom, jak również sympatykom Ochotniczych Straży Pożarnych 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności 
w służbie, pracy zawodowej i działalności społecznej, a także życiu 
osobistym.

Niech świąteczny czas spędzony w gronie najbliższych, upłynie 
w atmosferze radosnego nastroju i rodzinnego ciepła 

oraz wzajemnej życzliwości
W imieniu Związku Gminnego OSP RP w Lutomiersku

 Komendant Gminny OSP RP Prezes Zarządu
 Zdzisław Sromecki Tadeusz Nowak
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ZMIANA NADZORU
NAD LASAMI PRYWATNYMI !!!

 W związku z rozwiązaniem porozumień z Nadleśnictwem w sprawie pro-
wadzenia nadzoru nad lasami niepaństwowymi i przejęciem tych obowiązków 
przez Starostę Pabianickiego, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnic-
twa Starostwa Powiatowego w Pabianicach informuję, że obowiązki pełnione 
dotychczas przez leśniczych będą obecnie wykonywane przez Krzysztofa Mikłę 
pracownika do spraw leśnictwa i łowiectwa w Starostwie Powiatowym w Pa-
bianicach. Zgłoszenia dotyczące usuwania, cechowania drewna przyjmowane 
są w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przy ul. Piłsudskiego 
2 budynek A lub pod numerem telefonu (42) 225 – 40 – 10.

Złóż PIT tu gdzie mieszkasz
- zrobimy więcej w naszej gminie

Osoby, które mają inne miejsca zamieszkania i zameldowania są przekonane, że 
podatki trzeba płacić w miejscu zameldowania. Tymczasem zgodnie z prawem po-
datnicy, którzy uzyskują dochody w Polsce, muszą rozliczać się w urzędzie skarbo-
wym właściwym według miejsca zamieszkania. Ustawodawca wyraźnie wskazał, 
że nie jest to miejsce zameldowania. Posiłkując się przepisami prawa cywilnego, 
należy uznać, że o miejscu zamieszkania decyduje nie meldunek, lecz miejsce, 
gdzie osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 

Wiele osób zamieszkujących naszą gminę z różnych powodów nie jest tu za-
meldowana. Z tego powodu ich podatki trafiają do innych gmin, tym samym nie 
przyczyniają się do poprawy jakości życia naszej lokalnej społeczności. 

Dlatego zwracam się do tych mieszkańców z apelem, aby rozliczali się z po-
datku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pabianicach, 
który jest właściwy dla Gminy Lutomiersk. 

Jeżeli chcieliby Państwo, aby Wasze podatki zasilały budżet gminy, którą za-
mieszkujecie można to zrobić bez zbędnych niedogodności, zmiany miejsca zamel-
dowania, wymiany dokumentów.

Wystarczy złożyć zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3 w urzędzie skarbowym, aby 
do gminnej kasy mogły wpłynąć dodatkowe dochody. Wypełnienie druku zajmuje 
zaledwie kilka minut, można go złożyć w urzędzie skarbowym wraz z corocznym 
zeznaniem podatkowym, wysłać pocztą lub złożyć w Urzędzie Gminy Lutomiersk. 

Dla nas cenna będzie każda dodatkowa złotówka wpływająca z podatku docho-
dowego, gdyż możemy ją wykorzystać na poprawę infrastruktury z której wszyscy 
korzystamy, niezależnie czy jesteśmy tu zameldowani, czy nie.

Druki ZAP-3 można pobrać w Urzędzie Gminy Lutomiersk w pokoju nr 17 (sekre-
tariat). Od dnia 1 stycznia 2012r. podatnicy zmiany adresu miejsca zamieszkania, 
mogą dokonać przez podanie aktualnego adresu w składanej deklaracji lub innym 
dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym.

Wójt Gminy Lutomiersk
/-/ Tadeusz Borkowski  

Oszuści mogą próbować
wykorzystać proces cyfryzacji
Trwający obecnie proces cyfryzacji telewizji naziemnej jest okazją do uaktyw-

nienia się oszustów podających się za przedstawicieli operatorów oferujących 
usługi w zakresie dostrajania odbiorników bądź tych, którzy będą proponować po 
atrakcyjnych cenach urządzenia do odbioru telewizji cyfrowej. Niestety korzysta-
jąc z takich okazji , po wpłaceniu zaliczki możemy nigdy nie doczekać się właściwe-
go urządzenia dlatego lepiej kupować w sprawdzonych sklepach. Fałszywi akwizy-
torzy powołując się na nieprawdziwe informacje mogą także nakłaniać, zwłaszcza 
osoby starsze, do podpisywania nowych umów abonamentowych, rzekomo nie-
zbędnych do odbioru telewizji cyfrowej.

Najbardziej narażoną grupą osób są ludzie starsi, samotnie mieszkający, którzy 
mogą stać się łatwym celem naciągaczy dlatego rozmawiajmy na temat z naszymi 
najbliższymi i wyczulajmy na zagrożenia. Żródło: www.pabianice.policja.gov.pl

Terminy  wyłączeń  sygnału analogowego w województwie łódzkim zostały za-
znaczone na mapie zamieszczonej na okładce gazety.

ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków 
o przyznanie płatności bezpośrednich, 

ONW i rolnośrodowiskowych
Przyjmowanie wniosków o przyznanie  płatności bezpośrednich, ONW 

i rolnośrodowiskowych za 2013 rok, które rozpoczęło się 15 marca, po-
trwa do 15 maja br. Wnioski będzie można dostarczyć także po tym termi-
nie, ale nie później niż do 10 czerwca 2013 roku. Jednak w takim przypadku 
na beneficjentów nałożone zostaną sankcje finansowe, polegające na re-
dukcji należnych płatności o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. 

Warto też dodać, że starający się o jednolite płatności obszarowe, płat-
ności uzupełniające, specjalne płatności obszarowe do powierzchni upraw 
roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, płatności ONW 
oraz płatności rolnośrodowiskowe, mogą dokonywać zmian w już złożo-
nych w Agencji wnioskach.  Bez żadnych sankcji finansowych można to zro-
bić do 31 maja 2013 roku. Natomiast złożenie poprawionego wniosku po 
tym terminie, ale nie później niż do 10 czerwca 2013 r., spowoduje (tak jak 
w wypadku złożenia wniosku po upływie podstawowego terminu) obniże-
nie płatności do powierzchni działek rolnych, dla których dokonano zmian 
lub do powierzchni działek rolnych, które zostały dodane, o 1% za każdy 
dzień roboczy opóźnienia. 

Więcej informacji na stronie www.arimr.gov.pl

K O M U N I K A T  !!!
Łódzki  Ośrodek  Doradztwa  Rolniczego  z/s  w  Bratoszewicach  uprzejmie   

informuje ,  że  istnieje  możliwość  zorganizowania  kursu  na  którym rolnicy  
mogą uzyskać kwalifikacje  w  zakresie  stosowania  środków  ochrony  roślin  
przy  użyciu  opryskiwaczy.

Uzyskane świadectwo kwalifikacji  jest ważne  przez  okres  5  lat.  Kurs 
może zostać zorganizowany  jeżeli   zgłosi się 25  rolników (łącznie z terenu  
Gminy  Lutomiersk  i    Miasta  Konstantynowa  Łódzkiego). Producenci rolni 
na szkolenie mogą zgłaszać się do: 

•   Gminnego Centrum Informacji pod numerem telefonu 43 677-64-61 
•  Pana Stefana Nowackiego, pracownika ŁODR  z/s  w Bratoszewicach  tel.  

694 561 840
Informujemy, że   prowadzone są kontrole  przez  Wojewódzką  Inspekcję 

Ochrony  Roślin  i  Nasiennictwa  Oddział  w  Łodzi  w  zakresie  posiada-
nia  ważnych  kwalifikacji  stosowania  środków  ochrony  roślin  przy  użyciu  
opryskiwaczy.  

Brak  kwalifikacji lub stwierdzenie,  że  są  one nieaktualne (powyżej  5  lat)  
może spowodować  zmniejszenie  płatności  obszarowych.

ŁODR z/s w Bratoszewicach
Stefan Nowacki - specjalista
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