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Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia

Wszystkim Mieszkańcom Gminy Lutomiersk
składamy najlepsze życzenia. 

Niech nadchodzący czas przyniesie Państwu
wiele radości, szczęścia i życzliwości,

a Nowy 2012 Rok
pomyślność i niegasnący optymizm.

 Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk Wójt Gminy Lutomiersk
 Tadeusz Rychlik wraz z radnymi Tadeusz Borkowski wraz z pracownikami
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Za oknem śnieg, mrok i chłód, a w naszych sercach rodzi się przyjemne uczucie ciepła i błogiego spo-
koju. To magia świąt Bożego Narodzenia sprawia, że zapominamy o codziennych troskach i kłopotach, 
odrywamy się od powszednich spraw.

Na te najbardziej rodzinne święta, życzymy wszystkim Czytelnikom, by te przepiękne chwile spę-
dzili w radosnej atmosferze, przy cudnych dźwiękach polskich kolęd. By ta niezwykła moc świąt od-
kryła drzemiące w każdym z nas niewyczerpane pokłady życzliwości i dobroci oraz sprawiła, iż każdy 
nadchodzący dzień przepełniony będzie radością i optymizmem.

Niechaj nadchodzący Nowy 2011 Rok sprawi, że pragnienia – te codzienne i te niezwykłe – staną się 
rzeczywistością.

Dyrektor i pracownicy Gminnego Ośrodka Oświaty w Lutomiersku
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PROJEKT „KROK W PRZYSZŁOŚĆ”

W okresie od września do grudnia br. odbyły się 4 sesje Rady Gminy 
Lutomiersk. Radni obradowali w dniach 28 września, 21 października, 21 
listopada oraz 1 grudnia. 

Na sesjach poruszane były zagadnienia dotyczące służby zdrowia, sta-
nu dróg wojewódzkich oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Przy-
jęto również informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie 
Lutomiersk w roku szkolnym 2010/2011, informację Stałych Komisji Rady 
za I półrocze 2011 r. oraz informację z analizy oświadczeń majątkowych. 
Podejmowano uchwały zmieniające budżet jak również zmieniające Wielo-
letnią Prognozę Finansową Gminy Lutomiersk. W dniu 28 września radni 
zapoznali się z informacją Wójta Gminy z realizacji budżetu Gminy Luto-
miersk oraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej za I półrocze 2011 r.

Uchwalono ponownie Statut Gminy Lutomiersk, ponieważ poprzedni 
– z dnia 30 grudnia 2002 roku – wymagał wielu zmian i poprawek w związ-
ku ze zmianami w przepisach obecnie obowiązujących. Były to zmiany 
o charakterze porządkowym, stricte prawnym. Równocześnie Statut Gminy 
Lutomiersk z dnia 30 grudnia 2002 roku stracił moc.

W sprawach dotyczących gospodarki drogowej: drodze wewnętrznej po-
łożonej  w miejscowości Florentynów, oznaczonej działką nr 59/14 nadano 
nazwę: „ulica Przylesie”.

Podczas XIII sesji Rady Gminy zabezpieczono środki finansowe jako 
wkład własny, na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cy-
frowemu w gminie Lutomiersk” wnioskowanego przez Gminę Lutomiersk 
do współfinansowania, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka na lata 2007-2013, którego celem jest zapewnienie dostę-
pu do Internetu dla 30  gospodarstw domowych z terenu gminy wiejskiej 
Lutomiersk, którą zamieszkują osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym 
z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Ponadto za-
planowano doposażenie szkół  oraz jednostek pomocniczych gminy Luto-
miersk w sprzęt komputerowy w ilości szt. 103, drukarki – 4 szt,  urządzenia 
wielofunkcyjne szt. 5 oraz rzutniki multimedialne szt. 4.  Projekt realizowany 
będzie przez okres 12 miesięcy ( od 01.07.2012 r. do 30.06.2013 r.). War-
tość zadania Gminy Lutomiersk  wynosi 796 425,69  zł, zatem wkład własny 
wymagający zabezpieczenia to 120.000,00 zł. 

Wprowadzono zmiany do dwóch miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym 
Wrząca w Gminie Lutomiersk i dla obszarów położonych w obrębach geo-
dezyjnych Babice i Babiczki w Gminie Lutomiersk.

W br. upływała kadencja ławników do Sądu Rejonowego w Łasku. Do 
końca października br. Rada Gminy zobowiązana była do przeprowadze-

nia wyborów ławników na kolejną kadencję. Radni na ławnika sądowego 
wybrali Panią Jolantę Marciniak Rymarczyk do Sądu Rejonowego w Łasku 
do orzekania w pozostałych sprawach  z wyłączeniem spraw z zakresu 
prawa pracy. 

Na sesji w dniu 21 listopada br. radni uchwalili 3 następujące programy: 
programu współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi 
oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” działający-
mi na jej terenie, na rok 2012,

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012, Programu usuwania wyro-
bów zawierających azbest z terenu gminy Lutomiersk na lata 2011 – 2014 
(z uwzględnieniem perspektywy do 2032).

Jednocześnie wprowadzili zmianę w uchwale Nr VIII/47/11 Rady Gminy 
Lutomiersk z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zatwierdzono taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  na okres od 
dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Wskazano Gminę Zadzim, jako tą której wydatki bieżące ustalone w bu-
dżecie na prowadzenie przedszkola publicznego oraz kwota przewidzia-
na na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego 
w części oświatowej subwencji ogólnej stanowiły będą podstawę do okre-
ślenia kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na te-
renie Gminy Lutomiersk w 2012 roku.

Radni podjęli również szereg uchwał dotyczących podatków:
•  w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rol-

nego na 2012 rok,
•  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa oraz określenia wyna-
grodzenia za inkaso,

• w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Radni zmienili uchwałę Nr LVII/400/10 z dnia 9 listopada 2010 r. w spra-

wie zwolnień w podatkach lokalnych: od nieruchomości i od środków trans-
portowych. Wraz ze zmianą przepisów zmianie uległy również informacje 
(IN-1 „Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych”, Z IN-1/B 
„Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości”) i dekla-
racje podatkowe (DN-1 „Deklaracja na podatek od nieruchomości”, Z DN-
-1/B „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości”).

Wszystkie uchwały znaleźć można na Biuletynie Infor-
macji Publicznej Urzędu Gminy Lutomiersk pod adresem: 
www.bip.lutomiersk.akcessnet.net.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku sukcesywnie reali-
zuje projekt „ Krok w przyszłość”. Celem projektu jest zwiększenie aktyw-
ności zawodowej i społecznej osób bezrobotnych korzystających z pomo-
cy Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku. Zakończyły się szkolenia 
miękkie, gdzie beneficjenci ostateczni nabyli umiejętności psychospołecz-
ne. Zdobyli wiedzę w zakresie metod poszukiwania pracy, zasad sporzą-
dzania pisemnej oferty dla pracodawcy. Obecnie trwają szkolenia zawo-
dowe . 10 osób uczęszcza na kurs „sprzedawca – fakturzysta”, a 7 osób 
na kurs” opiekun osób starszych”. Zgodnie z harmonogramem projektu 

w grudniu odbędzie się spotkanie wigilijne z uczestnikami szkolenia i człon-
kami ich rodzin, które jednocześnie  będzie spotkaniem podsumowujący-
mi projekt. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku zamierza 
kontynuować realizację projektu „Krok w przyszłość” w przyszłym roku. 
Trwają prace nad Wnioskiem Aplikacyjnym. W 2012 r uczestnikami projek-
tu mogą być osoby bezrobotne korzystające z pomocy  Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Lutomiersku zagrożone wykluczeniem społecznym, rolnicy 
jak i osoby uzupełniające wykształcenie na poziomie podstawowym, gim-
nazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym.

Relacja z XII - XV Sesji Rady Gminy Lutomiersk
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ODZNACZENIA PAŃSTWOWE
7 grudnia br. w pałacu Heinzla w Łodzi – siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego kilkudziesięciu zasłużonym mieszkańcom naszego regionu woje-

woda łódzki Jolanta Chełmińska wręczyła wysokie odznaczenia państwowe, przyznane przez Prezydenta RP. 

Wyróżnione zostały w ten sposób między innymi - osoby zasłużone dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, przemian demokratycznych w Polsce 
oraz środowisk kombatanckich. 

Wysokimi odznaczeniami uhonorowani zostali również ci mieszkańcy województwa łódzkiego, którzy wyróżniają się w pracy zawodowej i społecznej, 
mają zasługi w działalności na rzecz: honorowego krwiodawstwa i promowania idei czerwonokrzyskiej, społeczności lokalnej, ochrony przeciwpożarowej, 
rozwoju bibliotekarstwa oraz przemysłu lekkiego. 

Odznaczone zostały także osoby za zasługi w rozwijaniu przyjaźni polsko-węgierskiej. W śród osób odznaczonych byli  również pracownicy samo-
rządowi Urzędu Gminy Lutomiersk.  Z  rąk wojewody łódzkiego Jolanty Chełmińskiej odznaczenia za długoletnie i wzorowe wykonywanie obowiązków 
zawodowych otrzymały m.in. Panie: Mirosława Stachowicz - Medal Złoty za Długoletnią Służbę, Maria Chęcińska, Ewa Duszyńska, Elżbieta Kraft, Iwona 
Zdzierak - Medale Srebrne za Długoletnią Służbę. Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej otrzymał zaprzyjaźniony z gminą Lutomiersk 
László Szilágyi. 

Wszystkim wyróżnionym gratulacje i najlepsze życzenia – także z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia - złożyła wojewoda łódzki Jolanta 
Chełmińska.  Pani wojewoda życzyła odznaczonym, żeby nie zabrakło im inicjatywy i sił w kontynuowaniu dotychczasowych, a także w podejmowaniu 
nowych przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnych i kraju. W uroczystości wręczenia odznaczeń wziął udział Wójt Gminy Lutomiersk Tadeusz Bor-
kowski.

Dzień Pracownika Socjalnego
21 listopada to Dzień Pracownika Socjalnego. W tym uroczystym dniu, 

Wójt Gminy Lutomiersk Tadeusz Borkowski i Przewodniczący Rady Gminy 
Tadeusz Rychlik  spotkali się na sali USC z pracownikami Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Lutomiersku.

Władze samorządowe złożyły życzenia oraz podziękowania  pra-
cownikom socjalnym oraz wszystkim pracownikom pomocy spo-
łecznej za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli 
społecznej na rzecz drugiego człowieka. 

Na zakończenie spotkania  pracowników GOPS w Lutomiersku 
obdarowano bukietami kwiatów.

INWESTYCJE W GMINIE LUTOMIERSK !!!
1.  29 listopada b.r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji pro-

jektowo-kosztorysowej dla inwestycji: „Budowa ogólnodostępnych boisk 
sportowych ze sztucznej nawierzchni oraz kontenera sanitarnego na dział-
ce nr 208/1 w miejscowości Wrząca gm. Lutomiersk” (tj. przy Szkole Pod-
stawowej w Lutomiersku). Projekt zostanie wykonany w pierwszym kwarta-
le przyszłego roku. Realizacja inwestycji przewidziana jest na 2013 r.

2. Również 29 listopada b.r. podpisano umowę na wykonanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji: „Dobudowa garażu i sanita-
riatów do budynku remizy strażackiej w Orzechowie”. Prace projektowe 
zostaną wykonane do końca pierwszego kwartału przyszłego roku.

3. W październiku br. złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wniosek w sprawie umorzenia 
pożyczki na wykonanie przebudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody 
w Kazimierzu. Środki finansowe pochodzące z umorzenia zostaną prze-
znaczone na wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego usytu-
owanego na działce nr 453 w Kazimierzu gm. Lutomiersk (tj. Ośrodek Zdro-
wia). Złożony wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Roboty budowlane 
związane w termomodernizacją zostaną wykonane w 2012 roku.

4. Trwają prace remontowe w starym ośrodku zdrowia w Lutomiersku 
przy ul. Dąbrowskiego. Harmonogram prac zakłada w tym roku docieplenie 
budynku oraz wykonanie pokrycia dachowego. Prace przebiegają plano-
wo. Ich zakończenie planowane jest na czerwiec 2012 roku.

 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku wszystkim  podopiecznym Gminnego 

Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Lutomiersku składamy 

najlepsze życzenia pomyślności, spokoju, nadziei, 
optymizmu oraz wytrwałości i sukcesów

 Dorota Pabjańska kierownik GOPS 
wraz z pracownikami
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OTWARCIE DROGI POWIATOWEJ 
W KAZIMIERZU

Mieszkańcy gminy Lutomiersk mogą korzystać z nowej drogi. 3 paź-
dziernika  br. uroczystego otwarcia ul. Kilińskiego  w Kazimierzu dokonali: 
poseł Andrzej Biernat, marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień, 
starosta pabianicki Krzysztof Habura, przewodniczący Rady Powiatu Flo-
rian Wlaźlak, wójt gminy Lutomiersk Tadeusz Borkowski, przewodniczący 
Rady Gminy Lutomiersk Tadeusz Rychlik oraz sołtys miejscowości Kazi-
mierz Pani Ewa Rzetelska. 

W oficjalnym oddaniu drogi do użytku wzięli również mieszkańcy Kazimie-
rza. Inwestycja została zrealizowana przy udziale środków budżetu pań-
stwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli 
tzw. schetynówek. W czasie remontu 1500 m drogi położono  nowe chodni-
ki, wykonano ścieżki rowerowe, parkingi, zatoki i wjazdy do posesji. Została 
wykonana kanalizacja deszczowa. Całość kosztowała ponad 5,2 mln zł. 

Wyremontowany odcinek drogi w Kazimierzu był 
jednym z najgorszych w powiecie. Gmina Lutomiersk 

uczestniczyła finansowo i była partnerem w/w 
inwestycji. W latach 2009-2011 w ramach 

Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych 
w powiecie pabianickim wyre-

montowano drogi za kwotę 
ponad 10 mln zł.

D R O G O W N I C T W O
1.)  Zakończono dostawę kruszywa drogowego w ilości 850 ton na utwar-

dzenie i naprawy dróg gruntowych za kwotę 46.942,95 zł (III etap). 
Na długości ok. 400 mb utwardzono kruszywem odcinek ulicy Wrzo-
sowej we Wrzącej. Interwencyjnie naprawiono odcinki dróg grunto-
wych w Mirosławicach, Prusinowicach i Żurawieńcu.

2.)  Wykonano  nakładkę  bitumiczną  na  ulicy Promyka w Kazimierzu  za 
kwotę  65.799,77 zł.

3.) Sprzętem gminnym odmulono rowy przydrożne:
- w Zdziechowie na odcinku  ok. 200 mb
- w Jerwonicach na odcinku ok.  150 mb
- we Florentynowie na odcinku ok. 200 mb 
4.)  Na przejeździe drogowym w Antoniewie wymieniono uszkodzone 

rury betonowe na rury  kanalizacyjne Incor PP; (prace wykonali mate-
riałem i sprzętem gminnym pracownicy gminni).

5.)  Rozpoczęto porządkowanie pasów drogowych przy drogach gmin-
nych i rębakowanie  gałęzi.

6.)  Zakupiono 1 tonę masy na zimno na naprawy interwencyjne za kwotę 
675,27 zł.

7.) Oznakowano drogi i ulice gminne (zakup za kwotę 3.739,20zł ):
-  ul. Lipowa i Jaworowa  znakami zakazu o treści 10 ton + tabliczki „Nie 

dotyczy docelowych wjazdów gospodarczych”;
-  ul. Polna  przy skrzyżowaniu z ul. 3 –go Maja w Kazimierzu znak B-20 

„STOP”;
-  ul. Sienkiewicza w Kazimierzu wymiana oznakowania pionowego przy 

Szkole Podstawowej;
-  słupkami ograniczającymi oznakowano przepusty w Antoniewie i Mi-

kołajewicach;
-  zakupiono oznakowanie w celu wymiany zniszczonych  znaków dro-

gowych;

NAPRAWA BURTY NA 
RZECE NER

W bieżącym roku na prośbę  gminy Lutomiersk wykonano naprawę burty 
rzeki Ner w miejscowości Jeziorko (obręb Wola Puczniewska). 

Rzeka w tych miejscach bardzo uszkodziła brzegi, co doprowadziło do 
zarywania się jej skarp. Koszt wykonanych prac to kwota ok. 200 tys. zł. 

Roboty były finansowane przez Grupową Oczyszczalnię Ścieków w Ło-
dzi i budżet Województwa. 

Prace polegały na wyprofilowaniu skarp, położeniu materiału skalnego,  
faszyn i zabezpieczeń oraz usunięcie z rzeki zatorów z drzew i wykonanie 
prac porządkowych na długości 305 m.b. biegu rzeki. 
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Jak co roku, w okresie przedświątecznym, ku uciesze najmłodszych do Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku 
zawitał  Św. Mikołaj. Wspólne zabawy i śpiewy doskonale przypadły do gustu licznie przybyłym dzieciom ze szkół 
podstawowych. Zgodnie ze zwyczajem pod koniec spotkania wszystkie dzieci zostały obdarowane przez świętego 
Mikołaja słodkościami. Teraz pozostało tylko wypatrywać pierwszej gwiazdki…
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Informacja Polskiego Związku Hodowców 
Gołębi Pocztowych – Sekcja Lutomiersk

W dniu 05.11.2011 r. odbyło się uroczyste zakończenie sezonu lotowego 
2011. Poniżej podajemy wyniki w lotach gołębi dorosłych oraz wyniki w lo-
tach gołębi młodych w 2011 r:

W lotach gołębi dorosłych:
1. Tadeusz Zbrożyński– mistrz
2. Zbigniew Czołczyński – I vicemistrz
3. Zbigniew Maurer – II vicemistrz
W lotach gołębi młodych:
1. Przemysław Zakrzewski - mistrz
2. Rafał Ścibior - I vicemistrz
3. Przemysław Zakrzewski II - II vicemistrz
Najlepszego lotnika pośród gołębi dorosłych wywalczył gołąb Kolegi Ta-

deusza Zbrożyńskiego (13 konkursów), natomiast w lotach gołębi młodych 
najlepszym lotnikiem został gołąb kolegi Przemysława Zakrzewskiego (4 
konkursy). 

Gratulujemy kolegom hodowcom wyników, pucharów oraz dyplomów. 
Wszystkim kolegom hodowcom życzymy sukcesów w latach następnych. 
Zapraszamy miłośników gołębi do wstępowania do naszej sekcji.

Jednocześnie informujemy, że członek naszej sekcji Kolega Tadeusz 
Zbrożyński wywalczył tytuł mistrza Okręgu Łódź w kategorii Mistrzostwo 
Lotów Narodowych a także tytuł Mistrza Regionu I (tj. środkowo wschodnia 
Polska) w tej samej kategorii. 

Ponadto Kolega Tadeusz Zbrożyński zdobył tytuł II vicemistrza w katego-
rii Maraton w Oddziale Pabianice, a jego gołąb został 3 lotnikiem Oddziału 
Pabianice.
Z okazji zbliżających się Świąt Panu Wójtowi, Radzie Gminy, 
pracownikom samorządowym, kolegom hodowcom i ich ro-
dzinom oraz mieszkańcom Gminy Lutomiersk składamy Naj-
serdeczniejsze Życzenia Bożonarodzeniowe oraz Życzenia 
Szczęśliwego Nowego Roku.

Z pozdrowieniem „DOBRY LOT” 
Zarząd PZHGP – Sekcja Lutomiersk

Działalność w zakresie 
spółek wodnych

Spółka wodna otrzymała 
dotację z budżetu Wojewódz-
twa Łódzkiego w wysokości  
6414,00 zł, o czym informowa-
liśmy w czerwcowym wydaniu 
„Wiadomości Lutomierskich”, z 
przeznaczeniem na wykonanie 
odbudowy rowów melioracyj-
nych we wsiach Prusinowice i 
Wola Puczniewska. 

Z dodatkowego podziału 
środków finansowych z budże-
tu Województwa spółka wodna 
uzyskała dodatkowo dofinan-
sowania w wysokości 900,00 zł 
to znaczy, że łącznie wysokość 
dotacji wyniosła  7314,00 zł. 
Roboty wykonano w miesiącu 
październiku, a z dniem 15 listo-
pada 2011 r. dotację rozliczono.

W ramach posiadanych fun-
duszy i możliwości wykonano następujące prace konserwacyjne:

1.  Oczyszczenie ok. 600 mb rowu w granicy wsi Bechcice Kolonia – 
Prusinowiczki

2.  Oczyszczenie 300 mb rowów i wylotu drenarskiego we wsi Malanów

3.  Oczyszczenie rowów nawadniających łąki w Jeziorku o długości 
400 mb.

4.  Oczyszczono 40 mb rowu i dwa wyloty melioracyjne we Florenty-
nowie

5.  Oczyszczono ok. 350 mb. rowu odwadniającego we wsi Orzechów.

7.  Dokonano przekładki zbieracza na długości ok. 25 mb we wsi Pru-
sinowice

8.   Dokonano oczyszczenia rowu melioracyjnego we wsi Jerwonice na 
długości ok 300 mb. (oczyszczono wylot melioracyjny na początku 
tego rowu oraz wykonano oczyszczenie odwodnienia  łąk zalewnych 
przy jazie w Zygmuntowie)

10.  Oczyszczono rów melioracyjny w Zygmuntowie na długości ok. 400 
mb.

11  Dokonano naprawy doprowadzalnika we wsi Jeziorko polegającej 
na likwidacji przecieku wody z doprowadzalnika do rowu odwad-
niającego

12  Wykonano 100 mb rowu we wsi Prusinowice w poboczu drogi w kie-
runku na Borek, który docelowo  ma wspomagać istniejące w są-
siedztwie melioracje.

Niektóre prace konserwacyjne pozostają nadal niedokończone z po-
wodów takich jak brak pozwolenia na naruszenie gruntów lub ze względu 
na konieczność wykonywania prac np. w środku drogi. Lista prac do wy-
konania pozostaje nadal długa. Zbieralność składki w niektórych miejsco-
wościach pozostaje nadal bardzo niska. 

Zarząd spółki kieruje prośbę do właścicieli gruntów drenowanych, od-
wadnianych rowami  i przystosowanych do nawodnień, które widnieją w 
ewidencji jako objęte działalnością spółki o wnoszenie składek, gdyż z 
chwilą wykorzystania funduszy na koncie spółki prace zostaną zakoń-
czone. W niektórych spółkach wiejskich wpływy były niskie i już zostały 
wykorzystane.

We wsi Dziektarzew odbyło się zebranie w sprawie przystąpienia do 
spółki. Gdy będzie sprzyjająca pogoda to jeszcze w tym roku, a najpóź-
niej wczesną wiosną, w tej miejscowości zostaną wykonane pierwsze 
prace konserwacyjne. W miesiącu styczniu przewiduje się organizację 
zebrań w spółkach wiejskich i przedstawienie szczegółowych rozliczeń 
z wykonanej konserwacji.

Szkolenie dla rolników
28 listopada br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lutomiersku odbyło się  spo-
tkanie informacyjno - szkoleniowe dla producentów rolnych z terenu gminy 
Lutomiersk. Podczas szkolenia przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu 
Weterynarii w Pabianicach omówili sprawy z zakresu kontroli gospodarstw 
rolnych cross-compliance oraz nowych obowiązków dotyczących zgłasza-
nia padnięć zwierząt i uboju zwierząt gospodarskich na użytek własny. 
O godz. 11.20 kierownik Sekcji Interwencji Krzysztof Multan z Oddziału Te-
renowego Agencji Rynku Rolnego w Łodzi przedstawił  warunki jakie na-
leży spełnić, aby uzyskać dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia 
materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Przedstawiciel ARR 
omówił również zasady wypełniania wniosku. Ostatnim punktem spotka-
nia było zapoznanie rolników z tzw. odstępstwem rolnym. Temat związany 
z odstępstwem rolnym, zasadami wypełniania formularza AGNAS, omówiła 
Pani Aneta Gorzelewska, która reprezentowała Agencję Nasienną z Lesz-
na. W szkoleniu udział wzięło  ok. 50 producentów rolnych.
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10 listopada odbyły się gminne obchody Święta Niepodległości. O go-
dzinie 10.00 w kościele parafialnym odprawiona została w tej intencji msza 
święta z udziałem władz gminy, kombatantów, delegacji szkół, strażaków 
i mieszkańców. 

O godzinie 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury uczniowie Szkoły Pod-
stawowej im. Orła Białego w Lutomiersku zaprezentowali zgromadzonym 
gościom program artystyczny. 

W tym roku występom nadano tytuł „Spacerkiem po Lutomiersku w 93 
rocznicę odzyskania niepodległości”. W pierwszej części pokazały się dzie-
ci z klas drugich, które w barwny i obrazowy sposób przedstawiły drogę 
Polski do wolności, a także zatańczyły poloneza. 

Grupę tę przygotowała Pani Katarzyna Grzejdziak we współpracy z Pa-
nią Renatą Wyrębską. Wielu wzruszeń dostarczyły także dzieci z oddziału 
przedszkolnego, które pod opieką Pani Jolanty Chobot odtańczyły krako-
wiaka. 

Na akordeonie przygrywał im Pan Grzegorz Chobot. W dalszej części 
programu udział wzięli uczniowie klas IV-V. Specjalnie na tę uroczystość 
została przygotowana prezentacja multimedialna według pomysłu Pani Dy-
rektor Barbary Świstek. 

Pokazane w niej zostały: Lutomiersk i okolica – od odzyskania niepod-
ległości po dzień dzisiejszy. Oczywiście, ze względu na ograniczenia cza-
sowe imprezy, historia została przedstawiona bardzo wybiórczo i skrótowo. 

Autorki: Dorota Lisiecka – Gara i Agnieszka Sobczak szczególnie chciały 
zaakcentować najważniejsze i najpiękniejsze miejsca najbliższej okolicy. 
Śpiewająco, jak zwykle, spisał się chór szkolny pod opieką Pana Grzegorza 
Chobota. W programie wykorzystano zdjęcia z albumów naszych uczniów,  
profesjonalne ujęcia zaprzyjaźnionego ze szkołą fotografa - Pana Tomasza 
Świrka, a także prace Pani Agnieszki Sobczak i Doroty Lisieckiej – Gary. 

Usłyszeć można było m.in. fragmenty „Historii Lutomierska dla dziecka 
wierszem spisanej” Doroty Lisieckiej – Gary, utwory: „Gniazdo” i „A Ner pły-
nie...” do których słowa napisała Dorota Lisiecka – Gara, a muzykę - Grze-
gorz Chobot. 

O prawdę historyczną zadbała Pani Agnieszka Sobczak. Dekorację wy-
konały: Pani Cecylia Bujnowicz – Wasilewska i Pani Mirosława Łykowska. 
Pomoc techniczna: Pani Izabela Grabarczyk. 

Wierzymy, że odbiorcom udało się choć na chwilę oderwać od proble-
mów życia codziennego i poczuć dumę z bycia częścią tej pięknej małej 
Ojczyzny oraz doświadczyć, że tu i teraz dzieje się historia.

Dorota Lisiecka - Gara

93 rOcznIcA OdzysKAnIA 
nIepOdlegŁOścI

Władze samorządowe, kombatanci i druhowie OSP złożyli wiązanki kwia-
tów i zapalili znicze w miejscach pamięci na terenie gminy Lutomiersk  zdjęcia: Tomasz Świrk
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WYBORY
PARLAMENTARNE 2011

9 października 2011 roku odbyły się wybory do Sejmu RP i Senatu 
RP. Gmina Lutomiersk znalazła się w Okręgu wyborczym nr 11 do Sej-
mu w skład, którego weszły powiaty: kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, 
pabianicki, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, 
zduńskowolski i zgierski. Natomiast w wyborach do Senatu RP gmina 
Lutomiersk znalazła się w Okręgu nr 26 w skład, którego weszły powia-
ty: łaski, pabianicki i  zgierski. Poniżej przedstawiamy jak głosowano do 
Sejmu RP i Senatu  RP w gminie Lutomiersk.

SEJM i SENAT RP
Liczba mieszkańców:  7 309
Liczba obwodów:  5
Liczba wyborców:  5 977 
Frekwencja:  43,48 % 
DO SEJMU (nazwa komitetu, ilość głosów, ilość procentowa)
Prawo i Sprawiedliwość  - 838 głosów (34,70%)
Platforma Obywatelska  - 755 głosów (31,26%)
Polskie Stronnictwo Ludowe  - 358 głosów (14,82%)
Ruch Palikota  - 215 głosów (8,90%)
Sojusz Lewicy Demokratycznej  - 125 głosów (5,18%)
Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke  - 45 głosów (1,86%)
Polska Jest Najważniejsza - 33 głosy (1,37%)
Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera -  28 głosów (1,16%)
Polska Partia Pracy - Sierpień 80  - 13 głosów (0,54%)
Prawica  - 5 głosów (0,21%)
DO SENATU RP 
Platforma Obywatelska - Owczarek Andrzej  - 916 głosów (36,61%)
Prawo i Sprawiedliwość - Ciebiada Krzysztof  - 824 głosy (32,93%)
Polskie Stronnictwo Ludowe - Gabryjączyk Cezary Zbigniew  - 472 głosy (18,86%)
Sojusz Lewicy Demokratycznej - Piotrowski Bogdan  - 290 głosów (11,59%)
Lista posłów wybranych na Sejm z  okręgu  nr 11 na kadencję 2011-2015: 
(imię i nazwisko posła,  liczba głosów uzyskanych w okręgu wyborczym nr 11)
Biernat Andrzej Zbigniew (PO)  - 25 721  
Hanajczyk Agnieszka Małgorzta (PO)  -  16 484
Tomczyk Cezary Józef (PO)  - 12 748
Dunin Artur Jerzy (PO)  - 9 595
Łuczak Mieczysław Marcin (PSL)   - 9 373
Pacholski Michał Tomasz (Ruch Palikota)  - 12 918
Schreiber Grzegorz Zenon (PiS)  - 17 808
Matuszewski Marek (PiS)  - 16 207
Mastalerek Marcin (PiS)  - 8 509
Woźniak Tadeusz Jacek (PiS)  - 8 996
Polak Piotr Stanisław (PiS)  - 9 022
Olejniczak Cezary Roman (SLD)  - 7 082

Senatorem z okręgu wyborczego nr 26 na kadencję 2011-2015 został 
wybrany Pan Andrzej Owczarek (PO) z ogólna liczbą głosów 55 097.

Więcej informacji na stronie : www.pkw.gov.pl

Pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego 
do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

na terenie Gminy Lutomiersk
W dniu 26.09.2011r. w Urzędzie Gminy w Lutomiersku odbyło się pierw-

sze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie na terenie Gminy Lutomiersk, które zostało popro-
wadzone przez Panią Dorotę Pabjańską – kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Lutomiersku.

Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych 
między Wójtem Gminy Lutomiersk, a podmiotami wchodzącymi w skład 
Zespołu Interdyscyplinarnego.   

Zespół został powołany Zarządzeniem nr 49/11 Wójta Gminy Lutomiersk 
z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscy-
plinarnego ds. przemocy w rodzinie, a także Zarządzeniem zmieniającym 
nr 68/11 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 21 września 2011 r. w sprawie 
powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie w związku z uchwałą nr VIII/47/11 Rady Gminy Lu-
tomiersk z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Pro-
gramu Przeciwdziałania Przemocy oraz zgodnie z uchwałą nr VIII/48/11 
z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwo-
ływania członków zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się przeciw-
działaniem przemocy w rodzinie w Gminie Lutomiersk oraz szczegółowych 
warunków jego funkcjonowania oraz Ustawą z dnia 10 czerwca 2010 roku 
o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842).

Członkami  Zespołu Interdyscyplinarnego zostali:
1.  Małgorzata Kucharska – specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrod-

ka Pomocy Społecznej w Lutomiersku.
2.  Iwona Olejnik – pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Lutomiersku.
3.  Mirosława Śmiałkowska- przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwią-

zywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 
w Gminie Lutomiersk

4.  Danuta Janczyk – Stępień – pedagog szkolny w Gimnazjum im. Lesz-
ka Czarnego w Lutomiersku 

5.  Marek Dudczak – kurator społeczny wyznaczony przez Sąd Rejonowy 
w Łasku

6.  Dorota Bednarek – pielęgniarka  Gminnego Ośrodka Zdrowia w Luto-
miersku, wchodzącego w skład Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Łasku

7.  Michał Mikołajewski – sierżant sztabowy z Posterunku Policji w Lu-
tomiersku

8.  Zdzisława Ignatowicz – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 
Lutomiersk

9.  Renata Mielczarek – społeczny wicedyrektor Gimnazjum im. Leszka 
Czarnego w Lutomiersku.

W głosowaniu jawnym dokonano wyboru Przewodniczącego Zespołu, 
którym została Pani Zdzisława Ignatowicz – przedstawiciel Gminnej Komi-
sji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Luto-
miersk. Również poprzez głosowanie jawne wybrano Sekretarza Zespo-
łu, którym została Pani Mirosława Śmiałkowska – przedstawiciel Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie 
Lutomiersk. 

W dniu 5.12.2011 r. odbyło się drugie posiedzenie Zespołu Interdyscy-
plinarnego, które poprowadziła przewodnicząca Zespołu – Pani Zdzisława 
Ignatowicz. Na posiedzeniu zostały przedstawione m.in. kierunki i zakres 
działań pracy Z.I. oraz grup roboczych, które będą powoływane w celu roz-
wiązywania sytuacji problemowych w konkretnej rodzinie. 

Ponadto omówiono Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 13 września 
2011r. w sprawie procedury  „Niebieskie Karty” oraz wzory formularzy „Nie-
bieska Karta”. 

Celem Zespołu jest współdziałanie ze sobą przedstawicieli różnych 
służb/ instytucji/organizacji lokalnych, które wchodzą w skład Zespołu. 
Sprzyja to postawieniu trafniejszej diagnozy sytuacji rodziny, a także zapla-
nowaniu odpowiednich oddziaływań, których celem jest przerwanie prze-
mocy, a także zapobieganie jej występowaniu. 

Zespół ma na celu stworzenie jednolitego, silnego frontu oddziaływują-
cego zarówno na osobę doznającą jak i stosującą przemoc oraz spójnego 
przepływu informacji pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz pomo-
cy rodzinie. Dzięki współpracy, wymianie doświadczeń i informacji można 
sformułować lepszą diagnozę problemu, ustalić wspólny front postępowa-
nia i zaplanować najodpowiedniejsze sposoby działania.

Uruchomienie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego  może nastąpić w wy-
niku reakcji na:

• prośbę rodziców lub innych dorosłych członków rodziny,
• prośbę dziecka,
• informacje uzyskane od członków społeczności lokalnej,
• informacje uzyskane z placówek oświatowych,
 •  informacje od innych służb np. (urzędu pracy, pomocy społecznej, poli-

cji, Kościoła, służb medycznych, organizacji pozarządowych).

W celu zgłoszenia zaistniałego problemu, wymagającego udzielenia po-
mocy i uruchomienia pracy Zespołu, zgodnie z jego regulaminem, należy 
wypełnić i złożyć wniosek o zwołanie posiedzenia Zespołu Interdyscypli-
narnego. Wniosek należy złożyć osobiście bądź listownie na adres siedziby 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku. Wniosek dostęp-
ny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Lutomiersk bądź w siedzibie 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku. 

KONTAKT
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku 
Pl. Jana Pawła II nr 11
95-083 Lutomiersk
Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 
Tel. 43 677 50 11 wew. 139 lub 136
e-mail: gopslutomiersk@wp.pl
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Radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
przepełnionych spokojem i rodzinnym 

ciepłem oraz wszelkiej pomyślności 
w Nowym 2012 Roku

życzy Zarząd
Koła Gminnego

Związku Emerytów i Rencistów
w Lutomiersku

O tym jak barwne i kolorowe jest życie staruszka zapewnili nas członkowie Związ-
ku Emerytów i Rencistów z Lutomierska podczas dnia seniora. Zaproszeni goście 
spotkali się z seniorami w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, by wspólnie 

obchodzić swoje święto. Wszyscy bawili się przy występach kabaretu „Kram” z zaprzyjaźnionej gminy Konstantynów oraz naszego  zespołu „Szycha”, 
smakując przy tym pyszne potrawy przygotowane przez panie seniorki. Atrakcją była także prezentacja multimedialna, podczas której zgromadzeni mogli 
pooglądać i powspominać wspólne wycieczki. Sądząc po zadowolonych minach oraz słysząc dookoła salwy śmiechu i widząc roztańczonych seniorów, 
można uznać imprezę za udaną. 

PODZIĘKOWANIE
Zarząd Związku Emerytów i Rencistów w Lutomiersku składa podzię-

kowanie Panu Wójtowi Tadeuszowi Borkowskiemu oraz  Pani Dorocie 
Pabjańskiej kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 
pomoc w  zorganizowaniu  uroczystości z okazji dnia seniora. Dziękuje-
my również pracownikom GOPS w Lutomiersku za wspaniałą obsługę.

Janina Adamczyk 
Przewodnicząca Związku Emerytów i Rencistów w Lutomiersku

DZIEŃ SENIORA

INFORMACJA !!!
 Informujemy, że przy Związku Emerytów i Rencistów w Lutomiersku 

powstało „Koło Przyjaciół Teatru” oraz „Koło Nordic Walking” (forma re-
kreacji polegająca na marszach ze specjalnymi kijami.).

Zarząd ZEiR w Lutomiersku
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Z ŻYCIA SZKÓŁ

„Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa, ten 
może być nauczycielem innych”- 

13 listopada  2011r. w murach Gimnazjum im. Leszka Czarnego 
w Lutomiersku miała miejsce doniosła uroczystość. Zebrani na sali 
goście: p. Tadeusz Borkowski- Wójt Gminy Lutomiersk, p. Tadeusz 
Rychlik- Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk, p. Leokadia Buj-
nowicz i p. Grażyna Paczkowska- Wiceprzewodniczące Rady Gminy 
Lutomiersk, ks. Marek Kowalski- Proboszcz Parafii w Lutomiersku, p. 
Agnieszka Kiedrzyńska- Dyrektor Gminnego Ośrodka Oświaty w Luto-
miersku, przedstawiciele Rady Rodziców, grono pedagogiczne, emery-
towani nauczyciele, pracownicy gimnazjum i uczniowie byli świadkami 
niezwykłego wydarzenia. 

Święto Edukacji Narodowej połączone zostało ze wzruszającym 
ślubowaniem klas pierwszych. Wszystkich zebranych przywitał dyrek-
tor gimnazjum p. Andrzej Stasiak. W pierwszych słowach zwrócił się 
do pierwszoklasistów, czekających z niecierpliwością  na swój debiut. 
Trzyletnią naukę w gimnazjum porównał do „ nowej, nieznanej i cie-
kawej drogi”, która pozwoli osiągnąć zamierzony cel i da „poczucie 
ogromnej radości i satysfakcji”. 

Po przemówieniu nowicjusze w ciszy i spokoju złożyli uroczyste ślu-
bowanie, połączone po raz pierwszy z  przejmującą recytacją wiersza 
A. Asnyka „Do młodych” w wykonaniu Kamili Kiedrzyńskiej i Jakuba 
Szczepaniaka oraz nostalgiczną piosenką J. Kofty „Pamiętajcie o ogro-
dach” przy akompaniamencie, jakże magicznego instrumentu jakim są 
skrzypce w dłoniach uczennicy Natalii Kosztowny. Następnie wszyscy 
z rąk p. dyrektora Andrzeja Stasiaka otrzymali pamiątkowe plakietki 
ufundowane przez Radę Rodziców. Uczniowie klas drugich, w imieniu 
całej społeczności szkolnej, ciepło powitali kolegów i koleżanki, oferu-
jąc pomoc i opiekę.

”Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje”- słowami Jana 
Pawła II zwrócił się do Rady Pedagogicznej, życząc wytrwałości, suk-

cesów zawodowych, spełnienia marzeń w sferze osobistej i rodzinnej, 
dyrektor p. Andrzej Stasiak. Po przemówieniu wręczył nauczycielom 
i pracownikom szkoły „nagrody dyrektora”. 

 Po części oficjalnej przyszła pora na część artystyczną. Młodzież 
z koła teatralnego, pod opieką p. Anety Szadziewicz i p. Małgorzaty 
Wybór, przygotowała inscenizację z okazji Dnia Nauczyciela. Gabriela 
Bujnowicz, wcielająca się w postać niecodziennej kucharki, upiekła …
„ucznia” z odwagi, nieśmiałości, wyobraźni, wytrwałości, posypując go 
odrobiną lizusostwa i obłudy. Grupa uczniów- przedstawicieli firm- za-
prezentowała: magiczne okulary dla uczniów (Dominika Paczkowska), 
dla nauczycieli (Patrycja Opasińska), różnej wielkości młotki, pomaga-
jące w niezwykły sposób w podniesieniu średniej ocen (Natalia Bart-
czyk), rewelacyjną przepuszczarkę uniwersalną (Hubert Skalski) oraz 
SSM, czyli strój super maskujący (Karolina Cyrulska). 

Całość uświetniły: metaforyczne życzenia, „by słońce ozłacało waszą 
pracę, trud i wysiłek, a życie było wędrówką wśród sadu pachnącego 
kwitnącymi czereśniami”, brawurowy taniec nowoczesny w wykonaniu 
Klaudii Skalskiej, Elizabeth Kolasy, Marty Mikielewicz i ich tanecznych 
partnerów Kamila Chachuły, Kamila Jarocińskiego i Michała Nowickie-
go oraz ponadczasowa piosenka Anny Jantar „Tyle słońca w całym 
mieście” w oryginalnym wykonaniu subtelnej i delikatnej a zarazem 
silnej głosowo Karoliny Cyrulskiej. 

Uśmiechy na ustach gimnazjalistów i gości, gromkie brawa dla wy-
stępujących, szczere życzenia i kwiaty od Samorządu Uczniowskiego 
zakończyły ten jakże obfitujący w wydarzenia dzień. Dzień, w którym 
wszyscy obecni dowiedzieli się, że praca nauczyciela jest niezwykle 
trudna, ale i uczniem nie jest łatwo być!

Małgorzata Wybór

Dzień Papieski

Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku

Tradycji stało się zadość i jak co roku, tak i tym razem (w dniu 26 
października 2011 r.) młodzież Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lu-
tomiersku, pod opieką nauczycieli, uczestniczyła w uroczystej mszy 
świętej odprawianej przez księdza proboszcza Marka Kowalskiego, 
z okazji kolejnej rocznicy pontyfikatu papieża błogosławionego Jana 
Pawła II. Po mszy miał miejsce montaż słowno-muzyczny przygotowa-
ny przez uczniów naszej szkoły.

O chóralną oprawę muzyczną zadbała pani Krystyna Wdówka, 
wspomagana na gitarze przez Marysię Antoniewicz z kl. IIIb, zaś nad 
realizacją scenariusza i popisami recytatorskimi czuwała pani Janina 
Olszyńska 

Nie zabrakło też solowych wykonań wokalnych. Klaudia Skalska 
(IIIa) i Karolina Cyrulska (IIIc) zaśpiewały wiersze z młodzieńczego 
okresu twórczości Karola Wojtyły, z muzyką i akompaniamentem (gita-
ra i harmonijka ustna) pana Sławomira Kułaka. 

Wspomagał nas dzielnie, zarówno podczas mszy świętej (na orga-
nach), jak i podczas samego koncertu (na keyboardzie), uczeń Sale-
zjańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej - Sylwester Juszczyń-
ski.

Uroczystość swą obecnością uświetnili przedstawiciele władz samo-
rządowych oraz dyrektorzy szkół z terenu gminy. 

Na zakończenie dyrektor gimnazjum, pan Andrzej Stasiak podzię-
kował wszystkim zgromadzonym, ciepłe słowa kierując zwłaszcza do 
wykonawców. Wyraził również nadzieję, że przekaz naszego koncertu 
stanowić będzie dla rówieśników swoisty drogowskaz, w czasach trud-
nych życiowych wyborów.

Sławomir Kułak

Noc Listopadowa w Gimnazjum

„Pytasz mnie co to jest patriotyzm
Wielu mędrców dziś nad tym się trudzi
Patriotyzm na dziś, to mieć dzieci
I wychować ich na dobrych ludzi”
                                         Lech Makowiecki

29 listopada w godzinach popołudniowych grupa gimnazjalistów 
zaprezentowała koncert pieśni historycznych. Uroczystość odbyła się 
w kameralnym wnętrzu „klasy z fortepianem” (nr 6). 

Opiekunom sali, p. Janinie Olszyńskiej,  uczniom z I B oraz grupie 
przyjaciół z III a, udało się „postarzyć”  salę o jakieś 100 lat. W oknach 
zawisły ręcznie robione firany i ciężkie zasłony z kokardami, a na ścia-
nach stare obrazy i lampy naftowe. 

W takiej scenografii, chór, pod kierunkiem p. Krystyny Wdówki, za-
prezentował wiązankę pieśni historycznych. Chórzystom akompanio-
wał pianista – p. Piotr Zganiacz. Występom solistek: Klaudii Skalskiej, 
Marii Antoniewicz, Karolinie Cyrulskiej towarzyszył p. Sławomir Kułak 
(gitara).Uczniowie – goście koncertu docenili pracę kolegów, nagra-
dzając ich brawami. 

Pan dyrektor Andrzej Stasiak w krótkim, a pełnym znaczeń prze-
mówieniu przypomniał o wydarzeniach Nocy z 29 na 30 listopada 

1830 r., a artystów obdarował słodyczami i napojami.   
   J.Olszyńska - Gebler
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W tym pięknym czasie ogromnej rado-
ści z Narodzenia Świętej Dzieciny pragnie-
my złożyć Państwu najserdeczniejsze ży-

czenia. Niech te nadchodzące Święta staną 
się czasem radości, spokoju i pogody ducha. 

Niech zapach choinkowych gałązek, blask pierwszej 
gwiazdki i smak bielutkiego opłatka łamanego przy 
wigilijnym stole zostawi w Waszych sercach nieza-
pomniane chwile pełne ciepła i wzruszeń. Niech da 
Wam poczucie zwykłego ludzkiego szczęścia.
Andrzej Stasiak - Dyrektor Gimnazjum im. Leszka Czarnego 

w Lutomiersku wraz z całą szkolną społecznością

Z okazji zbliżających się Świąt
Wójtowi, Radzie Gminy, Pracownikom 

Gminnego Ośrodka Oświaty
w Lutomiersku składamy życzenia 

przeżycia Bożego Narodzenia
w zdrowiu, radości, w ciepłej, rodzinnej atmosferze.

Kolejny Nowy Rok niech będzie czasem pokoju
oraz realizacji osobistych marzeń.

Dyrektor, Nauczyciele i Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej 

im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu

Projekt „Uczeń online” jest współfinansowany ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 
3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja tre-
ści i metod kształcenia.

Wsparciem zostanie objętych 1000 uczniów w całej Polsce.  
Okres realizacji projektu: 01.05.2010 r. – 30.09.2014 r.

W naszym gimnazjum projekt jest realizowany w klasach pierw-
szych i drugich przez p. Przemysława Zawickiego.

Działania zaplanowane w ramach projektu
• Utworzenie serwisu edukacyjnego dla uczniów
W serwisie uczenonline.pl udostępnione zostaną uczniom cyfrowe 

narzędzia pracy własnej i grupowej - biblioteka multimediów, wzorcowe 
kursy i testy, forum dyskusyjne. W serwisie publikowane będą również 
materiały e-learningowe tworzone przez uczniów. Publikowane prace 
będą recenzowane przez nauczycieli a najlepsze publikacje zostaną 
nagrodzone w organizowanych cyklicznie (dwa razy w roku szkolnym) 
konkursach. Serwis będzie również źródłem wiedzy o aktualnych ini-
cjatywach edukacyjnych współfinansowanych z EFS lub środków kra-
jowych.

• Organizacja i przeprowadzenie zajęć dodatkowych w szkołach
Mając świadomość znaczenia zajęć pozalekcyjnych nie tylko dla 

utrwalenia czy pogłębienia wiedzy lecz przede wszystkim dla rozwoju 
kluczowych kompetencji uczniów (takich jak m.in.: kreatywność, praca 
w grupie, praktyczne zastosowanie wiedzy) zaplanowaliśmy w projek-
cie zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez nauczycieli w 50 szkołach 
w całej Polsce w czterech obszarach tematycznych: humanistycznym, 
matematyczno – fizycznym, biologiczno – chemicznym oraz lingwi-
stycznym. Zajęcia będą bezpłatne dla uczniów. Dla nauczycieli – szkol-
nych opiekunów kół naukowych projekt zakłada wynagrodzenie. 

• Warsztaty na uczelniach
Uczniowie biorący udział w projekcie będą mogli uczestniczyć w za-

jęciach wyjazdowych na najlepszych uczelniach wyższych w całej Pol-
sce. Celem wykładów na uczelniach jest wykorzystanie możliwości jakie 
daje nowoczesna baza dydaktyczna uczelni, skorzystanie z wiedzy ka-
dry naukowej, a także wzmocnienie motywacji do kontynuowania nauki 
na studiach i wsparcie uczniów w wyborze dalszej ścieżki kształcenia. 

• Letnie obozy naukowe
Podczas letniej przerwy w nauce dla uczniów uczestniczących w za-

jęciach  w ramach kół naukowych zorganizujemy kilkudniowe obozy 
naukowe pełne atrakcji. Będzie to okazja do nawiązania kontaktów 
z kolegami i koleżankami z całej Polski.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie 
http://www.uczenonline.pl

Projekt „Uczeń online” „Zostać przedsiębiorczym” 
to program nauczania dla gimnazjum opracowany w ramach projektu „Zo-
stać Przedsiębiorczym - program edukacyjny z multimedialnym pakietem 
dydaktycznym dla gimnazjum” współfinansowany ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki - „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 
3.5 Projekty innowacyjne”, w tym konkursu zamkniętego nr 4/POKL/2009 pt. 
Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów dotyczą-
cych m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych  
i technicznych oraz przedsiębiorczości. 

Liderem projektu jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości a Part-
nerami: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach oraz Fir-
ma Informatyczna Bull Design z Warszawy.

Program jest realizowany w naszym gimnazjum w latach 2011-2014. 
W gimnazjum liderem projektu jest p. Andrzej Stasiak. W roku szkolnym 
2011/2012 w programie bierze udział klasa Ia – wych. p.Agata Wróblewska.

Do programu zostały przygotowane następujące materiały dydaktyczne
Pakiet zadań edukacyjnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych
Zadania edukacyjne w następujących obszarach:
Realizacja projektu uczniowskiego, a w nim podobszary:
1. "Od pomysłu do decyzji" - obejmujący zadania związane z generowa-

niem pomysłów, dokonywaniem wyborów, podejmowaniem decyzji, pono-
szeniem odpowiedzialności, świadomością wpływu, wyznaczaniem i reali-
zacją celów indywidualnych i grupowych.

2. "Od decyzji do działania" - obejmujący zadania związane z realizacją 
projektu uczniowskiego, planowaniem czasu, efektywnością działania, po-
działem pracy, delegowaniem uprawnień, tworzeniem planów, w tym finan-
sowego, przewidywaniem problemów i sposobów radzenia sobie z nimi.

3. "Działanie" - obejmujący zadania związane z dokumentowaniem re-
alizacji przedsięwzięcia, podejmowaniem decyzji, współdziałaniem w ze-
spole, rolami w grupie i ich wpływem na jakość wykonywanego zadania, 
procesem indywidualnego i grupowego podejmowania decyzji, weryfikacją 
planów, etyką w działaniu.

4. "Od działania do prezentacji" - obejmujący zadania związane ze spo-
sobami zapisywania i zbierania materiałów, zasadami zbierania i opraco-
wywania informacji, zasadami skutecznej prezentacji, formami i zasadami 
prezentacji przedsięwzięcia, przygotowaniem do prezentacji, prezentowa-
niem.

5. "Od prezentacji do pomysłu" - obejmujący zadania związane z analizą 
efektów własnych działań, oceną efektów i wkładu pracy członków zespołu 
w ich osiągnięcie, wyciąganiem wniosków do kolejnych działań, podejmo-
waniem nowych działań.

Zwiększenie efektywności działania, a w nim podobszary:
1. "Poznać siebie i innych" - obejmujący zadania związane z kształtowa-

niem umiejętności interpersonalnych, analizą uczuć i emocji, działaniami 
sprzyjającymi budowaniu pozytywnych relacji z ludźmi, analizą własnych 
słabych i mocnych stron, budowaniem świadomości własnych emocji i ich 
związku z efektywnością działania, związkiem pomiędzy pozytywnym my-
śleniem a działaniem.

2. "Ja i zespół" - obejmujący zadania związane z budowaniem pozytyw-
nych relacji z innymi, zasadami pracy zespołowej, procesem grupowym, 
podejmowaniem decyzji, budowaniem i przyjmowaniem informacji zwrot-
nej, relacjami między celami osobistymi a celami zespołowymi.

3. "Być liderem" - obejmujący zadania związane z motywowaniem, pla-
nowaniem i organizacją pracy zespołowej, efektywnością pracy zespoło-
wej, tworzeniem zespołu i podziałem ról, budowaniem atmosfery pracy 
w zespole, liderowaniem, odpowiedzialnością, stylami przewodzenia 
w grupie, cechami predysponującymi do zostania liderem, zasadami de-
legowania uprawnień.

4. "Skuteczna komunikacja" - obejmujący zadania związane z komuni-
kacją werbalną i niewerbalną, skutecznymi i nieskutecznymi sposobami 
komunikowania się, związkiem między intencjami rozmówców a skuteczną 
komunikacją, zasadami argumentowania, sposobami wywierania wpływu 
na innych, zasadami prowadzenia konstruktywnej dyskusji, empatią i aser-
tywnością.

5. "Sytuacje konfliktowe" - obejmujący zadania związane z konfliktami 
i ich źródłami, sposobami reagowania w sytuacjach konfliktowych, czyn-
nikami zaburzającymi relacje międzyludzkie, strategiami radzenia sobie 
w sytuacjach konfliktowych, pomocą w sytuacjach trudnych, barierami ko-
munikacyjnymi.

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

Z ŻYCIA SZKÓŁ
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Świętowania:
Bardzo radosnego,
Opłatkowych życzeń pełnego,
Życzliwością wypełnionego,
Echem kolęd rozbrzmiewającego,
Gwiazdką pierwszą rozpoczynanego,
Obfitością miłości znaczonego,
Nowinę radosną zwiastującego,
Adwent kończącego,
Rodzinnego,
Obrusem białym zasłanego,
Dąsów zapominającego,
Zwierząt głosem o północy szepcącego,
Energię przynoszącego,
Nowy rok pomyślny zwiastującą,
Igliwiem choinki pachnącego,
A potem długo pamiętnego,

życzą:
Dyrekcja i Pracownicy Szkoły Podstawowej 

im. Orła Białego w Lutomiersku

niech ten szczególny czas
świąt Bożego narodzenia

będzie okazją do spędzenia
miłych chwil w gronie

najbliższych, w atmosferze 
pełnej miłości i wzajemnej  
życzliwości, a nowy rok,

by stał się czasem spełnionych 
marzeń i nadziei

rodzicom i dobroczyńcom

życzy dyrektor, nauczyciele
szkoły podstawowej im. Marii Konopnickiej

w Kazimierzu

To właśnie tego wieczoru, 
gdy mróz lśni jak gwiazda na dworze, 
przy stołach są miejsca dla obcych 

bo nikt być samotny nie może. 
To właśnie tego wieczoru, 

gdy wiatr zimny śniegiem dmucha, 
w serca złamane i smutne 
po cichu wstępuje otucha. 
To właśnie tego wieczoru 
od bardzo wielu wieków 

pod dachem tkliwej kolędy 
Bóg rodzi się w człowieku 

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszy wszyst-
kim przez cały Nowy Rok. Życzymy, aby był to Rok szczęśliwy 
w osobiste doznania, spełnił zamierzenia i dążenia zawodowe i 

społeczne oraz by przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań. 

Dyrekcja i pracownicy Szkoły Podstawowej 
im. A. Mickiewicza w Szydłowie

Śladami Marii Skłodowskiej – Curie
100 lat temu Maria Skłodowska – Curie po raz drugi otrzymała  Nagro-

dę Nobla. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku 
realizowali projekt, którego celem było poznanie życia, pracy i osiągnięć 
uczonej. 

Z Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Filii w Łasku otrzymaliśmy za-
proszenie do współpracy w przygotowaniu spotkania na temat noblistki. 
Z przyjemnością skorzystaliśmy z zaproszenia i 16 listopada 2011 r. od-
wiedziliśmy bibliotekę. Prelekcję o uczonej dla młodzieży ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Łasku prowadził uczeń naszej szkoły Łukasz Wiaderny. 
Opowiadał między innymi o dzieciństwie i młodości Marii Skłodowskiej – 
Curie, studiach na Sorbonie, badaniach naukowych, które doprowadziły do 
odkrycia radu i polonu. Wykonana przez Łukasza prezentacja multimedial-
na została nagrodzona brawami. Od organizatorów uczeń otrzymał podzię-
kowania i  książkę o noblistce. Po wystawie poświęconej biografii i osią-
gnięciom Marii Skłodowskiej – Curie oprowadziła nas pani kierownik Ilona 
Pluszyńska. Podziwialiśmy ekspozycję przygotowaną przez pracowników 
biblioteki.  Uwagę przyciągało piękne drzewo genealogiczne. Z dużym za-
interesowaniem oglądaliśmy fotografie oraz publikacje o wybitnej Polce. 
Organizatorom dziękujemy za zaproszenie i życzliwe przyjęcie.

Izabela Grabarczyk, Agnieszka Sobczak

„Ta co nie zginęła” – uroczystość z okazji 
Święta Odzyskania Niepodległości w Szkole 

Podstawowej im. A. Mickiewicza w Szydłowie
W tym roku na uroczystość 11 listopada – Święto Odzyskania Niepod-

ległości całą  społeczność szkolną zaprosiła klasa V z wychowawczynią 
panią Jolantą Fornalczyk – Kocik i o dziwo wystarczyła prośba, aby każdy 
uczeń zjawił się w tym dniu w stroju galowym, nie było „zapominalskich”. 
Wchodząc do szkoły, dało się odczuć atmosferę święta, a każde dziec-
ko czekało na zapowiedziane w zaproszeniu niespodzianki. „Piątaki” za-
prezentowali program artystyczny, wspominali lata niewoli, przypomnieli 
śpiewane w tamtym czasie pieśni patriotyczne i uświadomili nawet tym 
najmłodszym, że Polski przez 123 lata nie było na mapie Europy. No a po-
tem były niespodzianki – konkurs: „Co każdy Polak powinien wiedzieć”. 
Uczniowie z kl. V  zadawali  pytania i rozdawali słodkie nagrody dla uczniów 
wszystkich klas, począwszy od klasy zero. Żadne pytanie nie pozostało bez 
odpowiedzi, a nagrody trafiły do zwycięzców. Jaki wniosek? Mamy bar-
dzo mądre dzieci, ale to nie koniec niespodziankom! Każde dziecko na 
pamiątkę udziału w tak ważnym święcie otrzymało kolorowankę lub „uzu-
pełniankę” (w zależności od wieku). To była niezapomniana lekcja historii. 
Dziękujemy klasie piątej i wychowawczyni.                   Opr. Celina Wojtas

Tradycje świąteczne w Szkole Podstawowej 
w Kazimierzu

Grudzień w Szkole Podstawowej w Kazimierzu to miesiąc, w którym 
kultywowane jest jedno z najpiękniejszych świąt – Boże Narodzenie. Z tej 
okazji przeprowadzono konkurs pt.: ,,Portret Świętego Mikołaja’’. Konkurs 
cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów, a prace były wykona-
ne różnorodnymi technikami. Konkurs adresowany do uczniów klas 0 - VI 
przygotowały p. I. Podstawczyńska i p. A. Wiśniewska. Kolejny konkurs pt.: 
,,Moje największe marzenie. List do Świętego Mikołaja’’ adresowany był 
do uczniów klas IV – VI. Jego cel stanowiło rozwijanie empatii oraz umie-
jętności dostrzegania problemów dotykających drugiego człowieka’’.  Kon-
kurs przygotowała nauczycielka j. polskiego – p. M. Zawadzka. Uczniowie 
udekorowali klasy ozdobami świątecznymi oraz przystroili klasowe choinki 
własnoręcznie wykonanymi dekoracjami. Duże drzewko świąteczne sta-
nęło też w holu szkoły. W tradycję szkoły wpisała się wspólna dla całej 
społeczności wigilia. Spotkanie, któremu towarzyszy rodzinna atmosfera 
rozpoczyna się od wysłuchania fragmentu Biblii, mówiącego o Narodze-
niu Pana Jezusa. Po wysłuchaniu życzeń składanych przez panią Annę 
Skępską – dyrektora szkoły i gości, uczniowie otrzymują opłatki, którymi 
podzielą się podczas wigilii klasowych. Aby przybliżyć wydarzenia z przed 
tysięcy lat dzieci wystawiają pełne religijnych treści, ale i humoru i tańca 
,,Jasełka’’ pod kierunkiem p. I. Białeckiej – katechetki. Mali ak-
torzy, odgrywając role świętej rodziny, aniołów i pasterzy przy-
pominają ponadczasowe przesłanie: życia w pokoju, miłości, 
w zgodzie z ludźmi oraz w harmonii z naturą. W dniu wigilii 
odwiedza uczniów gość, którego oczekują dzieci na całym 
świecie. Mikołaj zawsze zdąża na czas i obdarowuje uczniów 
prezentami. Podczas wigilijnych spotkań w klasach uczniowie 
wraz z wychowawcami nakrywają świąteczne stoły. W blasku kolo-
rowo ubranych choinek przełamują się opłatkiem, wybaczają drobne 
przewinienia oraz składają życzenia wszystkiego co najlepsze. Spo-
żywają tradycyjne, postne potrawy, śpiewają kolędy i recytują bożona-
rodzeniowe wiersze. Podczas wigilii obecni są rodzice, którzy chętnie 
pomagają uczniom w przygotowaniach.

Z ŻYCIA SZKÓŁ
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K O M U N I K A T
Komunikat przypominający o wchodzących z dniem 1 stycznia 2012 r. zmianach zasad ustalania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego 

z tytułu urodzenia dziecka  i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
MPiPS przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi 

z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka 
pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu 
barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).

Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru 
zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U z 2010 r., Nr 183, poz. 1234). 

Podstawa prawna:
-  art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),
-  art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-

sowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301),

Zmiany w ustawie 
o ochronie zwierząt

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2012 roku. Wiele zmian dotyczy zwierząt domowych, zwłaszcza 
psów oraz kotów i ma na celu  zapewnienie odpowiednich warunków utrzy-
mania tych zwierząt oraz zapobieganie ich bezdomności. Poniżej przyto-
czone zostały niektóre przepisy ustawy.

Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomiesz-
czenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, 
z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji 
ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.

Zgodnie z nowelizacją ustawy zabrania się:
• trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 

12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała 
lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ru-
chu; długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 metry,

• przycinania psom uszu i ogonów (kopiowanie),
• wprowadzania do obrotu i nabywania zwierząt domowych na targo-

wiskach, targach i giełdach,
• prowadzenia targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt do-

mowych,
• wprowadzania do obrotu i nabywania psów i kotów poza miejscami 

ich chowu lub hodowli, przy czym zakaz ten nie dotyczy podmiotów 
prowadzących schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecz-
nych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,

• rozmnażania psów i kotów w celach handlowych, przy czym zakaz 
ten nie dotyczy hodowli zwierząt zarejestrowanych w ogólnokrajo-
wych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest 
działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów,

• puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowa-
nia umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna, przy 
czym zakaz ten nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten 
jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście.

Kto nie przestrzega powyższych przepisów podlega karze aresztu 
albo grzywny. Ponadto można orzec:

• przepadek narzędzi lub przedmiotów służących do popełnienia 
wykroczenia,

• przepadek przedmiotów z niego pochodzących,
• przepadek zwierzęcia,
• nawiązkę w wysokości do 1000 zł na cel związany z ochroną 

zwierząt.
Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naru-

szeniem przepisów ustawy podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do lat 2. Takiej samej karze podlega ten, kto 
znęca się nad zwierzęciem. Jeżeli sprawca czynu działa ze szczególnym 
okrucieństwem podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

AKCJA  Z I M A
Akcję ZIMA 2011/2012 na terenie  Gminy Lutomiersk prowadzi: Re-

ferat Rozwoju Gospodarczego  i Zamówień Publicznych: Insp. Krysty-
na Łuczak tel. służbowy (043) 6775-011 wew. 116 w godz. 7.30-15.30 
(w dni robocze). W dni wolne od pracy utrudnienia na drogach gminnych 
związane z opadami śniegu należy zgłaszać na następujący numer 
alarmowy: 696 - 208 - 043

Bezpośrednio zimowym utrzymaniem:
-  drogi wojewódzkiej 710 Łódż – Konstantynów – Szadek kieruje 

Rejon Dróg Wojewódzkich w Poddębicach, Obwód Drogowy w Zy-
grach tel. (43) 678 – 69 – 85;

-  dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Lutomiersk 
kieruje Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Wydział Dróg i Mo-
stów, tel. służbowy  (42) 225-40-27,225-40-48,225-40-54, tel. alar-
mowy 605 - 223 - 808

Poniżej wykaz dróg powiatowych na terenie Gminy Lutomiersk:

I. PIERWSZA KOLEJNOŚĆ ZIMOWEGO UTRZYMANIA
1. dr nr 3300E Lutomiersk – Wodzierady 3,5 km 
2. dr nr 3301E Lutomiersk – Janowice 4,4 km 
3. dr nr 3314E Lutomiersk – Czołczyn – Szydłów 8,6 km 
4. dr nr 3314E Lutomiersk – Porszewice 6,2 km 
5.  dr nr 3709E Kałów – Lutomiersk 19,5 km (od drogi wojewódzkiej 

do granic Powiatu) 
6.  dr nr 5166E Lutomiersk – Babice Duże 3,9 km(od drogi wojewódz-

kiej do granic Powiatu) 
7. dr nr 1112E Babice – Babiczki 2,0 km 
8. dr nr 3315E Charbice – Malanów 3,5 km 
9. dr nr 3706E Kuciny – Kwiatkowice (w granicach Powiatu) 6,1 km 
10. dr nr 3719E Sarnów – Malanów 1,8 km 
Razem 59,5 km, 300.078 m2

STANDARD 4 – jezdnia od-
śnieżona na całej szerokości. 
Jezdnia posypana na odcinkach 
decydujących o możliwości ru-
chu.

Zadania właścicieli nierucho-
mości:

Zgodnie z ustawą z dnia 13 
września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach ( 
Dz. U. Nr 132, poz. 622, z późn. 
zm.) właściciele nieruchomości, 
do których przylegają chodniki 
położone wzdłuż nieruchomości,  
zobowiązani są do zapewnienia 
możliwości bezpiecznego poru-
szania się pieszych i oczyszcza-
nia ze śniegu i lodu chodników.
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KOMUNIKAT!!!
Urząd Gminy Lutomiersk informuje, że na przełomie m-ca lutego i marca 

2012 r. zorganizowany zostanie w Gminnym Ośrodku Kultury w Lutomiersku 
kurs chemizacyjny dla osób stosujących środki ochrony roślin oraz producentów 
rolnych nabywających środki zaliczane do bardzo toksycznych i toksycznych. 

Wykłady poprowadzą pracownicy Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi. Koszt 
uczestnictwa w kursie wynosie ok.  100 zł od osoby. 

Wszystkich zainteresowanych ukończeniem w/w kursu prosimy o zgłaszanie 
swojego uczestnictwa do Gminnego Centrum Informacji Plac Jana Pawła II nr 
13 (pokój nr 4) lub telefonicznie 43 677 64 61 w terminie do 31 stycznia 2012 
roku. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Urząd Gminy przypomina również, że zaświadczenie o ukończeniu kursu 
ważne jest przez 5 lat.

POKAZ SZTUCZNYCH OGNI

Mieszkańców Gminy Lutomiersk zapraszam do powitania Nowego 2012 
Roku na Placu Jana Pawła II. W godzinach od 23.00 do 1.00 - czas umi-
li DJ. Punktualnie o północy rozpocznie się fajerwerkowy spektakl. Życzę 
Szcześliwego Nowego Roku. oraz zapraszam do wspólej zabawy i obej-
rzenia pokazu.

 Wójt Gminy Lutomiersk
 Tadeusz Borkowski

Wszystkim Druhom i Sympatykom OSP 
Życzenia  pogodnych i rodzinnych 

Świąt Bożego Narodzenia
oraz sukcesów i pomyślności 

w nadchodzącym Nowym Roku 

składa w imieniu Związku Gminnego 
OSP RP w Lutomiersku

Prezes Zarządu Tadeusz Nowak

K a l e n d a r z y k
zebrań sprawozdawczych  w jednostkach OSP   z terenu gminy Luto-

miersk w roku 2012.

Lp. Nazwa jednostki Data zebrania godz.

1. OSP Albertów 04.02.2012 18.00

2. OSP Babice 18.02.2012 19.00

3. OSP Bechcice 07.01.2012 18.00

4. OSP Charbice 21.01.2012 17.00

5. OSP Czołczyn 04.02.2012 16.00

6. OSP Franciszków 03.03.2012 19.00

7. OSP Jerwonice 25.02.2012 18.00

8. OSP Kazimierz 28.01.2012 17.00

9. OSP Lutomiersk 25.02.2012 17.00

10. OSP Malanów 10.03.2012 19.00

11. OSP Mianów 21.01.2012 18.00

12. OSP Mirosławice 07.01.2012 17.00

13. OSP Orzechów 11.02.2012 17.00

14. OSP Prusinowice 11.02.2012 18.00

15. OSP Puczniew 18.02.2012 18.00

16. OSP Stanisławów 25.02.2012 18.00

17. OSP Szydłów 18.02.2012 18.00

18. OSP Zdziechów 26.02.2012 15.00

19. OSP Wygoda 10.03.2012 18.00

ARiMR rozpoczęła realizację 
dopłat bezpośrednich za 2011 r.

Zgodnie z unijnymi przepisami prawa ARiMR rozpoczęła wypłatę tegorocz-
nych płatności bezpośrednich od 1 grudnia 2011 r. Wiosną tego roku wnioski o 
przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło 1,36 miliona rolników. W Polsce złożo-
no najwięcej wniosków o dopłaty  spośród wszystkich krajów  Unii Europejskiej, 
a na dopłaty w naszym kraju przewidziano 14,346 miliarda złotych, z czego 80%  
pochodzi z budżetu UE, a pozostałe 20% sfinansowane zostanie z budżetu kra-
jowego. Agencja ma czas na wypłacenie tegorocznych dopłat bezpośrednich do 
30 czerwca 2012 r.

Wysokość płatności bezpośrednich, które otrzymają rolnicy za 2011 r. jest 
wyższa niż ta, którą otrzymali za 2010 r. Wynika to ze zwiększenia koperty finan-
sowej na te płatności oraz  korzystniejszego kursu wymiany euro na złotówki, 
ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny 30 września br., zgodnie z którym 
będą przeliczane i wypłacane dopłaty bezpośrednie za 2011 rok.  Kurs ten wy-
nosi 4,4050 złotych za euro, podczas gdy w ubiegłym roku wynosił on 3,9847 zł 
za euro. Kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich państwach członkow-
skich, w których oficjalną walutą nie jest euro. W stosunku do roku ubiegłego 
kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie jest wyższa o około 1,5 mld zł.

Tegoroczne stawki poszczególnych rodzajów płatności bezpośrednich zosta-
ły opublikowane na początku listopada br. w rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi i wynoszą:
• 710, 57 zł/ha jednolita płatność obszarowa,
• 274, 23 zł/ha uzupełniająca płatność podstawowa,
• 396,14 zł/ha uzupełniająca płatność do powierzchni roślin przeznaczonych 

na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych,
• 1 476,08 zł/ha uzupełniająca płatność do powierzchni uprawy chmielu, do 

której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu 
za 2006 r.,

• 219,53 zł/ha specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin 
strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych,

• 56,00 zł/tonę płatność cukrowa,
• 173,33 zł/tonę oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do 

pomidorów),
• 1 761,99 zł/ha przejściowa płatność z tytułu owoców miękkich.

Na początek ARiMR przekaże w ramach dopłat bezpośrednich ponad 2,7 mi-
liarda złotych, które trafi do około 400 tys. rolników.

Dopłaty są jednym z filarów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Wpro-
wadzenie takich dopłat prowadzi np. do zrekompensowania rolnikom wysokich 
kosztów ponoszonych na zakup nawozów czy środków do ochrony roślin, nie-
zbędnych do produkcji rolniczej. Gdyby nie takie wsparcie, ceny produktów rol-
nych byłyby zapewne znacznie wyższe niż są teraz, a europejskie rolnictwo nie 
byłoby w stanie konkurować swoimi produktami na światowych rynkach. Wiele 
gospodarstw rolnych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej zapewne by 
też upadło.

Wnioski o przyznanie  dopłaty dopłat bezpośrednich składane są co roku w 
biurach powiatowych ARiMR w okresie od 15 marca do 15 maja, chyba, że któ-
ryś z tych dni jest ustawowo wolnym od pracy, wtedy termin przyjmowania wnio-
sków o przyznanie dopłat bezpośrednich, zostaje przesunięty, tak by uwzględnić 
taki przypadek. Wnioski można składać również przez kolejne 25 dni po tym 
terminie, lecz wtedy należne dopłaty są obniżane o 1% za każdy roboczy dzień 
spóźnienia. 

Departament Komunikacji Społecznej
Źródło: www.arimr.gov.pl
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Wigilia dla podopiecznych Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Lutomiersku
16 grudnia br., w gościnnych murach Klasztoru Księży Salezjanów 

w Lutomiersku, odbyła się wigilia dla podopiecznych GOPS. Jej orga-
nizatorami byli: Wójt Gminy Lutomiersk Pan Tadeusz Borkowski oraz 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

W spotkaniu opłatkowym wzięli także udział przedstawicie-
le władz samorządowych gminy i powiatu. Wigilia rozpoczęła 
się o godz. 10.00 Mszą Świętą, odprawioną w Kościele Księ-
ży Salezjanów. Po uroczystej Mszy Świętej  wszyscy goście 
udali się na bożonarodzeniową wieczerzę. 

Nie zapomniano także o tradycyjnym przełamaniu się 
opłatkiem i wspólnym kolędowaniu. Serdeczne i ciepłe ży-
czenia świąteczne i noworoczne złożył uczestnikom wigilii 
Wójt Gminy Lutomiersk Pan Tadeusz Borkowski. 

TARGI ROLNICZE
W dniach 24-26 lutego 2012 r. w Hali Atlas Arena w Łodzi odbędą się spe-

cjalistyczne targi rolnicze - jedne z największych w Polsce targi branżowe prze-
znaczone dla hodowców bydła, trzody chlewnej oraz drobiu. Zorganizowane 
po raz pierwszy 15 lat temu, na stałe wpisały się w kalendarz imprez rolniczych 
w kraju. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wystawców i zwiedzających, orga-
nizatorzy podjęli decyzję o zorganizowaniu w 2012 roku Międzynarodowych 
Targów FERMA BYDŁA oraz Międzynarodowych Targów FERMA ŚWIŃ I DRO-
BIU w jednym terminie. Decyzja o połączeniu imprez niesie za sobą potrze-
bę znacznego zwiększenia powierzchni wystawienniczej, stąd też pomysł na 
przeniesienie targów do hali ATLAS ARENA w Łodzi. Atuty nowego miejsca 
targów to m.in. centralne położenie w kraju, dwukrotnie większa powierzchnia 
wystawiennicza, bezprzewodowy Internet na terenie całego obiektu, w pełni 
wyposażone sale konferencyjne, dobry dojazd praktycznie z każdego miejsca 
w kraju – również dla hodowców z Mazowsza, Podlasia, Warmii i Mazur. 

Targi to w sumie 300 wystawców krajowych i zagranicznych, kilkanaście ty-
sięcy zwiedzających oraz pełna gama produktów i urządzeń niezbędnych do 
prowadzenia hodowli zwierząt, np. artykuły zootechniczne, wyposażenie bu-
dynków inwentarskich, pasze i dodatki paszowe, preparaty weterynaryjne, ma-
szyny rolnicze itp. Odbiorcami targów są gospodarstwa hodowlane, producenci 
mleka i mięsa wołowego, producenci wieprzowiny, właściciele ferm drobiu i wy-
lęgarni, grupy producentów, związki i zrzeszenia rolnicze, weterynarze, szkoły 
i uczelnie rolnicze. 

Połączenie nauki i praktyki to jedna z głównych idei targów. Każdego dnia w 
specjalnie przygotowanych salach konferencyjnych odbywać się będą wykłady 
wybitnych specjalistów z całego kraju, przedstawicieli firm, traktujących o naj-
ważniejszych i najbardziej interesujących słuchaczy zagadnieniach. Specjalnie 
przygotowany program wykładów uwzględnia czas na zadawanie pytań prowa-
dzącym i dyskusje.

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w targach oraz formularz zgło-
szeniowy zamieszczone są na www.targiferma.com.pl (kolejność nadsyłania 
zgłoszeń wpływa na lokalizację stoiska).

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na 
podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy przypominamy, że 
31 stycznia 2012 r. upływa ustawowy termin do złożenia pisemnego 
oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie 
sprzedaży w roku 2011 i wniesienia opłaty I raty za korzystanie z ze-

zwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2012 r.

Wystawa Koła Plastycznego
W sobotę 10 grudnia o godz. 15:01 w Gminnym Ośrodku  Kultury w Lu-

tomiersku odbyła się pierwsza wystawa Koła Plastycznego, pod tytułem  
„4 Pory Roku’’. Hol główny na ten czas zamienił się w małą galeria sztuki, 
gdzie można było podziwiać prace dzieci, wykonane  na zajęciach przez 
cały rok, pod okiem Tomasza Dróżdża. Kolorowe martwe natury, bajkowe 
stwory, szkice, kartki świąteczne a nawet barwione w egzotycznej techni-
ce shibori tkaniny, doskonale podsumowały pierwszy rok działalności Koła 
Plastycznego.  

Apel Wójta Gminy Lutomiersk
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 
podatnicy, którzy uzyskują dochody w Polsce, muszą rozliczać się w urzędzie skar-
bowym właściwym według miejscazamieszkania. 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,g-
dzie osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Wiele osób zamieszkujących 
naszą gminę z różnych powodów nie jest tu zameldowane.

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 podatku dochodowego od osób 
fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pabianicach, który jest właściwy dla Gminy 
Lutomiersk. 

Jeżeli chcieliby Państwo, aby Wasze podatki zasilały budżet gminy, któ-
rą zamieszkujecie można to zrobić bez zbędnych niedogodności, zmiany 
miejscazameldowania, wymiany dokumentów. Wystarczy złożyć zgłoszenie 
aktualizacyjne NIP-3, NIP-1 (dla prowadzących działalność gospodarczą) 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 NIP-3, NIP-1 
można pobrać w Urzędzie Gminy Lutomiersk

Wójt Gminy Lutomiersk
/-/ Tadeusz Borkowski
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URZĄD GMINY LUTOMIERSK - /43/ 6775011, 6775016
WÓJT GMINY LUTOMIERSK - /43/ 6775088

GMINNY OŚRODEK OŚWIATY - /43/ 6775011, 6775016 W. 135, 150
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - /43/ 6775011, 6775016 W. 139 LUB /43/ 
6775555

GMINNY OŚRODEK KULTURY W LUTOMIERSKU- /43/ 6775969
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LUTOMIERSKU - /43/ 6775129
GMINNE CENTRUM INFORMACJI (GCI) - /43/ 6776459 LUB /43/ 6776461

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W KAZIMIERZU - /43/ 6776026
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W LUTOMIERSKU - /43/ 6775028
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZYDŁOWIE - /43/ 6775628
GIMNAZJUM IM. LESZKA CZARNEGO W LUTOMIERSKU - /43/ 6775102

POSTERUNEK POLICJI W LUTOMIERSKU - /43/ 6775007, 997
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LUTOMIERSKU - /43/ 6775008, 998
POGOTOWIE RATUNKOWE - /42/ 2114576, 999
URZĄD POCZTOWY W LUTOMIERSKU - /43/ 6775050

PARAFIA P.W. MATKI BOSKIEJ SZKAPLERZNEJ W LUTOMIERSKU - /43/ 6775034
PARAFIA P.W. ŚW. JANA CHRZCICIELA W KAZIMIERZU - /43/ 6775428
PARAFIA P.W. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W MIKOŁAJEWICACH- /43/ 6775009
KLASZTOR KSIĘŻY SALEZJANÓW W LUTOMIERSKU - /43/ 6774980
ZGROMADZENIE SIÓSTR URSZULANEK SJK W KAZIMIERZU - /43/ 6775481

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W LUTOMIERSKU - /43/ 6775025
WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W KAZIMIERZU - /43/ 6775415
WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W SZYDŁOWIE - /43/ 6775626

APTEKA „CEFARM” W LUTOMIERSKU - /43/ 6775018
APTEKA „PRZY RYNKU” W LUTOMIERSKU - /43/ 6776093
APTEKA „VALIDUS+” W KAZIMIERZU - /43/ 6775413
LUDOWY BANK SPÓŁDZIELCZY ZDUŃSKA WOLA W LUTOMIERSKU 
- /43/ 6775757 
BANK SPÓŁDZIELCZY PODDĘBICE W LUTOMIERSKU - /43/ 6776481

W RAZIE AWARII:
ENERGETYKA – /43/ 8215001, 991
GAZOWNIA – /42/ 2111607, 992
WODOCIĄGI – /43/ 6775011 W. 144, 134,  
/ERA GSM/ 602510748, 696475055

WAŻNE TELEFONY


