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Wszystkim Mieszkańcom Gminy Lutomiersk życzymy
Świąt białych, pachnących choinką

spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
pełnej niezapomnianych chwil.

Świąt dających radość i odpoczynek,
a w nowym 2014 roku zdrowia i spełnienia najskrytszych marzeń

 Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk Wójt Gminy Lutomiersk 
 Tadeusz Rychlik Tadeusz Borkowski
  wraz z radnymi  wraz z pracownikami
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Konferencja LGD odbyła się w świetlicy wiejskiej w Krzemieniewie  
Gmina Dalików. Otwarcia konferencji, która była podsumowaniem kolej-
nego roku działalności Fundacji dokonali: Wójt Gminy Dalików – Paweł 
Szymczak i Prezes Zarząd Fundacji „PRYM” Jolanta Pęgowska. Uczestnicy 
spotkania zostali zapoznani ze zrealizowanymi projektami, które omówi-
li przedstawiciele następujących organizacji i instytucji: Ochotnicza Straż 
Pożarna w Jastrzębiu Górnym (Gmina Aleksandrów Łódzki), Gminny Ośro-
dek Kultury w Lutomiersku, Gmina Łęczyca i Ochotnicza Straż Pożarna 
w Pruszkach. Beneficjenci pochwalili się nie tylko projektami, ale również 
historią swoich organizacji i swoimi osiągnięciami. Podczas konferencji 
Prezes Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA, a jednocześnie Prezes Zarządu 
Lokalnej Grupy Działania „Brama Mazurskiej Krainy” przybliżył funkcjono-
wanie Garncarskiej Wioski w Kamionce – pomysłu na pozarolniczą działal-
ność gospodarczą, opartą na starych, ginących zawodach rzemieślniczych, 
tradycyjnych technologiach i zwyczajach. Oficjalną część konferencji za-
kończył koncert Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Dalikowie.
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Relacja z XL-XLIII Sesji Rady Gminy Lutomiersk
Od ostatniego wydania Wiadomości Lutomierskich Rada Gminy Luto-

miersk obradowała czterokrotnie na sesjach w dniach: 27 września, 22 
października oraz 8 i 22 listopada br. Jedną z najbardziej uroczystych se-
sji była XLII Sesja Rady Gminy Lutomiersk, która odbyła się 8 listopada, 
a poświęcona była obchodom rocznicy Święta Niepodległości, podczas 
której został nadany Medal Honorowy „Zasłużony dla Gminy Lutomiersk” 
Siostrze Wacławie  (Marii Stanisławie Kęska)

Podczas XL sesji, która odbyła się w dniu 27 września br. radni zapo-
znali się z informacją Wójta Gminy z realizacji budżetu Gminy za I półro-
cze 2013 r. oraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2013-2019 oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć 
za I półrocze 2013 r.

22 listopada radni podjęli uchwały dotyczące podatków lokalnych:
●  w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 

rolnego na 2014 rok,
●  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

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

●  w sprawie zwolnień w podatkach lokalnych: od nieruchomości i od 
środków transportowych,

●  wprowadzono zmiany w uchwale w sprawie przyjęcia wzorów for-
mularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku le-
śnego, rolnego i od nieruchomości.

Ponadto uchwalono Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkanio-
wym Zasobem Gminy Lutomiersk na lata 2013 – 2018, którego celem jest 
określenie kierunków działania Gminy Lutomiersk, w zakresie gospodaro-
wania mieszkaniowym zasobem, a w szczególności: 

●  zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samo-
rządowej o najniższych dochodach,

●  poprawy jakości życia mieszkańców zamieszkujących w lokalach na-
leżących do Gminy, 

●  poprawy stanu technicznego lokali w budynkach wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy,

●  poprawa efektywności zarządzania zasobem mieszkaniowym.
Powołano również Komisję ds. Inwentaryzacji mienia komunalnego.
Ponadto przyjęto informację o stanie realizacji zadań oświatowych w 

Gminie Lutomiersk w roku szkolnym 2012/2013, którą przedstawiła Dy-
rektor Gminnego Ośrodka Oświaty. Z zakresu oświaty podjęto też uchwa-
łę w sprawie wskazania Gminy, której wydatki bieżące ustalone w bu-
dżecie na prowadzenie przedszkola publicznego oraz kwota przewidziana 
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 
terenie Gminy Lutomiersk na 2014 rok.

Przedstawione zostały także informacje o działalności stałych komisji 
Rady za I półrocze oraz informacja Wójta Gminy Lutomiersk i informacja 
Przewodniczącego Rady Gminy Lutomiersk dotycząca analizy oświadczeń 
majątkowych. 

Na sesjach wprowadzono też zmiany w budżecie gminy na 2013 oraz w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2019. Rozpatrzono skar-
gę która, wpłynęła do rady gminy. 

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

Konferencja Lokalnej Grupy Działania  
– Fundacji PRYM

Nadchodząca Wigilia to nie tylko okres 
radości, ale również zadumy nad tym, co 

minęło i nad tym, co nas czeka. 
Wszystkim czytelnikom życzymy, aby Święta 

Bożego Narodzenia były Bliskością i Spokojem, 
a Nowy Rok – Dobrym Czasem.

 Dyrektor Gminnego Ośrodka Oświaty 
w Lutomiersku 

Agnieszka Kiedrzyńska z pracownikami

Święto Niepodległości 
w Gminie Lutomiersk
Od złożenia wiązanek kwiatów w miejscach pamięci na terenie 

Gminy Lutomiersk w dniu 8 listopada br. rozpoczęły się Gminne 
Obchody Święta Niepodległości. O godzinie 10.00 odprawiona 
została Msza Święta w intencji Ojczyzny, którą celebrował ksiądz 
kanonik Marek Kowalski proboszcz parafii Lutomiersk. Po mszy 
w której udział wzieli m.in. lokalne władze samorządowe, poczty 
sztandarowe, druhowie OSP, kombatanci, dzieci i młodzież wraz 
z nauczycielami i dyrektorami ze Szkół Podstawowych i Gimna-
zjum, siostry Urszulanki, mieszkańcy Gminy Lutomiersk wszyscy 
udali się do Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie odbyła się uroczysta 
Sesja Rady Gminy Lutomiersk. Zaproszonych gości powitał Prze-
wodniczący Rady Tadeusz Rychlik. Początek sesji uświetnił występ 
młodzieży z Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku, któ-
ra przygotowała patriotyczny program artystyczny z okazji Święta 
Niepodległości. 
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8 listopada odbyła się uroczysta XLII sesja Rady Gminy Lutomiersk 
podczas której nadano siostrze Wacławie (Marii Stanisławie Kęska) Me-
dal Honorowy „Zasłużony dla Gminy Lutomiersk”. Uchwałę w sprawie 
nadania medalu radni podjęli jednogłośnie, w pełnym składzie. Laudację 
odczytała Pani Leokadia Bujnowicz - wiceprzewodnicząca Rady Gminy. 
Akt Nadania za wieloletnią, społeczną pracę na rzecz środowiska lokal-
nego w dziedzinie oświaty i nauki oraz inicjatyw społecznych oraz medal 
„Zasłużony dla Gminy Lutomiersk” wręczyli Przewodniczący Rady Gminy 
Lutomiersk Tadeusz Rychlik i Wójt Gminy Lutomiersk Tadeusz Borkow-
ski. Medal Honorowy został ustanowiony przez Radę Gminy Lutomiersk 
Uchwałą Nr XLIII/301/09 z dnia 28 grudnia 2009 r. Do chwili obecnej 
medalem zostali uhonorowani: Ks. Kan. Włodzimierz Paszkowski – po-
śmiertnie, siostra Rafała (Helena Saar), Dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Lutomiersku - Pani Barbara Świstek oraz Pan Piotr Podsiadły.

Siostra Wacława jest piątą osobą, której nadano w/w odznaczenie.
Siostra Wacława rozpoczęła swoja pracę będącą jednocześnie służbą 

drugiemu człowiekowi w Gminie Lutomiersk w 1984 r. Przybyła do Zgro-
madzenia Sióstr Urszulanek w Kazimierzu w Gminie Lutomiersk w sierp-
niu 1984 roku, aby od września rozpocząć nauczanie dzieci religii w salce 
katechizacyjnej przy Parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Lutomiersku. 

W latach 1991-2002 uczyła dzieci katechezy w Szkole Podstawowej w 
Lutomiersku. Ucząc dzieci i młodzież miłości do Boga i bliźniego wpa-
jała swoim uczniom między innymi takie wartości uniwersalne jak: do-
bro, uczciwość, bezinteresowność oraz wrażliwość na niesprawiedliwość 
i krzywdę ludzką. Uczyła dzieci i młodzież jak pomagać potrzebującym 
i umieć dzielić z drugim człowiekiem tym co posiadamy sami. Z pracy 
z młodym pokoleniem czerpała zawsze wiele radości i swoją radością 
dzieliła się z uczniami. Dla wielu z nich była i jest kochaną siostrą Wacła-
wą. Założyła scholę i asystę młodzieżową oraz dziecięcą, które służyły przy 
niedzielnych mszach świętych jak również brały udział w różnego rodza-
ju uroczystościach kościelnych i środowiskowych. (np. Dożynki Gminne, 
uroczystość Bożego Ciała, 3 Maja, 11 Listopada, Dzień Matki itp.).Wiele 

serca i inwencji twór-
czej Siostra Wacława 
wkładała corocznie w 
przygotowanie przed-
stawień z udziałem 
dzieci i młodzieży: w 
okresie świąt Bożego 
Narodzenia: „Jasełek” 
a w okresie Wielka-
nocnym – Misterium 
o Zmartwychwstaniu 
Pana Jezusa.

Kolejnym etapem 
publicznej posługi 
bliźniemu była dzia-
łalność siostry Wacła-
wy w Caritas w Gmi-
nie Lutomiersk. Od 
2002 roku na prośbę 
księdza proboszcza 
parafii w Lutomier-
sku rozpoczęła pracę 
w parafialnym Cari-
tas, aby służyć pomo-
cą najbiedniejszym i najbardziej potrzebującym z terenu naszej Gminy. 
Siostra Wacława podkreśla iż „wszystkich zgłaszających się do Caritasu 
przyjmuje z otwartym sercem, gdyż w nich służy Chrystusowi”. Jej słowa: 
„Kocham moich biednych, z radością idę do Caritasu i pragnę służyć im 
dalej tak długo, dokąd Bóg darzył mnie będzie zdrowiem, a dobrzy ludzie 
pomocą” świadczą o jej „wielkim” sercu i zaangażowaniu w życie lokalnej 
społeczności. Pomimo ukończonych 79 lat życia Siostra Wacława nadal 
pracuje w parafialnym Caritas w Lutomiersku.

Inną jej działalnością społeczną było angażowanie się w życie spo-
łeczne i kulturalne emerytów i rencistów z terenu naszej gminy po przez 
współorganizację dla nich wycieczek. Przez 29 lat organizowała piel-
grzymko-wycieczki w różne regiony Polski, aby ludzie starsi mogli na nich 
odpocząć oraz podziwiać piękno ojczystego kraju i uczestniczyć w liturgii 
w Sanktuariach Maryjnych w Polsce.

Podsumowując Siostra Wacława całe swoje dotychczasowe życie po-
święciła i poświęca nadal dzieciom, osobom starszym jak i biednym z te-
renu Gminy Lutomiersk. Od samego początku swojego pobytu w Naszej 
Gminie Siostra Wacława zaskarbiła sobie wielką życzliwość i sympatię 
mieszkańców za swoją dobroć, ofiarność i poświęcenie. 

Jest osobą powszechnie rozpoznawaną i obdarzaną dużym szacunkiem 
w Gminie Lutomiersk. Swoją codzienną pracą Siostra Wacława przyczyni-
ła się niewątpliwie do wzbogacenia sfery społecznej Gminy Lutomiersk. 
Ucząc i wychowując, służąc jednocześnie dobrym przykładem sprawiła, 
że społeczność Naszej Gminy stała się lepsza.

Siostrze Wacławie serdecznie gratulujemy oraz życzymy wiele błogo-
sławieństwa Bożego i łask potrzebnych do wypełniania powołania.

Siostra Wacława  
Zasłużona dla Gminy Lutomiersk

Wszystkim podopiecznym
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Lutomiersku

życzymy zdrowych i 
radosnych Świąt Bożego 

Narodzenia
oraz pomyślności 

i sukcesów 
w Nowym 2014 Roku

Kierownik D.Pabjańska wraz z pracownikami
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Święto Seniorów 2013 r 

Co roku w pażdzierniku w naszej gminie obchodzimy Dzień Seniora.W tym 
dniu oddajemy pokłon seniorom ich mądrości i doświadczeniu. Z tej okazji 
zorganizowano uroczyste spotkanie w dniu 23 października 2013 r. Spo-
tkanie odbyło się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutomiersku o 
godz.11.00. Na spotkanie zostali zaproszeni członkowie Związku Emerytów i 
Rencistów oraz sponsorzy. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Ksiądz 
Kanonik Marek Kowalski - proboszcz Parafii w Lutomiersku, pan Tadeusz Bor-
kowski - Wójt Gminy Lutomiersk, pan Tadeusz Rychlik - Przewodniczacy Rady 
Gminy Lutomiersk, pan Leszek Filipiak - Sekretarz Gminy oraz przedstawiciele 
Związku Emerytów i Rencistów ze Zduńskiej Woli.

Na wstępie spotkania serdeczne życzenia dla Seniorów złożył pan Tade-
usz Rychlik oraz Przewodnicząca Związku Emerytów i Rencistów ze Zduńskiej 
Woli. W części artystycznej odbyły się konkursy dla seniorów.

 Seniorzy zaczeli biesiadowanie przy suto zastawionych stołach. Przy dzwię-
kach muzyki wszyscy świetnie się bawili, tańczyli i śpiewali.

Opr.D.Leśniewska

Z okazji świąt Bożego 
Narodzenia dużo 

szczęścia, pomyślności, 
pogody ducha i uśmiechu 
oraz dobrego zdrowia na 
cały Nowy Rok wszystkim 
członkom składa Zarząd 
Emerytów i Rencistów 

w Lutomiersku

Uroczystość z okazji 150 – lecia Kółek 
Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich

25 października 2013 r. o godz. 
11.00 w sali C Starostwa Powiatowego 
w Sieradzu znajdującym się przy Placu 
Wojewódzkim odbyła się uroczystość 
z okazji 150-lecia Kółek Rolniczych i 
Kół Gospodyń Wiejskich. W spotka-
niu udział wzięli: Wójt Gminy – Pan 
Tadeusz Borkowski, Przewodniczący 
Rady Gminy – Pan Tadeusz Rychlik, 
Przewodnicząca Gminnej Rady Kół 
Gospodyń Wiejskich – Pani Grażyna 
Paczkowska wraz z Zarządem KGW. 
Rękodzieło prezentowały: Bogusława 
Pacześ i Katarzyna Siek z KGW w Dziet-

karzewie oraz Regina Kacprzak z Lutomierska. Kronikę wystawiło KGW Mirosławi-
ce. Kronikę Zespołu Ludowego wystawił Zespół „SZYCHA”. Referat historyczny o KR 
i KGW przedstawił Dyrektor Biura Rejonowego Związku KR i KGW – Pan Stefan 
Majchrzak i Przewodnicząca Rejonowego Związku - Marianna Fornalczyk. Zostały 
wręczone liczne wyróżnienia i Medale Pamiątkowe. Takim Aktem nadania medalu 
pamiątkowego z okazji Jubileuszu 150 -lecia Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiej-
skich została oznaczona Przewodnicząca Gminnej Rady KGW w Lutomiersku – Pani 
Grażyna Paczkowska.

Organizatorem tego jubileuszu był Rejonowy Związek Rolników Kółek i Orga-
nizacji Rolniczych w Sieradzu. Po części oficjalnej nastąpił poczęstunek swojskim 
jadłem, wymiana doświadczeń i wspólna zabawa.

NOWY SKŁAD ZARZĄDU EMERYTÓW 
I RENCISTÓW W LUTOMIERSKU

Na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym Związku Koła Emerytów 
i Rencistów w Lutomiersku, które odbyło się 20 listopada br. w Gmin-
nym Ośrodku Kultury wybrano nowe władze Związku. Obecnie Zarząd 
składa się z następujących osób: 

1.  Daniela Leśniewska – Przewodnicząca
2. Wojciech Siedlecki – Sekretarz
3. Maria Stańczyk – Skarbnik
4. Anna Pękała – Członek
5. Anna Maćczak – Członek

Wszyscy wybrani wyrazili wolę współ-
pracy na rzecz Koła Związku Emery-
tów i Rencistów.
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GOSPODARKA DROGOWA
1.  Zrealizowano III etap zakupu i dowozu 2.000 ton kruszywa drogo-

wego z przeznaczeniem na utwardzenie gruntowych dróg gmin-
nych za kwotę 125.214 zł. Utwardziliśmy drogi na odcinkach o 
łącznej dł. 1,6 km i załataliśmy newralgiczne miejsca i skrzyżowa-
nia dróg na terenie gminy.

2.  Zakończono roboty drogowe przy przebudowie ulic Południowej, 
Kwiatowej i Wspólnej w Lutomiersku. Prace obejmowały wykona-
nie odcinka chodnika na ul. Kwiatowej, obustronnych chodników, 
wjazdów na posesję i nawierzchni asfaltowej na ul. Południowej 
oraz nawierzchni asfaltowej na odcinku ul. Wspólnej. Roboty wy-
konywała firma drogowa WŁODAN za kwotę 336.082,00 zł.

3.  Na początku grudnia odebrano prace przy przebudowie ulicy Ko-
pernika i Klasztornej w Lutomiersku, polegające na ułożeniu od-
cinka chodnika z kostki betonowej na pow. 178,40 m2 i wzmocnie-
niu istniejących nawierzchni masą bitumiczną na pow. 1.580,0 m2 
.Wartość robót budowlanych wykonywanych przez firmę drogową 
WŁODAN stanowi kwota 124.107,73 zł.

4.  Trwają prace przy budowie odwodnienia i utwardzenia zjazdów 
do posesji na ulicy Przełajowej w Lutomiersku. Materiały zakupiła 
Gmina. Prace wykonywane są sprzętem gminnym przez pracowni-
ków gospodarki komunalnej gminy.

5.  Rada Gminy Lutomiersk udzieliła Powiatowi Pabianickiemu pomo-
cy finansowej: na wspólną realizację przebudowy drogi powiato-
wej Nr 3709 E Kazimierz – Puczniew o długości 9,5 km:

-  w roku 2012 środki finansowe w kwocie 23.862 zł na wykonanie 
map do celów projektowych i opracowanie dokumentacji technicz-
nej ; 

-  w roku 2013 środki finansowe w kwocie 846 tyś. zł w ramach wie-
loletniego programu pod nazwą: Narodowy Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój 
(SCHETYNÓWKA ).

www.wfosigw.lodz.pl 
2013 

 

 

 

Zadanie pn:  
„ Utworzenie ekopracowni  w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku”   

dofinansowane ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  
Wodnej w Łodzi. 

 
Wartość zadania – 50 000,00 zł.  

Kwota dotacji WFOŚiGW    - 40 500,00 zł. 
W ramach projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne, sprzęt audio, video, sprzęt komputerowy, fotograficzny oraz urządzenie wielofunkcyjne, rośliny 
mięsożerne. Zostało również zakupione wyposażenie pracowni – stoły,  ławki. Wymieniono instalacje elektryczną oraz zakupiono oświetlenie 
energooszczędne. Rada Rodziców zakupiła materiały niezbędne do pomalowania pomieszczenia oraz pomalowała pomieszczenie.   

Oficjalne otwarcie drogi powiatowej 
nr 3709E Kazimierz-Puczniew

15 listopada została uroczyście otwarta wyremontowana droga powiatowa Ka-
zimierz –Puczniew. W oddaniu drogi do użytku uczestniczyli: Poseł na Sejm An-
drzej Biernat, Senator Andrzej Owczarek, Starosta Krzysztof Habuara wraz z człon-
kami Zarządu Powiatu Pabianickiego. Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego 
Florian Wlaźlak wraz z radnymi, Wójt Gminy Lutomiersk Tadeusz Borkowski, Prze-
wodniczący Rady Gminy Tadeusz Rychlik wraz z radnymi, sołtysi, przedstawiciele 
firmy „LAMBDAR”, która wykonywała przebudowę w/w drogi. Zaproszonych gości 
powitał gospodarz Gminy Tadeusz Borkowski. 

Podziękowania za dofinansowanie inwestycji z budżetu Gminy Lutomiersk w 
kwocie 846 tyś. zł na ręce Przewodniczącego Rady oraz Wójta złożył w imieniu 
Zarządu Starosta Pabianicki Krzysztof Habura. Przewodniczący Zarządu Powiatu 
podkreślił również bardzo dobrą współpracę władz samorządowych Gminy Lu-

tomiersk z powiatem pabianickim. Poświęcenia drogi dokonał proboszcz parafii 
Kazimierz ksiądz Andrzej Chmielecki. Zakres prac na drodze Kazimierz – Puczniew 
obejmował wykonanie nakładki asfaltowej na długości 9,5 km oraz pobudowanie 
chodników na długości 2 km, oczyszczenie i odkrzaczenie rowów, utwardzenie po-
boczy kruszywem, wykonanie barierek ochronnych i zabezpieczających, a także 
ułożenie wysepek bezpieczeństwa z kostki brukowej przy przystankach PKS. Środki 
finansowe na przebudowę drogi Kazimierz – Puczniew w wysokości 1.692.806,14 
pochodziły z otrzymanego dofinansowania w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój tzw. 
schetynówki (50 % wartości inwestycji). Pozostałe 50 % wartości inwestycji zostało 
sfinansowane ze środków gminy Lutomiersk w wysokości 846. tyś. zł (25%) oraz 
środków własnych powiatu pabianickiego w wysokości 846 tyś. zł (25%). Całkowita 
wartość zadania brutto 3 385 612,28 zł.
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Zadanie pn: 

„Utworzenie ogródka dydaktycznego przy Szkole Podstawowej  im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu”  

 
 

 

dofinansowane ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi . 
 

Wartość zadania – 48 000,00 zł.  

Kwota dotacji WFOŚiGW    - 38 000 zł. 

 

 

AKCJA Z I M A
Akcję ZIMA 2013/2014 na terenie Gminy Lutomiersk prowadzi:
- na drogach i ulicach gminnych :
Referat Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych Urzędu Gmi-

ny Lutomiersk: Pani Krystyna Łuczak tel. służbowy (43) 6775-011 wew. 
116 w godz. 7.30-15.30 (w dni robocze ). W dni wolne od pracy utrud-
nienia na drogach gminnych związane z odśnieżaniem należy zgłaszać na 
nr alarmowe : 696-208-043, 660-545-116 i mailowo ug@lutomiersk.pl.

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

Dróg Wojewódzkich w Poddębicach (43) 678-23-42 i Obwód Drogowy 
w Zygrach tel. (43) 678 – 69 – 85;

- dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Lutomiersk 
kieruje Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Wydział Dróg i Mostów, tel. 
służbowe w godzinach pracy urzędu w dni robocze (42) 225-40-27, 225-
40-48, 225-40-54, tel. Alarmowy: 605-223-808

Poniżej wykaz dróg powiatowych na terenie Gminy Lutomiersk:
1. Lutomiersk – Wodzierady 3,5 km 
2. Lutomiersk – Janowice 4,4 km 
3. Lutomiersk – Czołczyn – Szydłów 8,6 km 
4. Lutomiersk – Porszewice 6,2 km 
5.  Lutomiersk - Kałów –19,5 km(od drogi wojewódzkiej do granic Po-

wiatu) 
6.  Lutomiersk – Babice Duże 3,9 km(od drogi wojewódzkiej do granic 

Powiatu) 
7. Babice – Babiczki 2,0 km 
8. Charbice – Malanów 3,5 km 
9. Kuciny – Kwiatkowice (w granicach Powiatu) 6,1 km 
10. Sarnów – Malanów 1,8 km 
Zadania właścicieli nieruchomości:
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach ( Dz. U. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.) oraz regulami-
nem obowiązującym na terenie Gminy Lutomiersk właściciele nierucho-
mości, do których przylegają chodniki, zobowiązani są do zapewnienia 
możliwości bezpiecznego poruszania się pieszych i oczyszczania ze śniegu 
i lodu chodników.

NOWE PLACE ZABAW NA TERENIE GMINY

 W miesiącu listopadzie został zakończony projekt: „Zagospodarowa-
nie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Lutomiersk w urządzenia 
zabawowo – sportowe z przeznaczeniem dla mieszkańców wsi”. W 9 
miejscowościach na terenie gminy tj.: w Czołczynie, Bechcicach, Miro-
sławicach, Mianowie, Prusinowicach, Stanisławowie Starym, Szydłowie, 
Orzechowie, Wrzącej powstały place zabaw dla dzieci. Ponadto we Wrzą-
cej została utworzona również „siłownia na świeżym powietrzu”. Wartość 
robót budowlanych 323803,95 zł. brutto. 

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Wniosek 
o dofinansowanie został złożony za pośrednictwem Lokalnej Grupy Dzia-
łania - Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” w ramach działania 413 Wdraża-
nie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW na lata 2007-2013 dla operacji,  
które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi”
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Koła łowieckie przygotowują się do zimy
Koło Łowieckie nr 16 „RYŚ” z siedzibą w Łodzi, gromadzi zapasy karmy 

dla leśnej zwierzyny. Są to: kukurydza, zboże, jabłka, marchew, żołędzie i 
buraki pastewne. Zakupiono także siano do paśników i sól do lizawek dla 
saren i jeleni. Dla zwierzyny czarnej, czyli dzików, obsiane zostały poletka 
żerowe. Pozwoli to na korzystanie z nich przez całą zimę.

W ramach przeciwdziałania kłusownictwu myśliwi z naszego koła zdjęli 
kilkanaście sztuk wnyków, sideł i pętlic. Działania koła polegają nie tylko 
na realizacji rocznych planów łowieckich, ale przede wszystkim na dokar-
mianiu i ochronie zwierząt dziko żyjących, zarówno przed kłusownikami 
jak i drapieżnikami, takimi jak: lisy, kuny, jenoty i borsuki.

14 września 2013 roku odbyła się uroczystość zorganizowana przez 
władze okręgowe Polskiego Związku Łowieckiego w Łodzi związana z 
90-leciem powstania PZŁ. Na tej uroczystości koło „RYŚ” zostało odzna-
czone Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej nadanym przez Kapitułę Od-
znaczeń Łowieckich w Warszawie. Dodatkowo odznaczenia z nadania 
władz okręgowych w Łodzi otrzymało dziewięciu członków koła „RYŚ”. 
Są wśród nich dwaj radni z gminy Lutomiersk, członkowie naszego Koła, 
koledzy: Marek Sromecki i Grzegorz Stefański. 

Sekretarz Zarządu Piotr Olczyk

Gminny Konkurs Recytatorski
„Magiczny świat w wierszach Juliana Tuwima”

27 listopada w Ośrodku Kultury w Lutomiersku odbył się pierwszy 
Gminny Konkurs Recytatorki, zorganizowany przez Bibliotekę. Konkurs 
został zainspirowany 60-tą rocznicą śmierci Juliana Tuwima. Wzięli 
w nim udział uczniowie Szkół Podstawowych w Kazimierzu, Lutomiersku 
i Szydłowie. Uczestnicy recytowali wiersze Juliana Tuwima. Wiele dzieci 
wspieranych przez nauczycieli i rodziców, przygotowało charakteryzację 
i rekwizyty. Uczestnicy konkursu podzieleni byli na dwie grupy wiekowe: 
klasy 0 - III oraz klasy IV - VI.

W oczekiwaniu na wyniki konkursu goście mieli możliwość podziwiania 
wystawy prac pt. „Lokomotywa”, przygotowanych przez Koło Plastyczne 
Gminnego Ośrodka Kultury, prowadzone przez Pana Tomasza Dróżdża.

Warto podkreślić, iż wszyscy uczestnicy otrzymali upominki książkowe 
oraz dyplomy, zarówno za zajęcie poszczególnych miejsc jak i za udział.

Laureaci konkursu:
Kategoria 0-III
I miejsce: Maksymilian Dargiel kl. I Szkoła Podstawowa w Kazimierzu.
II miejsce: Maksymilian Stach kl. I Szkoła Podstawowa w Szydłowie.
III miejsce: Maja Mogilewska kl. III Szkoła Podstawowa w Szydłowie.
Kategoria IV-VI
I miejsce: Julia Dargiel kl IV Szkoła Podstawowa w Kazimierzu.
II miejsce: Maja Wojtczak kl. VI Szkoła Podstawowa w Szydłowie.
III miejsce: Martyna Wojtczak kl. VI Szkoła Podstawowa w Szydłowie.
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy !!!

 Biblioteka Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku

Mikołajki 2013
Już 4 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Lutomiersku, tradycyjnie licznie zebrani uczniowie ze szkół podstawowych naszej gminy uczest-

niczyli w specjalnie przygotowanym na ten dzień świątecznym przedstawieniu. Zgodnie ze zwyczajem Mikołajek pod koniec spotkania wszystkie 
pociechy zostały obdarowane słodkościami przez Świętego Mikołaja

Nastrój się na święta
6 grudnia 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Lutomiersku, 

odbyło się wspólne robienie świątecznych stroików. Gminna 
Biblioteka Publiczna wraz z Łódzkim Ośrodekiem Doradztwa 
Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach zorganizowała zajęcia dla 
mieszkańców i czytelników.

Wykonane ozdoby można obejrzeć na wystawie w Ośrodku 
Kultury. Zapraszamy !!!
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 Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych – Sekcja Lutomiersk i Konstanty-
nów Łódzki w dniu 23 listopada 2013 r. zakończyła uroczyście w Hotelu „Leszczyński” 
sezon lotowy 2013. Podczas oficjalnej uroczystości wręczono hodowcom dyplomy i 
puchary za osiągnięte wyniki, których w tym roku było niemało. 

Gratulacje wszystkim uczestnikom spotkania złożyli zaproszeni goście Wójt Gmi-
ny Lutomiersk Tadeusz Borkowski oraz Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego Henryk 
Brzyszcz.  W spotkaniu uczestniczyli również: z-ca burmistrza Konstantynowa Łódz-
kiego Krzysztof Pipiński, Prezes Oddz. Pabianice Wlazło Włodzimierz oraz Radny Po-
wiatu Pabaianickiego Krzysztof Pacholak. Polski Związek Hodowców Gołębi Poczto-
wych sekcja Lutomiersk podziękowała Panu Wójtowi i Radzie Gminy za wspiercie i 
pomoc przy działalności organizacji na terenie Gminy Lutomiersk. Poniżej podajemy 
wyniki w lotach gołębi dorosłych oraz wyniki w lotach gołębi młodych w 2013 r.

W lotach gołębi dorosłych:
Zakrzewski Przemysław – mistrz
Zbigniew Maurer – I vicemistrz
Rafał Ścibior – II vicemistrz
W lotach gołębi młodych:
Zbigniew Maurer - mistrz
Tadeusz Zbrożyński - I vicemistrz

Wioletta Cieślak - II vicemistrz
Najlepszego lotnika pośród gołębi dorosłych wywalczył gołąb Kolegi Rafała Ści-

biora, natomiast w lotach gołębi młodych najlepszym lotnikiem został gołąb kolegi 
Tadeusza Zbrożyńskiego.  Nasz kolega Przemysław Zakrzewski zdobył drugiego Vice-
mistrza Oddz. Pabianice. Gratulujemy kolegom hodowcom wyników, pucharów oraz 
dyplomów. Wszystkim kolegom hodowcom życzymy sukcesów w latach następnych. 
Zapraszamy miłośników gołębi do wstępowania do naszej sekcji. 

Z okazji zbliżających się Świąt Panu Wójtowi, Radzie Gminy, pracownikom samo-
rządowym, kolegom hodowcom i ich rodzinom oraz mieszkańcom Gminy Lutomiersk 
składamy Najserdeczniejsze Życzenia Bożonarodzeniowe oraz Życzenia Szczęśliwego 
Nowego Roku.     Z pozdrowieniem „DOBRY LOT” Zarząd PZHGP – Sekcja Lutomiersk

W minionym roku szkolnym, grupa młodzieży z klasy 2b uczestniczyła w pro-
jekcie autorstwa nauczyciela języka angielskiego – pana Przemysław Zawickiego, 
pod tytułem „Wideorozmówki polsko-angielskie.” Młodzież, oprócz praktycznej 
nauki języka angielskiego, była też na anglojęzycznym filmie, miała możliwość 
uczestniczenia w spektaklu „Oliver Twist” w wersji oryginalnej (w wykonaniu ar-
tystów z Czech), a w kwietniu uczestniczyła w warsztatach prowadzonych przez 
zaproszonych do Gimnazjum studentów-wolontariuszy z Chorwacji, Ukrainy i Chin. 
Uczniowie zmierzyli się też z zadaniem nakręcenia filmowego przewodnika DVD, 
pomocnego w opanowaniu podstaw języka angielskiego. W rolę aktorów wcielili 
się sami uczestnicy, a pomogły im w tym zajęcia z podstaw technik teatralnych, 
realizowane z pomocą wychowawczyni – pani Janiny Olszyńskiej-Gebler.

Zakończeniem projektu, a zarazem najbardziej oczekiwanym jego elementem 
był udział uczniów w pięciodniowym obozie szkoleniowym „EuroWeek – Szkoła 
Liderów”, zorganizowanym przez nauczycieli we współpracy z Europejskim Forum 
Młodzieży z Bystrzycy Kłodzkiej. Przez 5 dni, w komfortowych salach hotelu Silesia 
w Długopolu Dolnym (Kotlina Kłodzka), w górskiej scenerii, młodzież uczestniczyła 
w zajęciach prowadzonych wyłącznie przez obcokrajowców, w języku angielskim. 
W programie Szkoły Liderów znalazły się między innymi: symulacja konferencji 
prasowej, zajęcia na temat przywództwa, prowadzenia negocjacji, prezentacji i 
autoprezentacji, debata oksfordzka oraz warsztaty o szoku kulturowym i Unii Eu-
ropejskiej. Nie zabrakło też wycieczek sudeckimi ścieżkami oraz rozgrywek sporto-
wych – oczywiście w międzynarodowym towarzystwie.

Projekt „Wiedorozmówki polsko-angielskie” realizowany był w ramach Progra-
mu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, którego krajo-
wym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Fundacja wsparła Gim-
nazjum nie tylko finansowo ale również metodycznie, podczas szkoleń, na które 
zaproszono koordynatora projektu – pana Zawickiego.

Gimnazjum Lutomiersk

ZAKOŃCZENIE SEZONU LOTOWEGO

Doposażenie pracowni 
komputerowych w szkołach 

Edukacja, jak każda inna sfera działalności człowieka w społeczeństwie, 
ulega przeobrażeniom związanym ze zmianami warunków, w których się od-
bywa. Mając świadomość jak ważny element wykształcenia stanowią techno-
logie informacyjne, szkołom naszej gminy, przekazano środki na doposażenie 
pracowni komputerowych. Przekazane szkołom środki pochodzą z dochodów 
własnych gminy Lutomiersk. 

W miesiącu październiku we wszystkich szkołach dokonano zakupów 
sprzętu komputerowego. Do Szkoły Podstawowej w Lutomiersku zakupiono 
22 komputery. Szkoły Podstawowe w Kazimierzu i Szydłowie wzbogaciły się 
o 20 komputerów stacjonarnych i po 2 laptopy. Do Gimnazjum zakupiono 
4 stanowiska komputerowe i 2 laptopy.

Nowe komputery znacząco wpłyną na poprawę warunków nauki, każdy 
uczeń uczestniczący w zajęciach informatyki ma dostęp do własnego stano-
wiska komputerowego. 

NOWOCZESNA PRACOWNIA JĘZYKOWA W SP W LUTOMIERSKU

Nowoczesna pracowania językowa w Szkole Podstawowej w Lutomiersku zo-
stała ufundowana przez Radę Rodziców szkoły. Pozostałą kwotę wyasygnował 
Wójt Gminy i osoby wspierające szkołę.
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Z ŻYCIA SZKÓŁ
„Kompetencje kluczowe – kluczem do przyszłości” 
w Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku

To Projekt nr WND-POKL.09.01.02-10-046/12 współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX. 
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1.Wyrównywanie 
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczo-
nych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w 
jakości usług edukacyjnych Beneficjent Gmina Lutomiersk, Uczniowie Gimnazjum 
im. Leszka Czarnego w Lutomiersku

Cele projektu: Zwiększenie jakości oferty edukacyjnej, zmniejszenie dyspropor-
cji edukacyjnych, wzrost kompetencji kluczowych z języka polskiego, matematyki, 
naukowo-technicznych, informatycznych, zwiększenie kompetencji porozumiewa-
nia się w języku angielskim, Wzrost umiejętności planowania kariery edukacyjno-
-zawodowej. 

Termin realizacji: I edycja - rok szkolny 2013/2014; II edycja - rok szkolny 
2014/2015. Projekt obejmuje organizację dodatkowych zajęć: Polski inaczej – jak 
lepiej wyrażać własne myśli w mowie i piśmie (klasy I – 3 grupy), Treningi matema-
tyczne – polubić matematykę (klasy II – 2 grupy), Z przyrodą za pan brat – mogę 
i potrafię być lepszy z przedmiotów przyrodniczych (klasy II – jedna grupa); Koło 
zainteresowań zwiększające kompetencje naukowo-techniczne: zajęcia z biologii 
(klasy I – 1 grupa), zajęcia z fizyki (klasy III – 1 grupa). Koło języka angielskiego 
zwiększające kompetencje posługiwania się językiem obcym (klasy III – jedna gru-
pa) Zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne – ECDL (klasy II – jedna grupa). 
Zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego, utworzony zostanie Szkolny Ośro-
dek Kariery (dwie grupy). 

Rekrutacja przeprowadzona zostanie na terenie szkoły dwukrotnie: IX 2013, 
IX 2014. oordynatorem projektu jest p. Renata Mielczarek. Wartość projektu to 
kwota: 305.835,18 zł. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stro-
nie gimnazjum http://gimlutomiersk.szkoly.lodz.pl. Opracował Andrzej Stasiak

„Ślubujemy...” Gimnazjum Lutomiersk

Przepiękny, słoneczny, październikowy dzień, odświętnie ubrani gimnazjaliści, 
radosne i pełne oczekiwania twarze. Tak wyglądał 11 października w Gimnazjum 
im. Leszka Czarnego w Lutomiersku. Coroczne Święto Komisji Edukacji Narodowej 
zostało tu połączone ze ślubowaniem pierwszych klas. 

W tym szczególnym dniu szkołę zaszczycili swoją obecnością znamienici go-
ście: p. Tadeusz Rychlik - Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk, p. Leokadia 
Bujnowicz i p.G. Paczkowska - Wiceprzewodniczące Rady Gminy, p. Leszek Fili-
piak- Sekretarz Gminy Lutomiersk, ks. kanonik Marek Kowalski- Proboszcz parafii 
Lutomiersk, ks. Roman Ochman- Proboszcz parafii w Mikołajewicach, p.Bożena 
Krajewska- Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Konstantynowie 
Łódzkim, p. Jan Poszepczyński- Prezes Koła Łowieckiego "Sokół", rodzice, nauczy-
ciele oraz pracownicy obsługi.

Wszyscy zebrali się na sali gimnastycznej, gdzie na tle oryginalnej dekoracji 
przygotowanej przez p. Joannę Walczak tę niecodzienną uroczystość rozpoczął 
p. Dyrektor Andrzej Stasiak. Zwracając się do bohaterów tego dnia- pierwszo-
klasistów, życzył im, by jak najlepiej i jak najpiękniej wykorzystali czas pobytu 
w gimnazjum, by wyruszyli, korzystając z doświadczenia rodziców i nauczycieli, 
w swoją trzyletnią wyprawę po wiedzę, mądrość i dojrzałość. Po przemówieniu 
nastąpiło długooczekiwane ślubowanie. Uczniowie klas pierwszych z przejęciem 
ślubowali na sztandar szkoły, iż będą odpowiedzialnie uczestniczyć w zajęciach 
dydaktycznych i życiu szkoły, będą szanować jej tradycje oraz przestrzegać zasad i 
norm zachowania godnego ucznia gimnazjum. Następnie otrzymali od Dyrektora i 
wychowawców p. Anety Szadziewicz, p. Renaty Mielczarek i p. Małgorzaty Wybór 
plakietki z logo szkoły, ufundowane przez Radę Rodziców. Również starsi koledzy 
złożyli im życzenia i wręczyli prezenty. W podziękowaniu za życzliwe przyjęcie 
uczennice- przedstawicielki klas pierwszych- recytowały wiersze, a chór śpiewał 
piosenkę, przygotowaną przez p. Krystynę Wdówkę.

W dalszej części uroczystości Dyrektor p. Andrzej Stasiak nawiązał do Święta 
Komisji Edukacji Narodowej i roli nauczyciela w wychowaniu młodego pokolenia. 
Podziękował wychowawcom za bezinteresowność, codzienną troskę i dobro, któ-
rym dzielą się każdego dnia ze swoimi uczniami. Nie zapomniał także o pracowni-
kach obsługi i administracji, dzięki którym w szkole panuje ład i porządek. Swoim 
pracownikom wręczył Nagrody Dyrektora Szkoły. Do ciepłych słów p. Andrzeja 
Stasiaka dołączyli się przybyli goście, którzy życzyli pracownikom wielu sukcesów 
zawodowych. Także Samorząd Uczniowski, wraz z opiekunami p. Krystyną Borkow-
ską i p. Krystyną Wdówką, złożył nauczycielom życzenia, podarował kwiaty i słodki 
upominek.

Miłym zakończeniem uroczystości było rozstrzygnięcie konkursu tuwimowskie-
go, zorganizowanego przez p. Magdalenę Milbrandt i p. Janinę Olszyńską - Gebler. 
Zwycięzcy otrzymali dyplomy, słodycze i tomik poezji Juliana Tuwima. Alicja Frank 
przedstawiła doskonałą interpretację wiersza J. Tuwima pt."Przygoda w Wilano-
wie", a duet Natalia Kosztowny- skrzypce i Kamila Kiedrzyńska- wokal przeniósł 
publiczność do ... lirycznego Tomaszowa. 

To był wspaniały dzień, dzień pełen wrażeń, lirycznych uniesień i wzruszeń. Koń-
cząc, pozwolę sobie użyć parafrazy i za Tuwimem powiem: " A może byście tak 
najmilsi wpadli na dzień do ...Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku". Na 
pytanie dlaczego właśnie tu, odpowiem krótko- warto. 

Opracowała: p. Małgorzata Wybór

Dyrektor i Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu

składają serdeczne podziękowania
Państwu Katarzynie i Tomaszowi Sobalskim

Państwu Barbarze i Krzysztofowi Czechowiczom
Panu Krzysztofowi Kowalskiemu 

za bezpłatne przekazanie i montaż płytek zewnętrznych 
na schodach przed budynkiem szkoły

Z okazji zbliżających się świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego 2014 roku Władzom 
Samorządowym na czele z Panem Wójtem i 
Przewodniczącym Rady Gminy, Rodzicom, 

Sponsorom - ciepła domowego ogniska, 
cudownej pełnej magii wieczerzy wigilijnej, 

miłości i bliskości Jezusa z Betlejem, 
spełnienia najskrytszych marzeń i 

realizacji pragnień
życzą Dyrektor Gimnazjum im. Leszka 

Czarnego w Lutomiersku Andrzej Stasiak oraz 
cała społeczność szkolna.

WYJAZDY UCZNIÓW SP W SZYDŁOWIE

25.09.2013 uczniowie klasy VI wzięli udział w wycieczce językowej, zwiedzili Bi-
bliotekę Brytyjską w Łodzi oraz poznali jej księgozbiór podczas lekcji bibliotecznej, 
a następnie spotkali się z Anglikiem, właścicielem angielskiej restauracji, dowie-
dzieli się, jak przyrządzić słynną rybę z frytkami i to danie na koniec ze smakiem 
zjedli;

19.10.2013 uczniowie klas I – VI wzięli udział w wyjeździe śladami św. Faustyny,
6.11.2013 „zerówkarze” w Teatrze Lalek „Arlekin” obejrzeli przedstawienie 

„Wesołe miasteczko”,
19.11.2013 – uczniowie klas IV – VI w auli „Lutnia” w Wyższej Szkole Pedago-

gicznej w Łodzi obejrzeli sztukę będącą adaptacją teatralną książki H. Sienkiewicza 
„W pustyni i w puszczy”, przygotował ją Teatr Współczesny z Krakowa, wiele emo-
cji wzbudził powrót tramwajem do Lutomierska,

21.11.2013 – uczniowie klas I – III również w auli „Lutnia” mieli okazję zobaczyć 
przedstawienie pt. „Przygody pirata Karmazyna”.

Z wizytą u najstarszej mieszkanki naszej Gminy

22 listopada przypadają imieniny Cecylii. Tego dnia swoje święto miała niezwykła 
osoba. Pani Cecylia ma 105 lat i jest pogodną, ciepłą osobą. 

Przekonali się o tym uczniowie Szkoły Podstawowej w Szydłowie, którzy odwiedzili 
tego dnia szacowną solenizantkę. Pani Cecylia mieszka we Franciszkowie, dlatego też 
w imieniu całej społeczności szkolnej wybrały się do Niej dzieci i nauczycielka, mieszka-
jące w tej samej miejscowości. 

Najmłodszym maluchom towarzyszyli rodzice. Uczniowie złożyli życzenia, między in-
nymi śpiewając piosenkę:
	 Imieniny,	imieniny,	dzisiaj	są,	dzisiaj	są
	 Wszyscy	się	cieszymy,	wszyscy	też	życzymy
	 Wielu	łask,	wielu	łask.
	 Pani	Cecylia,	Pani	Cecylia	święto	ma,	święto	ma
	 Wszyscy	pamiętamy,	życzenia	składamy
	 Wielu	łask,	wielu	łask

Były też kwiaty, ogromna laurka i symboliczne prezenty. Nad przygotowa-
niem tej niecodziennej wizyty czuwała katechetka – siostra Zofia. To na lek-
cjach religii dzieci uczyły się piosenek i wierszyków oraz przygotowały laurkę. 
Ta wizyta na długo zapadnie w pamięci dzieciom jak i dorosłym. Nasi najmłodsi 
uczniowie są sto, a nawet sto jeden lat młodsi od solenizantki. Taka różnica wieku 
musi budzić refleksje i ogromny szacunek, zwłaszcza że starsza Pani okazała się wspania-
łą osobą. Zaprezentowała nam swoje umiejętności recytatorskie i pochwaliła się świet-
ną pamięcią. Specjalnie dla nas wygłosiła wiersz o ptaszku. Brawo Pani Cecylio!

Życzymy dużo, dużo zdrowia i dziękujemy za bardzo miłe przyjęcie (nie będziemy 
ukrywać, że cukierki u Pani Cecylii były przepyszne). 

Dorota Gajzler – nauczyciel SP im. A. Mickiewicza w Szydłowie
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Na przełomie października i listopada bieżącego roku szkolnego Gimnazjum im. Leszka Czarnego wyposażono w wiele nowoczesnych pomocy edukacyjnych. Przedsięwzięcie 
to było możliwe dzięki przekazanym przez władze samorządowe dodatkowym środkom finansowym. Fundusze te umożliwiły powstanie w sali numer 8 multimedialnej pracowni 
językowej. Pracownie komputerowe mieszczące się w salach nr 15 i 16 doposażone zostały w nowe komputery. Powiększyła się liczba uczniowskich stanowisk komputerowych. 
Zmodernizowano wyposażenie siłowni.

Atrakcyjne środki dydaktyczne pozyskano także, dzięki realizacji projektu „Umiejętności kluczowe - kluczem do przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Są to głównie pomoce wykorzystywane w procesie edukacyjnym realizującym treści z biologii i fizyki. W ramach tego projektu 
wyposażono salę nr 16 w 10 dodatkowych stanowisk komputerowych oraz wyposażono w niezbędne pomoce dydaktyczne Szkolny Ośrodek Kariery.

Wykorzystywane w procesie edukacyjnym pomoce czynią zajęcia atrakcyjniejszymi i ciekawszymi. Ułatwiają przyswajanie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności. Pozwalają 
na pełną indywidualizację pracy, angażują w maksymalny sposób każdego ucznia. Łatwy dostęp do komputera umożliwia wykorzystanie w szerokim zakresie technologii infor-
matyczycznych w tym kształcenie e-learningowe. Atrakcyjność zajęć prowadzonych z wykorzystaniem tych pomocy sprawia, że nauka dla coraz większej liczby uczniów staje się 
przyjemnością.

Dziękując Panu Wójtowi Tadeuszowi Borkowskiemu i Radzie Gminy za to, iż sprawy oświaty stanowią ich nieustającą troskę, a właściwe warunki nauki i pracy młodzieży bez-
względny priorytet, wyrażam nadzieję, iż w przyszłości doposażenie szkół naszej gminy stanowić będzie ważny kierunek działań władz samorządowych.

Andrzej Stasiak, Dyrektor Gimnazjum im Leszka Czarnego w Lutomiersku

Mikołaj i miś świętują dziś!

Pod takim hasłem 
w Szkole Podstawowej 
im. Orła Białego w Lu-
tomiersku rozpoczęły 
się przygotowania do 
kiermaszu świąteczne-
go zorganizowanego we 
współpracy z Radą Ro-
dziców. Uczniowie wraz z 
nauczycielami pracowali 
metodą projektu eduka-
cyjnego. Dzieci oddzia-
łów przedszkolnych i klas 
młodszych po raz kolejny 

promowały przez zabawę Światowy Dzień Pluszowego Misia. Nauczycielki wychowania 
przedszkolnego opracowały prezentację multimedialną, w której przygotowano infor-
macje o najsłynniejszych postaciach misiów: Kubusiu Puchatku, Misiu Uszatku, Misiu 
Paddingtonie i innych. Klasa trzecia pojechała do Muzeum Animacji SE – MA – FOR 
w Łodzi. Dzieci zobaczyły kultowych bohaterów: Uszatka, Piotrusia. Uczestniczyły w 
warsztatach plastycznych, gdzie miały możliwość tworzenia scenografii z elementów 
przestrzennych. W szkole każda klasa wykonywała prace o misiach różnymi technikami 
plastycznymi. Wszystkie powstałe prace można podziwiać na zorganizowanej wystawie 
w szkole. Korytarz pierwszego piętra zamienił się w bajeczną krainę jak z ilustracji w 
książce dla dzieci. Można tu obejrzeć misie własnoręcznie uszyte i pięknie ozdobione 
przez uczniów klas trzecich. Podziwiać prace indywidualne i grupowe bohaterów książ-
kowych o misiach wykonane przez przedszkolaków i uczniów klas pierwszych i drugich. 
Przeczytać opowiadania twórcze uczniów klas trzecich, opatrzone ilustracjami o przy-
godach misia Lutomirka, a wydane w postaci książki animacyjnej. Obejrzeć i przeczytać 
książki artystyczne o ciekawych perypetiach misiów. Najciekawsze wytwory dziecięce 
zostały sfotografowane do opracowania kalendarza ściennego. Dzięki współpracy z 
Radą Rodziców udało się wydać kalendarz na rok 2014. Ciekawostkę stanowi kącik foto-
graficzny „Zostań przyjacielem misia”. Oprócz tego uczniowie klas młodszych i starszych 
przygotowali występy artystyczne: wiersze, piosenki i inscenizacje. Dzięki tym działa-
niom rozwijano zainteresowania plastyczne, twórcze, literackie, językowe, czytelnicze, 
artystyczno – techniczne i muzyczne. Kształtowano zachowania społeczne pożądane 
poprzez udział w imprezach o charakterze integracyjnym.

Na kiermaszu świątecznym można było zakupić prace wykonane przez uczniów na-
szej szkoły, rodziców oraz przez dzieci, które uczestniczą w zajęciach koła plastycznego 
działającego przy Domu Kultury w Lutomiersku pod kierunkiem p. T. Dróżdża. Wśród 
zgromadzonych prac dominowały: anioły, zabawki na choinkę, kartki świąteczne i ozdo-
by na stół świąteczny. Każda z prac była niepowtarzalna, oryginalna i pełna dziecięcego 
spojrzenia na świat.

6 grudnia w szkole, od godziny 15.30 rozpoczął się kiermasz świąteczny. Najpierw ks. 
kanonik Marek Kowalski dokonał poświęcenia pracowni: komputerowej, ekologiczno 
– przyrodniczej i językowej. Wśród zaproszonych gości byli: p. wójt Tadeusz Borkowski, 
p. dyrektor GOOś Agnieszka Kiedrzyńska wraz z pracownikami, p. wiceprzewodniczą-
ce Rady Gminy Leokadia Bujnowicz i Grażyna Paczkowska, radni Gminy Lutomiersk – 
p. Agata Wiśniewska i p. Marcin Błażejewski.

Nowoczesne pomoce dydaktyczne w Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku

Moja wymarzona 
pracownia ekologiczno 
–przyrodnicza została sfi-
nansowana przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi w wy-
sokości 40. 500 zł. Rada 
Gminy dofinansowała 
10% wartości pracowni. 

W dniu tym podsu-
mowano również rok 
tuwimowski prezentacją 
multimedialną uczniów 

klas IV – VI. Młodzież starsza, prezentowała również mikołajowe opowieści w różnych 
formach inscenizacyjnych. 

Jeszcze słowo o lutomierskich aniołach. Anioły to istoty obdarzone mocą czynienia 
dobra. To one ogłaszały nowiny, które cieszyły innych. To one dbały o to, by nikogo nie 
skrzywdzić. W imię życzliwości pochylają się nad potrzebującymi pomocy i wsparcia. W 
tym roku społeczność Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku postanowiła 
tytuł „Lutomierski Anioł” przyznać następującym osobom: 

-  T. Borkowskimu - Wójtowi Gminy Lutomiersk, za zasługi w rozbudowie placówki, 
wybudowanie radosnego placu zabaw, utworzenie wielofunkcyjnych boisk „Orlik” 
oraz sfinansowanie nowoczesnej pracowni komputerowej;

-  T. Rychlikowi – Przewodniczącemu Rady Gminy, za podejmowanie wraz z radnymi 
decyzji powodujących rozwój naszej placówki, która tu i teraz tworzy przyszłość;

-  L. Bujnowicz – Wiceprzewodniczącej Rady Gminy, przyjacielowi szkoły, za wsparcie 
i czynne uczestnictwo we wszelkich projektach edukacyjnych, badawczych i lokal-
nych, które wpływają na pogłębianie więzi środowiskowych,

-  M. Błażejewskiemu – radnemu, lekarzowi rodzinnemu- przyjacielowi szkoły, który 
swym zaangażowaniem wpływa na kształtowanie postaw zdrowotnych i propago-
wanie miłości do miejsc najbliższych,

-  prof. R. Grygielowi, dyrektorowi Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Ło-
dzi za okazywaną życzliwość na wielu płaszczyznach edukacyjnych oraz z dumą pre-
zentowaną postawę człowieka, który odnalazł swe miejsce na lutomierskiej ziemi.

Każda z wyróżnionych osób otrzymała upominek w postaci własnej rzeźby oraz akt 
nadania tytułu. Rzeźby wykonane były przez dzieci pod kierunkiem p. M. Łykowskiej, p. 
J. Chobot i p.T. Dróżdża. 

Przybyli goście, rodzice i dzieci dokonywali zakupów własnoręcznie wykonanych 
bożonarodzeniowych upominków. Rodzice przygotowali wiele słodkości, które umilały 
czas. P. Grażyna Pawłowska na cześć powstałych pracowni ufundowała tort. 

Dyrekcja szkoły składa serdeczne podziękowania Radzie Rodziców, Radzie Pedago-
gicznej, młodzieży i wszystkim rodzicom za wzorowe przygotowanie imprezy świątecz-
nej. To dzięki Wam Mikołaj spełnia nasze wspólne marzenia! 
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Cóż tam w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Szydłowie…
10 października w naszej szkole odbył się Dzień Edukacji Narodowej. Podczas tej uroczystości miało miejsce 

również Ślubowanie klasy I. Pierwszaki odegrały króciutkie przedstawienie i zaśpiewały nam pięknie kilka piose-
nek. Całość ich części artystycznej wyszła naprawdę ładnie i „zgrabnie”. Od braci szkolnej oraz gości najmłodsi 
uczniowie otrzymali zasłużone drobiazgi, które na pewno umilą im naukę.

Kiedy wszyscy pogratulowali im dołączenia do Grona Uczniowskiego, na scenę wkroczyli uczniowie klas VI-IV. 
Wtedy zrobiło się „gorąco”! Starszaki wystawili przedstawienie pt. „Pokaz mody uczniowsko-nauczycielskiej”. 
Prezenterka już na początku występu powiedziała: „(…) różne się tu zjawią typy.”. I miała rację. Na samym po-
czątku na scenie prezentowali się ludzie z prehistorii, potem przeszliśmy po kolei przez wszystkie epoki aż do 
współczesności. Jednak największe wrażenie na widowni wywarł strój nauczycielki z czasów powojennych. 

Dziewczyna na głowie miała tapir. Ubrana była w sukienkę w duże kwiaty, a na stopach miała założone buty 
na tak zwanej „słonince”. 

Przed deszczem chronił ją płaszcz i równie gustowny „kapiszon”, a jej makijaż był naprawdę niecodzienny. 
Stroje naszych uczniów były coraz śmieszniejsze i nieprzewidywalne. Scenografia także wprawiała w zachwyt. 
Na podłodze rozłożony był „czerwony dywan”, po którym kroczyli nasi modele. Z tyłu wybiegu znajdowała się 
kotara, zza której wychodzili na „wybieg”. Myślę, że stworzyliśmy przynajmniej namiastkę imprezy, jaką jest 

pokaz mody i którą znamy tylko z ekranów telewizorów. 
 „(…)Tutaj każdy nauczyciel oddał serce pracy swej!”- tak mówiły słowa zaśpiewanej przez nas na koniec piosenki. Były one bardzo dopasowanie do tego, co każdy z nas chciał w tym 

niecodziennym dniu wyrazić, ponieważ każda z naszych pań stara się nauczyć nas jak najwięcej, najlepiej jak tylko potrafi. Nigdy nie zostawią nas w potrzebie: pomogą, wesprą i dadzą 
dobrą radę. I za to właśnie KOCHAMY NASZE NAUCZYCIELKI I NIE ZAMIENILIBYŚMY JE NA INNE!!!                 Dominika Gabrysiak – uczennica klasy VI

Dzień Papieski w Szkole Podstawowej w Szydłowie
To był już XIII Dzień Papieski, a każdy wywołuje w nas wiele wzruszeń i wspomnień o CZŁOWIEKU, który zawsze 
zadziwiał i zadziwia świat. Tegoroczny DZIEŃ PAPIESKI przeżywaliśmy wraz z całym polskim Kościołem pod ha-
słem: JAN PAWEŁ II –PAPIEŻ DIALOGU.

Uczniowie naszej szkoły w czasie uroczystego apelu ukazali Ojca Świętego jako człowieka, który na różnych 
drogach swego życia, w różny sposób nawiązywał dialog z drugim człowiekiem. 

On nigdy nie bał się rozmawiać, a podejmując rozmowę zawsze szukał dobra człowieka. Kiedyś w czasie 
spotkania powiedział: „Mam taką zasadę, że każdego przyjmuję jako osobę, którą posyła Chrystus – jako tego, 
którego mi dał i zarazem zadał”.

Dialog „przez rozmowę”, spojrzenie, na migi - to wszystko wykorzystywał Ojciec Święty Jan Paweł II – dzisiaj 
patrzy na nas, na ile tym przykładem żyjemy,

„BO PRAWDZIWA MIŁOŚĆ NIE UMIERA, ONA NA ZAWSZE ŻYĆ BĘDZIE W NASZYCH SERCACH”
Apel zakończyliśmy zaśpiewaniem „Barki” przez małe i duże dzieci naszej szkoły. Siostra Zofia Kwass

Halloween w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Szydłowie

  W dniu 28 października 2013 r. w naszej szkole po raz kolejny odbyła się impreza z okazji święta Halloween. W 
tym roku szkolnym nauczyciel języka angielskiego Anna Gawron wraz z Samorządem Uczniowskim, prowadzo-
nym przez panią Celinę Wojtas, zorganizowała dyskotekę z licznymi konkursami. 

Wybrano i nagrodzono najciekawsze stroje halloween’owe oraz najzabawniejsze latarnie z dyni. I tym razem 
wybór był trudny, ponieważ konkursy te cieszą się bardzo dużą popularnością wśród uczniów, którzy z roku na 
rok wykazują się coraz większą pomysłowością. 

Dużo śmiechu i pozytywnych emocji dostarczyło również wyławianie jabłek ustami z miski z wodą na czas, 
zawijanie mumii na czas oraz karmienie kolegi jogurtem z zawiązanymi oczami. Sponsorem nagród był sklepik 
szkolny prowadzony przez panią Ewę Pilarską. Wszyscy dobrze się bawili, miłe wspomnienia z dyskoteki towarzy-
szyły uczniom jeszcze przez kolejne dni. 

Bawimy się za rok ! Anna Gawron –nauczyciel j. angielskiego

11 listopada w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Szydłowie
11 listopada to czerwona kartka w kalendarzu i dzień wolny od zajęć lekcyjnych – jak historię wydarzeń, które miały miejsce 95 lat temu, przybliżyć uczniom szkoły podstawowej? 

Tego trudnego zadania podjęli się uczniowie klasy IV. W prostych słowach wierszy i pieśni patriotycznych opowiedzieli na początku o tragicznych wydarzeniach z roku 1795. Scena, 
podczas której z szat upersonifikowanej Polski trzej zaborcy (uczniowie klasy V) zerwali, podarli i podeptali kartki z synonimami wyrazu WOLNOŚĆ, była bardzo wymowna. Nastrój 
rozpaczy pogłębiała dodatkowo odpowiednio dobrana muzyka. Następnie uczniowie pokazali trudną drogę, jaką przeszli polscy legioniści, by znaleźć się w wolnej Ojczyźnie, m.in. 
recytowali: „Synkowie moi, poszedłem w bój,/ Jako wasz dziadek i ojciec mój -/ Szukając drogi przez krew i blizny/ Do naszej wolnej Ojczyzny.”. 

Koniec I wojny światowej ogłosiło bicie dzwonów. Później młodzi artyści złożyli obietnicę nowo odrodzonej Polsce: „Swą nauką i pracą/ Służyć Tobie wiernie/ Będę pokonywać/ 
Złej historii ciernie./Byś ze swym narodem/ Wreszcie odpoczęła,/ Byś nam Polsko nasza,/ Nigdy nie zginęła.”. Brzmiały one bardzo sugestywnie. Występ zakończyła wzruszająca 
pieśń w wykonaniu Andrzeja Rosiewicza „Pytasz mnie”. 

Towarzyszyła jej przepiękna prezentacja zdjęć przedstawiających urodę polskiej ziemi – „TEJ OD INNYCH BLIŻSZEJ…”. Na pewno akademia była obrazową lekcją patriotyzmu. 
Uświadomiła młodym Polakom, że o wolną Ojczyznę należy dbać i to od nich zależy, jaka będzie Jej przyszłość.  J. Fornalczyk – Kocik – nauczyciel j. polskiego i historii

Zabawa Andrzejkowa SP SZYDŁÓW

W dniu 27.11.2013r w naszej szkole odbyła się zabawa andrzejkowa. Organizacją dyskoteki zajął się Samorząd 
Uczniowski, a wróżby przygotowała klasa IV. Wybór wróżb był ogromny, każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Najwięk-
szym powodzeniem cieszyło się lanie wosku. 

Wróżba ta polega na przelewaniu ciekłego wosku przez oczko od klucza do miski z wodą. Następnie wyjmuje 
się zastygłą figurę, przygląda się jej i odgaduje, co powstało. Było również wiele innych wróżb np. mogliśmy poznać 

imię partnera, którego kiedyś spotkamy, zrywaliśmy „losy” z drzewka szczęścia, a kwiaty, liczby, słomki i kolory także 
przepowiadały naszą przyszłość. 

Kiedy klasa IV skończyła nam wróżyć, wszyscy udaliśmy się na parkiet, aby trochę potańczyć oraz wziąć udział 
w konkursach m.in. taniec z balonem, gra w krzesełka i taniec na gazecie. Mimo że uczniowie z klasy VI mają naj-
większe stopy, a gazeta była bardzo mała, to właśnie im udało się wygrać. Autorkami konkursu byłam ja razem z 
moją koleżanką z klasy. 

Chłopcy z klasy V oraz VI zajęli się muzyką, przy której wszyscy świetnie się bawili. Na parkiecie królowały głównie 
dziewczęta z klasy IV, V i VI oraz uczniowie klas młodszych, którym kibicowali ich rodzice. Impreza okazała się ogrom-

nym sukcesem. Zabawa była bardzo udana. Z niecierpliwością czekamy na kolejne niespodzianki od samorządu.       Gabriela Gawron – uczennica kl. V
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30.09.2013r. odbyły się warsztaty metodyczne „Jak przeprowadzić 
bezpieczną i wartościową lekcję w terenie” z wykorzystaniem metody 
projektu .Warsztaty zorganizował Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Na-
uczycieli w Pabianicach we współpracy z nauczycielem geografii w Gim-
nazjum Beatą Zielińską. Gości w imieniu władz Gminy przywitała Pani 
Dyrektor Agnieszka Kiedrzyńska oraz gospodarz Pan Dyrektor Andrzej 
Stasiak. Nauczyciele wzięli udział w lekcji terenowej na przygotowanej 
ścieżce edukacyjnej. Wszyscy z zapałem wykonywali zadania wracając 
wspomnieniami do lat nauki oraz żywo dyskutowali nad problemem za-
pewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas trwania różnorodnych zajęć 
pozaszkolnych. Goście oprócz poznania walorów gminy Lutomiersk zo-
baczyli dorobek uczniów gimnazjum realizujących projekty edukacyjne 
związane z najbliższym regionem. Dziękujemy władzom gminy za przeka-
zanie materiałów promocyjnych dla uczestników warsztatów.

Opracowała p. Beata Zielińska

Jak przeprowadzić bezpieczną i wartościową 
lekcję w terenie - Gimnazjum Lutomiersk

 
 

 

 
W nadchodzący czas narodzin Bożego Dzieciątka 

życzymy: 

      by na żadnym stole wigilijnym nie zabrakło miłości, 

by nadzieja otulała chwile trudne, 

by codzienność pokazywała barwy tęczy, 

a światełko gwiazdy betlejemskiej wskazywało 

nam drogę ku prawdzie i dobroci. 

 
 

    
 
        Dyrekcja, pracownicy i młodzież 
     Szkoły Podstawowej im. Orła Białego 

                                     w Lutomiersku 
 
 

Grudzień 2013 
 
 

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.
(C.K. Norwid)

Życzymy Świąt w srebrnej bieli,
wypełnionych radością i miłością,

niosących spokój i nadzieję,
spędzonych w cieple rodziny

i pachnących ciastem.
Życzymy, aby zamiast śniegu

spadły gwiazdy,
aby w drodze do domu

na ramieniu przysiadł anioł
i wyzwolił dobro i nadzieję,

piękno i szczerość duszy,
przyjaźń i powodzenie.

WESOŁYCH ŚWIĄT! 
A w Nowym Roku wciąż nowych możliwości.

Cała społeczność ze Szkoły Podstawowej 
 im. A. Mickiewicza w Szydłowie 

Mikołajki SP Szydłów

Kiedy zaczyna się grudzień, wszystkie dzieci z niecierpliwością czekają 
na mikołajki. Okazuje się w ten dzień, nawet największe niedowiarki, któ-
re do tej pory negowały istnienie Mikołaja, liczą na prezent. W tym roku 
szkolnym naszym drogim uczniom z pomocą ich rodziców postanowiliśmy 
zrobić niespodziankę i zorganizowaliśmy wyjazd do fabryki bombek. 10 i 17 
grudnia każdy miał możliwość ozdobienia własnej bombki, by była niepo-
wtarzalna – jedyna na świecie i ozdobiła jego świąteczne drzewko. Wcze-
śniej skorzystaliśmy z przemiłego zaproszenia i wzięliśmy udział w imprezie 
mikołajkowej zorganizowanej przez Gminny Dom Kultury w Lutomiersku. 
Cieplutko dziękujemy za zaproszenie!

Młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku 
nagrała płytę z 14 kolędami. Oprawa muzyczna wraz nagraniem zosta-
ła przygotowana przez nauczyciela muzyki p. mgr. Grzegorza Chobota. 
Wśród kolęd znalazły się te bardzo popularne tj. „Wśród nocnej ciszy”, 
czy „Dzisiaj w Betlejem” lub mniej znane „Jakaś światłość nad Betlejem”. 
Wysłuchać również można kolędy po łacinie „Adeste Fideles”. Mamy na-
dzieję, że w wielu naszych domach święta upłyną wśród kolęd naszych 
wykonawców. Udostępniamy nagranie miejscowemu Ośrodkowi Zdrowia 
LUTMED.  W nagraniu udział wzięli: Emilia Augustyniak, Filip Barski, Zofia 
Błażejewska, Wiktoria Grabowska, Amelia Janiak, Milena Janiak, Wiktoria 
Kacprzak, Natalia Katafiasz, Patrycja Kądziela, Wiktoria Kosmala, Karina 
Krasińska, Liliana Łucka, Weronika Makowska, Matylda Solarska, Natalia 
Woskowicz.

W cichej stajence zdarzył się cud - SP Lutomiersk

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, 
prosimy o przyjęcie najlepszych życzeń. 

Niech Światło Betlejemskiej Gwiazdy wspiera każdego z Was
w działaniach mających na celu dobro drugiego człowieka 

i umiłowanej Ojczyzny. 
Niech Boża Dziecina chroni Was 
i naszych bliźnich od pożarów, 

klęsk żywiołowych, nieszczęśliwych  
wypadków i wszelkich zagrożeń. 

Niech Nowy Rok 2014 przyniesie wszystkim  
spokój, radość i dostatek

Prezes Zarządu Tadeusz Nowak
Wesołych Świąt



Strona 15 WIADOMOŚCILUTOMIERSKIE

INFORMACYJNY BIULETYN SAMORZĄDOWY

grudzień 2013

K a l e n d a r z y k
zebrań sprawozdawczo-wyborczych w jednostkach OSP 

z terenu gminy Lutomiersk w roku 2014.

 Lp. Nazwa jednostki Data zebrania godz.
 1. OSP Albertów 08.02.2014 18:00
 2. OSP Babice 01.03.2014 19:00
 3. OSP Bechcice 04.01.2014 17:00
 4. OSP Charbice 08.03.2014 17:00
 5. OSP Czołczyn 08.02.2014 16:00
 6. OSP Franciszków 15.03.2014 19:00
 7. OSP Jerwonice 01.02.2014 20:00
 8. OSP Kazimierz 01.03.2014 17:00
 9. OSP Lutomiersk 22.02.2014 16:30
 10. OSP Malanów 22.02.2014 18:00
 11. OSP Mianów 18.01.2014 19:00
 12. OSP Mirosławice 18.01.2014 17:00
 13.  OSP Orzechów 15.02.2014 17:00
 14. OSP Prusinowice 22.02.2014 18:00
 15. OSP Puczniew 15.02.2014 18:00
 16. OSP Stanisławów 26.01.2014 16:00
 17. OSP Szydłów 25.01.2014 17:00
 18. OSP Zdziechów 16.02.2014 16:00
 19. OSP Wygoda 08.03.2014 18:00

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż 
napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń 
wydanych przez Wójta Gminy przypominamy, 
że 31 stycznia 2014 r. upływa ustawowy 
termin do złożenia pisemnego oświadczenia 
o wartości sprzedaży napojów alkoholowych 
w punkcie sprzedaży w roku 2013 i wniesienia 
opłaty I raty za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych w 2014 r.

K O M U N I K A T
Urząd Gminy Lutomiersk informuje, że do 27 grudnia br. przyjmu-

je zgłoszenia od producentów rolnych, którzy chcą ukończyć dwu-
dniowy kurs chemizacyjny. 

Wszystkich zainteresowanych ukończeniem w/w kursu prosimy 
o zgłaszanie swego uczestnictwa do Gminnego Centrum Informacji 
Pl. Jana Pawła II nr 13 lub telefonicznie (043) 677-64-61, (043) 677-
64-59 w godz. 9.00-12.00. 

Szkolenie dwudniowe kierowane jest do producentów rolnych, 
którzy po raz pierwszy chcą uzyskac kwalifikacje z zakresu stosowa-
nia środków ochrony roslin

Urząd Gminy Lutomiersk przypomina również, że zaświadczenie 
o ukończenie kursu ważne jest przez 5 lat. Decyduje kolejność zgło-
szeń.

INFORMACJA
W dniach 05 – 09.12.2013 r. przez tereny naszego kraju wędrował 

orkan KSAWERY, wyrządzając liczne szkody i przyczyniając się do po-
ważnych awarii sieci energetycznych.

Gmina Lutomiersk także znalazła się w strefie jego działania. Wójt 
Gminy Lutomiersk podjął decyzję, aby na czas załamania pogody i 
częstych przerw w dostawie energii elektrycznej na naszym terenie 
zapewnić bezpieczeństwo zaopatrzenia mieszkańców w wodę po-
przez włączenie dodatkowego zasilania gminnej sieci wodociągowej 
z ujęcia wody Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów 
Łódzki. 

W wyniku takich działań pomimo częstych braków energii elek-
trycznej mieszkańcy Gminy Lutomiersk mieli zapewnioną dostawę 
wody pitnej bez zakłóceń.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH (obowiązuje od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014)

OBSŁUGIWANE MIEJSCOWOŚCI 
DZIEŃ WYWOZU ODPADÓW 

KOMUNALNYCH NIESORTOWANYCH LUB 
POZOSTAŁYCH PO SORTOWANIU

DZIEŃ WYWOZU ODPADÓW 
SORTOWANYCH SUCHYCH oraz 

SZKŁA

LUTOMIERSK, WRZĄCA 3 …........20.......Styczeń 
3............17......Luty
3............17......Marzec
1............22......Kwiecień
5............19......Maj
2............16…....Czerwiec

28 …..............Styczeń 
25...................Luty
25...................Marzec
29...................Kwiecień
27...................Maj
24...................Czerwiec

BABICZKI, BABICE, STANISŁAWÓW STARY i STANISŁAWÓW NOWY, WOLA PUCZNIEWSKA, 
MIANÓW, FRANCISZKÓW, MADAJE NOWE, ŻURAWIENIEC, ORZECHÓW, MALANÓW, 
CHARBICE GÓRNE, PUCZNIEW - LEONÓW, JEZIORKO, KAZIMIERZ (+ Zdziechów - ul. 
Rekreacyjna)

7….........21.......Styczeń 
4............18…....Luty
4............18.......Marzec
2............23…...Kwiecień 
6............20......Maj
3............17…...Czerwiec

27 ….............Styczeń 
24..................Luty
24..................Marzec
28..................Kwiecień 
26..................Maj
23..................Czerwiec

JERWONICE, CZOŁCZYN, PUCZNIEW, SZYDŁÓW, SZYDŁÓWEK, ZYGMUNTÓW, ZOFIÓWKA, 
CHARBICE DOLNE, ZDZIECHÓW, ZDZIECHÓW NOWY i ZDZIECHÓW KOLONIA, 
MIROSŁAWICE, ALBERTÓW.

8............22........Styczeń
5............19........Luty
5............19….....Marzec
3............24........Kwiecień
7............21........Maj
4............18........Czerwiec

27 ….............Styczeń
24..................Luty
24..................Marzec
28..................Kwiecień
26..................Maj
23..................Czerwiec

ZALEW, WYGODA MIKOŁAJEWSKA, MIKOŁAJEWICE, MIKOŁAJEWICE KOLONIA, 
DZIEKTARZEW, ANTONIEW, LEGENDZIN, BECHCICE-KOLONIA, BECHCICE-PARCELA, 
BECHCICE-WIEŚ, FLORENTYNÓW, PRUSINOWICE, PRUSINOWICZKI

8..........22........Styczeń
5..........19........Luty
5..........19….....Marzec
3..........24........Kwiecień
7..........21........Maj
4..........18.......Czerwiec

28 …..............Styczeń
25...................Luty
25...................Marzec
29...................Kwiecień
27...................Maj
24...................Czerwiec
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