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Z okaZji Świąt Bożego NarodZeNia
pragNiemy prZekaZać NajserdecZNiejsZe życZeNia:

Niech NadchodZące Święta
Będą dla państwa NieZapomNiaNym cZasem

spędZoNym BeZ poŚpiechu, trosk i Zmartwień.
życZymy, aBy upłyNęły w spokoju i radoŚci,

wŚród rodZiNy i prZyjaciół.
a w NadchodZącym Nowym 2011 roku życZymy

dużo Zdrowia i sZcZęŚcia.
Niech Nie opusZcZa państwa pomyŚlNoŚć

i spełNią się NajskrytsZe marZeNia.

 prZewodNicZący rady gmiNy lutomiersk wójt gmiNy lutomiersk
 tadeusZ rychlik wraZ Z radNymi tadeusZ Borkowski wraZ Z pracowNikami
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UROCZYSTE SESJE VI KADENCJI RADY GMINY LUTOMIERSK
1 grudnia 2010 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku odbyły się dwie uroczyste 

sesje RADY GMINY LUTOMIERSK VI Kadencji W sesji uczestniczyli wszyscy nowo wybrani Radni Gminy 
Lutomiersk Sołtysi, Przewodniczące KGW i Rad Sołeckich, Wójt Gminy Pan Tadeusz Borkowski, Sekretarz 
Gminy Pan Leszek Filipiak, Skarbnik Gminy Pani Ewa Duszyńska, obsługa prawna urzędu gminy w osobie mec. 
Małgorzaty Byczyńskiej, oraz mieszkańcy Gminy.

W sesji udział wzięli zaproszeni goście: dyrektorzy szkół, kierownicy jednostek organizacyjnych, kierownicy 
referatów Urzędu Gminy.

Otwarcia I Sesji Rady dokonała Pani Leokadia Bujnowicz, która na początku powitała wszystkich radnych, 
zaproszonych gości oraz mieszkańców przybyłych na sesję. 

Następnie głos zabrała Pani Iwona Podstawczyńska – Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Luto-
miersku, która przedstawiła informację z przebiegu wyborów.

Pani Przewodnicząca GKW poinformowała, iż GKW została powołana do przeprowadzenia i wyborów do 
rady gminy oraz wyborów wójta. Po ustaleniu wyników wyborów przewodnicząca GKW przekazała wyniki wy-
borów do rady i na wójta Komisarzowi Wyborczemu w Łodzi dnia 22 listopada br. Po sprawdzeniu prawidłowości 
ustalenia wyników wyborów Komisarz Wyborczy w Łodzi podał do wiadomości publicznej wyniki wyborów do 
rad na obszarze województwa łódzkiego obwieszczeniem z dnia 23 listopada 2010 r.

Dla wyboru rady gminy Lutomiersk utworzono 12 okręgów wyborczych, z których łącznie wybierano 15 rad-
nych. 

Ponadto nowo wybranym radnym Gminy Lutomiersk wręczyła stosowne zaświadczenia informujące o wy-
borze.

Pani Leokadia Bujnowicz poinformowała, że zgodnie z art. 23 a ustawy o samorządzie gminnym radni przed 
przystąpieniem do wykonywania mandatu składają ślubowanie oraz przedstawiła zasady składania ślubowania. 
Złożenie ślubowania przez radnych jest bezwzględnym warunkiem umożliwiającym radnemu przystąpienie do 
wykonywania uprawnień wynikających z mandatu radnego. Odmowa złożenia ślubowania oznacza nieodwra-
calne zrzeczenie się mandatu.

Po odczytaniu przez Panią Bujnowicz roty wywołani kolejno radni na stojąco wypowiedzieli zdanie „Ślubuję, 
tak mi dopomóż Bóg”.

Po złożeniu ślubowania radni przystąpili do wyboru Przewodniczącego Rady gminy Lutomiersk oraz dwóch wiceprzewodniczących. W głosowaniu tajnym radni 
wybrali, na Przewodniczącego Rady Pana Tadusza Rychlika, na stanowisko wiceprzewodniczących Panią Grażynę Paczkowską i Panią Leokadię Bujnowicz. Ustalono 
również składy osobowe stałych  Komisji Rady Gminy Lutomiersk.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Lutomiersk:
a) Pan Augustyniak Mieczysław  - Przewodniczący 
b) Pani Rzetelska Ewa  - Wiceprzewodniczący 
c) Pani Kubik Elżbieta - członek
Pan Sromecki Zdzisław Marek - członek
Pan Pęśko  Zbigniew Stanisław - członek
Pan Kądziela Piotr - członek

Komisja Mienia Komunalnego, Finansów 
i Inwestycji Rady Gminy Lutomiersk:

Pan Barański Sławomir Przewodniczący
Pan Pęśko  Zbigniew Stanisław Wiceprzewodniczący
Pani Wiśniewska Agata Helena członek
Pan Sromecki Zdzisław Marek członek
Pan Augustyniak Mieczysław członek
Pan Kręzel Paweł członek
Pan Stefański Grzegorz członek

Komisja Spraw Lokalnych Rady Gminy Lutomiersk
Pani Wiśniewska Agata Helena Przewodniczący
Pani Kubik Elżbieta Wiceprzewodniczący
Pan Barański Sławomir członek
Pan Stefański Grzegorz członek
Pan Błażejewski Marcin  członek
Pani Rzetelska Ewa członek
Pan Fisiak Andrzej Jacek członek

Na drugiej uroczystej sesji, która odbyła się w tym samym dniu Pani Iwona Podstawczyńska wręczyła Panu Wójtowi Tadeuszowi Borkowskiemu zaświadczenie o 
wyborze na Wójta Gminy Lutomiersk. Pan  Wójt złożył ślubowanie  o następującej treści: „Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności 
prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy.” „Tak mi dopomóż Bóg.”

Następnie Wójt w swoim  wystapieniu powiedział:
„Szanowni Państwo! Wybory Samorządowe 2010 za nami.
Mieszkańcy Gminy Lutomiersk już 21 listopada zadecydowali o składzie personalnym nowej Rady Gminy oraz wybrali Wójta Gminy Lutomiersk. Dokonali także wyboru 

radnych do Rady Powiatu Pabianickiego i Sejmiku Województwa Łódzkiego. Po raz kolejny Mieszkańcy Gminy obdarzyli mnie zaufaniem oddając swoje głosy na mnie i 
na kandydatów na radnych z Komitetu Wyborczego Wyborców Tadeusza Borkowskiego. 

Dziękuję wszystkim wyborcom z Gminy Lutomiersk za wzięcie udziału w Wyborach Samorządowych.
Dziękuję również kontrkandydatom na Wójta Gminy Lutomiersk. Wszystkim wybranym, gratuluję!
Ponad 53 procentowa frekwencja wyborcza odnotowana w Naszej Gminie, wyższa o 6 punktów procentowych od średniej krajowej dobrze świadczy o zainteresowaniu 

sprawami publicznymi i poczuciu obywatelskości Mieszkańców Gminy.
Po złożeniu ślubowań Radni i Wójt rozpoczynają VI kadencję Samorządu Gminnego. Życzę aby ta kadencja była równie owocna jak miniona V Kadencja.
Na progu nowej kadencji deklaruję współpracę z całą Radą Gminy, z Sołtysami , Przewodniczącymi Rad Sołeckich, z Parafiami z terenu gminy, z Księżmi Salezjanami, 

z Dyrekcjami Szkół, z Zarządami Jednostek OSP, z Kołami Gospodyń Wiejskich, z Kołem Związku Emerytów i Rencistów, z całym Środowiskiem Samorządowym, dla 
dobra i w interesie Społeczności Lokalnej. 

Będę konsekwentnie realizował założenia swojego programu wyborczego, którego głównym celem jest dalszy dynamiczny rozwój Gminy Lutomiersk.”
Przewodniczący w imieniu Rady Gminy złożył Panu Wójtowi życzenia owocnej pracy  i współpracy z Radą Gminy przez nadchodzące cztery lata dla dobra i rozwoju 

lokalnej społeczności. 

Wydawca: Gmina Lutomiersk, 95-083 Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II 11 
Adres redakcji: Urząd Gminy Lutomiersk 95-083 Lutomierska, Pl. Jana Pawla II 11, tel: 043 677 50 11, e-mail: ug@lutomiersk.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Pacholak
Miejsce i data wydania: Lutomiersk, 21.12.2010 r. r. Wydanie zamknięto: 21.12.2010  r.
Informujemy wszystkich korespondentów, że materiały przyjmujemy tylko w formie elektronicznej. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrze-
ga sobie prawo do skrótów.                                                                           Druk: Drukarnia offsetowa StarCo  Zgierz, ul. Łódzka 89, tel. 42 630 51 30 
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Wybory do Samorządu Gminy Lutomiersk
Dla wyboru rady gminy Lutomiersk utworzono 12 okręgów wyborczych, z których łącznie wybierano 15 radnych. W głosowania wzięło udział 3164 wyborców, którym wydano 
karty do głosowania, co stanowi 53,33% uprawnionych do głosowania..Zarejestrowano 54 kandydatów do Rady Gminy Lutomiersk.

WYNIKI WYBORÓW DO RADY GMINY LUTOMIERSK
Okręg wy-
borczy nr

Nr listy Nr na li-
ście

Nazwisko i Imiona Nazwa komitetu Liczba głosów ważnych 
oddanych na kandydata

% głosów 
ważnych

Mandat

1 5 1 Plesińska Sylwia KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 32 17,11% Nie

1 16 1 Kubik Elżbieta KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW T BORKOWSKIEGO 100 53,48% Tak

1 17 1 Zwolińska Alicja Anna KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA 55 29,41% Nie

2 4 1 Błażejewski Marcin Rafał KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP 260 43,12% Tak

2 5 1 Krzywania Jadwiga Krystyna KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 142 23,55% Nie

2 5 2 Gara Zbigniew KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 142 23,55% Nie

2 5 3 Kręzel Paweł KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 150 24,88% Tak

2 16 1 Bujnowicz Ryszard Stefan KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW T BORKOWSKIEGO 141 23,38% Nie

2 16 2 Gąsiorowska-Kłąb Sabina KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW T BORKOWSKIEGO 90 14,93% Nie

2 16 3 Paczkowska Grażyna Jadwiga KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW T BORKOWSKIEGO 171 28,36% Tak

2 18 1 Bujnowicz Mirosław KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JÓZEFA WIADERKA 80 13,27% Nie

2 18 2 Izydorczyk Marian Piotr KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JÓZEFA WIADERKA 31 5,14% Nie

2 18 3 Mielczarek Władysław Kazimierz KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JÓZEFA WIADERKA 33 5,47% Nie

2 19 1 Chrzanowski Krzysztof Jacek KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "LUTOMIERSK GMI-
NA NASZYCH MARZEŃ"

59 9,78% Nie

3 5 1 Sprusiński Włodzimierz KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 70 14,61% Nie

3 5 2 Knigawka Alicja Marianna KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 53 11,06% Nie

3 16 1 Rzetelska Ewa Teresa KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW T BORKOWSKIEGO 286 59,71% Tak

3 16 2 Wiśniewska Agata Helena KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW T BORKOWSKIEGO 359 74,95% Tak

3 17 1 Antoniewicz Elżbieta KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA 43 8,98% Nie

3 18 1 Bielicka Helena Genowefa KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JÓZEFA WIADERKA 51 10,65% Nie

3 18 2 Wawrzyniak Arletta KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JÓZEFA WIADERKA 31 6,47% Nie

4 5 1 Kwapiszewska Ewelina Anna KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 19 8,48% Nie

4 16 1 Pęśko Zbigniew Stanisław KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW T BORKOWSKIEGO 130 58,04% Tak

4 18 1 Sroczyński Przemysław KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JÓZEFA WIADERKA 75 33,48% Nie

5 5 1 Wiosna Tomasz Bogusław KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 27 15,25% Nie

5 16 1 Augustyniak Mieczysław KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW T BORKOWSKIEGO 94 53,11% Tak

5 18 1 Wojtunik Tadeusz KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JÓZEFA WIADERKA 56 31,64% Nie

6 5 1 Michalak Tadeusz Marek KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 12 7,50% Nie

6 16 1 Stefański Grzegorz Marian KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW T BORKOWSKIEGO 58 36,25% Tak

6 17 1 Włosiak Przemysław Marcin KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA 41 25,63% Nie

6 18 1 Jóźwiak Andrzej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JÓZEFA WIADERKA 49 30,63% Nie

7 5 1 Adrianowski Marek Lucjan KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 27 15,08% Nie

7 16 1 Barański Sławomir KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW T BORKOWSKIEGO 87 48,60% Tak

7 17 1 Swat Danuta Halina KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA 29 16,20% Nie

7 18 1 Trojanowska Monika KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JÓZEFA WIADERKA 36 20,11% Nie

8 5 1 Kowalska Krystyna Władysława KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 20 12,90% Nie

8 16 1 Sromecki Zdzisław Marek KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW T BORKOWSKIEGO 93 60,00% Tak

8 18 1 Malinowski Stanisław Marian KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JÓZEFA WIADERKA 42 27,10% Nie

9 5 1 Fisiak Andrzej Jacek KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 102 43,78% Tak

9 16 1 Mróz Stanisław Zbigniew KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW T BORKOWSKIEGO 55 23,61% Nie

9 18 1 Michalska Aleksandra KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JÓZEFA WIADERKA 76 32,62% Nie

10 5 1 Przyrowska Halina Maria KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 17 8,17% Nie

10 16 1 Bujnowicz Leokadia KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW T BORKOWSKIEGO 131 62,98% Tak

10 21 1 Opara Andrzej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA OPARY 60 28,85% Nie

11 5 1 Klimkiewicz Cezary Grzegorz KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 15 7,18% Nie

11 16 1 Urbańczyk Stanisław Mieczysław KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW T BORKOWSKIEGO 74 35,41% Nie

11 18 1 Matuszczak Arkadiusz Piotr KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JÓZEFA WIADERKA 41 19,62% Nie

11 20 1 Kądziela Piotr KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA KĄDZIELA 79 37,80% Tak

12 5 1 Jędrzejka Krystyna Stanisława KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 42 16,28% Nie

12 16 1 Rychlik Tadeusz KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW T BORKOWSKIEGO 145 56,20% Tak

12 18 1 Sokołowski Antoni Józef KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JÓZEFA WIADERKA 71 27,52% Nie

Wybory WóJta GmINy LUtomIersK
L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów 

oddanych na 
kandydata

% głosów Wybrany

1 Borkowski Tadeusz Zygmunt 53 wyższe Kazimierz, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego 1844 59.41% Tak

2 Rządziński Robert Roman 51 wyższe Lutomiersk, nie należy do partii politycznej 416 13.40% Nie

3 Wiaderek Józef Kazimierz 55 wyższe Zdziechów, nie należy do partii politycznej 844 27.19% Nie

Źródło: www.pkw.gov.pl
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Radni Gminy 
Lutomiersk 

nowej kadencji 
samorządowej 

2010-2014  
dziękują  

wyborcom  
za udzielone 

zaufanie  
i poparcie. 

RADNI GMINY 
LUTOMIERSK

WYNAGRODZENIE WÓJTA 
I DIETY RADNYCH BEZ ZMIAN

Dnia 13 grudnia 2010r. radni uchwalili wynagrodzenie Wójta 
Gminy Lutomiersk, które pozostaje na nie zmienionym poziomie 
i wynosi 9 384,00 zł brutto co daję kwotę netto 

6 609,68 zł. (Uchwała Nr III/6/10 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 
13 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta 
Gminy Lutomiersk).

Diety dla radnych również nie uległy zmianie.

Za udział w posiedzeniach rady gminy diety otrzymują: 

1) radny - w wysokości 150 zł 

2) sołtys – w wysokości 80 zł.

Za udział w posiedzeniach komisji rady gminy diety otrzymują: 

1) przewodniczący poszczególnych komisji rady gminy - w wy-
sokości 250 zł,

2) zastępcy przewodniczących poszczególnych komisji rady 
gminy - w wysokości 200 zł.

3) członkowie komisji rady gminy - w wysokości 150 zł.

Przewodniczący Rady Gminy za udział w pracach rady gminy 
i komisjach rady gminy otrzymuje zryczałtowaną dietę w wyso-
kości 1200 zł miesięcznie.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy za udział w pracach rady 
gminy otrzymuje zryczałtowaną dietę w wysokości 800 zł mie-
sięcznie.

(Uchwała Nr III/9/2006 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 11 grudnia 
2006r. w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet 
dla radnych za udział w pracach organów Gminy Lutomiersk).

Podziękowanie
dla Mieszkańców
Gminy Lutomiersk

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lutomiersk! Dziękuję za wzięcie udziału 
w Wyborach Samorządowych 2010. Ponad 53 procentowa frekwencja wy-
borcza odnotowana w Naszej Gminie, wyższa o 6 punktów procentowych od 
średniej krajowej dobrze świadczy o zainteresowaniu sprawami publicznymi 
i poczuciu obywatelskości Mieszkańców Gminy. 
Szczególnie dziękuję wyborcom, którzy oddali głosy na moją osobę jako 
kandydata na Wójta Gminy Lutomiersk oraz na kandydatów na radnych 
z mojego Komitetu Wyborczego. 
Wspólny sukces wyborczy jaki osiągnęliśmy z moim Komitetem w tegorocz-
nych Wyborach Samorządowych odbieram jako pozytywną ocenę pracy 
Wójta Gminy i Rady Gminy w okresie 2006r.-2010r.
Zaufaliście mi Państwo po raz kolejny. Postaram się tego zaufania nie za-
wieść. Deklaruję dalszą aktywną i uczciwą pracę na rzecz rozwoju gminy 
i podnoszenia poziomu życia jej mieszkańców.

Tadeusz Borkowski

Podziękowanie
Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom Gminy Lutomiersk, 
którzy obdarzyli mnie zaufaniem i zagłosowali na moją osobę pod-
czas wyborów  samorządowych  do Rady Powiatu Pabianickiego.

Krzysztof Pacholak
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Dnia 6 grudnia w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury , jak co roku , dzieci ze Szkoły Podstawowej z Lutomierska , Kazimierza 
i Szydłowa świętowały „Mikołajki”. Tematyka świąteczna przewijała się w konkursach i piosenkach prezentowanych przez aktorów scen 
łódzkich .Przedstawienie  było przyjęte przez dzieci z ogromną radością i nagrodzone wielkimi brawami .Po przedstawieniu  Mikołaj  
obdarował wszystkie dzieci słodkimi upominkami. To miłe przedpołudnie uświadomiło wszystkim jak blisko są już święta. Poniżej przed-
stawiamy fotorelację z imprezy:

MIKOŁAJKI 2010
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OfICJAlNE
ZAkOńCZENIE

I EDYCJI pROJEkTu 
„kROk W pRZYsZłOść”

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Lutomiersku zakończył 
I edycję projektu systemowego 
„Krok w przyszłość” współfinanso-
wanego przez UE w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany był od 1maja 
2010r do 31grudnia 2010 r. Celem 
projektu było zwiększenie aktyw-
ności zawodowej i społecznej osób 
bezrobotnych korzystających z po-
mocy Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Lutomiersku. W projekcie wzięło 
udział 10 kobiet i 4 mężczyzn. 

W trakcie szkoleń beneficjenci 
nabyli umiejętności psychospo-
łeczne. Zdobyli wiedzę w zakresie 
metod poszukiwania pracy, zasad 
sporządzania pisemnej oferty dla 
pracodawcy oraz komunikacji inter-
personalnej. Wszyscy uczestnicy 
szkolenia ukończyli kurs zawodo-
wy pt. „sprzedawca-fakturzysta”.
Zajęcia odbywały się w przyjaznej 
atmosferze. 

W trakcie warsztatów benefi-
cjenci zawarli nowe przyjaźnie oraz 
pojawiło się widoczne zacieśnienie 
więzi pomiędzy uczestnikami pro-
jektu. 

W dniu 15 grudnia 2010 r. od-
było się uroczyste spotkanie pod-
sumowujące projekt. W spotkaniu 
udział wziął Pan Tadeusz Borkow-
ski – Wójt Gminy Lutomiersk, Pan 
Krzysztof Pacholak- Radny Powiatu 
Pabianickiego, pracownicy Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Lutomiersku 
oraz beneficjenci. 

Firma szkoląca Enviro wręczy-
ła uczestnikom projektu dyplomy 
ukończenia kursu oraz drobne 
upominki. Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Lutomiersku za-
mierza realizować kolejne projekty 
w przyszłym roku.

AKCJA  Z I M A
Akcję ZIMA 2010/2011 na terenie  Gminy Lutomiersk prowadzi:
Referat Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Zamówień Publicznych:
Insp. Krystyna Łuczak tel. służbowy (43) 6775-011 wew. 116 w godz. 7.30-15.30 (w dni robocze ).
W dni wolne od pracy utudnienia na drogach gminnych  związane z opadami śniegu należy zgła-
szać na następujący numer alarmowy kom. 696-208-043.
Bezpośrednio zimowym utrzymaniem:
-  drogi wojewódzkiej 710 Łódż – Konstantynów – Szadek kieruje Rejon Dróg  Wojewódzkich 

w Poddębicach, Obwód Drogowy w Zygrach tel. (043) 678 – 69 – 85;
-  dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Lutomiersk kieruje Starostwo Powiatowe 

w Pabianicach, Wydział Dróg i Mostów, tel. alarmowy  605 223 808. Poniżej wykaz dróg powia-
towych na terenie Gminy Lutomiersk:

I. PIERWSZA KOLEJNOŚĆ ZIMOWEGO UTRZYMANIA
1. dr nr 3300E Lutomiersk – Wodzierady 3,5 km 18.120 m2

2. dr nr 3301E Lutomiersk – Janowice 4,4 km 22.485 m2

3. dr nr 3314E Lutomiersk – Czołczyn – Szydłów 8,6 km 44.975 m2

4. dr nr 3314E Lutomiersk – Porszewice 6,2 km 31.070 m2

5. dr nr 3709E Kałów – Lutomiersk
(od drogi wojewódzkiej do granic Powiatu) 19,5 km 99.486 m2

6. dr nr 5166E Lutomiersk – Babice Duże
(od drogi wojewódzkiej do granic Powiatu) 3,9 km 20.017 m2

7. dr nr 1112E Babice – Babiczki 2,0 km 9.000 m2

8. dr nr 3315E Charbice – Malanów 3,5 km 17.500 m2

9. dr nr 3706E Kuciny – Kwiatkowice (w granicach Powiatu) 6,1 km 31.110 m2

10. dr nr 3719E Sarnów – Malanów 1,8 km 6.315 m2

Razem 59,5 km, 300.078 m2

STANDARD 4 – jezdnia odśnieśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach
decydujących o możliwości ruchu.
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.) właściciele nieruchomości , do których przylegają chodniki położo-
ne wzdłuż nieruchomości  zobowiązani są do zapewnienia możliwości bezpiecznego poruszania 
się pieszych (oczyszczają  ze śniegu i lodu chodniki ).

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
W dniu  3 listopada 2010 r. na sesji nadzwyczajnej Rada Gminy Lutomiersk podjęła jednogłośnie 

Uchwałę  NR LVI/392/10 Rady Gminy Lutomiersk  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Dziektarzew, 
Mikołajewice, Wygoda Mikołajewska w Gminie Lutomiersk; 

Uchwałę NR LVI/394/10 Rady Gminy Lutomiersk w sprawie uchwalenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Franciszków, 
Żurawieniec Leonów, Mianów, Wola Puczniewska, Puczniew i Zygmuntów w Gminie Lutomiersk; 

Uchwałę  NR LVI/396/10  Rady Gminy Lutomiersk  w sprawie uchwalenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Zdziechów, 
Stanisławów Nowy, Stanisławów Stary, Albertów w Gminie Lutomiersk.

Wójt Gminy Lutomiersk przedstawił uchwały wraz z załącznikami i dokumentacją prac plani-
stycznych  Wojewodzie Łódzkiemu w celu oceny zgodności z przepisami prawnymi. Organ nadzoru 
zweryfikował plany pozytywnie. Jedynie w części zostało wydane rozstrzygnięcie nadzorcze do 
uchwały Rady Gminy Lutomiersk z dnia 3 listopada 2010 r. NR LVI/394/10 w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geo-
dezyjnych  Franciszków, Żurawieniec Leonów, Mianów, Wola Puczniewska, Puczniew, Zygmuntów 
w Gminie Lutomiersk, w części dotyczącej terenów oznaczonych symbolami: 5ML, 6ML i 7ML 
w obrębie geodezyjnym Franciszków, 12 ML w obrębie geodezyjnym Żurawieniec Leonów oraz 
1RM i 4RM w obrębie geodezyjnym Puczniew.  

W/w  uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zo-
stały przekazane do publikacji i wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ich ogłoszenia  w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
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11 Listopada
Tradycyjnie jak co roku od złożenia wiązanek  kwiatów i zapalenia zniczy w miejscach pamięci na terenie gminy Lutomiersk   przez władze samorzą-

dowe i zaproszonych gości, rozpoczęły się  obchody Święta Niepodległości. O godzinie 10.00 w Kościele Parafialnym w Lutomierska została odprawiona 
uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny. Po jej zakończeniu wszyscy udali się do Gminnego Ośrodka Kultury na akademię z okazji Święta Odzyskania 
Niepodległości - „Podróż przez historię” przygotowaną przez uczniów Szkoły Podstawowej w Szydłowie.W związku z bardzo ważnym świętem w historii 
narodu polskiego wybrani uczniowie  z klas II – VI zaprosili 10. listopada wszystkich uczestników gminnej uroczystości Święta Odzyskania Niepodległości 
do podróży w czasie, podczas której przypomnieli najistotniejsze wydarzenia dla naszej Ojczyzny. 

Na początku młodzi aktorzy: D. Michalak, S. Adriańczyk, A. Kierzkow-
ski przekonywali wszystkich zebranych, że: „Dzisiaj wielka jest rocznica-…
Tym, co zmarli za Ojczyznę, Hołd wdzięczności Polska składa”. Później 
przewodnicy wędrówki: A. Frank i D. Stasiak spotkali m.in. ułana (P. Ad-
riańczyk), żołnierza z warszawskiej szkoły podchorążych (M. Chmielecki), 
kosyniera (P. Twardowski), legionistę (D. Bilski) – wielkich patriotów, którzy 
walczyli o wolność dla przyszłych pokoleń. Tragedię niektórych  przedsta-

wionych wydarzeń pogłębiały dziewczęta (M. Gajdka, I. Sobolczyk, E.Górecka, J. Szkudlarek, P. Gąsiorowska) ubrane w czarne suknie i recytujące z 
właściwą intonacją wiersze. Jednak i one wniosły symbol nadziei w czasach tak trudnych dla polskiego narodu – świece, które płonęły już do końca 
przedstawienia pozostawione na scenie. Apogeum żałoby nastąpił, gdy troje uczniów (N. Plesińska, D. Kotkowski, P. Antczak) odgrywających role wład-
ców państw, które dokonały rozbioru Rzeczypospolitej, podarło mapę naszej Ojczyzny na trzy części.  Fragment utworu F. Chopina odtworzony po tym 
symbolicznym wydarzeniu, był bardzo wymowny i przejmujący. Młodzi aktorzy przypomnieli też fakt, że podczas zaborów polskie dzieci nie mogły używać 
w szkole ojczystego języka. 

I wreszcie po wielu latach walk, uciemiężenia przyszedł wymarzony dzień wolności. Ogłosił to jeden z uczniów mocnym, dumnym głosem: „Polsko, nie 
jesteś Ty już niewolnicą!”. Następnie uczennice z kl. IV: J. Bańkowska i M. Chmielecka słowami wiersza opisały piękno naszego kraju: „Gdy zobaczysz 
płowe wrzosy/Rozbłyskane w kroplach rosy/To jest Polska./Kiedy drogim jest ci w życiu/ Żyto srebrne przy księżycu/To jest Polska”. Na koniec P. Twardow-
ski wspólnie z chórem i pozostałymi aktorami  zaśpiewał  refleksyjną, chwytającą za serce piosenkę „Kwiaty polskie”, która wycisnęła łezkę niejednemu 
słuchaczowi. 

Piękna recytacja, doskonała gra aktorska (przygotowanie p. J. Fornalczyk – Kocik), dobrze dobrane stroje z epok, które wyszły spod zręcznych palców 
p. C. Wojtas, świetnie wykonane pieśni patriotyczne przez uczniów z kl. II i III (dyrygowanie p. E. Pilarska) oraz sugestywna dekoracja (p. J. Nieoczym) 
dały razem widowisko, które na pewno zapadło w pamięć wielu widzom.       Oprac. K. Pacholak i Pani J. Fornalczyk – Kocik

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
wszystkim podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Lutomiersku
spokojnych, zdrowych i radosnych Świąt,
pogodnej atmosfery w rodzinnym gronie

oraz wszelkiej pomyślności 
Życzy

Dorota Pabjańska kierownik GOPS
wraz z Pracownikami 

Radosnych Świat Bożego Narodzenia
przepełnionych spokojem, miłością i rodzinnym

ciepłem oraz pomyślności i sukcesów
w Nowym 2011 Roku

życzy
Zarząd Koła Gminnego Związku Emerytów

i Rencistów w Lutomiersku

Linia tramwajowa 43BIS i zajezdnia Brus ma już 100 lat
W sobotę 18 grudnia, w godzinach 11.00 - 15.00 odbyły się  obchody stulecia linii tramwajowej 43BIS i zajezdni Brus. Miejscem obchodów pod 

honorowym patronatem marszałka województwa łódzkiego, wspólnie organizowanych przez gminy: Konstantynów Łódzki, Lutomiersk i Łódź, Tram-
waje Podmiejskie Sp. z o.o. i Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi, była m.in: pętla na ul. Północnej w Łodzi, zajezdnia na Brusie i Galeria 
Konstantynów. Uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku. 
17 grudnia 1910 roku Konstantynów z Łodzią połączono elektryczna linią tramwajową.
Program obejmował 
11:20 – odjazd tramwaju (skład 5N+5ND) z pętli w Łodzi przy ul. Północnej
12:00 – oficjalny wjazd tramwaju (skład 5N+5ND) do zajezdni Brus, zwiedzanie zajezdni, występ kapeli Konstantynowiacy 
12:30 – odjazd tramwaju z zajezdni Brus do Konstantynowa Łódzkiego 
13:00 – oficjalny wjazd tramwaju na przystanek przy Galerii Konstantynów, spotkanie w galerii Ogród Sztuki (Konstantynów Łódzki, ul. Jana Pawła II 9)
13:00 - 15.00 – koncerty, występy, wystawa rysunków i zdjęć dokumentujących historię linii i zajezdni (Konstantynów Łódzki, ul. Jana Pawła II 9)
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śluBOWANIE klAs pIERWsZYCH W GIMNAZJuM 
IM. lEsZkA CZARNEGO W luTOMIERsku.

Dnia 13 października 2010 roku odbyło się ślubowanie nowoprzyjętych gimnazjalistów. 
Uczniowie z powagą wysłuchali słów ślubowania i złożyli uroczystą przysięgę na Sztandar 
Szkoły. Miłą niespodziankę przygotowali koledzy z Samorządu Uczniowskiego- W sposób 
humorystyczny zaprezentowali "Dekalog ucznia".

śWIęTO NIEpODlEGłOśCI W GIMNAZJuM 
IM. lEsZkA CZARNEGO W luTOMIERsku.
9 listopada 2010 roku w murach naszej szkoły odbyła się uroczysta akademia, przygo-

towana przez uczniów klas I i II, z okazji Święta Niepodległości.Był to montaż poetycko- 
muzyczny pt. "Ta, co nie zginęła, czyli radość z odzyskanego śmietnika". Zaskakujący dla 
odbiorców okazał się pomysł symbolicznego rozdarcia mapy Polski przez postacie ubrane 
na czarno- zaborców (podklad muzyczny- ciężka muzyka metalowa). Oprócz tradycyjnych 
piosenek Legionowych pojawił się również repertuar współczesny. Brawurowo wykonała 
piosenkę "Miejcie nadzieję" i "Pytasz mnie" Edyta Mrozowska- uczennica klasy III c.

Prawdziwym odkryciem wokalnym okazał się Łukasz Chęciński z klasy III a. Uczeń, 
tak wzruszająco zaśpiewał piosenkę "Moja modlitwa", iż otrzymał owacje od zgromadzo-
nej publiczności. Młodzież naszego gimnazjum z powagą wysłuchała montażu, a słowa 
Karola Wojtyły " Słaby jest lud, jeśli godzi się ze swoją klęską, gdy zapomina, że został 
posłany, by czuwać, aż przyjdzie jego godzina" na zawsze pozostaną w pamięci młodych 
ludzi, którzy zdali celująco egzamin z dorosłości.

Godziny wciąż powracają na wielkiej tarczy historii.
Uroczystość przygotowali: p. Magdalena Żmijewska, p. Sławomir Kułak i p. Piotr Zga-

niacz. Opiekunowie młodzieży serdecznie dziękują p. Krystynie Wdówce za nieocenioną 
pomoc w przygotowaniu akademii.

Tekst opracowały:p. Magdalena Żmijewska i p. Malgorzata Wybór.

 „GÓRA GROsZA” XI EDYCJA
„PrZyJdź. ZaPytaJ. doradź. PocIesZ. to NIeWIeLe KosZtUJe.

beZINteresoWNa Pomoc – W dZIsIeJsZych cZasach „toWar” defIcytoWy.”
Akcja Góra Grosza organizowana była w całej Polsce i trwała od 22 listopada do 3 

grudnia 2010r. Nasze gimnazjum, jak co roku, brało udział w zbiórce pieniędzy na szla-
chetny cel. Tym razem będą one przeznaczone na pomoc dla najbardziej potrzebujących 
domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka i zawodowych rodzin zastępczych.

Nasza szkoła zebrała 444,39zł. Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs dla poszczegól-
nych klas na największą ilość zebranych pieniędzy. 

Wygrała klasa IIIa, II miejsce zajęła klasa IIa, a III miejsce przypadło klasie IIc.
Wyniki konkursu ogłoszono podczas finału Tygodnia Wolontariatu w gimnazjum. Zwy-

cięzcy otrzymali symboliczne dyplomy, bo przecież nie o wielkie nagrody tu chodziło, a 
o dar naszych serc, bezinteresowna pomoc jest bowiem najcenniejszą i najsolidniejszą 
pompką naszej wartości.

M. Żmijewsk

pROfIlAkTYkA ZACHOWAń
Zwiększenie poziomu świadomości tak ważnego społecznie problemu jakim jest 

agresja i przemoc wymaga podejmowania przez szkołę różnorodnych działań. Realizo-
wany przez Gimnazjum Program – „System Zapobiegania Problemowym Zachowaniom 
Uczniów” jest skuteczną metodą wychowawczą,a w tym roku szkolnym wspierany jest 
przez działania wynikające z udziału szkoły w V edycji Programu „Szkoła bez przemocy”. 
Przesłaniem Programu jest Kodeks, którego zasadą jest konieczność budowania wspól-
noty szkolnej, której członkami są wszyscy uczestnicy szkolnego życia: uczniowie, na-
uczyciele, rodzice.

Podczas Tygodnia Wolontariatu /06.12.2010r.-10.12.2010r./ organizowanego w ra-
mach Programu, uczniowie uczestniczyli w działaniach związanych z wolontariatem: 

-  Spotkania z liderem wolontariuszem, wysłuchanie znanych w kraju wolontariuszy 
np.J. Ochojska, A. Dymna.

-  Udział w warsztatach: plastycznych, muzycznych, teatralnych.
-  Obejrzenie filmików nt. Wolontariatu, nakręcenie własnego.
-  Włączenie rodziców w działania .
-  Udział w akcji „Góra Grosza ”i zadaniach Fundacji „Pomóż Ty” 
Prezentacja działań odbyła się 10.12.2010r. podczas spotkania całej społeczności 

szkolnej.
Tydzień Wolontariatu dał początek do działań  wolontaryjnych  tym, którzy okazują 

wrażliwość i empatię. Inicjatywa utworzenia na terenie szkoły Koła Wolontariusza spotkała 
się z dużym zainteresowaniem uczniów.

Jak co roku w szkole realizowany jest Program” Żyj bez ryzyka ADIS”.
W Programie uczestniczyli uczniowie wszystkich klas – odbyły się zajęcia edukacyjne, 

udostępniono uczniom materiały tematyczne, pojawiły się gazetki tematyczne. Odbył się 
również konkurs, na który składały się: test wiedzy, prezentacje multimedialne. Najlepszy-
mi okazały się zespoły klas – I I b, I I I b, I I c. Gratulujemy.

Zdzisława Ignatowicz, Eżbieta Brodowic

Informacja Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych – Sekcja Lutomiersk.
W dniu 23.10.2010 r. odbyło się zebranie członków sekcji PZHGP w Lutomiersku. Tematem zebrania było podsumowanie sezonu lotowego 2010.
Poniżej podajemy wyniki w lotach gołębi dorosłych oraz wyniki w lotach gołębi młodych w 2010 r:
W LOtach gOłębi dOrOsłych:
 Zbigniew Czołczyński – mistrz  Tadeusz Zbrożyński – I vicemistrz  Zbigniew Maurer – II vicemistrz
W LOtach gOłębi MłOdych:
 Zbigniew Czołczyński - mistrz  Tadeusz Zbrożyński - I vicemistrz  Przemysław Zakrzewski - II vicemistrz
Najlepszego lotnika wywalczył gołąb kol. Zbigniewa Czołczyńskiego. Prezes Sekcji Przemysław Zakrzewski ufundował także puchar dla mistrza gołębi rocznych, który wywalczył kol. 

Tadeusz Zbrożyński. Ponad to pierwsze trzy gołębie z każdego lotu zostały uhonorowane dyplomami. Gratulujemy kolegom hodowcom wyników, pięknych pucharów oraz dyplomów. 
Wszystkim kolegom hodowcom życzymy sukcesów w latach następnych. Zapraszamy miłośników gołębi do wstępowania do naszej sekcji.

W siedzibie PZHGP w Oddziale Pabianice odbyła się miła uroczystość uhonorowania naszego członka kol. Józefa Paczkowskiego z okazji jubileuszu 50- lecia przynależności do 
PZHGP. Jubilatowi wręczono piękny puchar i kwiaty oraz odśpiewano kilkakrotnie sto lat. 

Z okazji zbliżających się Świąt Panu Wójtowi, Radzie Gminy, pracownikom samorządowym, 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

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 na najpiękniejszą ozdobę choinkową. Prace laureatów 
konkursu zostały umieszczone na drzewku świątecznym, które stoi w holu. Konkurs przygoto-
wały: p. I. Podstawczyńska i p. B. Kacprzak.

W tradycję szkoły wpisała się wspólna dla całej społeczności wigilia. Spotkanie, któremu 
towarzyszy rodzinna atmosfera rozpoczyna się od wysłuchania fragmentu Biblii, mówiącego o 
Narodzeniu Pana Jezusa.

Po wysłuchaniu życzeń składanych przez panią Annę Skępską – dyrektora szkoły i gości, 
uczniowie otrzymują opłatki. Aby przybliżyć wydarzenia z przed tysięcy lat dzieci wystawiają 
pełne religijnych treści, ale i humoru i tańca ,,Jasełka’’ pod kierunkiem p. I. Białeckiej – kate-
chetki.

Mali aktorzy, odgrywając role świętej rodziny, aniołów i pasterzy przypominają ponadczaso-
we 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 świą-
teczne stoły. 

W blasku kolorowo ubranych choinek przełamują się opłatkiem, wybaczają drobne przewi-
nienia oraz składają życzenia wszystkiego co najlepsze. 

Spożywają tradycyjne, postne potrawy, śpiewają kolędy i recytują bożonarodzeniowe wier-
sze. Podczas wigilii obecni są rodzice, którzy chętnie pomagają uczniom w przygotowaniach.

DZIEń pApIEskI
Dnia 19.10.2010 roku obchodziliśmy w szkole 32 rocznicę wyboru Jana Pawła II na Stolicę 
Piotrową. Montaż słowno – muzyczny z tej okazji przygotowali uczniowie klasy V. Wspo-
minał on podniosły moment po decyzji konklawe, najważniejsze osiągnięcia pontyfikatu, 
pielgrzymki do Ojczyzny oraz wskazówki ewangeliczne Ojca Świętego. Wielkie zaintereso-
wanie wzbudziła scena przedstawiająca rozmowę Jana Pawła II z Ali Agcą w więzieniu w 
wykonaniu Damiana Stasiaka (papież) i Pawła Twardowskiego (Ali Agca). Słowo mówione 
montażu było przeplatane ulubionymi pieśniami papieża: „Barka”, „Abba Ojcze”, „Tak mówił 
papież” , „Matko Boża z Nazaretu”, „Spójrz Ojcze nasz”.

Opracowała Bożena Pinkiewicz – Gusta

Z ŻYCIA SZKÓŁ

Niech zbliżający się czas narodzenia 
Bożego Dzieciątka 

będzie ciągłym oczekiwaniem spełnienia tego, co dobre i szlachetne. 
Niech ta kruszynka cudownie poczęta przygarnie nasze serca i każdy 

poranek wykąpie radością istnienia. 
Niech ukaże drogę pewną, gdy szukamy jej zbłąkani i smutni. 

Niech pomoże otworzyć się na tych, którzy drżą samotnie. 
Niech obdarzy bogactwem miłowania, które rozjaśni drogę ku dobroci i 

prawdzie. 
Życzą: 

Dyrekcja i społeczność Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku

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

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



Strona 9 WIADOMOŚCILUTOMIERSKIE

INFORMACYJNY BIULETYN SAMORZĄDOWY

grudzień 2010

Z ŻYCIA SZKÓŁ
pOCIąG sApIE… - WYCIECZkA DO kRAkOWA

Sobota 16 października 2010 roku – przed Szkołą Podstawową w Szydłowie ruch mimo go-
dziny szóstej. Moc samochodów, tłum rodziców oraz dzieci, bo i wydarzenie niecodzienne: 
wycieczka do Krakowa… pociągiem (organizatorki wyjazdu: Ewa Pilarska, Celina Wojtas, 
Jolanta Nieoczym, Jolanta Fornalczyk – Kocik zebrały prawie pięćdziesięcioosobową gro-
madę). Ostatnie buziaki, przestrogi rodziców i najpierw jazda autobusem na łódzki dworzec. 
Wreszcie bilety w ręku, zajęte miejsca i stuk kół pociągu  tak miły dla ucha, że niejednemu 
uczestnikowi opadła powieka podczas kilkugodzinnej podróży, jednak byli i tacy, którym 
emocje wynikające z tego, iż pierwszy raz mieli możliwość przemieszczania się w ten spo-
sób, nie pozwoliły zasnąć. W Krakowie, jak prawdziwy król wraz z orszakiem, grupa została 
poprowadzona przez przewodnika Drogą Królewską na Rynek Główny. Pierwszym celem 
zwiedzania był kościół Mariacki. Oczywiście wielkie wrażenia na dzieciach zrobił ołtarz 
dłuta Wita Stwosza, zachwycający kunsztem wyrzeźbionych scen oraz złotą polichromią 
odbijającą światło. Po wyjściu z kościoła niespodzianka: rozległ się znany z radia hejnał. 
Dzieci pomachały hejnaliście i ruszyły dalej  w kierunku Wawelu. Miały okazję obejrzeć 
sarkofagi znajdujące się w katedrze, a także jej podziemiach. Trochę dłużej zatrzymały 
się przy miejscu ostatniego spoczynku Adama Mickiewicza (patron naszej szkoły) oraz 
pary prezydenckiej, która zginęła w katastrofie smoleńskiej. Później sprawdzian dla nóg: 
pokonanie mnóstwa schodów i wejście na dzwonnicę, na szczycie której umieszczony jest 
dzwon Zygmunta. Nikt z uczestników nie zrezygnował z tej eskapady, bo przecież każdy 
chciał dotknąć serca dzwonu, by zapewnić sobie spełnienie życzenia. Po tylu trudach nad-
szedł czas na posiłek, który zregenerował nadwątlone siły, bo smok wawelski czekał już z 
utęsknieniem, co wyraził obłokiem ognia na nasz widok. I… sesja zdjęciowa: obok smoka, 
pod, na… Niestety czas przeznaczony na zwiedzanie kurczył się niemiłosiernie, więc ostat-
nie zakupy, bo przecież bez nich wyjazd nie byłby kompletny. Mimo kilkunastu minut na ten 
cel przeznaczonych, nasi uczniowie sprawili się na medal, bo wyposażyli się w „smocze” 
maskotki, miecze i inne pamiątki z grodu Kraka. 

Wreszcie po dniu pełnym niezapomnianych wrażeń powrót do domu trochę zatłoczo-
nym pociągiem i żale dzieci, że to już koniec – myślę, iż to najlepsza recenzja naszej 
jednodniowej wycieczki.  

opac. J. Fornalczyk - Kocik
Organizatorki wycieczki do Krakowa dziękują Paniom: Agnieszce Sęczkowskiej, 

Agnieszce Frank i Dorocie Maruniak za pomoc w opiece nad dziećmi podczas wyjazdu, 
anielską cierpliwość oraz miłe towarzystwo. 

śWIęTO EDukACJI NARODOWEJ W sZkOlE pODsTA-
WOWEJ IM. ADAMA MICkIEWICZA W sZYDłOWIE

13 października 2010 r. już od rana w szkole panowała świąteczna atmosfera. Ten wy-
jątkowy dzień rozpoczął się wyborami do Samorządu Szkolnego. Po efektownej kampa-
nii przedwyborczej brać uczniowska wybrała nowe władze, którym ustępujący Samorząd 
przekazał symboliczne insygnia władzy.Świeżo wybranym członkom Samorządu życzymy 
sukcesów, a tym, którzy muszą odejść – dziękujemy i wierzymy, że odnajdą się w podobnej 
roli w gimnazjum.

Po zakończeniu wyborów rozpoczęły się uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej, którą uświetnili swoją obecnością: ks. Proboszcz Andrzej Chmielecki, Wójt Gminy 
Tadeusz Borkowski, Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Rychlik, Pani Skarbnik Gmi-
ny Ewa Duszyńska oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Uczniowie (pod czujnym okiem 
pani C. Wojtas) przygotowali dla wszystkich pracowników szkoły pełen humoru program 
artystyczny. Do każdego nauczyciela skierowali wierszyk oraz piosenkę z odpowiednio do-
branym tekstem. Wszyscy pamiętamy (a zwłaszcza Pani Jola Fornalczyk-Kocik) żarliwe 
przyrzeczenia składane przez ucznia klasy V: „Kochana Pani Polonistko, ja dla Pani zrobię 
wszystko! Choćbym w męczarniach miał skonać, będę po nocach kuł „Redutę Ordona”. 
Więc może teraz Pani już więcej mnie nie zgani? Zamiast miernej lub trójeczki postawi 
szóstki i piąteczki?”Uczniowie nie zapomnieli również o pracownikach obsługi i emerytach, 
którym również dedykowali wiersze i piosenki. Jak zwykle nasi wychowankowie dowiedli, 
że potrafią śpiewać i nie brakuje im humoru. Te cechy kształtują się już u najmłodszych 
uczniów klasy O, którzy uroczo zaprezentowali się w piosence „Dzisiaj po krakowsku”. Na 
zakończenie uczniowie wręczyli nauczycielom, pracownikom obsługi oraz zaproszonym 
gościom kwiaty. Miłą niespodzianką był dla wszystkich przepyszny tort – prezent od Rady 
Rodziców.

Dziękujemy – to były piękne chwile.

śWIęTO pIERWsZAkÓW
Tradycyjnie 13 X to bardzo ważny dzień dla uczniów klasy I, bo tego dnia , jak śpiewali: 

„ślub będziemy brać ze szkołą”. Pokonując tremę, zaprezentowali krótki program artystycz-
ny, w którym pokazali, jak wiele już umieją. Następnie dwanaścioro, pięknie wystrojonych 
pierwszoklasistów,  w obecności całej społeczności szkolnej i zaproszonych gości złożyło 
uroczyste ślubowanie, a Pani Dyrektor pasowała ich na uczniów naszej szkoły. Na znak 
przynależności do braci uczniowskiej otrzymali tarcze i legitymacje szkolne. Prezentów 
tego dnia było znacznie więcej. Pierwszaków obdarowali także goście z Urzędu Gminy, 
Rada Rodziców oraz Samorząd Szkolny. Świąteczny nastrój podtrzymali rodzice pierw-
szaków, przygotowując słodki poczęstunek w klasie, w której dzięki nowym mebelkom jest 
kolorowo i przyjemnie. 

Panu Wójtowi Tadeuszowi Borkowskiemu oraz wszystkim, którzy pomagali w urządza-
niu klasy, uczniowie wraz z wychowawczynią serdecznie dziękują. 

Opracowała Dorota Gajzler

CZARY MARY, CZARY MARY …
Dawniej w andrzejki, czyli w wigilię świętego Andrzeja, bawiły się tylko dziewczęta. Chciały 
dowiedzieć się, kiedy wyjdą za mąż; poznać imię i charakter przyszłego małżonka.

Kawalerowie mieli swoje święto 24 listopada. Z pytaniami o imię przeznaczonej im nie-
wiasty udawali się do świętej Katarzyny, opiekunki śmiałków pragnących się ożenić.

Dziś chłopcy zrezygnowali z obchodzenia katarzynek. Wspólnie z dziewczętami bawią 
się 30 listopada. U nas w szkole magiczne spotkanie andrzejkowe odbyło się 25 listopa-
da. 

Już dzień wcześniej zainteresowanie uczniów wzbudzała „gwiezdna ściana”, za którą 
korytarz przybrany zwisającymi z sufitu gwiazdami stwarzał nastrój tajemniczości. Taką 
scenerię wyczarowały dla nas Panie Jolanta Nieoczym i Barbara Filipiak, za co bardzo 
dziękujemy. 

Czarnoksiężnik Artur wraz ze swoimi przyjaciółmi (uczniami klasy piątej) zapraszał do 
wspólnych wróżb. Wrzucając monetę do „studni”, uczniowie ćwiczyli rzut do celu, zapewnili 
sobie spełnienie wróżb i co najważniejsze zasilili konto „Góry grosza” (pieniędzy zbiera-
nych na rzecz dzieci z rodzinnych domów dziecka). Rzucając kości, dowiedzieli się, co 
ich czeka w najbliższej przyszłości, przekuwając serce, poznali imię przyszłej żony/męża, 
losując przedmiot spod tajemniczych miseczek, dmuchając w wiatraczek, poznali odległą 
przyszłość.

Największą frajdę sprawiły wróżby – niespodzianki. Losując kolorowe papierowe łó-
deczki, dowiedzieli się, czego mają się wystrzegać, a zabawkę otrzymywali w prezencie. 
Każdy uczestnik otrzymał wylosowany kolorowy kotylion z ilustracją symbolizującą wyko-
nywany w przyszłości zawód, nie było też uczniów, którzy odeszli bez woskowej, własno-
ręcznie ulanej figurki. 

Wróżba z butów wyłoniła 2 pary: dziewczynkę i chłopca z klas młodszych i z klas star-
szych, którzy jako pierwsi spośród wszystkich uczniów naszej szkoły wyjdą za mąż/ożenią 
się, chłopcy zostali udekorowani kolorowymi muszkami, a dziewczynki wiankami z kwiatów. 
Im też dedykowany był pierwszy utwór zachęcający wszystkich do wspólnej zabawy.

Muzykę przygotował Bartek z klasy szóstej i muszę mu pogratulować, ponieważ utwory 
były doskonale dobrane, wspaniale bawili się zarówno „zerówkarze” jak i najstarsi ucznio-
wie naszej szkoły

Dziękuję bardzo wróżbitom, czyli uczniom klasy piątej, którzy przygotowali tyle cieka-
wych wróżb i niespodzianek oraz ich rodzicom za to, że każde dziecko miało niecodzienny 
strój i akcesoria niezbędne do wróżenia. 

Opiekun SU i współorganizator zabawy Celina Wojtas

IZBA WspOMNIEń 
– HIsTORIA NA WYCIAGNIęCIE RękI

Kiedy Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Szydłowie obchodziła 70-tą rocznicę 
powstania, właśnie na tę okazję została przygotowana „Izba Wspomnień”. 

Eksponaty do naszego minimuzeum zostały zgromadzone dzięki naszym nauczycie-
lom, rodzicom, a także przyjaciołom szkoły. Nasi darczyńcy często „przekopując” strychy 
własnych domów, a czasami i sąsiadów, przynieśli wiele ciekawych przedmiotów, na któ-
rych czas wyrył swoje imię. 

Wszystkie mają swoją własną historię, którą można odczytać z rys, śladów po korni-
kach, załamań. Część elementów dekoracyjnych, mebli, a nawet i strojów została wyko-
nana wielkim nakładem wysiłku i czasu przez pracowników szkoły. Dzięki nim podczas 
zwiedzania Izby przenosimy się w czasie do wnętrza chaty sprzed 100 lat, dawnej szkoły 
i dworku szlacheckiego. 

,,Izba Wspomnień” spełnia  doskonałą pomoc dydaktyczną podczas lekcji, na których 
chcemy naszym uczniom przybliżyć warunki życia, pracy ich dziadków, pradziadków. Wte-
dy historia, naszej małej ojczyzny, nie jest już przecież tak odległa, bo jest na wyciągnięcie 
ręki.

W ostatnim czasie z nauczycielem opiekującym się minimuzeum współpracę nawiązał 
pan Witold Tchórzewski – muzealnik, pomysłodawca i współtwórca Szkolnego Muzeum 
Gwizdka w Gwizdałach” – który w ramach opracowania pisanego na Uniwersytecie War-
szawskim w Instytucie Historii Sztuki prowadzi badania dotyczące funkcjonowania szkol-
nych placówek muzealnych w Polsce. Mamy nadzieję, że na efekty współpracy nie trzeba 
będzie długo czekać i będą obustronne.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia „Izby Wspomnień”. Cieszy-
łyby nas też przedmioty, które mogłyby wzbogacić wystawę, znalazłyby na pewno godne 
miejsce wśród innych eksponatów.

opiekun „Izby Wspomnień” J. Fornalczyk – Kocik

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Wójtowi, Ra-
dzie Gminy, Pracownikom Gminnego Ośrodka Oświaty w Lutomiersku, 
Rodzicom naszych uczniów oraz Przyjaciołom szkoły wielu głębokich, 
radosnych przeżyć w gronie najbliższych, pogody ducha, zwolnienia 
oddechu, pełnego prezentów Mikołaja powozu oraz w nadchodzącym 
Nowym Roku 2011 szczęścia i pomyślności w każdym dniu.

dyrektor, Nauczyciele, Pracownicy oraz Uczniowie 
szkoły Podstawowej im. adama Mickiewicza w szydłowie

 Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
 Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?
 Dlaczego śpiewamy kolędy?

 Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.
 Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
 Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.
 Dlatego, żeby sobie przebaczać.
                                                  ks. Jan Twardowski

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
Wielu łask Bożych na ten wspaniały czas Narodzenia Pańskiego.

Aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej 
atmosfery, a Nowy Rok przyniósł zdrowie, szczęście i pomyślność.

życzy
Dyrektor Gimnazjum im. Leszka Czarnego

wraz z całą szkolną społecznością
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ORZEŁ  AGROBIZNESU DLA FIRMY „JAMIR”
14 grudnia br. w Domu Literatury odbył się   XXXIII fi-

nał konkursu „Orzeł Agrobiznesu”. Orzeł Agrobiznesu to 
nagroda Agencji Promocyjno-Wydawniczej EMS przy-
znawana od 2001 dla firm z branży rolno-spożywczej 
i jej otoczenia za sukces rynkowy. Nagrodę otrzymują 
firmy posiadające udokumentowany sukces rynkowy 
potwierdzony wynikami badań ankietowych prowadzo-
nych w wybranych miastach. Przy ocenie brana jest 
pod uwagę skuteczność wchodzenia z nowymi pro-
duktami na rynek, umiejętność prowadzenia negocja-
cji handlowych, sposób promocji, tworzenie wizerunku 
firmy przyjaznej konsumentowi i użytkownikowi, dobra 
współpraca z władzami samorządowymi. Nominacje 
przyznawane są na podstawie rekomendacji przedsta-
wionych przez  przedstawicieli samorządów lokalnych i 
inne instytucje i osoby godne zaufania, laureatów Orła 
Agrobiznesu z poprzednich edycji..

Dbając o prestiż Nagrody Kapituła konkursowa co 
roku przyznaje nie więcej niż 15 Orłów Agrobiznesu firmom z całej Polski. W tym roku wśród laureatów znalazła 
się  firma „JAMIR” z Bechcic. Zakłady Mięsne „JAMIR” są  jednym z najnowocześniejszych zakładów mięsnych 
w Polsce. Działają  zarówno  na rynku lokalnym jak i na  terenie kraju.   Zakłady Mięsne „JAMIR”  posiadają 
bogaty asortyment wyrobów wędliniarskich. Firma jest największym lokalnym pracodawcą aktywnie przyczynia-
jącym się do  zmniejszenia bezrobocia w gminie. Aktywnie uczestniczy też w jej życiu społecznym.  „JAMIR”  
ma też  uprawnienia eksportowe na teren całej Unii Europejskiej. Jest stale unowocześniany i modernizowany. 
W uroczystym wręczeniu statuetek wzięli udział Pan Mirosław Sobieraj właściciel firmy JAMIR oraz Wójt Gminy 
Lutomiersk Tadeusz Borkowski, który otrzymał tytuł srebrnego Promotora Orłów Agrobiznesu.

Opr. Krzysztof Pacholak

Wigilia dla podopiecznych 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej  w Lutomiersku

Boże Narodzenie to czas szcze-
gólny ,z którym wiąże się wiele wspa-
niałych tradycji , zwyczajów i spotkań 
rodzinnych.

To okres wiary, nadziei, pojednania 
i wybaczania. Nie wyobrażamy so-
bie Bożego Narodzenia  bez białego 
opłatka, wieczerzy wigilijnej, choinki 
czy życzeń.

W tym szczególnym  czasie  nie 
zapominamy o  osobach samot-
nych, chorych i niepełnosprawnych. 
Dlatego jak co roku spotykamy się 
w Klasztorze Księży   Salezjanów w 
Lutomiersku na Spotkaniu Wigilijnym 
zorganizowanym przez Wójta Gminy  
Lutomiersk i Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej  

W spotkaniu udział wzięli przedsta-
wiciele władz samorządowych gminy 
i powiatu:
•   Pan Tadeusz Borkowski Wójt Gminy  

Lutomiersk
 •  Pan Tadeusz Rosiak - Członek Za-

rządu Powiatu Pabianickiego
 •  Pani Leokadia Bujnowicz- Z-ca Prze-

wodniczącego RG
 •  Pani Grażyna Paczkowska   -  Z-ca 

Przewodniczącego RG
 •  Ksiądz Franciszek Jaciubek -Pro-

boszcz Parafii w Mikołajewicach.
Spotkanie rozpoczęło się 17 grud-

nia 2010 r.  mszą  świętą o godz.10,00 
którą celebrował ksiądz Arkadiusz 
Piotrowski.

Po mszy  świętej wszyscy za-
proszeni goście udali się na przy-
gotowaną wieczerzę.  Pan Tadeusz 
Borkowski Wójt Gminy Lutomiersk 
złożył wszystkim przybyłym gościom  
serdeczne życzenia świąteczne i no-
woroczne. Na zakończenie spotkania 
obdarowano   wszystkich  upominka-
mi  ze słodyczami.

Sporządziła D.Pabjańska   

KOMUNIKAT!!!
Urząd Gminy Lutomiersk in-

formuje, że na przełomie m-ca 
lutego i marca 2011 r. zorgani-
zowany zostanie w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Lutomiersku 
kurs chemizacyjny dla osób 
stosujących środki ochrony ro-
ślin oraz producentów rolnych 
nabywających środki zaliczane 
do bardzo toksycznych i tok-
sycznych. Wykłady poprowadzą 
pracownicy Łódzkiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego oraz 
Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
w Łodzi.

Koszt uczestnictwa w kursie 
wynosi 80 zł od osoby.

Wszystkich zainteresowanych 
ukończeniem w/w kursu prosimy 
o zgłaszanie swojego uczest-
nictwa do Gminnego Centrum 
Informacji Plac Jana Pawła II nr 
13 (pokój nr 4) lub telefonicznie 
43 677 64 61 w terminie do 31 
stycznia 2011 roku. Decyduje 
kolejność zgłoszeń. Urząd Gmi-
ny przypomina również, że za-
świadczenie o ukończeniu kursu 
ważne jest przez 5 lat.

TELEFON: 43 677-59-69
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W 2011 ROKU RUSZA NOWY NABÓR
WNIOSKÓW NA MODERNIZACJĘ

GOSPODARSTW ROLNYCH.

W związku z ogłoszeniem informacji o naborze wniosków 
dla działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" na 
stronie internetowej ARiMR udostępniony został formularz 
wniosku o przyznanie pomocy w wersji PROW 121/10/01 
oraz dokumenty mu towarzyszące, które stanowią podstawę 
do ubiegania się o przyznanie pomocy w tym naborze. 

W 2011 r. wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 
121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 będą 
przyjmowane w terminie od dnia 3 stycznia 2011 r.  do dnia:

·  17 stycznia 2011 r.*) - w województwach: lubuskim, opol-
skim, podlaskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i za-
chodniopomorskim,

·  28 stycznia 2011 r. - w województwach: dolnośląskim, ku-
jawsko-pomorskim, lubelskim, łódzkim, małopolskim, ma-
zowieckim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim, przy 
czym przez pierwsze 14 dni terminu naboru wniosków*) 
w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, 
lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowiec-
kim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, 
śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i zachod-
niopomorskim mogą być  składane wyłącznie wnioski o 
przyznanie pomocy na realizację operacji dotyczących 
priorytetu "środki towarzyszące restrukturyzacji sektora 
mleczarskiego", o którym mowa w art. 16a ust. 1 lit. e roz-
porządzenia Rady (WE) nr 1698/2005. 

*) Zgodnie z § 10 ust. 3 ww. rozporządzenia przez pierwsze 
14 dni naboru wniosków o przyznanie pomocy składane będą 
wyłącznie wnioski na realizację operacji dotyczącej priorytetu 
"środki towarzyszące restrukturyzacji sektora mleczarskiego". 
W związku z tym, iż 14. dzień naboru wniosków w ramach 
priorytetu "środki towarzyszące restrukturyzacji sektora mle-
czarskiego", przypada  w niedzielę (16 stycznia 2011 r.), ma-
jąc na uwadze przepis Art. 115 K.C. "Jeżeli koniec terminu do 
wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo 
za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego", wniosko-
dawcy będą mogli składać wnioski w ramach ww. priorytetu 
także w poniedziałek (17 stycznia 2011 r.) i uznane będzie to 
za złożenie wniosku w 14-dniowym terminie. 

Będzie to trzeci nabór wniosków na działanie "Modernizacja 
gospodarstw rolnych"  finansowane z PROW 2007 - 2013. 

Więcej informacji na stronie www.arimr.gov.pl

Wszystkim Druhom i Sympatykom OSP
Życzenia radosnych Świąt Bożego

Narodzenia,
odpoczynku w rodzinnym gronie,

oraz pasma sukcesów
i spełnienia najskrytszych marzeń
w nadchodzącym Nowym Roku

składa w imieniu Związku Gminnego OSP RP w Lutomiersku
Prezes Zarządu Tadeusz Nowak

Pokaz sztucznych ogni.
Mieszkańcy Gminy Lutomiersk powitają Nowy 2011 r. pokazem 

sztucznych ogni. W sylwestrową noc, punktualnie o północy rozpocz-
nie się na Placu Jana Pawła II fajerwerkowy spektakl, który będzie 
trwać około 10 min. Życząc Szczęśliwego Nowego Roku zapraszam 
do obejrzenia pokazu.

Wójt Gminy Lutomiersk
Tadeusz Borkowski

Drodzy Uczniowie, Pracownicy Oświaty, 
Władze Samorządowe Gminy Lutomiersk

Za oknem śnieg, mrok i chłód, a w naszych sercach rodzi się przy-
jemne uczucie ciepła i błogiego spokoju. To magia świąt Bożego Naro-
dzenia sprawia, że zapominamy o codziennych troskach i kłopotach, 
odrywamy się od powszednich spraw.

Na te najbardziej rodzinne święta w imieniu swoim i pracowników 
Gminnego Ośrodka Oświaty w Lutomiersku życzę, by w każdym domu 
zawsze gościła miłość i nadzieja, by te przepiękne chwile można było 
spędzić w radosnej atmosferze, przy cudnych dźwiękach polskich kolęd. 

By ta niezwykła moc świąt odkryła drzemiące w każdym z nas niewy-
czerpane pokłady życzliwości i dobroci oraz sprawiła, iż każdy nadcho-
dzący dzień przepełniony będzie radością i optymizmem.

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

Dyrekcja i pracownicy 
Gminnego Ośrodka Oświaty w Lutomiersku

K a l e n d a r z y k
zebrań sprawozdawczo-wyborczych  w jednostkach OSP z terenu 
gminy Lutomiersk na rok 2011.

Lp. Nazwa jednostki Data zebrania godz.
1. OSP Albertów 22.01.2011 1800

2. OSP Babice 26.02.2011 1700

3. OSP Bechcice 15.01.2011 1700

4. OSP Charbice 15.01.2011 1700

5. OSP Czołczyn 19.02.2011 1700

6. OSP Franciszków 05.03.2011 1900

7. OSP Jerwonice 06.01.2011 1800

8. OSP Kazimierz 15.01.2011 1700

9. OSP Lutomiersk 26.02.2011 1700

10. OSP Malanów 29.01.2011 1700

11. OSP Mianów 30.01.2011 1700

12. OSP Mirosławice 19.02.2011 1700

13. OSP Orzechów 05.02.2011 1700

14. OSP Prusinowice 26.02.2011 1800

15. OSP Puczniew 05.02.2011 1800

16. OSP Stanisławów 29.01.2011 1800

17. OSP Szydłów 12.02.2011 1700

18. OSP Zdziechów 20.02.2011 1500

19. OSP Wygoda 05.03.2011 1800

KOMUNIKAT
Informujemy , iż od kwietnia 2010 r. w ramach realizacji Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Prze-
ciwdziałania Narkomanii w Gminie Lutomiersk, dwa razy w miesiącu - w 
czwartki – w godz. 14.00-16.00, w Gminnym Ośrodku Kultury, pok. nr 2 w 
Lutomiersku pełni dyżury Pani psycholog, która służy pomocą terapeutycz-
ną osobom mającym problemy przede wszystkim z nadużywaniem alkoholu 
oraz udziela pomocy psychologicznej rodzinom w których występują proble-
my uzależnień.

NARODOWY SPIS POWSZECHNY 
LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011

Gminne Biuro Spisowe w Lutomiersku informuje, że w 2011 roku zosta-
nie przeprowadzony  Narodowy  Powszechny Spis Ludności i Mieszkań. 

Obchód przedspisowy odbędzie się w dniach 01.03.2011 – 17.03.2011
Spis właściwy zostanie przeprowadzony w okresie od 1 kwietnia do 30 

czerwca 2011 roku.
Więcej informacji na stronie www.stat.gov.pl 



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


