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Wybory sołeckie
Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie. Zebranie 

wiejskie ze swojego grona wybiera Sołtysa i Radę Sołecką w liczbie 3-7 
osób. Organem wykonawczym jest Sołtys, którego działalność wspomaga 
Rada Sołecka. Kadencja organów sołectwa trwa cztery lata.

W związku z upływem kadencji w okresie od 18 stycznia do 18 lutego 
2011 r. w poszczególnych miejscowościach Gminy Lutomiersk odbyły się 
zebrania wiejskie, podczas których mieszkańcy sołectw dokonywali wyboru  
sołtysa i rady sołeckiej.

W wielu sołectwach zebrania wiejskie odbywały się w drugim terminie.   
W czterech Sołectwach zebrania wiejskie dokonały wyboru nowych  sołty-
sów. Są to następujące osoby:

- Pan Jerzy Maurer Sołtys Sołectwa Babice,
- Pan Marek Adrianowski Sołtys Sołectwa Franciszków,
- Pani Krakowiak Ewa Sołtys Sołectwa Malanów,
- Pani Joanna Woźniak Sołtys Sołectwa Legendzin,
W Sołectwie Florentynów na dzień składania „Wiadomości Lutomier-

skich” nie dokonano jeszcze wyboru organów sołectwa.
Poniżej publikujemy wykaz sołectw wraz z osobami, które zostały wy-

brane na Sołtysa.
 

Lp. Imię i Nazwisko Sołtysa Sołectwo
  1. Kowalski Piotr Albertów

  2. Gara Zenon Antoniew

  3. Jerzy Maurer Babice

  4. Alicja Rajch Babiczki

  5. Leokadia Bujnowicz Bechcice

  6. Stańczyk Janina Charbice Dolne

  7. Grzegorz Stolarski Charbice Górne

  8.  Kubik Elżbieta Czołczyn

  9.  Krawczyk Ryszard Dziektarzew

10. Nie dokonano wyboru Sołtysa Florentynów

11. Adrianowski Marek Franciszków

12. Beata Gąsiorowska Jerwonice

13. Rzetelska Ewa Kazimierz

14. Bujnowicz Ryszard Lutomiersk

15. Jeziorski Wojciech Madaje Nowe

16. Krakowiak Ewa Malanów

17. Dorota Barańska Mianów

18. Janusz Antoniewski Mikołajewice

19. Grabowska Danuta Mirosławice

20. Andrysiak Władysław Orzechów

21. Ostrowska Teresa Aleksandra Prusinowice

22. Joanna Woźniak Legendzin

23. Włosiak Teresa Puczniew

24. Walisiak Zdzisław Stanisławów Stary

25. Chojczak Józef Szydłów

26. Michalski Mieczysław Szydłówek

27. Cierpikowski Marian Wola Puczniewska

28. Rychlik Tadeusz Wrząca

29. Teresa Magnuska Zalew

30. Wojtunik Tadeusz Zdziechów

31. Wojtas Jan Żurawieniec

IV Sesja Rady Gminy Lutomiersk,  odbyła się w sali widowiskowej Gminne-
go Ośrodka Kultury w Lutomiersku 28 grudnia 2010 r. Radni rozpoczęli sesję 
od przyjęcia porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia. Kolejnym 
punktem było przyjęcie uchwał dotyczących zmian w budżecie Gminy Lutomiersk 
na rok 2010.

Podczas obrad przyjęto również program współpracy Gminy Lutomiersk 
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie, działającymi na jej terenie na  2011 roku. W/w ustawa nakłada na 
organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego obowiązek corocznego 
uchwalania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy. 

W czasie sesji uchwalono również Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011. 
Program ten określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji 
szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu i narko-
tyków, a także przedstawia zadania własne gminy wynikające z art. 41 z dnia 26 
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmo-
wi oraz zadania w obszarze profilaktyki i terapii narkomanii wynikające z art. 10 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Najważniejsze cele przyjętego  programu:
1.  zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z używaniem 

alkoholu i narkotyków,
2.  zmniejszanie indywidualnych zagrożeń ekonomicznych wynikających z za-

żywania alkoholu i używania narkotyków,
3. zmniejszanie rozmiarów aktualnie istniejących problemów,
4.  zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa środowiska rodzinnego i rodzin 

dotkniętych problemem alkoholizmu i narkomanii.
W kolejnych punktach   radni zatwierdzili taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę na rok 2011 oraz wyznaczyli dwóch  przedstawicieli Gminy Lutomiersk 
do  Związku Gmin Nadnerzańskich - zostali nimi Pani Leokadia Bujnowicz i Pan 
Tadeusz Rychlik.  Przewodniczący stałych komisji Rady Gminy Lutomiersk przed-
stawili również  Radzie Gminy plany pracy na rok 2011. Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej dodatkowo zapoznał wszystkich radnych z  harmonogram kontroli Ko-
misji na rok 2011, po czym został on przyjęty w formie uchwały. 

Ostatnią uchwalą podjętą na VI sesji było uchwalenie planu pracy Rady Gminy 
na rok 2011.

Relacja z V Sesji Rady 
Gminy Lutomiersk

V sesja Rady Gminy odbyła się 13 stycznia 2011 r. w sali USC Urzędu Gminy 
Lutomiersk. Podczas sesji radni uchwalili kolejne dwa miejscowe plany zagospo-
darowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: 
Babice i Babiczki w Gminie Lutomiersk, Mirosławice w Gminie Lutomiersk.

Uchwalenie powyższych planów poprzedzone było podjęciem uchwał o zgod-
ność ich z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Lutomiersk.

W kolejnej uchwale radni wskazali Gminę Zadzim, jako tą której wydatki bie-
żące ustalone w budżecie na prowadzenie przedszkola publicznego oraz kwota 
przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkol-
nego w części oświatowej subwencji ogólnej stanowiły będą podstawę do okre-
ślenia kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie 
Gminy Lutomiersk w 2011 roku.

Ostatnią uchwałą było wprowadzenie zmian w Statutach Sołectw Gminy Lu-
tomiersk.

Ze wszystkimi uchwałami  można zapoznać się wchodząc na stro-
nę internetową Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lutomiersk 
www.bip.lutomiersk.akcessnet.net

Relacja z IV Sesji Rady 
Gminy Lutomiersk
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INformacja Na temat wyborów
do Izb rolNIczych

SzaNowNI PańStwo! drodzy rolNIcy!

Pragnę Państwu przekazać kilka najważniejszych informacji na temat wyborów 
do izb rolniczych, które zgodnie z uchwałą nr 9/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych 
z 1 grudnia 2010 r. zostały zarządzone na niedzielę, 3 kwietnia 2011 r.

Podstawę prawną działalności samorządu rolniczego w Polsce stanowi usta-
wa z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz.U. nr 101 poz. 927 z 2002 
r. z późn. zm).  Izby są rolniczym samorządem zawodowym, działającym na rzecz 
rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentującym interesy zrzeszonych w nim 
podmiotów. 

Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach powszechnego samorządu rolnicze-
go mają: członkowie Izby, którymi są: podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku 
dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spół-
dzielni produkcyjnych posiadających w nich wkłady gruntowe. 

Wybory do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego są 
dwustopniowe. W pierwszym etapie z każdej gminy wybierani są dwaj delegaci (lub 
jeden, jeżeli obszar użytków rolnych gminy nie przekracza 4 tys. ha). Wybrani delegaci 
wchodzą w skład tzw. Rady Powiatowej, która - na swym pierwszym posiedzeniu - wy-
biera spośród siebie Przewodniczącego i Delegata. 

Te dwie osoby wchodzą w skład nowego Walnego Zgromadzenia Izby, którego ka-
dencja trwa 4 lata. W wyborach do samorządu rolniczego, okręgiem wyborczym jest 
gmina, w związku z tym w województwie łódzkim utworzono 177 okręgów wyborczych, 
z których zostanie wybranych 324 członków Rad Powiatowych.

Za pośrednictwem izby rolniczej, wybrani delegaci mają wpływ, min. na:
• rozwiązywanie zgłaszanych przez rolników problemów,
•  projekty aktów prawnych z zakresu produkcji rolniczej i rynku rolnego, poprzez ich 

opiniowanie,
• poprawę sytuacji ekonomicznej w rolnictwie i warunków życia na wsi,
•  kształt edukacji i doradztwa rolniczego oraz podnoszenie kwalifikacji osób pracują-

cych w rolnictwie,
• współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami producentów rolnych,
• poprawę stanu środowiska przyrodniczego i zdrowia mieszkańców wsi,
• ochronę dziedzictwa kulturowego w regionie.
rolNIKU! – Nie zmarnuj danej ci szansy weź udział w wy-

borach do Izby rolniczej zaufaniem obdarz najlepszych
Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

mgr inż. Andrzej GÓRCZYŃSKI

SERWIS ROLNICZY
DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO 2011

Od 2007 roku Agencja Rynku Rolnego rekompensuje rolni-
kom część kosztów zakupu materiału siewnego kategorii elitar-
ny lub kwalifikowany. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest 
zwiększenie ilości stosowanego kwalifikowanego materiału siewnego 
w polskich gospodarstwach, a co za tym idzie zwiększenie plonów oraz ich jako-
ści.

Liczba wniosków składanych w kolejnych latach do Oddziału Terenowego ARR 
w Łodzi wskazuje na wyraźny wzrost zainteresowania producentów rolnych zakupem 
kwalifikowanego materiału siewnego. W 2010 roku o dopłaty starało się ponad 4,5 tys. 
producentów rolnych z terenu województwa łódzkiego.

W roku 2011 rolnicy również będą mogli skorzystać z tej formy wsparcia i zło-
żyć wnioski o dopłatę do zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia mate-
riału siewnego w terminie od 15 stycznia do 25 czerwca 2011 r.

W powyższym terminie producenci rolni będą mogli składać wnioski o przyznanie 
dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitar-
ny lub kwalifikowany zakupionego i wysianego/wysadzonego w okresie od 15 lipca 
2010 r. do 15 czerwca 2011 r.: zbóż ozimych,  zbóż jarych,  roślin strączkowych, 
ziemniaka,  mieszanek zbożowych i pastewnych. 

Stawka dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych materiałem siew-
nym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynosi:

100 zł – w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych
160 zł – w przypadku roślin strączkowych
500 zł – w przypadku ziemniaków
Aby uzyskać dopłatę do zużytego materiału siewnego należy zachować minimalny 

wysiew na 1 ha powierzchni gruntów ornych, określony dla danego rodzaju zboża.

UwaGa!!!
W 2011 r. obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty oraz wpro-

wadzono obowiązkowy Formularz informacji przedstawianych przez wniosko-
dawcę.

ARR zwraca uwagę, iż znajdujący się w obrocie kwalifikowany materiał siewny powi-
nien być w zamkniętych opakowaniach, zaopatrzony w etykiety urzędowe lub etykiety 
przedsiębiorców. Sprzedażą takiego materiału siewnego mogą zajmować się tylko przed-
siębiorcy lub rolnicy wpisani do rejestrów prowadzonych przez Wojewódzkich Inspek-
torów Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Nabywca materiału siewnego powinien otrzymać 
od sprzedającego odpowiednie dokumenty potwierdzające zakup. Na fakturze zakupu 
winny znaleźć się informacje o materiale siewnym: nazwa gatunku i odmiany, katego-
ria lub stopień kwalifikacji oraz numer partii materiału siewnego, data sprzedaży.

Szczegółowe informacje na temat mechanizmu „Dopłaty do materiału siewnego...” 
oraz pozostałych działań prowadzonych przez Agencję Rynku Rolnego można uzy-
skać: na stronie internetowej www.arr.gov.pl, w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym 
ARR pod numerem: (0- 22)  661-72-72 bezpośrednio w Oddziale Terenowym ARR 
w Łodzi, ul. Wróblewskiego 18, tel. 42 685-52-11, 42 685-52-14.

WYBORY DO RAD POWIATOWYCH
IZBY ROLNICZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

3 kwietnia (niedziela) 2011 r., 
w godzinach od 8:00 do 18:00

W niedzielę 3 kwietnia 2011 r. w godzinach od 8.00 do 18.00 odbędą się wybory 
do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.   Lokal wyborczy dla 
wszystkich  osób uprawnionych  do głosowania będzie mieścił się w Urzędzie Gminy 
Lutomiersk  Pl. Jana Pawła II nr 11. W dniach od 14 marca do 18 marca bieżącego 
roku zostanie udostępniony (do wglądu)  w Urzędzie Gminy Lutomiersk (pokój nr 1) 
w godzinach pracy Urzędu,  spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania. 
Każdy rolnik może sprawdzić czy został w nim ujęty.

Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach powszechnego samorządu rolnicze-
go mają: członkowie Izby, którymi są: podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku 
dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spół-
dzielni produkcyjnych posiadających w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo 
kandydowania do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego i uczest-
nictwa w ich wybieraniu.

W Gminie Lutomiersk, gdzie powierzchnia użytków rolnych przekracza 4 tys. ha 
(okręg dwumandatowy) wybiera się dwóch członków. Kandydatem na członka rady 
powiatowej izby rolniczej może być wyłącznie członek tej izby, znajdujący się w spisie 
uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym, w którym kandyduje. Zgłoszenie 
do komisji okręgowej dokonuje osobiście kandydat lub pisemnie upoważniona przez 
niego osoba albo przedstawiciel osoby prawnej wskazany przez władze tej osoby 
uprawniony do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych, najpóźniej  w 20 
dniu przed dniem wyznaczonym jako termin wyborów. Termin zgłaszania kandydatów 
do Rad Powiatowych Izby Rolniczej   upływa 14 marca 2011 r. Rejestracji dokonują 
Okręgowe Komisje Wyborcze, które zostaną powołane przez Komisję Wojewódzką 
do 7 marca.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
1) imię/imiona, nazwisko, wiek, wykształcenie, zawód i miejsce zamieszkania kan-

dydata oraz oznaczenie okręgu, do którego następuje zgłoszenie kandydata, a w wy-
padku osoby prawnej - ponadto nazwę i adres siedziby tej osoby,

2) imię/imiona, nazwisko, adres zamieszkania oraz serię i numer dowodu osobiste-
go osoby dokonującej zgłoszenia.

Wzór zgłoszenia określa załącznik nr 8 do uchwały  nr 8/2010 Krajowej Rady Izb 
Rolniczych z dnia 1 grudnia 2010 r.w sprawie szczegółowych zasad i trybu przepro-
wadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

Do zgłoszenia załącza się:
1) listę co najmniej 50 członków danej izby rolniczej, posiadających prawo wy-

borcze w okręgu wyborczym, w którym dokonywane jest zgłoszenie, a w okręgu wy-
borczym, w którym liczba członków danej izby wynosi miej niż 50, listę co najmniej 
10% członków danej izby posiadających czynne prawo wyborcze w danym okręgu 
wyborczym, popierających zgłoszenie kandydata; wzór listy określa załącznik nr 9 
do uchwały,

2) pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu 
wyborczym,

 3)  pisemne upoważnienie do dokonania zgłoszenia, podpisane przez kandydata, 
z oznaczeniem imion, nazwiska i adresu zamieszkania osoby upoważnionej do doko-
nania zgłoszenia, jeżeli zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez kandydata,

4) dokument wystawiony przez władze osoby prawnej o ustanowieniu przedsta-
wiciela tej osoby, zawierający nazwę i adres siedziby osoby prawnej, nazwę orga-
nu, który ustanowił przedstawiciela, oraz imiona i nazwisko oraz adres zamieszkania 
przedstawiciela, jeżeli zgłoszenie kandydata dokonywane jest w imieniu osoby praw-
nej wydany przynajmniej na 3 miesiące przed terminem wyznaczonym jako termin 
wyborów

5) Zgłoszenie każdego kandydata dokonywane jest odrębnie.
Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb 

rolniczych zostały zawarte w Uchwale nr 8/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 
1 grudnia 2010 r. Wybory do Izb Rolniczych zostaną przeprowadzone zgodnie z ter-
minarzem poszczególnych czynności związanych z wyborami

Więcej informacji na stronie internetowej: www.izbarolnicza .lodz.pl
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PRODUCENCIE ROLNY SPRAWDŹ, CZY  
ZAREJESTROWAŁEŚ DZIAŁALNOŚĆ  

W SEKTORZE PASZOWYM
Zgodnie z art. 18 Rozporządzenia (WE) Nr 183/2005 Parlamentu Europej-

skiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące 
higieny pasz, każdy kto prowadzi działalność w sektorze paszowym zobowią-
zany był do dnia 1 stycznia 2006 r. zgłosić taką działalność właściwemu te-
rytorialnie powiatowemu lekarzowi weterynarii. Zgodnie z przywołanym powy-
żej rozporządzeniem uzyskiwał po spełnieniu tego obowiązku dwuletni okres 
przejściowy na dostosowanie się do określonych w nim minimalnych wymagań 
w zakresie higieny  pasz. Po tym dwuletnim okresie podmiot taki winien był do 
dnia 1 stycznia 2008 r. złożyć do właściwego terytorialnie powiatowego lekarza 
weterynarii  oświadczenie o spełnianiu określonych w przedmiotowym rozpo-
rządzeniu minimalnych standardów tyczących się prowadzonej działalności. 
Z danych posiadanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pabianicach 
wynika, iż na terenie powiatu pabianickiego obowiązku tego dopełniło 50 % rol-
ników. Zagadnienie to będzie między innymi przedmiotem kontroli gospodarstw 
terenu powiatu pabianickiego pod względem spełniania wymogów wzajemnej 
zgodności. 

Rolnicy, którzy nie wypełnili wskazanego powyżej  obowiązku uzyskają 
w trakcie tych kontroli punkty karne, które skutkować będą utratą części dopłat 
bezpośrednich

Wobec powyższego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabianicach, chcąc 
uniknąć tych negatywnych dla rolników skutków, postanowił umożliwić składanie 
wniosków o działalności w sektorze paszowym oraz o spełnieniu minimalnych 
standardów w zakresie higieny pasz, bez wyciągania jeszcze karnych konse-
kwencji, w ostatecznym i nieprzekraczalnym terminie do końca czerwca bieżą-
cego roku. 

W godzinach od 8.00 do 9.00 w dniach od poniedziałku do piątku rolnicy 
mogą dzwonić pod numer  502 - 338 - 324 aby sprawdzić, czy ujęci są w pro-
wadzonym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pabianicach „Rejestrze 
paszowym”, tj. czy dopełnili bądź nie dopełnili obowiązku zgłoszenia.

Działalność w sektorze paszowym oznacza: wytwarzanie pasz w gospodar-
stwie na potrzeby własnej hodowli zwierząt gospodarskich, od których produkty 
są  wprowadzane do obrotu, w celu spożycia przez ludzi, zakup pasz i skarmia-
nie nimi zwierząt gospodarskich, od których produkty są wprowadzane do ob-
rotu w celu spożycia przez ludzi, uprawa, zbiór, magazynowanie, transport oraz 
wprowadzanie do obrotu płodów rolnych, tj. materiałów paszowych z przezna-
czeniem na pasze dla zwierząt gospodarskich, takich jak zboża, rośliny strącz-
kowe, okopowe, nasiona roślin oleistych itp. 

Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2011 r.  
Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych 

i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.) stosowane są 
z budżetu państwa dopłaty do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia 
umów ubezpieczenia  od wystąpienia następujących zdarzeń losowych: dla pro-
dukcji roślinnej (tjupraw - zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, 
warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, bu-
raków cukrowych lub roślin strączkowych) od: huraganu, powodzi, deszczu na-
walnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków 
przezimowania lub przymrozków wiosennych, dla produkcji zwierzęcej (tj. bydła, 
koni, owiec, kóz, drobiu lub świń) od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, 
gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, uboju z konieczności. 

Przepisy ww. ustawy dopuszczają możliwość ubezpieczania upraw roślin 
i zwierząt od wszystkich określonych w ustawie ryzyk lub wybranych przez produ-
centa rolnego, np. występujących najczęściej na danym obszarze. Poziom dopłat 
z budżetu państwa do składek ubezpieczeń należnych od producentów rolnych z 
tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich 
na 2011 r. został określony przez Radę Ministrów w rozporządzeniu z dnia 29 
listopada 2010 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia 
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2011 r. ( Dz. U. Nr 235 poz. 1540), 
w wysokości: 50% składki do 1 ha upraw rolnych i 50% składki do 1 szt zwie-
rzęcia gospodarskiego. Rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów 
rolnych w rozumieniu przepisów o płatnościach do gruntów rolnych i oddzielnej 
płatności cukrowej ma obowiązek ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni 
upraw. Rolnik ma zatem obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia z wybranym 
zakładem ubezpieczeń, który zawarł z ministrem właściwym do spraw rolnictwa 
umowę w sprawie dopłat, albo innym wykonującym działalność ubezpieczeniową 
w zakresie ubezpieczenia upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, ty-
toniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, 
buraków cukrowych lub roślin strączkowych, od zasiewu lub wysadzenia do ich 
zbioru, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, grad, su-
szę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne. 

Rolnik, który nie spełni obowiązku zawarcia umowy ubezpeczenia obowiąz-
kowego, tj. ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw, obowiązany 
będzie do wniesienia opłaty za niespełnienie tego obowiązku. Wysokość opłaty 
obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowić będzie równowar-
tość w złotych 2 Euro od 1 ha, ustaloną przy zastosowaniu kursu średniego 
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski według tabeli kursów nr 1 w roku 
kontroli. Opłata za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia 
obowiązkowego będzie wnoszona na rzecz gminy właściwej ze względu na 
miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika. Powyższe sankcje nie będą jednak 
stosowane wobec rolników w przypadku gdy rolnik nie zawrze umowy ubez-
pieczenia obowiązkowego z powodu pisemnej odmowy przez co najmniej dwa 
zakłady ubezpieczeń, które zawarły z ministrem właściwym do spraw rolnic-
twa umowy w sprawie dopłat, w szczególności z powodu zaoferowania ubez-
pieczenia w stawkach taryfowych przekraczających 6% sumy ubezpieczenia.  
Należy podkreślić, iż niezawarcie przez rolników ubezpieczenia upraw 
rolnych nie będzie miało wpływu na ubieganie się przez nich o płatności 
bezpośrednie.  

Wprowadzenie obowiązku ubezpieczenia upraw rolnych jest koniecz-
ne w związku z unijnym obowiązkiem posiadania polis ubezpieczenia 50% 
upraw rolnych przez rolników, którzy od 2010 r. będą ubiegać się o inne 
formy wsparcia z budżetu krajowego w przypadku wystąpienia klęsk.  
Zgodnie z ww. ustawą z dnia 7 lipca 2005 r., Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zawarł z czterema zakładami ubezpieczeń umowy w sprawie dopłat ze środków 
budżetu państwa do składek z tytułu zawarcia w 2011 r. umów ubezpieczenia z 
producentami rolnymi od ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rol-
nictwie, tj. z: 
• Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, 
• Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie, 
 •  Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Po-

znaniu,
• HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie. 

KOMUNIKAT!!!
Urząd Gminy Lutomiersk i Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pabianicach, 

zwracają się z prośbą do wszystkich rolników, aby sprawdzili czy dokonali zgło-
szenia  działalności w sektorze  paszowym.

502 - 338 - 324 to numer pod którym można uzyskać powyższą informację. 
Dzwonić można od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 9.00
W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, można zgłosić się po formu-

larze zgłoszeniowe do Gminnego Centrum Informacji Pl. Jana Pawła II nr 13  
(pok. Nr 4) tel. 43 677-64-61

SERWIS ROLNICZY

KOMUNIKAT!!!
Urząd Gminy Lutomiersk informuje, że została uruchomiona preferencyjna linia 

kredytowa na wznowienie produkcji. O kredyt mogą ubiegać się  rolnicy poszkodowa-
ni przez klęski żywiołowe. 

W związku z tym, iż na terenie Gminy Lutomiersk w 2010 roku wystąpiła klęska 
spowodowana  deszczem nawalnym, producenci rolni, którzy zgłosili takie straty  i zo-
stał dla nich sporządzony protokół strat, a są zainteresowani otrzymaniem w/w  kredy-
tu, proszeni są o zgłaszanie się do Gminnego Centrum Informacji w Lutomiersku. 

Na podstawie zgłoszeń  zostanie sporządzona lista osób i opinii kredytowych, które 
zostaną wysłana do Wojewody Łódzkiego  celem akceptacji.

Zwrot podatku 
akcyzowego

Przypominamy wszystkim rolnikom zainteresowanym odzyskaniem części pie-
niędzy wydanych na zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej, że 
wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wy-
korzystywanego do produkcji rolnej, będą przyjmowane w Referacie Podatków 
i Opłat

od 1 marca 2011 r. do 31 marca 2011 r. w godzinach pracy
Urzędu Gminy Lutomiersk. Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy 

wydanych na zakup oleju napędowego musi przedstawić faktury VAT za okres 
od 1 września 2010 r. do 28 lutego 2011 r. , które stanowią dowód zakupu w/w 
paliwa.
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Noworoczne spotkanie strażaków
8 stycznia 2011r. w Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutomiersku druhowie 

strażacy z terenu naszej gminy uczestniczyli  w    uroczystym spotkaniu nowo-
rocznym. Udział w spotkaniu wzięli również:

Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego Tadeusz  Rosiak
Radny Powiatu Pabianickiego Krzysztof  Pacholak
Komendant Powiatowy  PSP w Pabianicach bryg. Jerzy Minias
Wiceprezes Zarządu Oddz. Pow. Zw. OSP RP w P-cach dh Kazimierz Manios
Kapelan Strażaków Parafii Kazimierz Ksiądz Andrzej Chmielecki
Prezes  wraz z prezydium  Zarządu Oddz. Gm. Zw.OSP RP w  L-sku dh Tadeusz Nowak
Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk Tadeusz Rychlik
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lutomiersk Leokadia Bujnowicz
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lutomiersk Grażyna Paczkowska
Wójt Gminy Lutomiersk Tadeusz Borkowski
Jadwiga i Mirosław Sobierajowie sympatycy i sponsorzy pożarnictwa
Teresa i Jerzy Struszczykowie sympatycy i sponsorzy pożarnictwa
Orkiestra Dęta  GOK-u w Lutomiersku

Zaproszonych gości oraz druhów powitał Naczelnik OSP Lutomiersk dh Jerzy 
Paczkowski. Oficjalną część uroczystości poprowadził dh  Tadeusz Nowak.

Wójt Gminy Tadeusz Borkowski  przedstawił szczegółową informację do-
tyczącą  finansowej realizacji  zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej za 
miniony rok.

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lutomiersku dh Tadeusz 
Nowak poinformował wszystkich uczestników o działalności operacyjnej jed-
nostek, a mianowicie o udziałach w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zawodach 
sportowo pożarniczych i manewrach. Podziękował druhom za  pracę na rzecz 
bezpieczeństwa w gminie Lutomiersk,  likwidację pożarów i miejscowych za-
grożeń. 

Jako symbol podziękowania za  trudną  pracę społeczną i wspieranie dzia-
łalności na rzecz  ochrony przeciwpożarowej wszystkim  przedstawicielom 
poszczególnych jednostek  OSP figurkę „Strażaka-Ratownika” uroczyście 
wręczył  Wójt Gminy Lutomiersk. Statuetki otrzymali również przedstawicie-
le Zarządu Powiatu Pabianickiego i Komendy Powiatowej PSP oraz Zarządu 
Oddz. Powiatowego ZOSP RP , Księdz Kapelan  oraz  sponsorzy  działalności 
strażackiej. Orkiestrze Dętej Gminnego Ośrodka w Lutomiersku  podziękowa-
no za współpracę kulturalną. 

Goście wyrazili wdzięczność strażakom  ochotnikom za ich trud i poświęce-
nie  oraz wkład pracy włożony w ochronę życia i mienia ludzkiego.
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Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań zostanie 
przeprowadzony w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 

2011, wg stanu na 31 marca 2011, godz. 24.00
W dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zostanie przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 
(NSP 2011). Informacje będą zbierane według stanu na dzień 31 marca 2011 r. godz. 
24.00:

-  spis powszechny ludności i mieszkań jest największym i najważniejszym bada-
niem statystycznym w Polsce

-  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011 r. jest  pierwszym spi-
sem realizowanym  od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

-  spis będzie po raz pierwszy przeprowadzony w oparciu o dane zgromadzone 
w rejestrach administracyjnych

Termin, zakres tematyczny i sposób przeprowadzenia spisu reguluje ustawa o na-
rodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. z dnia 4 marca 2010 r. 
(Dz. U. z dnia 26 marca 2010 r. Nr 47, poz.277)

Spis obejmie: osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, 
budynkach, i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby niemające miejsca 
zamieszkania,  mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne za-
mieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami

cele Narodowego Spisu Powszechnego ludności 
i mieszkań 2011:

-  zebranie informacji o sytuacji demograficzno-społecznej oraz społeczno-ekono-
micznej ludności niezbędnych dla realizacji polityki społecznej i planowania roz-
woju gospodarczego poszczególnych jednostek podziału terytorialnego kraju;

-  poznanie zmian zachodzących  w procesach demograficznych i społecznych;
-  zebranie informacji o liczbie i strukturze gospodarstw domowych i rodzin (ich wiel-

kości i składzie);
-  uzyskanie informacji społeczno-ekonomicznych, w tym o poziomie wykształcenia, 

aktywności ekonomicznej, dojazdach do pracy oraz źródłach utrzymania ludności;
-  poznanie rozmiarów i przyczyn migracji oraz ich wpływu na strukturę gospodarstw 

domowych i rodzin;
- uzyskanie informacji o liczbie i strukturze budynków i mieszkań
-  zebranie danych niezbędnych do porównań międzynarodowych oraz wynikają-

cych ze zobowiązań Polski wobec UE.

metody przeprowadzenia spisu
Badanie pełne, które obejmie cała ludność Polski. Do tych osób będzie skierowa-

na ankieta ze skróconym zestawem pytań. Podstawą do jej wypełnienia będą dane 
pozyskane z rejestrów

Badanie reprezentacyjne z rozszerzonym zestawem pytań – będzie skierowane do 
osób w wylosowanej do badania próbie mieszkań

metody zbierania danych spisowych
W Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 roku nie będzie 

formularzy papierowych. Po raz pierwszy zostanie użyty formularz elektroniczny.
I.  Samospis internetowy- każda osoba, która wyrazi chęć dokonania samopisu 

przez Internet będzie miała udostępniony formularz elektroniczny. Login i hasło 
respondenci deklarujący dokonanie samopisu internetowego otrzymają po wej-
ściu na stronę internetową www.stat.gov.pl lub www.spis.gov.pl i wybraniu odpo-
wiedniej zakładki. Formularz będzie można wypełniać również etapami, ale nie 
dłużej niż przez 14 dni od momentu zalogowania, nie później jednak niż do daty 
zakończenia samopisu tj. do 16 czerwca 2011 r.

II.  wywiad telefoniczny wspomagany programem komputerowym, prowadzony 
przez ankietera statystycznego (CATI). Ankieterzy statystyczni podczas wywia-
dów telefonicznych z respondentami będą uzupełniać brakujące dane w formu-
larzach spisowych

III.  Wywiad bezpośredni przeprowadzony przez rachmistrza spisowego  (CAPI) 
z wykorzystaniem elektronicznego urządzenia mobilnego – respondent będzie 
aktualizował dane uzyskane z rejestrów i udzielał uzupełniających odpowiedzi 
na pytania spisowe

w spisie powszechnym będą zbierane dane 
z następujących tematów badawczych:

1) stan i charakterystyka demograficzna ludności; 2) edukacja; 3) aktywność eko-
nomiczna osób; 4) dojazdy do pracy; 5) źródła utrzymania osób, 6) niepełnospraw-
ność, 7) obywatelstwo, 8) migracje wewnętrzne, 9) migracje zagraniczne, 10) narodo-
wość i język oraz mniejszości narodowe i etniczne, 11) wyznanie (przynależność do 
kościoła lub związku wyznaniowego), 12) gospodarstwa domowe i rodziny, 13) stan 
i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki)

obowiązek udzielania odpowiedzi
Osoby objęte spisem oraz spisem próbnym i kontrolnym zobowiązane są do udzie-

lania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w 
formularzu, z zastrzeżeniem  art. 6 ust. 3.

ochrona danych.
Wszystkie dane zbierane i gromadzone w ramach prac spisowych są poufne i pod-

legają szczególnej ochronie w ramach tajemnicy statystycznej na zasadach określo-
nych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

Naruszenie tajemnicy statystycznej pociąga za sobą skutki prawne przewidziane 
w art. 54 i 55 ustawy o statystyce publicznej. Informacje zebrane w spisie będą wyko-
rzystane wyłącznie do celów statystycznych. Wyniki spisu zostaną opracowane w taki 
sposób, aby nie była możliwa identyfikacja poszczególnych osób.

Wszystkie informacje dotyczące narodowego spisu powszechnego ludności 
i mieszkań w 2011 roku są dostępne na stronie Głównego Urzędu Statystycznego: 
www.stat.gov.pl oraz www.spis.gov.pl

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

KOMUNIKAT!!!
Gminne Biuro Spisowe w Lutomiersku informuje, że obchód przedspisowy w ra-

mach NSP 2011 będzie realizowany w dniach 1-17 marca 2011 r. Narodowy Spis Po-
wszechny Ludności i Mieszkań przeprowadzany będzie od 1 kwietnia do 30 czerwca 
2011r., według stanu na dzień 31 marca 2011r., na godz. 2400.

Rachmistrze spisowi rozpoczną natomiast spis właściwy  dopiero od 8 kwietnia 
i będą zbierać dane do 30 czerwca br. Tylko w tym czasie będą odwiedzać mieszkań-
ców w ich mieszkaniach.

Należy pamiętać, że w trakcie realizacji prac związanych ze spisem rachmistrz 
spisowy zobowiązany jest nosić w widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem, imie-
niem i nazwiskiem.

Dodatkowo opatrzony on będzie pieczęcią urzędu statystycznego, pieczątką 
imienną i podpisem dyrektora urzędu statystycznego, który wydał identyfikator. W 
celu potwierdzenia tożsamości rachmistrza można skontaktować się z pracowni-
kiem Gminnego Biura Spisowego w Lutomiersku tel. 43 677 64 61 lub 797-200-277.     
Rachmistrzowi spisowemu przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjona-
riuszy publicznych.

UtrzymywaNIe zjazdów, łączNIe ze zNajdUjącymI 
SIę Pod NImI PrzePUStamI, Należy do właścIcIelI lUb 

UżytKowNIKów GrUNtów PrzyleGłych do droGI
Mając na uwadze doświadczenia z lat ubiegłych, a przede wszystkim z tego-

rocznego okresu pozimowych roztopów (a także majowych ulewnych deszczy), 
informujemy o konieczności podjęcia wspólnych działań mających na celu za-
pobiegnięcie zalewaniu dróg powiatowych oraz posesji przylegających do dróg 
powiatowych. Zarząd Powiatu Pabianickiego jako zarządca drogi podejmuje ze 
swojej strony działania mające na celu udrożnienie rowów przy drogach powia-
towych - sukcesywnie są czyszczone i pogłębiane, a w miejscach, gdzie są nie-
zbędne tworzone są na nowo, ale konieczne jest również działanie użytkowników 
zjazdów na nieruchomości przyległe do drogi. Problemy z przepływem wody przez 
przydrożne rowy powodują niedrożne przepusty pod zjazdami do posesji przyle-
gających do dróg powiatowych, które utrudniają lub skutecznie blokują swobodny 
odpływ wód i w efekcie zalewanie okolicznych terenów. Zgodnie z art. 30 Ustawy 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 19 poz. 115) 
utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy 
do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. 

Tylko wspólne działania zarządcy dróg powiatowych (dbanie o dobry stan ro-
wów przydrożnych) oraz mieszkańców Gminy - właścicieli zjazdów (zapewnienie 
drożności przepustów pod zjazdami) spowoduje skuteczne odprowadzanie wód 
nie tylko z topniejących po zimie śniegów, ale także podczas każdej większej ule-
wy, których częstotliwość występowania w naszym kraju widocznie się ostatnio 
zwiększyła.

UWAGA - PRZEDSIĘBIORCY
Okazuje się, że  wiele podmiotów gospodarczych nie realizuje zadań związanych 

z prowadzeniem ewidencji odpadów i przekazywaniem zbiorczych zestawień danych 
ze względu na nieznajomość uregulowań prawnych oraz nie posiada informacji o ist-
niejącym od 2002 roku obowiązku sprawozdawczym, wynikającym z art. 37 „Ustawy 
o odpadach”.

W związku z wejściem w życie dnia 12 marca 2010 r. przepisów ustawy z dnia 22 
stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
Nr 28 z 2010 r., póz. 145),  marszałek województwa został zobowiązany do wy-
mierzania kar pieniężnych, w przypadku, gdy posiadacz odpadów lub transportujący 
odpady, będąc obowiązanym do prowadzenia ewidencji odpadów lub przekazywania 
wymaganych informacji lub sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia   
danych   lub   sporządzania   podstawowej   charakterystyki   odpadów lub przeprowa-
dzania testów zgodności, nie wykonuje tego obowiązku albo wykonuje go nietermino-
wo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym.

Zbliża się ostateczny termin składania zbiorczych zestawień danych za rok 
2010, który zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. 
Nr 185 z 2010 roku, póz. 1243 ze zmianami), zmienionym art. 1 pkt. 26 ustawy z dnia 
22 stycznia 2010 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2010 roku Nr 28 póz. 145), został skrócony do dnia 15 marca 2011 r. Należy 
przypomnieć, że niewykonanie przez posiadacza odpadów obowiązku przekazania 
ww. sprawozdania lub złożenie go nieterminowo (nawet jeden dzień zwłoki) będzie 
skutkowało nałożeniem kary pieniężnej w wysokości 10 000 zł. przez  organ zobo-
wiązany ustawowo do jej wymierzenia.

Równocześnie, w związku z pojawiającymi się wątpliwościami informujemy, że 
zbiorcze zestawienia danych za rok 2010 winny zostać sporządzone na dotychczas 
obowiązującym druku, opublikowanym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
25 maja 2007 roku w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do 
sporządzenia i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 101 z 2007 r., 
poz. 686).

Przypominamy , że od dnia 1 stycznia 2011 roku zmianie uległy wzory dokumentów 
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Obecnie obowiązujące formularze opu-
blikowane zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 roku 
-Dz.U. Nr 249 z 2010 r., poz. 1673.

Podajemy ponadto, że do sprawozdań za rok 2011 (przekazywanych do dnia 15 
marca 2012 r.) będą miały zastosowanie „Nowe" wzory formularzy, zamieszczone w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie zakresu 
informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzenia i przekazywania zbior-
czych zestawień danych (Dz. U. Nr 249 z 2010 r., póz. 1674).

(Opracowano w RGKiL – na podstawie pisma Departamentu Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi).
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Okres ferii wykorzystali także tenisiści stołowi , przygotowując się do   corocznego TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR WÓJTA  GMINY LUTOMIERSK , który był 
rozegrany w pięciu kategoriach wiekowych. Atrakcyjne nagrody i puchary wręczył  Wójt Gminy Lutomiersk Pan Tadeusz Borkowski . 

 wyNIKI tUrNIejU :
w kategorii Szkół Podstawowych chłopców:

1 miejsce – Kamil Michalski
2 miejsce – Marcin Włodarczyk
3 miejsce – Bartek Wetoszka

w kategorii Szkół Podstawowych dziewcząt
1 miejsce- Angelika Malinowska
2 miejsce- Alicja Frank

w kategorii Gimnazjum chłopców
1 miejsce- Damian Wernadzki
2 miejsce- Damian Woźniak
3 miejsce- Marek Włodarczyk

w kategorii Gimnazjum dziewcząt
1 miejsce - Anna Slendak 
2 miejsce – Aleksandra Bernaciak

w kategorii oPeN
1 miejsce- Damian Woźniak
2 miejsce- Stanisław Kotlicki
3 miejsce- Mateusz Kacprowski

W dniu 17 stycznia br. w Gminnym Ośrodku Kultury rozpoczęły się ferie zimowe dla 
dzieci i młodzieży  z naszej Gminy. 

W pierwszym tygodniu ferii na scenie Domu Kultury wystawiono bajecznie koloro-
we przedstawienie teatralne pt.”Nygusek” w którym wystąpili aktorzy TEATRU KRÓLA  
Przesłaniem spektaklu były tak cenne wartości jak dobroć , szczerość i szacunek dla 
drugiej osoby. Kunszt aktorów scen łódzkich docenili nie tylko najmłodsi ale także 
dorośli wielkimi oklaskami. Po przedstawieniu odbyły się WARSZTATY TEATRALNE 
podczas których aktorzy opowiadali o magii teatru i ciekawostkach związanych z tą 
dziedziną sztuki .

W czwartek 20 stycznia  POKAZ CZARODZIEJA APOLLINO przeniósł licznie 
zgromadzoną widownię , składającą się nie tylko z dzieci i młodzieży ale również 
z dorosłych , w krainę marzeń i iluzji . Spektakl ten, w którym brali udział widzowie 
obfitował w wiele niespodzianek i konkursów z nagrodami , a wspólne wesołe czaro-
wanie w miłej atmosferze dało uśmiech na twarzach dzieci i niezapomniane wrażenia 
wszystkim uczestnikom.

W drugim tygodniu ferii we wtorek 25 stycznia dzieci i młodzież miała okazję spraw-
dzić swoje umiejętności wokalne. Zajęcia wspólnego śpiewania do podkładów KA-
RAOKE cieszyły się dużym zainteresowaniem i jak się na koniec okazało „Śpiewać 
każdy może........”.

Podczas ferii mocno obleganym miejscem była nowo otwarta PRACOWNIA PLA-
STYCZNA, a zajęcia  podczas których dzieci wykonywały wspaniałe prace wykorzy-

stując różne techniki plastyczne, dały okazje przede  wszystkim do miłego spędzenia 
czasu i dobrej zabawy.

Dla młodzieży która chciała wykazać się dużą  inteligencją i zręcznością  przygo-
towane były zajęcia pt.„ROZKOSZE ŁAMANIA GŁOWY” podczas których trzeba było 
wykazać się nie lada sprytem i pomysłowością aby rozwiązać przygotowane w róż-
nym stopniu trudności  ciekawe łamigłówki i układanki .

Ponadto przeprowadzone były zajęcia BREAK DANCE i HIP-HOP  które poprowa-
dzili  instruktorzy łódzkich szkół tańca , a licznie uczestnicząca młodzież miała okazję 
aktywnie spędzić wolny czas .

Pod okiem instruktorów , można było także sprawdzić swoje możliwości w grze na 
instrumentach dętych , klawiszowych i szarpanych . 

W czasie dwutygodniowych ferii dzieci i młodzież spędziła miło czas biorąc udział 
w  różnego rodzaju zajęciach , grając w tenisa stołowego lub też po prostu serfowała 
po internecie .

ferIe zImowe 2011 w GmINNym
ośrodKU KUltUry w lUtomIerSKU
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Dzień Seniora 
w Szkole w Szydłowie

Z ŻYCIA SZKÓŁ

10 luty to data zbyt późna na to, żeby w sali gimnastycznej stała choinka, ale za to 
dzień w sam raz na zabawę karnawałową. Ferie zimowe (choć każdy się cieszy, że są 
i że były) zakłóciły nam czas na zorganizowanie zabawy typowo choinkowej. Zgodnie 
z powiedzeniem „co się odwlecze, to nie uciecze” ku uciesze wszystkich uczniów 
w czwartek 10 lutego w godzinach popołudniowych odbyła się zabawa choinkowo 
– karnawałowa. Rada rodziców zafundowała wszystkim dzieciom w szkole, a także 
młodszemu rodzeństwu, które w tym dniu przyszło z rodzicami na zabawę, słodycze, 
owoce i napoje, również zapewniła muzykę - do tańca grał Pan Krzysztof Nieoczym. 
Nasza szkolna kula i świecące reflektory, które przywiózł ze sobą pan Krzysztof  stwo-
rzyły wyjątkowy nastrój na sali. Dzieci nie mogły doczekać się  konkursu podczas, 
którego oceniano stroje karnawałowe. Było co podziwiać: kolorowe ubranka, pięk-
ne długie loki, bohaterów bajek. To dzięki naszym wspaniałym rodzicom dzieci były 
pięknie przebrane i jury miało problem z wyborem najpiękniejszego stroju, dlatego 
przyznało wszystkim przebierańcom tylko pierwsze miejsca, a sklepik zafundował 
dzieciom nagrody w postaci słodyczy. DZIĘKUJEMY. To nie był jednak koniec niespo-
dzianek, rodzice zaprosili dzieci na pyszne ciasta, potem zabawa no i kolejny konkurs  
„Śpiewać każdy może...”. Konkurs ten wszedł już do tradycji zabawy choinkowej. To 
dzieci wybierają piosenkę, przygotowują i wykonują przed społecznością szkolną, 
rodzicami i nauczycielami (jak profesjonaliści) piosenki lubianych wykonawców i nie 
koniecznie po polsku. Maja Wojtczak wykonała dwa utwory Hany Montana w wersji 
angielskiej, które zostały wysoko ocenione przez naszą panią Anię -nauczycielkę od 
języka angielskiego. Tym razem były miejsca  pierwsze drugie i trzecie oraz wyróż-
nienia. Zabawa była wspaniała a rodzice przygotowali tak dużo pysznych ciast, że 
jeszcze  następnego dnia na przerwie „herbacianej” dzieci miały prawdziwą ucztę.

Celina Wojtas

Tradycyjnie już, 3 lutego 2011 roku, w Szkole podstawowej im. A. Mickiewicza w 
Szydłowie uroczyście obchodzono Dzień Babci i Dzień Dziadka. Na imprezę odby-
wającą się po feriach, uczniowie klasy III zapraszali swoje rodziny wiele wcześniej, 
przygotowując własnoręcznie zaproszenia. Te coroczne zimowe spotkania są szcze-
gólnie lubiane, bo wspólnie biesiadują dzieci, ich rodzice oraz seniorzy rodzin. Jak 
mogliśmy się spodziewać, rodzice i dziadkowie bardzo licznie i z zadowoleniem przy-
byli po południu do szkoły. Trzecioklasiści wraz ze swoją wychowawczynią zamienili 
salę gimnastyczną w kawiarnię i teatr. Częstowali gości ciastami, ciasteczkami, kawą 
i herbatą. Przygotowali program artystyczny, który wierszami i piosenkami podkreślał 
trudną do przecenienia rolę Babci i Dziadka w życiu każdego dziecka. Wdzięczne 
wnuczęta wykrzyknęły radośnie:

„Kocham Babcię, kocham Dziadka
za Ich serce, za Ich miłość.
W dużym zdrowiu, długie lata
niech nam żyją, niech nam żyją!”
I z przekonaniem śpiewały:
              „Chociaż minęło już tyle lat,
               nasz dziadek wcale się nie starzeje.
               Chce z nami zdobyć cały świat
                i zawsze się wesoło śmieje.

  Chociaż minęło już tyle lat,
  Babcia jest fajna jak koleżanka.
  Z wszystkimi zawsze za pan brat.
  Mówi, że życie to niespodzianka. „

Zgromadzeni na widowni goście nagrodzili dzieci gromkimi brawami, a chwilę 
potem każda Babcia i każdy Dziadek otrzymali MEDAL SUPER BABCI lub MEDAL 
SUPER DZIADKA. I to nie koniec atrakcji. Scena ożyła raz jeszcze. Wszyscy zostali 
zaproszeni do teatru. Mali aktorzy przygotowali przedstawienie „Wiedźmy”, operet-
kę „Królewna Śmieszka” oraz sceniczną interpretację wiersza „ Kotek”. Wszystko 
wypadło lepiej niż na próbach, bo śmiałości dodawały uśmiechy i zachwycone oczy 
dziadków i rodziców. Rodzinne spotkanie było też okazją do tego, by nauczyciel mógł 
pochwalić uczniów za wyniki w nauce. Trzecioklasiści napisali bowiem wszystkie 
sprawdziany semestralne ze średnią oceną powyżej czwórki, a z 17-toosobowej klasy 
aż dziesięcioro uczniów otrzymało Odznakę Wzorowy Uczeń. Rodzice i dziadkowie 
byli bardzo dumni z osiągnięć swoich pociech. 

Korzystając z okazji, pragnę podziękować Rodzinom moich uczniów za obecność, 
za serdeczne rozmowy, za niezapomnianą atmosferę naszych spotkań, a Mamom 
za pyszne ciasta, które spowodowały, że to rodzinne spotkanie było nie tylko pełne 
ciepłych uczuć, ale i bardzo smaczne.

Ewa Pilarska

wspominamy ferie
W czasie ferii zimowych dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Kazimierzu 

przygotowali zajęcia dla dzieci. Cel ich stanowiło zorganizowanie wypoczynku dzie-
ciom, które pozostawały w czasie ferii w domu oraz wdrażanie uczniów do aktywnego 
trybu życia i nauczenie właściwego wykorzystywania czasu wolnego (bez używek i 
przemocy). Dla uczniów gimnazjum zorganizowano zajęcia sportowe. Uczniowie klas 
I – VI uczęszczali na zajęcia plastyczno – techniczne. Zorganizowano dla nich gry 
i zabawy muzyczno – ruchowe. Chętne dzieci wzięły udział w turnieju gry w tenisa 
stołowego oraz turnieju ,,gier stolikowych’’. 

zabawa karnawałowa
W obrzędowość Szkoły Podstawowej w Kazimierzu wpisała się zabawa karnawa-

łowa organizowana dla uczniów. Odbyła się ona w piątek, dnia 4 lutego 2011r. W tym 
dniu do szkoły przybyli nie tylko uczniowie, ale ich rodzice, rodzeństwo, oraz absol-
wenci naszej placówki. Szkolny bal otworzyła pani dyrektor Anna Skępska życząc 
wszystkim zgromadzonym wesołej, ale i bezpieczniej zabawy. Następnie uczniowie 
i ich rodziny z dużym zainteresowaniem obejrzeli przedstawienie w języku angielskim 
przygotowane pod kierunkiem p. J. Jasińskiej- Jończyk – nauczyciela języka angiel-
skiego i p. M. Szkudlarek - bibliotekarza.   Aktorzy opowiadając przygody Czerwone-
go Kapturka zachęcali uczniów do uczenia się języka angielskiego. Nauczyciele klas 
młodszych zorganizowali konkurs na najciekawszy strój karnawałowy. Dalszą część 
zabawy karnawałowej prowadził wodzirej, który zachęcał uczniów do śpiewania pio-
senek nie tylko z dziecięcego repertuaru i organizował żywiołowe konkursy. W trakcie 
zabawy wszyscy uczniowie uczestniczyli w poczęstunku przygotowanym przez  Radę 
Rodziców. Wyczerpani tańcami, ale zadowoleni uczniowie po zakończonej zabawie 
udali się do swoich domów.

Z życia szkoły w Kazimierzu

Zabawa choinkowo-karnawałowa
w Szkole Podst. w Szydłowie
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Jasełka organizowane przez Niepubliczne Przedszkole Sióstr Urszulanek w Kazimierzu odbyły się 15 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Lutomier-
sku. Scenariusz Jasełek opracowała Siostra Dyrektor Janina Zawadzka. W realizacji przedstawienia pomagały nauczycielki: Pani Dorota Śmiechowska, 
Pani Justyna Urbańska, Pani Monika Podpora, Pani Monika Matusiak, Pani Agnieszka  Skalska oraz Pani Justyna Olejnik. Naszą uroczystość zaszczycili 
swoją obecnością: Pan Krzysztof Pacholak Radny Powiatu Pabianickiego - Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa  oraz Radne Gminy Lutomiersk - Pani Leokadia Bujnowicz i Pani Agata Wiśniewska. 

Nie zabrakło również Sióstr Urszulanek ze Wspólnoty w Kazimierzu. Składamy im serdeczne Bóg zapłać. Na naszą uroczystość przybyły bardzo licznie 
rodziny i znajomi przedszkolaków. Nie zabrakło również rodzin i dzieci – naszych absolwentów. Sala GOK-u była wypełniona po brzegi. Dzieci z naszego 
przedszkola w jasełkach przybliżyły historię narodzenia Pana Jezusa.

Wyrażały to słowami, śpiewem kolęd i pastorałek oraz tańcami. Po zakończeniu przedstawienia dzieci zostały nagrodzone wielkimi brawami a rodzice 
doceniając trud i wysiłek swoich pociech, wręczyli im upominki. Dziękujemy za współpracę  w zorganizowaniu przedstawienia rodzicom przedszkolaków. 

Dziękujemy serdecznie za zrobienie dekoracji Pani Agnieszce Goźdź-Roszkowskiej , Pani Agnieszce Skalskiej i Pani Justynie Olejnik. Za pomoc przy 
dekorowaniu sali dziękujemy: Pani Barbarze i Waldemarowi Rogut, Pani Joannie i Tomaszowi Pawłowskim oraz Panu Tomaszowi Michalskiemu.

Podziękowania składamy Dyrektorowi GOK-u Panu Piotrowi Pączkowi za ciepłe przyjęcie nas oraz obsługiwanie nagłośnienia podczas Jasełek. Bóg 
zapłać  wszystkim gościom za złożone ofiary na rzecz dzieci z naszego przedszkola. Wszystkim Gościom serdecznie dziękujemy za przybycie.

Siostra Dyrektor Janina Zawadzka

JASEŁKA 2011
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Dzisiejszy dzień- 14 stycznia- to wyjątkowy dzień, ponieważ obchodzimy dwie 
uroczystości, a mianowicie Święto Szkoły i 10-lecie przyjęcia przez nasze gimna-
zjum imienia Leszka Czarnego”. Tymi słowami rozpoczął tegoroczną, jak zwykle 
wzruszającą uroczystość pan dyrektor Andrzej Stasiak.

Już od godziny 11 uczniowie klas I i III brali udział w różnorodnych warsztatach: 
muzycznych - 5 osób, plastycznych - 5 osób, rękodzieła - 13 osób, origami - 9 osób, 
sportowych - 26 osób, języka angielskiego - 12 osób, matematycznych - 16 osób 
i koła teatralnego - 32 osoby. Pod okiem opiekunów wykonali różnorodne i ciekawe 
prace, które przedstawili podczas głównej uroczystości w sali gimnastycznej. W tym 
samym czasie uczniowie klas II przygotowywali się, po raz pierwszy, do prezentacji 
projektów edukacyjnych. Początek zapowiadał się bardzo pracowicie, a następna 
część uroczystości obfitowała w niebanalne atrakcje. 

Wszystkich licznie zebranych na sali gimnastycznej gości powitał pan dyrektor 
Andrzej Stasiak, a wśród nich  znaleźli się: p. Tadeusz Rychlik- Przewodniczący 
Rady Gminy w Lutomiersku, który odczytał list władz gminy; p. Agnieszka Kie-
drzyńska- Dyrektor Gminnego Ośrodka Oświaty w Lutomiersku; p. Barbara Świ-
stek- Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku wraz z p. Celiną 
Wasilewską- Wicedyrektorem tejże szkoły; p. Krzysztof Gromek Wiceprezes Za-
rządu MC Kontrakty Budowlane - sponsor sprzętu sportowego; licznie przybyli na 
tę uroczystość rodzice oraz mieszkańcy Gminy Lutomiersk. Pan dyrektor Andrzej 
Stasiak poinformował zebranych, iż jest to dzień szczególny, gdyż w jego organiza-
cję zaangażowała się nie tylko społeczność szkolna, ale również przyjaciele szkoły, 
którzy zaoferowali swoją pomoc: w organizację warsztatów muzycznych włączyli 
się instruktorzy i muzycy GOK w Lutomiersku, a w przygotowanie i organizację Dnia 
Patrona zaangażowali się  rodzice.

Po tym wstępie pan dyrektor Andrzej Stasiak oddał głos młodzieży, która przed-
stawiła efekty swoich prac, wykonanych podczas warsztatów. Wybrani przedsta-
wiciele klas II zaprezentowali najlepsze projekty, dotyczące następującej tematyki: 
Cudze chwalicie, swego nie znacie- moja miejscowość dawniej i dziś; śladami Lesz-
ka Czarnego matematyczno- przyrodnicze wędrówki po regionie; Odmiana języka 
angielskiego- brytyjski a amerykański; Najważniejsze święta narodowe i religijne 
w krajach anglojęzycznych oraz Kościoły Ziemi Sieradzkiej. 

Na zakończenie uczniowie, uczestniczący w zajęciach koła teatralnego, przed-
stawili inscenizację pt. „Rycerze dawniej i dziś”. W pięknej , podzielonej na dwa 
światy: średniowieczny i współczesny, scenerii młodzież przybliżyła moment ślu-
bowania rycerskiego, zaciętej walki na miecze i hołdu oddawanego damie serca. 
Całość uświetnił „Kender”- taniec dworski, wykonany lekko, perfekcyjnie i zwiewnie 
przez uczennice klas II i III oraz piosenki „Gdybym ja była”, wykonanej przez woka-
listkę o zniewalającym głosie - skromną  Karolinę Cyrulską.

W inscenizacji nie zabrakło również wątków współczesnych: dyskusji na temat dzi-
siejszego spojrzenia na rycerza i brawurowo wykonanego tańca nowoczesnego 
przez uczennice klasy III a. Na zakończenie młodzi zastanawiali się nad następu-
jącą kwestią- „Co dla nich znaczy dziś słowo Bóg, Honor, Ojczyzna?”. W poszuki-
waniu odpowiedzi pomogła im Anna Kiedrzyńska, deklamując ze swoistym urokiem 
i subtelnością w głosie, wiersz W. Szymborskiej „Bez tej miłości można żyć...” oraz 

Paulina Kaźmierczak dając artystyczny popis, przyprawiający słuchaczy o dreszcz 
emocji, wykonaniem piosenki do słów wiersza C. K .Norwida „Moja piosnka II”. 
Na szczególne wyróżnienie zasługuje kreujący rolę dostojnego i nonszalanckiego 
dżentelmena- rycerza Piotr Chachuła, nie odstępująca go na krok dama serca Mar-
ta Mikielewicz; majestatyczny rycerz Adrian Józefczyk i wrażliwy dowódca oddzia-
łu rycerzy, doskonale operujący głosem Hubert Skalski. Wszyscy młodzi aktorzy 
wykazali się kunsztem i perfekcją. Ich praca została doceniona przez widownię, 
która oglądała spektakl z zapartym tchem oraz nagrodziła ciężką pracę artystów 
gromkimi brawami. 

Tak wspaniale rozpoczęty dzień znalazł swój finał, podczas zabawy karnawa-
łowej, którą w każdym calu dopracowali rodzice. Uczniowie szaleli na parkiecie, 
a po tańcach wraz z wychowawcami zeszli do świetlicy na poczęstunek. Ten dzień 
należał do udanych, a  najlepiej o tym świadczyły uśmiechy na twarzach młodzieży, 
która z niecierpliwością będzie oczekiwała na kolejne Święto Patrona Szkoły -  księ-
cia sieradzkiego Leszka Czarnego.      Opracowała p. Małgorzata Wybór

„ Przez lądy, morza i oceany...”
W tym roku w podróż po Ameryce Południowej i Środkowej wybrali się 

uczniowie gimnazjum. Była to wyprawa palcem po mapie i podręcznikach. Zdo-
bywanie wiedzy , poszukiwanie ciekawych informacji o regionie też może być 
przygodą i rozbudzać marzenia o dalekich wyprawach w nieznane miejsca. 15 
uczniów pod opieką p. Beaty Zielińskiej wzięło udział w tegorocznym konkursie 
wojewódzkim organizowanym przez PODNiDM w Pabianicach. Konkurencja 
była ogromna - wszystkich uczestników rozpoczynających rywalizację było 734 
z 52 szkół województwa łódzkiego. Finalistami  zostali : Natalia Karasińska 
(3c), Karolina Kosztowny (3b) i Adam Kmiecik ( 2c).

10 stycznia odbył się finał konkursu na którym spotkało się 27 uczestników 
z 18 szkół. Karolina Kosztowny została jednym z 7 wyróżnionych finalistów. 
10 lutego 2011 r. na uroczystym podsumowaniu w Pabianicach spotkali się 
wszyscy laureaci i wyróżnieni finaliści. Oprócz nagród książkowych i gratulacji 
zorganizowane zostało spotkanie z podróżnikiem Witoldem Stawskim, który 
opowiedział o swojej wyprawie do Peru i Boliwii.

Uczniowie naszego gimnazjum brali udział również w Wojewódzkim Kon-
kursie Geograficznym. W etapie rejonowym reprezentowała szkołę Natalia 
Karasińska (3c).

Cieszymy się z osiągniętych wyników naszych uczniów i życzymy im dal-
szych sukcesów. Gratulujemy Rodzicom.

Opracowała p Beata Zielińska

Z ŻYCIA SZKÓŁ
Bez tej miłości można żyć?”- Święto Patrona w Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku.”

Dyrektor Gimnazjum im. Leszka Czarnego składa serdeczne podziękowania 
Rodzicom, którzy zaangażowali się w przygotowanie Dnia Patrona Szkoły i za-
bawy karnawałowej oraz p. Piotrowi Pączkowi - Dyrektorowi Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Lutomiersku za pomoc w organizacji warsztatów muzycznych.
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Segreguję odpady, bo popieram 
ich przetwarzanie

Utrzymanie czystości i porządku w gminach leży w gestii władz gmin. Gminy również 
tworzą warunki do selektywnej zbiórki odpadów. Realizację części zadań z zakresu 
gospodarki odpadami, samorządy mogą powierzyć jednostkom pomocniczym, sa-
modzielnym podmiotom gospodarczym, czy też spółkom samorządowym jaką jest 
EKO-REGION. Wszyscy jednak  ponosimy moralną odpowiedzialność za stan śro-
dowiska naturalnego.
Z roku na rok zwiększa się ilość wytwarzanych odpadów w gospodarstwach domo-
wych. Niestety, znaczna ich część zaśmieca przydrożne rowy i lasy. 
od czego  więc zacząć, by było lepiej?
Nie zaśmiecajmy. Zacznijmy od  podpisania umowy na odbiór odpadów komunal-
nych. Segregujmy odpady w gospodarstwach domowych, czyli już u „źródła” ich po-
wstawania.
co zyskujemy - jeśli segregujemy?

Oszczędzamy miejsce na składowiskach.
Zmniejszamy ilość wprowadzanych odpadów szkodliwych, ulegających rozpadowi 
w długim okresie czasu.
Pozyskujemy  surowce wtórne do przetworzenia i tym samym zmniejszamy  zuży-
cie surowców naturalnych.
Ograniczamy zanieczyszczenie atmosfery. 
Zmniejszamy ilość odpadów
Oszczędzamy energię.

jak segregować?
Poszczególne rodzaje odpadów należy  wkładać do właściwych pojemników, zacho-
wując porządek w punktach selektywnej zbiórki. Nagannym jest, porzucanie odpa-
dów w workach obok pojemników, czy też pozostawianie odpadów wielkogabaryto-
wych. Nieodpowiedzialne postępowanie niektórych osób, powoduje bałagan i skargi 
mieszkańców. Pracownicy odbierający segregowane odpady, są więc zmuszeni do 
wykonywania dodatkowych, uciążliwych prac porządkowych.
Stłuczka szklana. 
Szkło praktycznie nie ulega rozkładowi i setki, a może tysiące lat będzie zalegać 
w środowisku jeśli nie trafi do recyklingu. Bezużyteczne słoje i butelki szklane bez 
zawartości, wkładamy  do pojemników, by ich nie potłuc. Przy tym należy pamiętać o 
podziale na kolory: kolorowe szkło do pojemnika zielonego, a bezbarwne do pojemni-
ka białego. Pamiętajmy też o usunięciu  nakrętek plastikowych i metalowych.
Szkło z pojemnika białego i zielonego zostaje odbierane   samochodem z  kontene-
rem podzielonym na  2 kwatery.
baterie i akumulatorki
Wyrzucona 1 malutka bateria zatruje 400 litrów wody i 1 metr sześcienny gleby. 
W trosce o środowisko zadbajmy o to by  żadna bateria, czy akumulatorek nie trafiły 
do kosza z odpadami komunalnymi, ponieważ ze względu na skład chemiczny mu-
szą być odzyskane i przetworzone.
butelki plastikowe.
Porzucone butelki plastikowe, w środowisku naturalnym, przez 500 lat będą ulegać 
rozpadowi, uwalniając toksyczne składniki, winny więc trafić do recyklingu.
Warto dołożyć starań, by pojemniki zbyt szybko nie przepełniały się.  Butelkę pla-
stikową bez zakrętki wystarczy zgnieść, a następnie zakręcić przed wrzuceniem do 
pojemnika. Ułatwi to cykliczne opróżnianie pojemników, co jest szczególnie istotne, 
w okresie letnim.
Przy przekazywaniu zużytego elektro-sprzętu, należy dołożyć starań, by nie potłuc 
części szklanych. Zdekompletowany sprzęt,  trafia niestety  na składowisko, a nie 
do recyklingu.
Od każdego z nas zależy, jaki będzie stan naszego środowiska naturalnego i co 
pozostawimy dla przyszłych pokoleń.
Często obserwujemy brak staranności  w segregowaniu i  przekazywaniu do punktów 
zbiórki odpadów segregowanych. Pamiętajmy, że kultura człowieka, winna przeja-
wiać się w szacunku do wysiłku i troski innych o środowisko , które jest  naszym 
wspólnym  dobrem.

Anna Szafran 

Projekty edukacyjne w Gimnazjum
Realizacja podstawy programowej  stawia przed nami nowe zadania. Jednym 

z nich jest praca metodą projektów.
W tym semestrze 67( sześćdziesięciu siedmiu ) uczniów pod opieką nauczycieli 

zrealizowało  od listopada do stycznia 5 projektów o różnorodnej tematyce. Szkolnym 
koordynatorem pracy zespołów była p. Beata Zielińska.

Wyniki swojej pracy uczniowie przedstawili na spotkaniu podsumowującym pod-
czas Dnia Patrona w szkole, które odbyło się 14 stycznia 2011r.

•  Projekt „Cudze chwalicie swego nie znacie – moja miejscowość dawniej i dziś” - 
opiekunowie p. K. Borkowska i p. M. Milbrandt 

•  Projekt „Śladami Leszka Czarnego – matematyczno przyrodnicze wędrówki po 
regionie”  - opiekunowie p. S. Łykowska i p. A. Grzelak

•  Projekt „Odmiany języka angielskiego – brytyjski i amerykański” opiekun p. J. Wal-
czak

•  Projekt „Najważniejsze święta narodowe i religijne w krajach anglojęzycznych” 
opiekun p. S. Kułak

•   Projekt „Kościoły ziemi sieradzkiej” opiekun p. Sz. Banaszczyk
Dziękujemy uczniom i gratulujemy efektów ich pracy
Z okazji Dnia Patrona uczniowie klas pierwszych i trzecich uczestniczyli w wielu 

warsztatach tematycznych:
•  Warsztaty muzyczne - prowadzone przez p. Dariusza Kossakowskiego
•  Pod opieką p. P. Zawickiego odbywały się warsztaty języka angielskiego., któ-

re skierowane były do uczniów biorących udział w projekcie „uczeń on - line”. 
W oparciu o platformę e-learningową  uczniowie tworzyli własne kursy językowe,

•  Pod opieką p. K. Milbrandta odbywały się Mistrzostwa Szkoły w tenisie stołowym. 
Zwycięzcami zostali : Marcin Garczyński, Marek Włodarczyk, Bartek Cieślak   
-  gratulujemy.

•  Magiczne kółka orgiami – warsztaty plastyczne pod kierunkiem p. E. Brodowicz  
•  QUILLING – czyli zwijanie – warsztaty tą techniką poprowadziły p. B. Zielińska 

i p. A. Wróblewska. 
•  Warsztaty matematyczne pod opieką p. R. Mielczarek. Okazało się, że matema-

tyka to nie tylko trudne obliczenia  ale także tworzenie igłą i nitką magicznych 
obrazków

•  Warsztaty plastyczne pod kierunkiem p. H. Przyrowskiej potwierdziły, że nie świę-
ci garnki lepią. Z gliny podarowanej przez p. Andrzeja Ciepłuchę powstały naczy-
nia ceramiczne.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom projektów.
Opracowała Beata Zielińska

ODBIÓR PADŁYCH ZWIERZĄT
Gmina Lutomiersk podpisała z PPH „HETMAN” Sp. z o.o. z siedzibą Florianów 

nr 24 - umowę na nieodpłatny odbiór padłych zwierząt. Odbiór padłych zwierząt sta-
nowiących uboczne produkty zwierzęce kategorii 1 i 2 w rozumieniu Rozporządze-
nia(WE) Nr 1774/2002 r.przez w/w firmę następuje w terminie 48 godzin licząc od 
momentu telefonicznego zawiadomienia.

Zgłoszenia przyjmowane są pod następującymi numerami
telefonów: (24) 282-16-53 lub 662-041-241 lub (56) 683-25-62.

Wszyscy zainteresowani muszą posiadać szczegółowe dane dotyczące odbiera-
nego podłego zwierzęcia (wiek, numer kolczyka oraz nr stada w przypadku odbio-
ru trzody chlewnej). Niniejsza umowa nie obejmuje odbioru padłych zwierząt z ferm 
drobiu i ferm zwierząt futerkowych, w przypadku których wymagane jest zawarcie 
indywidualnych umów.

KomUNIKat 
Informujemy , iż od kwietnia 2010 r. w ramach realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
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 terapeutyczną osobom mającym problemy 
przede wszystkim z nadużywaniem alkoholu oraz udziela pomocy psychologicz-
nej rodzinom w których występują problemy uzależnień

INFORMACJA DLA PODATNIKA
Pracownik Urzędu Skarbowego w Pabianicach będzie udzielał in-

formacji oraz przyjmował dokumenty dotyczące podatku dochodowego  
za rok 2010, w Urzędzie Gminy Lutomiersk, pok. Nr 11, w godzinach 8:00 – 15:00, 
w dniach:

05, 12, 19, 26 
KWIetNIA 2011 ROKU

Z ŻYCIA SZKÓŁ

a P e l
wójta GmINy lUtomIerSK

do pasażerów
komunikacji autobusowej

Zwracam się do osób korzystających ze środków komunika-
cji publicznego transportu zbiorowego, aby płacąc za prze-
jazd żądali wydania biletu zaraz po wejściu do pojazdu.
Pasażerowie, którzy nie żądają biletów mogą w sposób po-
średni przyczynić się do likwidacji kursów na liniach auto-
busowych. 
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Rusza szkoła Rodzenia
Informujemy iż od marca br. kobiety w ciąży- mieszkanki  gmin Konstantynów Łódzki i Lutomiersk oraz ich partnerzy/osoby towarzyszące będą mieli  możliwość 

bezpłatnego uczestnictwa w projekcie pn. „Mamo Tato jesteście gotowi na to - Konstantynowska szkoła rodzenia”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia prowadzone będą w trzech siedmiotygodniowych cyklach w terminach:

I cykl - kwiecień/maj 
II cykl - czerwiec/lipiec 
III cykl - sierpień/wrzesień 

Uczestnik będzie mógł wziąć udział tylko w jednym cyklu. 

Każdy cykl obejmie 42 godziny dydaktyczne nauki, w tym:
-  zajęcia wykładowe z ginekologiem – położnikiem, specjalistą ds. laktacji,  prawnikiem,  psychologiem, pediatrą; 
-  zajęcia ćwiczeniowe z położną  m.in. przygotowanie  do porodu, nauka właściwego oddychania i pozycji porodowych, ćwiczenie koncentracji i relaksacji 

w czasie porodu, opieka i pielęgnacja noworodka;
-  zajęcia ćwiczeniowe z fizjoterapeutą  m.in. nauka masażu niemowlęcia, kobiety w ciąży, w czasie porodu i po porodzie;
-  zajęcia z zakresu promocji zdrowia i zdrowego trybu życia z instruktorem zajęć gimnastycznych m.in. ćwiczenia ogólnorozwojowe, usprawniające stawy 

biodrowe z elementami pilates, jogi, body ball.
Zajęcia odbywać się będą w grupach dwunastoosobowych, w wyposażonej w pomoce dydaktyczne sali w Szkole Podstawowej nr 5 w Konstantynowie Łódzkim. 
Wszystkie Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach zapraszamy do Biura Projektu mieszczącego się w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim przy ul. 

Zgierskiej 2  w celu zapoznania się z warunkami uczestnictwa w Projekcie oraz wypełnienia wymaganych dokumentów.  
osoby do kontaktu: 
monika Szkudlarek – Koordynator Projektu 
magdalena czech – Asystent Koordynatora
tel.: 042 211 11 73 wew. 144 
e-mail.: ue@konstantynow.pl

wIeSław Strach - zelów
ramowy harmonogram wywozu
nieczystości stałych na rok 2011

wywóz w PIerwSzy czwarteK mIeSIąca

03.03,
07.04,
05.05,
02.06,
07.07,
04.08,
01.09,
06.10,
03.11.,
01.12,

termINarz wywozU śmIecI „Sanator”

5 i 12 marca
2 i 9 kwietnia
7 i 14 maja

4 i 11 czerwca
2 i 9 lipca

6 i 13 sierpnia
3 i 10 września

1 i 8 października
5 i 12 listopada
3 i 10 grudnia

KomUNIKat - zmIaNa GodzIN Pracy UG w lUtomIerSKU
Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2011 roku ulegają zmianie poniedziałkowe godziny pracy Urzędu Gminy w Lutomiersku. 

Urząd Gminy czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

remoNdIS 
ramowy harmonogram wywozu nieczystości stałych na rok 2011

wywóz w piątki /cykl co 2 lub 4 tygodnie/ z miejscowości:
lutomiersk, czołczyn, dziektarzew, jerwonice, zofiówka:

 m-c marzec 4,11,18,25
 m-c kwiecień 8,15,22,29
 m-c maj 6,13,20,27
 m-c czerwiec 3,10,17,24
 m-c lipiec 1,8,15,29
 m-c sierpień 5,12,19,26
 m-c wrzesień 2,9,16,23,30
 m-c październik 7,14,21,28
 m-c listopad 4,12,18,25
 m-c grudzień 2,9,16,23,30

wywóz w poniedziałki /cykl co 2 lub 4 tygodnie/ z miejscowości:
babice, babiczki, charbice, florentynów, Kazimierz, mirosławice, 
Prusinowice, Prusinowiczki, Szydłów, Puczniew, wygoda mikoła-

jewska, zalew, zdziechów, wrząca, Stanisławów Nowy:
 m-c marzec 7,14,21,28
 m-c kwiecień 4,11,18,26
 m-c maj 2,9,16,23,30
 m-c czerwiec 6,13,20,27
 m-c lipiec 4,11,18,25
 m-c sierpień 1,8,16,22,29
 m-c wrzesień 5,12,19,26
 m-c październik 3,10,17,24,31
 m-c listopad 7,14,21,28
 m-c grudzień 5,12,19,27

 UwaGa INformacja dotycząca odbIorU odPadów.
 Każdy posiadacz pojemnika powinien wystawić pojemnik zgodnie 

z podpisaną umową tzn. w zależności od cyklu wywozu /2 lub 4 tyg/.


