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Relacja z VII Sesji Rady Gminy Lutomiersk

W dniu 22 lutego br. podczas VI Sesji Rady Gminy radni uchwalili budżet na 2011 rok. 
Wszystkie Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały na swoich posiedzeniach 

przedmiotowy projekt budżetu, który był również przedmiotem opiniowania przez Ze-
spół Orzekający przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi. 

Podstawą tworzenia tegorocznego budżetu jest zasada równoważenia budżetu w 
części operacyjnej, czyli dochody bieżące muszą wystarczyć na pokrycie wydatków 
bieżących, natomiast dochody majątkowe, czyli dochody ze sprzedaży mienia komu-
nalnego mogą być przeznaczone na wyłącznie na cele inwestycyjne. Kolejnym ogra-
niczeniem jest to, iż Gmina nie może zaciągać żadnych zobowiązań zwrotnych, czyli 
kredytów i pożyczek na finansowanie budżetu operacyjnego. Kredyty mogą służyć 
tylko i wyłącznie na finansowanie inwestycji.   

Pani Skarbnik szczegółowo omówiła budżet na 2011 rok.
Przewiduje się, że dochody budżetowe osiągną kwotę 18.125.853 zł (z czego: do-

chody bieżące – 17.231.382 zł, majątkowe – 894.471 zł). 
Szczegółowy podział dochodów budżetowych gminy prezentuje Załącznik Nr 1 i 1a 

do Uchwały budżetowej .
Planowane wydatki budżetowe przewiduje się w łącznej wysokości: - 18.913.616,00 zł z czego :
- wydatki na realizację zadań bieżących zabezpiecza się w kwocie – 17.107.616,00 zł, 
- wydatki na realizację zadań majątkowych zabezpiecza się w kwocie – 1.806.000,00 zł 
- wydatki na obsługę długu - 330.000 zł
- rezerwa ogólna - 50.000 zł
- rezerwa celowa - 440.000 zł
Struktura wydatków budżetowych prognozowanych na rok 2011, w zakresie wła-

snych zadań gminy przedstawia się następująco : 
- kwota wydatków na zadania własne gminy – 16.981.692,00 zł (wydatki bieżące - 

15.175.692,00 zł, tj. 89,37 % , wydatki majątkowe – 1.806.000,00 zł, tj. 10,63 %)     
Na zadania oświatowe w gminie realizowane przez jednostki oświatowe planuje się 

środki w łącznej kwocie 6.749.482 zł. Subwencja oświatowa planowana dla gminy na 
rok 2011 stanowi kwotę 4.565.640 zł. Zatem kwota środków własnych gminy przezna-
czona na realizację zadań przez jednostki oświatowe stanowi 2.183.842 zł, tj. 32,36 
% wydatków ujętych w projektach planów finansowych  jednostek oświatowych i 47,83 
% kwoty subwencji oświatowej.

Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe stanowią 34,56 % planowanych 
wydatków gminy na rok 2011.

Należy nadmienić, że zadania realizowane przez jednostki oświatowe nie stanowią  

wszystkich wydatków jakie gmina ponosi na zadania oświatowe, bowiem część wy-
datków  w tym zakresie realizowana jest bezpośrednio przez urząd gminy. Należą do 
nich dotacje udzielane niepublicznym jednostkom oświaty na funkcjonowanie przed-
szkoli oraz zwrot kosztów dotacji gminom, na terenie których znajdują się przedszko-
la, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy – w roku 2011 
jest to kwota 340.000 zł. 

Zatem faktyczny udział środków własnych gminy w finansowaniu zadań oświato-
wych stanowi kwotę  2.523.842 zł. Jest to 55,28 % kwoty subwencji oświatowej. Łącz-
ne wydatki na oświatę czynią kwotę 7.089.482 zł, tj. 36,30 % planowanych wydatków 
gminy na rok 2011.

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku 
na rok 2011 planuje się na realizację  zadań własnych w wysokości  849.510 zł. Pla-
nowane środki przeznacza się na: usługi opiekuńcze - 63.400 zł, wypłaty zasiłków 
z pomocy społecznej – 422.693 zł, utrzymanie Ośrodka – 353.417 zł (w tym: wynagro-
dzenia i pochodne 308.917 zł), pozostała działalność - 10.000 zł.

Wydatki w zakresie zadań zleconych realizowanych przez Ośrodek zaprojektowa-
no na rok 2011 w wysokości  1.857.928 zł, z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń 
rodzinnych, alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego - 1.850.677 zł, opłaty składek na ubezpieczenie zdro-
wotne za podopiecznych -  87.251 zł.

Po raz pierwszy – w tym roku radni uchwalili Wieloletnią Prognozę Finansową Gmi-
ny Lutomiersk na lata 2011-2019. Nowa ustawa o finansach publicznych w ramach 
racjonalizacji gospodarki środkami publicznymi przewiduje regulacje obligujące orga-
ny stanowiące jednostek samorządu terytorialnego (JST) do uchwalania dokumentów 
dotyczących wieloletniego planowania. Wynika to m.in. z konieczności efektywnego 
zarządzania finansami w perspektywie kilku lat oraz faktu naszej przynależności do 
Unii Europejskiej, której budżet jest oparty na wieloletnim planie finansowym.

Również na tej sesji radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany Uchwały NR IV/13/10 
Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę na rok 2011 oraz rozpatrzyli skargi i wnioski, które 
wpłynęły do Rady Gminy Lutomiersk.

Pan Tadeusz Nowak - Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Lutomiersku 
przedstawił „Informację z działalności OSP w Gminie Lutomiersk”, natomiast „Infor-
mację na temat działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku za rok 2010 
przedstawił Dyrektor GOK – Pan Piotr Pączek.

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

W dniu 21 marca 2011 r. w sali USC Urzędu Gminy Lutomiersk odbyła się VII Sesja 
Rady Gminy Lutomiersk. W sesji uczestniczyło 15 radnych, Wójt Gminy, Skarbnik 
Gminy, Sekretarz Gminy jak również Pan Bogdan Rynkiewicz - Prezes Spółki z o.o. 
Tramwaje Podmiejskie, który przedstawił obecną, trudną sytuację finansową spółki. 
Przypominamy, iż Gmina Lutomiersk posiada 11% udziałów Spółki – rocznie na do-
płaty do linii 43 z budżetu Gminy wypłacane jest na rzecz Tramwaji Podmiejskich 
blisko 300.000 zł. 

Następnie radni odznaczyli Medalem Honorowym „Zasłużony dla Gminy Luto-
miersk” siostrę zakonną Rafałę (Helenę Saar) z Zakonu Sióstr Urszulanek w Kazimie-
rzu. Siostra Rafała ze względu na swój podeszły wiek (21 października 2010 r. ukoń-
czyła 100 lat) jak i stan zdrowia nie mogła osobiście uczestniczyć w sesji. Uroczyste 
wręczenie Medalu nastąpiło po sesji  w Domu Zakonnym Sióstr Urszulanek Serca 
Jezusa Konającego w Łodzi. W uroczystości udział wzięli Wójt Gminy Lutomiersk Ta-
deusz Borkowski, delegacja przedstawicieli Rady i Urzędu Gminy Lutomiersk.

W kolejnych uchwałach radni wprowadzili zmiany w budżecie gminy na 2011 rok. 
Zmiany dotyczyły przeznaczenia środków finansowych na zakup autobusu, którym 

dzieci będą dowożone do szkół na terenie Gminy Lutomiersk oraz nie wyrazili zgody 
na wyodrębnienie w budżecie gminy Lutomiersk na 2012 rok środków stanowiących 
fundusz sołecki.

W dwóch kolejnych punktach porządku sesji po stwierdzeniu zgodności projek-
tu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych 
w obrębach geodezyjnych Florentynów, Bechcice, Kolonia Bechcice w Gminie Lu-
tomiersk z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Lutomiersk uchwalono miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla w/w obszarów.

Kolejnie zostały uporządkowane stosowane w użyciu powszechnym skrócone na-
zwy ulic, placów oraz alei w miejscowościach na terenie Gminy Lutomiersk.

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

Ostatnim punktem sesji były – wolne wnioski, interpelacje i zapytania.

Radni uchwalili budżet na 2011 rok

W dniu 21.03.2011 r. na sesji nadzwyczajnej Rada Gminy Lutomiersk uchwaliła 
ostatni, trzynasty miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący ob-
szarów położonych w obrębach geodezyjnych Florentynów, Bechcice i Kolonia Bech-
cice w gminie Lutomiersk.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) stanowi podstawę pla-
nowania przestrzennego w gminie. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest aktem prawa miejscowego

Powierzchnia terenów w gminie Lutomiersk objętych opracowaniem miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego wynosi około 3 317 ha.

Miejscowe plany stanowią istotne ułatwienie dla inwestorów, skracając w sposób 

znaczący czas przygotowania inwestycji, oraz w sposób jednoznaczny określają prze-
znaczenie terenów. Każdy ma prawo otrzymania wypisu i wyrysu z obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określającego przeznaczenie 
terenu. W szczególności wypis i wyrys stanowi podstawę do sporządzania projektów 
budowlanych oraz umożliwia ubieganie się o pozwolenie na budowę oraz realizację 
obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

Uchwalenie  planów daje gminie  możliwość uwolnienia nowych terenów budowla-
nych, inwestycyjnych oraz  pozwala na  wykorzystanie dotąd niezagospodarowanych 
terenów.

UCHWALONO 13 MIEJSCOWYCH PLANÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
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Medal Zasłużony dla Gminy Lutomiersk 
dla Siostry Rafały

W dniu 21 marca 2011r .podczas VII Sesji Rady Gminy Lutomiersk Radni Gminy Lutomiersk podjęli jednomyślnie uchwałę w sprawie nadania Medalu 
Honorowego „Zasłużony dla Gminy Lutomiersk” siostrze zakonnej Rafale (Helenie Saar) z Zakonu Sióstr Urszulanek w Kazimierzu.

Jest to drugi Medal „Zasłużony dla Gminy Lutomiersk” nadany przez Radę Gminy Lutomiersk.
To zaszczytne wyróżnienie Rada przyznała Siostrze Rafale w dowód uznania za wieloletnią, społeczną pracę na rzecz środowiska lokalnego.
Siostra Rafała ze względu na swój podeszły wiek (21 października 2010 r. ukończyła 100 lat) jak i stan zdrowia nie mogła osobiście uczestniczyć 

w sesji. 
Uroczyste wręczenie Medalu nastąpiło po sesji w Domu Zakonnym Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Łodzi. Aktu wręczenia medalu do-

konał Wójt Gminy Lutomiersk z Przewodniczącym Rady Gminy Lutomiersk. 
W uroczystości udział wzięła także delegacja przedstawicieli Rady i Urzędu Gminy Lutomiersk oraz dzieci z ukochanego przez Siostrę Rafałę Kazi-

mierza.

Medal świętego Brata Alberta 
dla Księdza Kanonika Franciszka Jaciubka.

Ksiądz Franciszek Jaciubek – Proboszcz Parafii pw. Narodzin Najświętszej Maryi Panny i Przemienienia Pańskiego w Mikołajewicach został odznaczo-
ny medalem św. Brata Alberta. Nagroda ta jest przyznawana od 1997r. przez Fundację św. Brata Alberta za pomoc osobom niepełnosprawnym. Wyróż-
nienie to otrzymało w Polsce do tej pory zaledwie około 50 osób. Medal został wręczony 14 marca 2011r. podczas uroczystości w Teatrze im. Słowackiego 
w Krakowie. Obok Księdza Franciszka Jaciubka medalem zostali uhonorowani w tym roku Pani Małgorzata Kożuchowska – aktorka  oraz Pani Julia Kuc 
- psycholog z Uniwersytetu Jagielońskiego. 

W dniu 10 kwietnia 2011 r. przedstawiciele samorządu Gminy Lutomiersk z Wójtem Gminy – Tadeuszem Borkowskim oraz Przewodniczącym Rady 
Gminy Tadeuszem Rychlikiem na czele, delegacja OSP, młodzież szkolna uczcili pamięć pomordowanych w Katyniu 1940 roku oraz ofiar katastrofy 
smoleńskiej z przed roku. Pod pomnikiem Katyńskim w Lutomiersku zostały złożone wiązanki kwiatów i zapalone znicze.  Następnie o godzinie 10.00 w 
Klasztorze Ojców Salezjanów podczas Mszy świętej uczestnicy uroczystości modlili się w intencji pomordowanych w Katyniu i ofiar katastrofy lotniczej.  W 
godzinę katastrofy samolotu Prezydenckiego (8.41) w jednostkach OSP w Lutomiersku, Kazimierzu i Szydłowie włączono syreny alarmowe dla uczczenia  
pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej.

Uczczono pamięć 
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Zamówienia publicZne
W marcu i kwietniu tego roku ogłoszono przetargi:
1.  na dostawę nowej koparko-ładowarki. Pojazd został dostarczony w dn. 11 kwiet-

nia br.

2.  na zakup i dostawę mieszanki z chalcedonitu o frakcji od 0 - 31,5 mm w ilości 
2.000 ton. Wykonawca zamówienia zostanie wyłoniony w najbliższym czasie.

3.  na wykonanie „przebudowy centrum Kazimierza – tj. przebudowę nawierzchni 
chodników na ulicach Rzecznej, Polnej, Promyka i Pl. Kościuszki

4.  na wykonanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pn. „Przebu-
dowa nawierzchni odcinka drogi w Babicach.

DROGOwnicTwO
1.)  Rozpoczęto pozimowe sprzątanie ulic o nawierzchni bitumicznej, poboczy i pla-

ców  przyległych do dróg gminnych.
2.)  Zakończono wycinkę i rębakowanie gałęzi w miejscach poprawiających estety-

kę i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
3.)  Zlecono malowanie oznakowania poziomego ( parkingi, przejścia ) na terenie 

miejscowości Lutomiersk i Kazimierz.
4.)  W celu wznowienia granic ulicy Laurowej w Babiczkach zlecono wykonanie prac 

firmie geodezyjnej.
5.)  W m-cu kwietniu zostanie wykonane ogrodzenie panelowe placu zabaw dla 

dzieci na jednej z kwater parku przy Pl. Kościuszki w Kazimierzu.
6.)  Do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wystąpiono z wnioskiem o dotację na 

modernizację drogi gruntowej o dł. 1,2 km w miejscowości Babice.

KOMUNIKAT!!!
Referat Gospodarki Komunalnej i Lokalowej jest zmuszony podjąć niżej wymienio-

ne działania, które pozwolą na skuteczne egzekwowanie dotrzymywania przez od-
biorców warunków umowy o dostarczanie wody.  Konieczność ta wynika z wysokiego 
poziomu  zadłużenia mieszkańców Gminy Lutomiersk w opłatach za pobraną wodę z 
gminnego wodociągu oraz  wielomiesięcznych zaległości w opłatach. 

Gmina Lutomiersk rozpocznie rozwiązywanie umów o dostarczanie wody zawar-
tych z odbiorcami, którzy nagminnie zalegają z opłatami za wodę. Po rozwiązaniu 
umów może być dokonane zamknięcie lub wręcz likwidacja przyłącza.

O decyzji odcięcia wody zostanie poinformowany w ustawowym terminie Państwo-
wy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach.

Zaległości za wodę będą egzekwowane zgodnie z przepisami  dotyczącymi egze-
kwowania należności cywilno-prawnych.

Gmina Lutomiersk może przekazywać, zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informa-
cji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, informacje dotyczące dłużników 
do biura informacji gospodarczej ( tzw. REJESTRU DŁUGÓW).

Spółki wODne
Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Lutomiersku zwraca się z prośbą do osób, które 

otrzymają  zawiadomienia o ustaleniu należności na konserwację urządzeń melio-
racyjnych, o wnoszenie tych opłat na rzecz spółki wodnej. Termin płatności upływa 
z dniem 15 maja. 

O zbieranie należności zostali poproszeni sołtysi wsi Gminy Lutomiersk. Wpłat 
można dokonywać po okazaniu zawiadomienia w kasie Urzędu Gminy lub bezpo-
średnio na konto bankowe. W ramach zebranych funduszy spółka podejmie starania 
aby wykonać zadania ustalone podczas zebrań w spółkach i ujętych do planu pracy 
na 2011 rok. W miesiącu kwietniu odbędą się jeszcze zebrania w Mianowie, Dziekta-
rzewie i Mirosławicach. Celem zebrań w Dziektarzewie i Mirosławicach będzie wzno-
wienie działalności spółek. Zasób finansowy spółki jest obecnie niewielki i obecnie 
wykonywane są naprawy urządzeń melioracyjnych na gruntach na które wnoszono 
opłaty w latach poprzednich. 

inFORmacJa
(Szczególnie ważna dla działkowiczów)
Obowiązujący REGULAMIN utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lu-

tomiersk nakazuje właścicielom  utrzymywanie czystości , porządku oraz należytego 
stanu sanitarno – higienicznego posiadanej nieruchomości.

Treść regulaminu jest dostępna w „ BIP” – Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Lutomiersk. 

Odpady komunalne powinny być zbierane z terenu nieruchomości i składowane 
jedynie w szczelnych pojemnikach, kontenerach lub w workach z tworzyw sztucznych 
-  przeznaczonych wyłącznie do tego celu. Właściciele mają obowiązek wyposażenia 
posiadanej  nieruchomości w odpowiadające wymaganiom odpowiednich norm urzą-
dzenia przeznaczone do gromadzenia odpadów . Powinni także zawrzeć umowę na 
wywóz nieczystości z firmą świadczącą usługi wywozu nieczystości z terenu naszej 
Gminy.

Referat Gospodarki Komunalnej prowadzi ewidencję zawartych umów na wywóz 
nieczystości i już kilkakrotnie mieszkańcy naszej Gminy zostali informowani o ko-
nieczności zawarcia takich umów.

Właściciele działek rekreacyjnych, przebywający na nich w okresie letnim, mogą 
zawrzeć stałą umowę z Firmą SANATOR Rąbień na sezonowy wywóz nieczystości 
z działki w okresie : maj – październik. Po podpisaniu takiej umowy firma wywozowa 
wyposaży nieruchomość w stały pojemnik na odpady , a wywóz nieczystości będzie 
się odbywał tylko w w/w miesiącach letnich zgodnie z harmonogramem obowiązują-
cym w danej miejscowości.

Ponadto  grupy właścicieli działek mogą się zorganizować i wyposażyć określony 
teren rekreacyjny w kontener ( 5m3 lub 7m3) i w okresie letnim gromadzić odpady w 
szczelnym i przeznaczonym do tego celu pojemniku.

UWAGA !!!  (do WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW:)
„Wysepki Ekologiczne” – na których odbywa się selektywna zbiórka opakowań pla-

stikowych i szklanych oraz odzieży służą TYLKO do gromadzenia (w sposób schludny 
i odpowiedzialny) i wywozu surowców wtórnych, a nie powinny być miejscami lokal-
nych wysypisk śmieci, na które wyrzucane są najróżniejsze opady powstałe po prząd-
kach lub remontach budowlanych.

Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych

W miesiącu czerwcu 2001r – wstępnie w dniach:  13.06  – 17.06. 2011r zapla-
nowano zorganizowanie corocznej zbiórki tzw. „ Wielkogabarytów” z  terenu naszej 
Gminy – czyli starych mebli, zużytego sprzętu RTV, AGD, lodówek itp.  Dzięki takim 
działaniom znacznie poprawia się estetyka oraz stan czystości i porządku na pobo-
czach dróg oraz w lasach, a mieszkańcy uzyskują możliwość wygodnego pozbycia 
się ze swoich posesji i gospodarstw kłopotliwych w utylizacji przedmiotów lub starych 
i nieużywanych urządzeń mechanicznych.

Organizacja zbiórki odpadów wielkogabarytowych zostanie przeprowadzona na 
zasadach podobnych jak w latach poprzednich. Szczegółowy harmonogram i zakres 
akcji zostanie przedstawiony mieszkańcom Gminy Lutomiersk bezpośrednio przed 
zaplanowanym terminem jej przeprowadzenia.

NOWY AUTOBUS SZKOLNY
W miesiącu lutym awarii uległ 25 - letni autobusu szkolny marki Autosan H9-21 nr 

rej. SAK 9923. Po przeprowadzonej ekspertyzie, wykonanej w PKS Sieradz stwier-
dzono brak ekonomicznych podstaw do naprawy pojazdu. W związku z zaistniałą sy-
tuacją w miesiącu marcu Gmina Lutomiersk zakupiła francuski gimbus marki Ponticelli 
LR 210 PP. rok produkcji 1999. 

Autobus posiada 58 miejsc siedzących i wykorzystywany będzie do dowozu 
uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum. 

Strona 4 WIADOMOŚCILUTOMIERSKIE

INFORMACYJNY BIULETYN SAMORZĄDOWY

kwiecień 2011



Święto 8 marca 2011r.
Wójt Gminy Lutomiersk wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Luto-

miersku oraz Związkiem Emerytów i Rencistów Koło w Lutomiersku zorganizowali dla 
Pań uroczyste spotkanie z Okazji Dnia Kobiet w dniu 8 marca 2011 r.

Spotkanie odbyło się w Domu Kultury w Lutomiersku o godz.10.00.Na spotkanie 
zostali zaproszeni członkowie Związku Emerytów i sponsorzy. W spotkaniu uczestni-
czył ksiądz Marek Kowalski.

Spotkanie prowadzili Pani Leokadia Bujnowicz i Pan Krzysztof Pacholak Na wstę-
pie serdeczne życzenia dla Pań złożył Pan Wójt Gminy Tadeusz Borkowski oraz Prze-
wodniczący Rady Gminy Tadeusz Rychlik.

W części artystycznej wystąpił Zespół  Uniwersytetu III Wieku z Łodzi,lokalny Ze-
spół Szychy oraz solistka z Mirosławic.

Przy dźwiękach muzyki zaproszeni goście świetnie się bawili, tańczyki  i śpiewali.

Powiatowy Młodzieżowy Turniej Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega pożarom”

 
Dnia 24 marca 2011r. w siedzibie Gimnazjum w Lutomiersku przeprowadzono Finał Powiatowy Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem 

„Młodzież Zapobiega Pożarom”. Turniej przeprowadzono w trzech grupach wiekowych: dla młodzieży reprezentującej szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne i ponadgimna-
zjalne.

  1. w kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsca zajęli:
 1.  I miejsce Patryk Kopka 33,5 pkt. gm. Pabianice
 2. II miejsce Łukasz Jach 33 pkt.    gm. Pabianice
 3 III miejsce Maciej Demrych 30,5 pkt. gm. Ksawerów
  2.w kategorii szkół gimnazjalnych najlepsi, to:
 1.  I miejsce Łukasz Barys 52 pkt.    gm. Pabianice
 2. II miejsce Michał Rosiński 36 pkt  .  gm. Pabianice
 3. III miejsce Natalia Karasińska 35 pkt.    gm. Lutomiersk
  3. w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyli:
 1. I miejsce Rafał Kuryłek 44 pkt  .  gm. Pabianice
 2. II miejsce Adrian Kuryłek 40 pkt.    gm. Pabianice
 3.III miejsce Wojciech Janecki 35,5 pk.  gm. Pabianice

Organizatorami Finału Powiatowego MTWP byli: Komenda Powiatowa Państwo-
wej Straży Pożarnej w Pabianicach, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP w Pabianicach, Starostwo Powiatowe w Pabianicach, 
Wójt Gminy Lutomiersk, Pan Tadeusz Borkowski. Jury przewodniczył mł. bryg. Andrzej 
Bohdanowicz. Nagrody i dyplomy ufundowali: Starostwo Powiatowe w Pabianicach, 
Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Pabianicach, dyplomy: Pabianickie 
Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A..

Finał Powiatowy MTWP, w którym uczestniczyła młodzież reprezentująca Gminy 
Powiatu Pabianickiego – 57 uczestników, rozegrano w pięknie przygotowanej pod 
kierownictwem dyrektora, Pana Andrzeja Stasiaka sali gimnastycznej Gimnazjum 
w Lutomiersku. 

Nagrody i dyplomy wręczyli: w imieniu starosty pabianickiego Członek Zarządu Po-
wiatu Tadeusz Rosiak, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pabia-
nicach brygadier Jerzy Minias oraz w imieniu Wójta Gminy Lutomiersk Sekretarz Urzę-
du Gminy, Pan Leszek Filipiak. Smaczny posiłek dla uczestników Finału Powiatowego 
ufundował Wójt Gminy Lutomiersk, a został on przygotowany i podany w strażnicy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutomiersku, której druhowie z ogromnym zaanga-
żowaniem pomogli w sprawnym i budzącym podziw przebiegu Finału Powiatowego 
MTWP. 

Zwycięzcy grup reprezentować będą Powiat Pabianicki na Turnieju Wojewódzkim, 
który będąc eliminacją do turnieju krajowego odbędzie się 18 kwietnia, br. w Wolborzu. 
Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Pabianicach serdecznie dziękuje 
wszystkim instytucjom i osobom które przyczyniły się do budzącej uznanie uczestni-
ków organizacji Finału Powiatowego MTWP w Lutomiersku. 

wszystkim Druhom i Sympatykom OSp
życzenia zdrowych, radosnych Świąt 

Zmartwychwstania pańskiego
spędzonych w gronie rodziny

oraz dużo wiosennego optymizmu 
składa 

w imieniu Związku Gminnego OSp Rp 
w lutomiersku prezes Zarządu

Tadeusz nowak
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Bal karnawałowy w GMInnyM oŚroDkU kUlTUry
21 lutego w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku odbył się dla młodzieży Szkół Podstawowych z całej Gminy Bal Karnawałowy.
Dzieci i młodzież prześcigały się w pomysłach związanych z przebraniem wcielając się w najdziwniejsze postacie z literatury , świata show biznesu czy życia codziennego. 
To poniedziałkowe przedpołudnie dało wiele radości najmłodszym przenosząc ich w świat marzeń. Poniżej przedstawiamy fotorelację

Przedszkole Niepubliczne ZG SS Urszulanek
19 lutego 2011r Przedszkole Niepubliczne ZG SS Urszulanek zorganizowało bal 

przebierańców dla dzieci i ich rodziców w sali Domu Kultury w Lutomiersku. Rodzice 
dla siebie, a także dla swoich dzieci przygotowali stroje karnawałowe. 

Wszyscy wyglądali bardzo pięknie i kolorowo. Bal prowadził Pan Jurek z teatru 
„Atma” wraz ze swoją asystentką Małgosią. 

W trakcie balu odbywały się tańce i konkursy, a największą atrakcją był walczyk 
czekoladowy. Każdy gentelman mógł kupić czekoladę swojej wybrance. 

Pomiędzy zabawami wszyscy uczestnicy balu biesiadowali przy obficie zastawio-
nych stołach. Nie zabrakło domowego ciasta pieczonego przez mamy, pysznych ka-
napek, przekąsek, soków dla dzieci, a także kawy z automatu.

Na koniec balu komisja wybrała osoby, które były najciekawiej ubrane, a także tych, 
którzy bawili się do samego końca.

Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę.
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Ogólnopolski Młodzieżowy
Turniej Wiedzy Pożarniczej

„Młodzież zapobiega pożarom”

EliminacjE gminnE
Dnia 18  marca 2011r. w Ochotniczej Straży Pożarnej  w Lutomiersku  odbył się 

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej ”Młodzież zapobiega pożarom”. Organizatorami  
turnieju  był Zarząd Oddziału Gminnego Zw.OSP RP w Lutomiersku i Wójt Gminy 
Lutomiersk.

Nagrody, suweniry i dyplomy dla uczestników konkursu ufundował Wójt Gminy 
Lutomiersk. 

W turnieju udział wzięło 12 uczniów, reprezentujących Szkołę Podstawową w Szy-
dłowie i Kazimierzu oraz 9 uczniów Gimazjum w Lutomiersku.

Po dokonaniu oceny prac pisemnych do finału zakwalifikowali się niżej wymienieni 
uczniowie:

i grupa  - uczniowie szkół podstawowych
Mateusz Paczkowski, SP Kazimierz  - reprezentujący OSP Kazimierz
Maria Marszałek, SP Kazimierz   - reprezentująca OSP Kazimierz
Szymon Kwieciński, SP Kazimierz   - reprezentujący OSP Kazimierz
ii grupa wiekowa – uczniowie gimnazjum w lutomiersku
Magdalena Łuczak    - reprezentująca OSP Lutomiersk
Natalia Karasińska    - reprezentująca OSP Szydłów
Dawid Kukulak    - reprezentujący OSP Lutomiersk
Uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy  za zajęcie miejsc i uczestnictwo. 

Finalistom  życzyliśmy powodzenia w dalszej - powiatowej turze konkursu. 

KROK W PRZYSZŁOŚĆ
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w dniu 28.02.2011 r zatwierdził do re-

alizacji projekt „Krok w przyszłość” w ramach poddziałania 7.1.1 Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integra-
cji przez Ośrodki Pomocy Społecznej”.

W najbliższym czasie zostanie podpisany aneks do umowy ramowej  
zawartej w 2010 r pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy, a Gminą 
Lutomiersk.  

Pozyskane dofinansowanie jest na poziomie 238 213,20 zł co stanowi 
89,5% całkowitych wydatków projektu. Wkład własny Gminy Lutomiersk 
wynosi 27 946, 80 zł co stanowi  10,5%  całkowitej wartości projektu. 

Celem projektu jest aktywna integracja  osób korzystających z pomocy  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku, bezrobotnych i nieaktywnych 
zawodowo.  W projekcie weźmie udział 18 osób. Beneficjenci zostaną ob-
jęci kompleksowym systemem wsparcia. 

Zostanie zastosowana aktywizacja zawodowa (szkolenia zawodowe) 
oraz poradnictwo specjalistyczne (spotkania z psychologiem i doradcą za-
wodowym). W ramach działania o charakterze środowiskowym zostanie 
zorganizowana wycieczka do Krakowa. 

Dodatkowo jako wsparcie towarzyszące w ramach aktywnej integracji  
zostaną sfinansowane kolonie dla dzieci beneficjentów ostatecznych.

Walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze w OSP
W I kwartale br. w jednostkach OSP na terenie naszej gminy odbyły się walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze. W zebraniach uczestniczyli członko-

wie władz Oddziałów Związku OSP RP: powiatowego, gminnego, przedstawiciele PSP, przedstawiciele samorządu terytorialnego. Z informacji zbiorczej 
sporządzonej  na podstawie dokumentacji przekazanej przez jednostki wynika że w 19 jednostkach OSP zrzeszonych jest 723 druhen, druhów, członków 
honorowych i wspierających. W 11 Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych – zrzeszonych jest 65  chłopców i dziewcząt oraz 55 kobiet, w tym w Kobie-
cych Drużynach Pożarniczych 22.Jednostki nasze wyposażone są w 25 samochodów pożarniczych  w tym 2 ciężkie, 8 średnich i 15 lekkich. Głównymi 
problemami poruszanymi na zebraniach były sprawy zaopatrzenia jednostek w umundurowanie i sprzęt, remonty obiektów strażackich oraz święta i uro-
czystości strażackie.

Święta i uroczystości strażackie 
w gminie Lutomiersk w 2011r.

Obchody Św. Floriana w Gminie Lutomiersk
•  Strażacy Parafii Kazimierz – 01 maja br. – Msza Św. o godz.11:00 

w Kościele Parafialnym w Kazimierzu.
•  Strażacy Parafii Lutomiersk – 03 maja br. – Msza Św. o godz. 11:00 w Kościele 

Parafialnym w Lutomiersku.
•  Strażacy Parafii Mikołajewice – 03 maja br. –Msza Św. o godz. 9:00 w Koście-

le Parafialnym w Mikołajewicach.
Florian Gminny  odbędzie się w dniu 04 maja br.- Msza Św. o godz. 18:00 w 

Klasztorze Salezjanów w Lutomiersku.
Gminny Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lutomiersku odbędzie się w dniu 

04 czerwca 2011r. o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Lutomiersku.
Gminne zawody sportowo-pożarnicze odbędą się w dniu 10 lipca. Rozpoczęcie 

o godz. 14:00 na stadionie sportowym w Kazimierzu.

Zdrowych, Pogodnych
Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju 

w gronie rodziny 
życzą Dorota Pabjańska

kierownik GOPS
wraz z pracownikami

APEL WÓJTA GMINY LUTOMIERSK
Złóż PIT tu gdzie mieszkasz

- zrobimy więcej w naszej gminie.

Osoby, które mają inne miejsca zamieszkania i zameldowania są przekonane, że 
podatki trzeba płacić w miejscu zameldowania. 

Tymczasem zgodnie z prawem podatnicy, którzy uzyskują dochody w Polsce, 
muszą rozliczać się w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamiesz-
kania. Ustawodawca wyraźnie wskazał, że nie jest to miejsce zameldowania. Po-
siłkując się przepisami prawa cywilnego, należy uznać, że o miejscu zamieszkania 
decyduje nie meldunek, lecz miejsce, gdzie osoba ta przebywa z zamiarem stałego 
pobytu. 

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

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

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

Wystarczy złożyć zgłoszenie aktualizacyjne NIP-3, NIP-1 (dla prowadzących 
działalność gospodarczą) w urzędzie skarbowym, aby do gminnej kasy mogły wpły-
nąć dodatkowe dochody. Wypełnienie druku zajmuje zaledwie kilka minut, można go 
złożyć w urzędzie skarbowym wraz z corocznym zeznaniem podatkowym, wysłać 
pocztą lub złożyć w Urzędzie Gminy Lutomiersk. Dla nas cenna będzie każda dodat-
kowa złotówka wpływająca z podatku dochodowego, gdyż możemy ją wykorzystać 
na poprawę infrastruktury z której wszyscy korzystamy, niezależnie czy jesteśmy tu 
zameldowani, czy nie.

Druki NIP-3, NIP-1 można pobrać w Urzędzie Gminy Lutomiersk w pokoju nr 17 
(sekretariat)

Wójt Gminy Lutomiersk
/-/ Tadeusz Borkowski
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Z ŻYCIA SZKÓŁ

INFORMACJA DLA RODZICÓW
UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH

W MIEJSCOWOŚCI MIROSŁAWICE
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu 

informuje, mieszkańców miejscowości Mirosławice, iż w roku szkolnym 
2011/2012 planuje się zmianę trasy przejazdu autobusu szkolnego do-
wożącego uczniów do Szkoły Podstawowej w Kazimierzu.

 Od dnia 1 września 2011r. planowana trasa dowozu uczniów do 
szkoły przebiegać będzie przez miejscowości Kazimierz – Babice 
– Babiczki – ignacew - mirosławice - Kazimierz. 

Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt telefoniczny - kance-
laria Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu: 43 677-
60-26. w terminie do dnia 30 czerwca 2011r.

Anna Skępska, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 
Informuję, iż na podstawie: 
Zarządzenia Nr 21/2011 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 28 marca 

2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu pi-
semnego ofertowego nieograniczonego autobusu marki AUTOSAN 
H9-21 o nr rej. SAK 9923, stanowiącego własność Gminy Lutomiersk

I. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego ofer-
towego nieograniczonego:

- autobus
- marki: autosan
- typ: H-9-21
- nr Vin 560219
- nr rejestracyjny: SaK 9923
- liczba miejsc: siedzących 39
- rodzaj silnika: wysokoprężny, 6540 cm3 – 120 Km
- rok produkcji: 1986
- przebieg pojazdu: 157 980 km
- niesprawny technicznie

II.  Cena wywoławcza: 2.195 zł. netto + VAT 0% = 2.195 zł. brutto 
(słownie: dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć złotych brutto)

III.  Pisemne oferty z podaniem nazwy oferenta, daty sporządzenia 
oferty, oraz ceny brutto należy składać w sekretariacie Urzędu 
Gminy w Lutomiersku do dnia 20 kwietnia 2011 r. do godz. 9:00

 Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 20 kwietnia 2011 r. o godz. 9:15 
w siedzibie sprzedającego.

IV.  Składnik mienia będący przedmiotem przetargu można obejrzeć 
na terenie Gimnazjum w Lutomiersku. Osobą odpowiedzialną za 
jego okazanie jest Pani Agnieszka Kiedrzyńska, tel. 43 6775058 
(termin należy uzgodnić wcześniej telefonicznie).

V.  Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotu przetargu proszone 
są o złożenie oferty wraz z załącznikami, skierowanej na adres: 
gmina lutomiersk
Pl. jana Pawła ii 11
95-083 lutomiersk
(sekretariat)

Ofertę złożyć należy w terminie do 20.04.2011 roku do godziny 9.00 
(w zamkniętej kopercie z napisem: „OFERTA NA ZAKUP AUTOBUSU 
nie otwierać przed dniem 20 kwietnia 2011 roku przed godz. 9:00”). 

 
VI.   Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie 7 dni od daty 

rozstrzygnięcia przetargu.
VII.  Formularz ofertowy stanowiący zał. nr 1 i wzór umowy będący 

zał. Nr 2 do Regulaminu przetargu, dostępne są w Gminnym 
Ośrodku Oświaty Lutomiersku pokój Nr 8. 

VIII.  Regulamin przetargu dostępny jest na stronie  
www.bip.lutomiersk.akcessnet.net

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

Wykonane prace artystyczne stanowią dekorację lub są elementem wystroju gazetek ściennych. 
Nauczyciele pracujący w szkole w Kazimierzu uważają, iż takie formy działalności stymulują wy-
obraźnię i pozwalają na uzewnętrznienie emocji. Wykonane prace pozwalają uczniom przekazać 
informacje o sobie i swoich przeżyciach. Rozwijają cech osobowościowe - dokładność, systema-
tyczność, wyobraźnię.

Konkurs pt.: ,,Pisanki, kraszanki, jajka malowane i palmy kolorowe’’ oraz ,,Wiosna i jej zwyczaje 
w poezji’’.

Cel konkursów stanowiło uświadomienie uczniom, że kultywowanie zwyczajów i tradycji przy-
czynia się do tworzenia kultury narodowej i decyduje o indywidualności każdego narodu. Z wielu 
oryginalnych prac, które wpłynęły na konkurs wykonano wystawę pt.: ,,Stół wielkanocny’’. 

Rozstrzygnięte konkursy i świąteczne dekoracje wprowadziły uczniów w nastrój Świąt Wielkiej 
Nocy. W szkole odbył się apel, na który uczniowie ubrali się na żółto (żółty – kolor odradzającego 
się na wiosnę życia i witalności).

Uczniowie recytowali wiersze o tematyce świątecznej, śpiewali piosenki i przypomnieli symbolikę 
Świat Wielkanocnych. Pani Anna Skępska złożyła uczniom życzenia pogodnych świąt i przypomnia-
ła o kulturalnym zachowaniu się podczas śmigusa – dyngusa. Na koniec wszyscy uczniowie otrzy-
mali słodkie symbolicznej jajka wielkanocne. 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt.: ,,Młodzież zapobiega pożarom’’ – eliminacje gmin-
ne. W kolejnej edycji konkursu zorganizowanego 18.03.2011r. w OSP w Lutomiersku wzięli udział 
uczniowie z Kazimierza wyłonieni w eliminacjach szkolnych. Młodzież w dwóch grupach wiekowych 
odpowiadała w formie testowej na pytania z zakresu pożarnictwa. W pierwszej grupie wiekowej 
zwyciężyli uczniowie SP w Kazimierzu zajmując następujące miejsca:

I miejsce – Mateusz Paczkowski
II miejsce – Maria Marszałek
III miejsce – Szymon Kwieciński. 
Wymienieni uczniowie otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody i zakwalifikowali się do turnieju 

na szczeblu powiatowym.
Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy ,,Pingwin 2010’’. Uczniowie SP w Kazimierzu klas IV – VI 

sprawdzali swoje wiadomości i umiejętności przyrodnicze i matematyczne. Każdy uczestnik konkur-
su otrzymał dyplom uznania za udział w konkursie, a uczeń klasy V – Mateusz Paczkowski uzyskał 
najwyższy wynik w konkursie matematycznym otrzymując wyróżnienie. 

Uczniowie klasy II SP w Kazimierzu przystąpili do IV edycji Ogólnopolskiego Sprawdzianu Trze-
cioklasistów organizowanego przez wydawnictwo OPERON.

,,Zadzwonią kościelne dzwony
pełne wielkiego wesela:
ucieszą się wszyscy ludzie.
To będzie Wielka Niedziela.’’

21 marca w szkole w Kazimierzu jest od wielu lat Dniem Samorządności. W tym dniu zajęcia 
organizowane są według inwencji uczniów i pomysłów samorządów klasowych. Każda z klas przy-
gotowała i pokazała programem artystyczny. 

Uczniowie klas młodszych przebraniu za wielobarwne kwiaty i wiosenne drzewa recytowali wier-
sze o tematyce wiosennej, śpiewali piosenki, zadawali zagadki, pokazywali wykonane plakaty ilu-
strujące zwiastuny wiosny. ,,Panie wiosny’’ w barwnych strojach częstowały uczniów cukierkami. 

Uczniowie klas starszych zaprezentowali skecze i scenki związane z obrzędem topienia Marzan-
ny. W dalszej części odbył się konkurs na najciekawiej wykonaną postać Marzanny. 

Kukły różnej wielkości z naturalnych materiałów (np.: słomy) były wykonane bardzo starannie. 
Uczniowie utworzyli barwny korowód i udali się nad rzekę Ner. W ten sposób symbolicznie pożegnali 
odchodzącą zimę i entuzjastycznie przywitali wiosnę. 

KONKURSY

Z życia szkoły w Kazimierzu
Pierwszy dzień wiosny
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Z ŻYCIA SZKÓŁ

21. marca, w pierwszy dzień wiosny, uczniowie klas młodszych ze Szkoły Podstawowej im. 
Adama Mickiewicza w Szydłowie przygotowali się, jak co roku, do pożegnania zimy. Przyszli do 
szkoły z marzannami i wiosennymi transparentami. 

Siedemnaście słomianych panien stanęło najpierw do konkursu, który miał wyłonić najpiękniej-
szą z nich. Wszystkie były urocze i pomysłowo wykonane, dlatego ich twórcy otrzymali jednakowe 
słodkie nagrody. 

Marzanny wysłuchały potem wiosennych piosenek w wykonaniu dzieci z klas 0 – III. Wreszcie 
nadszedł czas, aby „słomiana zima” popłynęła do morza, więc uczniowie wraz z nauczycielkami 
ruszyły nad rzekę. Kukły rzucone do wody odpłynęły, zabierając ze sobą ostatnie przymrozki, zimny 
wiatr i ciemne chmury.

Odprowadziliśmy marzanny, maszerując wzdłuż rzeki, aż znikły za rzecznym zakolem.
oprac. Ewa Pilarska

Niech czas Świąt Wielkanocnych  
upłynie w radosnej atmosferze rodzinnej, 
a zgoda i miłość gości
przy świątecznym stole 
Dobroczyńcom, Radzie Rodziców 
I wszystkim Rodzicom 
Uczniów Szkoły Podstawowej w Kazimierzu 
życzenia składa
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

MIĘDZYNARODOWY KONKURS
- KANGUR MATEMATYCZNY 2011

17 marca 2011r. odbyły się eliminacje  Międzynarodowego  Konkursu  Kangur Matematyczny . 
Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Lutomiersku reprezentowało 38 uczniów z klas II - VI. 

W kategorii Kangurek /3 osoby/:  
•  z klas ii:       

Dawid Juszczak, Szymon Gądzia, Piotr Wasilewski
W kategorii Maluch /22 osoby/:
•  z klas iii:      

Ewelina Jarocińska, Mateusz Lopka, Michalina Pawlak, Wiktoria Płonka, Denis    Sęczkowski,  
Patryk Szymczak, Bartłomiej Bal, Aleksandra Grabarczyk, Martyna Janczak, Natalia Łykowska,   
Zuzanna Sujecka

•  z  klas  iV:       
Kinga Chobot, Maciej Hądzel, Katarzyna Leszczyńska, Mateusz Mordal, Barbara Szczepaniak, 
Julia Rombel, Justyna Ulewicz,   Nikodem Cieleban, Agata  Gądzia, Alicja Sowińska, Barbara 
Zych

W kategorii Beniamin /13 osób/: 
•  z klas V:        

Hanna Błażejewska, Miłosz Herka, Agata  Matuszczak Mateusz Stanisławski, Łukasz 
Wiaderny, Dawid Skępski,  Julian Michalak-Wotton, Paweł Wacławek, Marcin Włodarczyk, 

 •  z klasy Vi : Natalia  Antoniewicz , Natalia  Kosztowny, Klaudia Olejnik, Gabriela Smoliga
Wyniki Konkursu poznamy w połowie maja.

„POWITANIE WIOSNY cd…”
Pierwszy kwietnia – dzień, w którym berło przejmuje królestwo żartu i dowcipu, został zorganizo-

wany w naszej szkole 31. marca i upłynął  w niecodziennej atmosferze, bo zawitał  cyrk... Tak, cyrk: 
ze słoniami, magikami, klaunami, połykaczem dymu, liczącym psem, konsumentkami książek... 
Orkiestra złożona z muzyków, grających na najprzedziwniejszych instrumentach: pokrywkach od 
garnków, grzebieniach, własnoręcznie zrobionych grzechotkach z butelek plastikowych, na wstępie 
zachęcała do obejrzenia występu:

„Wystąpią asy wysokiej klasy,
magicy – nie byle kto.
Najlepsi mistrze, znani sztukmistrze”.

Dyrektor cyrku zapowiadał i przedstawiał kolejne barwne postacie, które pojawiały się na arenie. 
Każda z nich zaskakiwała, wzbudzała salwę śmiechu wśród widowni, bo jak można było zareagować 
inaczej np. na występ członków zespołu „Zielono – Pstrokatych”, ucharakteryzowanych na Beatle-
sów z papierowymi gitarami, którzy śpiewali na melodię krakowiaka:

„Chociaż się bitelsi myją,
my chodzimy z brudną szyją
i paznokcie na dwa łokcie
każdy z nas hoduje...”.

Dobrze opanowane testy, żywa, dowcipna gra aktorów sprawiła, że wszyscy wspaniale bawili 
się podczas przestawienia, mimo iż pod postaciami cyrkowców ukryli się uczniowie z klasy IV i V. 
Na zakończenie obiecali, że może kiedyś znów zagrają – trzymamy ich za słowo, a inicjatorki tego 
przedsięwzięcia: p. C. Wojtas i p. J. Fornalczyk – Kocik już zachodzą w głowę, czym na kolejny raz 
zaskoczyć wraz z wychowankami szkolną publiczność.

Po ogromnych przeżyciach artystycznych cała społeczność, korzystając ze wspaniałej, wio-
sennej pogody, spotkała się na boisku przy pieczeniu kiełbasek, o które zadbała Rada Rodziców. 
Dziękujemy.

opac. J. Fornalczyk - Kocik

DZIEŃ KOBIET & DZIEŃ CHŁOPCA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ  

IM. A. MICKIEWICZA W SZYDŁOWIE

Dziękujemy Przewodniczącemu Rady Gminy i Wójtowi Gminy za życzenia okazji Dnia Kobiet 
wydrukowane w gazecie lokalnej i  chcielibyśmy się pochwalić, że u nas w szkole,  w dniu 8 marca 
chłopcy składali życzenia dziewczynkom i paniom, a dziewczynki składały życzenia panom i chłop-
com z okazji Dnia Chłopaka. 

Klasa V przedstawiła operetkę pt: „Valentino z V klasy” która odkryła najskrytsze myśli dziew-
czyn o chłopakach i chłopaków o dziewczynach. Dopełnieniem tych komicznych scen były męsko 
–damskie dialogi w wykonaniu uczniów z klasy III. Jasno z nich wynikało, że kobiety nie rozumieją 
mężczyzn, a mężczyźni nie mają pojęcia o potrzebach kobiet. Dodatkową atrakcją dla najmłodszych 
uczniów były bajki „Zielony Kapturek”, „Królewna Śmieszka” „Wiedźmy” i „Chory kotek” .Tego dnia w 
klasach odbywały się też „słodkie przyjęcia”.

8 marca jest dniem, w którym mówimy o wzajemnym szacunku, właściwym zachowaniu, o trady-
cjach. Zawsze jest to dzień pełen radości.

„WIOSNA – ACH, TO TY!”
– wiosenne rytuały w SP

im. A. Mickiewicza w Szydłowie

radosnego przeżywania Świąt wielkanocnych,
dużo zdrowia oraz pogodnego wypoczynku

w miłej, radosnej atmosferze w gronie rodziny
wójtowi gminy, radzie gminy lutomiersk,

pracownikom ośrodka oświaty w lutomiersku oraz 
Dyrektorom szkół składa Dyrekcja i grono Pedagogiczne 
Szkoły Podstawowej im. marii Konopnickiej w Kazimierzu

„IDĄ ŚWIĘTA…”
„Ida święta, wielkanocne idą święta.

O tych świętach każdy zając pamięta.
Do koszyczka zapakuje słodycze

I na święta niech przyniesie  moc życzeń „
Wszystkim mieszkańcom Gminy Lutomiersk

moc życzeń wiosenno-wielkanocnych
przesyła społeczność

Szkoły Podstawowej w Szydłowie.
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Na półmetku szkolnego konkursu dla klas IV „Matematyczne orły” w SP im. Orła Białego w Lu-
tomiersku, najwięcej punktów (43/58) i tytuł „Matematycznego orła semestru” roku szkolnego 
2010/2011  zdobyła  uczennica klasy IVa Katarzyna Leszczyńska.

Serdecznie jej gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.          
      

OSTATKI, DZIEŃ KOBIET W 
GIMNAZJUM IM. LESZKA 

CZARNEGO W LUTOMIERSKU
Ósmego marca w naszej szkole, po raz pierwszy tak hucznie, obchodzono Dzień Kobiet. Po-

nieważ był to również ostatni dzień karnawału, na korytarzach zaroiło się od przebierańców. W pra-
cowniach zapachniało pączkami, a zniewalająca woń kwiatów, które w tym dniu znalazły się w dłoni 
każdej gimnazjalistki i pani, unosiła się w powietrzu i powodowała ogólne rozluźnienie.

Ta chwila należała do młodzieży. Po skończonych lekcjach zaprosiła wszystkich na uroczystą 
akademię, połączoną z konkursem na najlepsze karnawałowe przebranie. Pan dyrektor Andrzej 
Stasiak, w imieniu płci brzydkiej, złożył życzenia wszystkim dziewczętom i kobietom. Uczniowie z 
koła teatralnego przygotowali "Szkolny Teleexpres", podczas którego w żartobliwy sposób przybli-
żyli widzom wizerunek kobiety, a także odkryli jej wady i zalety. Na zakończenie przenieśli się na 
plan filmowy, gdzie właśnie kręcono sceny z „ Dziennika słomianego wdowca”. Wcielający się w tę 
rolę Kamil Chachuła, wprowadził wszystkich w uroki szczęśliwego życia bez żony. Niestety, idylla 
„wdowca” szybko się skończyła i biedaczek z utęsknieniem oczekiwał powrotu ukochanej małżonki. 
Okazało się, iż korzystanie z tak długo wyczekiwanej wolności miało posmak goryczy. 

Humorystyczne sceny wkrótce ustąpiły miejsca nostalgii i zadumie nad sensem życia, a stało 
się to za sprawą wiersza W. Szymborskiej "Urodziny" i urokliwych recytatorek Kamili Jaźwiec i Anny 
Kiedrzyńskiej. Nie mogło również zabraknąć występów wokalnych. Widzów zachwyciły dwie piosen-
ki: "Bosanowa do poduszki" i  „Odkryjemy miłość nieznaną”,   wykonane rewelacyjnie przez Paulinę 
Kaźmierczak  oraz brawurowy popis wokalny Edyty Mrozowskiej pt. „Chcę byś był” przy oryginalnym 
akompaniamencie szalenie uzdolnionej i przejętej rolą wirtuoza Karoliny Kosztowny. I znów scenę 
zdominowały kobiety, te

"Niepoznane, niepojęte,
Odmienne i jednakowe,
I słabe i nieugięte,
Niewolnice i królowe!"

Po części artystycznej rozpoczął się długo oczekiwany konkurs. Klasy przygotowały się do nie-
go w sposób nietypowy, oryginalny i żartobliwy. Jury w składzie: p. Z.Ignatowicz, p. K. Wdówka, 
p. E. Brodowicz i p. M. Włodarczyk miało twardy orzech do zgryzienia. Poziom był bardzo wyrów-
nany, a pomysłów nie brakowało. Klasa I A przygotowała pokaz modelek, klasa I B zamieniła się w  
rozkoszne pampersiaki, klasa I C w tancerzy z muzyką hip-hop w tle. Klasa II A w bardzo roztańczo-
ny orszak weselny, klasa II B w złowieszczo wyglądających piratów na czele z p. P. Zawickim, klasa 
II c zamieniła się w wiosenny kabaret „Ciumciaki” ze szczypiorkiem w roli głównej. Klasy trzecie 
natomiast prześcigały się w konceptach. W III A zaróżowiło się od limuzyny z p. A. Wróblewską 
w środku, blondwłosych lalek Barbie i dżentelmenów, spełniających ich wszystkie zachcianki. Na 
koniec pojawił się ten jeden, jedyny wymarzony mężczyzna, który podarował wybrance serce wraz 
z drogocennym pierścionkiem, gdyż każda szanująca się kobieta „ma poczucie wartości”. Klasa III 
b przygotowała "Taniec z gwiazdami" z …gimnazjum rodem oraz szaleńczy popis różnorodnych 
technik tańca, przyprawiający widzów o łzy radości i wzruszenia. 

To był cudowny, sympatyczny i niezapomniany dzień. Wszyscy świetnie się bawili, a przecież o 
to chodziło. Dzień Kobiet i Ostatki to dość oryginalny miszmasz, ale okazuje się, że trafiony i to w 
dziesiątkę.

Przygotowała p. Małgorzata Wybór

„Szukałem was, teraz wy przyszliście do mnie” 
- Rocznica Śmierci Papieża Jana Pawła II

„Szukałem was, teraz wy przyszliście do mnie”- Rocznica Śmierci Papieża Jana Pawła II.
Pierwszego kwietnia 2011r. uczniowie Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku uczcili 

szóstą rocznicę śmierci wielkiego Papieża- Polaka. 
W tym szczególnym dniu, pełnym nostalgii i zadumy,  wraz z  nauczycielką religii p. Krystyną 

Wdówką, pełniącą także funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego, wspominali Jana Pawła II. 
Na gimnazjalnym korytarzu przed wizerunkiem papieża zapłonęły znicze, pojawiły się kwiaty i za-
brzmiały słowa Jego ulubionej „Barki”. Nie zabrakło również wiązanki i świec pod tablicą upamiętnia-
jącą 25 rocznicę pontyfikatu Ojca Świętego. 

Dojrzała postawa młodzieży świadczy o tym, iż nieobce są jej słowa Wielkiego Rodaka: „Najbar-
dziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą, która pozwala odnajdywać urok młodości.”  i 
„Wczoraj do Ciebie nie należy. Jutro niepewne.... Tylko dziś jest Twoje”. Ten czas był nie tylko dniem 
żałoby i smutku, ale przede wszystkim nadziei i miłości. 

Przesłanie papieża „wydało plon stokrotny”, a młodzi, których tak ukochał, nie zapominają o Jego 
nauce,  poszukując prawdy i miłości w drugim człowieku.

Opracowała Małgorzata Wybór

„Powódź, pożar, dniem czy nocą – straż przychodzi ci z pomocą” pod takim hasłem odbyła się 
XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego, w której wzięli udział nasi uczniowie. Celem 
zorganizowanego konkursu było uświadomienie dzieciom  różnorodności działań zawodu strażaka 
podczas pełnienia służby. 

Prace dzieci przechodziły przez eliminacje gminne, w których otrzymaliśmy dwa wyróżnienia: dla 
Izy Sobolczyk i Huberta Chmieleckiego. Wyróżnione prace zostały przesłane na eliminacje powia-
towe. Odnieśliśmy sukces: Iza Sobolczyk w swojej kategorii wiekowej (9-12 lat) zdobyła III nagrodę, 
a Hubert Chmielecki w kategorii (6-8lat) zdobył IV nagrodę. 1. kwietnia br. w Młodzieżowym Domu 
Kultury w Pabianicach zostały wręczone nagrody dzieciom i młodzieży. 

Cieszymy się z sukcesów naszych małych artystów i mamy nadzieję, że również pójdzie nam tak 
dobrze, albo i jeszcze lepiej, w eliminacjach wojewódzkich i centralnych. Mamy nadzieję, że wszyscy 
będą trzymać kciuki za laureatów z Szydłowa, bo przecież w piękny sposób promują naszą Gminę. 
A oto nasi bohaterowie i ich prace

oprac. Jolanta Nieoczym

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku z klas: IIIab, IVab, Vab i VI wzięli 
udział w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych „Świetlik”.

Konkurs organizowany jest przez Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
W naszej szkole cieszy się on bardzo dużym zainteresowaniem. W ty roku szkolnym wzięło w 

nim udział 58 uczniów. Konkurs odbył się 22 marca o godz 9.00. 
Uczniowie przygotowujący się do IV Edycji wykonywali proste eksperymenty pod kierunkiem 

nauczyciela lub rodzica z użyciem przyrządów i przedmiotów domowego użytku. 
Doświadczenia podnoszą atrakcyjność Konkursu. Uczniowie stają się badaczami przyrody. 

Opiekunowie Konkursu
p. Agnieszka Adrianowska, p. Emilia Lichańska

SUKCESY PLASTYCZNE

OGÓLNOPOLSKI KONKURS
NAUK PRZYRODNICZYCH

„ŚWIETLIK”

SUKCESY PLASTYCZNE

Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny 

i wiarą w sens życia.
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu

Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób.
Tego Wszystkim życzy  Społeczność Szkoły Podstawowej 

im. Orła Białego w Lutomiersku
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GIMNAZJUM SIATKÓWKĄ STOI !!!
Jak co roku uczniowie Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku wzięli udział w Gimna-

zjadzie organizowanej przez Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach. Tym razem w zawodach 
w piłce siatkowej. W rozgrywkach, które odbyły się 22, 23, 24 i 25 marca 2011r. brały udział zarówno 
dziewczęta jak i chłopcy. W każdej kategorii odbywały sie eliminacje, w których dwa pierwsze ze-
społy awansowały do finału by podjąć walkę o miejsca na podium. Grupa dziewcząt z naszej szkoły 
znalazła się w grupie z Gimnazjum z Konstantynowa i Dobronia. Wyszły z grupy na drugiej pozycji by 
w finale stoczyć walkę o mistrzostwo powiatu pabianickiego. W finale dnia 24 marca 2011r. przyszło 
nam sie zmierzyć z siatkarkami z Piątkowiska oraz reprezentacją z Pabianic. Wygrywając z tymi 
drugimi uplasowałyśmy się ostatecznie na podium zdobywając zaszczytne III miejsce w powiecie. 
Chlopcy z naszego gimnazjum w pierwszym starciu w walce o final tj. 23 marca 2011r.pokonali 
reprezentację z Konstantynowa Łódzkiego i dało im to start w finale z drugiego miejsca. W wal-
ce o punktowane miejsca chłopcy z naszego gimnazjum okazali sie bezkonkurencyjni wygrywając 
z każdym z zespołów po 2:0. Tym samym zdobyli mistrzostwo powiatu pabianickiego co dało im 
awans do zawodów rejonowych.  

Skład zwycięskich drużyn:
Dziewczęta:
Ewa Łopatecka - kapitan zespołu, Justyna Leśniewska, Martyna Trawińska, Anna Slendak, 

Agnieszka Twardowska, Edyta Mrozowska, Gabriela Bujnowicz, Agnieszka Miller, Martyna Bernia-
ciak, Aleksandra Bernaciak, Natalia Malinowska, Kamila Piermanicka, Natalia Karasińska, Paulina 
Trębacz.

Opiekunem zespołu - p. Agata Wróblewska
chłopcy:

Krzysztof Zdzierak, Radosław Wilichowski, Marek Twardowski, Maciej sobolczyk, Łukasz Chę-
ciński, Dariusz Bartoszewski, Mariusz Adrianowski, Sylwester Jóźwik, Krzysztof Madaliński, Kamil 
Prus, Krzysztof Frank, Marek Włodarczyk, Damian Wernadzki. Zwycięska Drużyna poprowadzona 
została przez p. Krzysztofa Milbrandta.

Najlepszym zawodnikiem zawodów został Krzysztof Frank.
Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia.

Przekazała Agata Wróblewska

WARSZTATY JĘZYKOWE
W dniach 9 - 11 marca 2011 w Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku odbyły się 

warsztaty językowe w ramach projektu "Enter Your Future", realizowanego przez studencką organi-
zację non-profit AIESEC. Wytypowani uczniowie z klas pierwszych, drugich i trzecich (po 25 osób z 
każdego poziomu) uczestniczyli w kilkugodzinnych bezpłatnych zajęciach, prowadzonych w języku 
angielskim przez studentów-wolontariuszy z Ukrainy, Indonezji i Chin. Tematyka warsztatów obej-
mowała elementy autoprezentacji, komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz wyboru przyszłej drogi 
życiowej.

    Zajęcia przebiegały w bardzo miłej atmosferze. Młodzież miała możliwość dodatkowej integra-
cji i doskonalenia języka angielskiego.

Opracował Sławomir Kułak

Z okazji Świąt Wielkanocnych zdrowia, wszelkiej pomyślności,
spełnienia marzeń, spokoju oraz wsparcia Zmartwychwstałego

Chrystusa we wszystkich swoich poczynaniach składa w imnieniu
całej szkolnej społeczności wszystkim mieszkańcom

Gminy Lutomiersk Dyrektor Gimnazjum im. Leszka Czarnego 
w Lutomiersku Andrzej Stasiak

Sprzedam działkę
Sprzedam w cenie 25 zł za m2 ziemię w miejscowości Żurawieniec Leonów
(działki letniskowe nr 53, 54, 55 o powierzchni 1,4 ha i rolną o pow. 0,7 ha)

z możliwościami budowy i podziału na mniejsze działki.
Media; prąd woda z wodociągu. Tel. 602 641 966

Gminny Ośrodek
Kultury zaprasza
na imprezy letnie

18.06.2011 godz.18-22 - Plac Jana Pawła II 
Festyn Country wystąpi:

UrSZUla cHojan & coUntrY SHow BanD
oraz grupa taneczno – kaskaderska ‘‘SALOON’’

03.07.2011 godz.17-20 - Plac Jana Pawła II 
FEStYn waKacYjnY Dla DZiEci

oraz Koncert Bałuckiej Kapeli Podwórkowej
    

07.08.2011 godz. 19-22 - Plac Jana Pawła II 
Festiwal muzyki tradycyjnej pt.

”Dixiland nad Nerem”

28.08.2011 Stadion KS Sokół 
Dożynki Powiatowo-Gminne

DOPŁATY DO
MATERIAŁU SIEWNEGO

Wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału 
siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w 
rolnictwie można składać w terminie od dnia 15 stycznia do dnia 25 czerwca 2011 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w „Warunkach 
uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kate-
gorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie”.

UWAGA: W 2011 r. obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty 
oraz wprowadzono obowiązkowy Formularz informacji przedstawianych przez wnio-
skodawcę

Trwa nabór wniosków o przyznanie 
płatności bezpośrednich, ONW 

i rolnośrodowiskowych za 2011r.
Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych producenci rolni  

mogą składać w Biurach Powiatowych  od 15 marca do 16 maja br.
Podobnie jak w latach ubiegłych dopuszczalne jest także złożenie wniosku w termi-

nie 25 dni kalendarzowych po tym terminie, czyli do 10 czerwca.
W takim wypadku za każdy dzień opóźnienia należna rolnikowi dopłata będzie po-

mniejszana o 1 procent. Więcej informacji na stronie internetowej Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa.
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