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Z okazjiŚwiąt Wielkanocnych
składamy najlepsze życzenia radości 

i pogody ducha.
Niech ten czas przepełnia wiosenny nastrój i radość  

przebywania z bliskimi, a dni upływają w atmosferze 

rodzinnego ciepłaprzy świątecznym stole
przynosząc wytchnienie i spokój.

Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk
Tadeusz Rychlik

wraz z Radnymi Gminy Lutomiersk
Wójt Gminy LutomierskTadeusz Borkowskiwraz z pracownikami 

Urzędu Gminy Lutomiersk
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Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
,,LUTMED” i „VALIDUS”

5 marca br. odbyła się XVIII sesja Rady Gminy Lutomiersk, podczas któ-
rej dokonano zmian w budżecie gminy na rok 2012, m.in. przeznaczono 
kwotę 30.000 zł na zakup samochodu ciężarowego do 3,5 t na potrzeby 
Referatu Gospodarki Komunalnej i Lokalowej oraz przeznaczono 400.000 
zł na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Bo-
isko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zaple-
czem sanitarno - szatniowym) w Lutomiersku.

Przyjęto również „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz za-
pobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lutomiersk”. 

Program obejmuje nie tylko zapewnienie zwierzętom miejsca w schroni-
sku, ale także odławianie zwierząt bezdomnych, obligatoryjną sterylizację 
zwierząt w schroniskach, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwie-
rząt, usypianie ślepych miotów, wskazanie gospodarstwa rolnego które 

zapewni opiekę zwierzętom gospodarskim oraz zapewnienie całodobowej 
opieki weterynaryjnej zwierzętom, które ucierpiały w wypadkach drogo-
wych. 

Powyższy program był również omawiany na posiedzeniu Komisji Spraw 
Lokalnych w dniu 1 marca br., która zaopiniowała go pozytywnie (jedno-
głośnie). Program opiniowany był również przez: Powiatowego Inspektora 
Weterynarii w Pabianicach, Straż Ochrony Zwierząt Oddział w Łodzi, Łódz-
kie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami oraz koła łowieckie działające na 
terenie gminy Lutomiersk. 

Rozpatrzono wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.
Wszystkie uchwały znaleźć można na Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Gminy Lutomiersk pod adresem: www.bip.lutomiersk.akcessnet.net.

Relacja z XVIII sesji Rady Gminy Lutomiersk

29 lutego br. zakończył działalność Gminny Ośrodek Zdrowia w Luto-
miersku, który znajdował się w strukturach Szpitala Powiatowego w Łasku. 
Aby zapewnić dalsze właściwe funkcjonowanie służby zdrowia od  1 marca 
2012 roku w gminie Lutomiersk rozpoczął  działalność Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej „LUTMED”. 

Zmiany nie spowodowały żadnych problemów związanych ze  świadcze-
niem usług i nie powodują utrudnień dla pacjentów, a dodatkowo wzrosła 
liczba lekarzy co spowodowało sprawniejsze funkcjonowanie nowej przy-
chodni.  

Przychodnia mieści się w Lutomiersku przy Placu Jana Pawła II nr 12 
i czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. 
Wizyty można umawiać na konkretną godzinę. Jest zapewniony dostęp do 
usług pielęgniarki i położnej. 

Próbki do badań laboratoryjnych pobierane są 3 razy w tygodniu. Przy-
chodnia świadczy usługi w oparciu o umowę zawartą z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia. Osoby które chcą korzystać z usług medycznych Ośrodka 
Zdrowia w Lutomiersku mogą składać „Deklaracje wyboru lekarza podsta-
wowej opieki zdrowotnej”. 

LUTMED
Godziny przyjęć lekarzy:

Maria Winiecka - Górniak pediatria
Poniedziałek 8:00 - 13:00
Wtorek 13:00 - 18:00
Środa 8:00 - 13:00    (8:00- 9:30 szczepienia)
Czwartek  13:00 - 18:00  (16:30- 18:00 szczepienia)
Piątek  8:00 - 13:00

Marcin Błażejewski medycyna rodzinna
Poniedziałek 13:00 - 18:00
Wtorek 8:00 - 13:00
Środa 13:30- 18:00
Czwartek  8:00 - 13:00
Piątek 8:00 - 13:00

Agnieszka Kosztowny choroby wewnętrzne
Poniedziałek 8:00 - 13:00
Wtorek 13:00 - 18:00
Środa 9:30 - 13:30
Czwartek  8:00 - 13:00
Piątek  13:00 - 18:00

Telefoniczne umawianie terminów wizyt pod numerem
43 677 - 50 - 25

Na terenie gminy Lutomiersk działa również Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „VALIDUS”, który świadczy usługi zdrowotne dla mieszkańców 
gminy w Ośrodku Zdrowia w Kazimierzu i Szydłowie. 

Badania laboratoryjne wykonywane są dwa razy w tygodniu. Przychod-
nie świadczą usługi w oparciu o umowę zawartą z Narodowym Funduszem 
Zdrowia.

VALIDUS
Godziny przyjęć lekarzy:

Ośrodek Zdrowia w Kazimierzu
Poniedziałek  9:00 - 12:30  Lek.D.Harmazy 
                      12:30-15:30   Lek.T. Trojanowski
Wtorek  9:00 - 12:30 Lek. D.Harmazy
                    12:30-15:30  Lek. T. Trojanowski
Środa           13:30-18:00 Lek. T. Trojanowski
Czwartek      8:30-13:30 Lek. T. Trojanowski
                     13:30-16:00 Lek. D. Harmazy
Piątek         8:30-13:30  Lek. A. Ratajczyk

Ośrodek Zdrowia w Szydłowie
Poniedziałek 16:00-19:00  Lek. T. Trojanowski
Wtorek          16:00-19:00  Lek. T. Trojanowski
Czwartek 16:00-19:00  Lek. T. Trojanowski

Telefony kontaktowe:
OŚRODEK ZDROWIA W KAZIMIERZU - /43/ 6775415
OŚRODEK ZDROWIA W SZYDŁOWIE - /43/ 6775626



Strona 3 WIADOMOŚCILUTOMIERSKIE

INFORMACYJNY BIULETYN SAMORZĄDOWY

kwiecień 2012

KOMUNIKAT
Wydział Dróg i Mostów Starostwo Powiatowe w Pabianicach zwraca się 

do mieszkańców Gminy Lutomiersk o zwrócenie szczególnej uwagi na stan 
drożności przepustów pod zjazdami na nieruchomości, które są szczegól-
nie ważne w przypadku obfitych deszczów.

Przypominamy, że zgodnie z art. 30, Ustawy o drogach publicznych, 
z dnia 21 marca 1985r., (Dz. U. 2007r. Nr 19, poz. 115) - utrzymanie zjaz-
dów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właści-
cieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 39, Ustawy o drogach pu-
blicznych, z dnia 21 marca 1985 r., (Dz. U. 2007r. Nr 19, poz. 115) - zabra-
nia się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodo-
wać niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej 
trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. 

W szczególności zabrania się:
-  włóczenia po drogach oraz porzucania na nich przedmiotów lub używa-

nia pojazdów niszczących nawierzchnię drogi,
-  samowolnego ustawiania, zmieniania i uszkadzania znaków drogo-

wych i urządzeń ostrzegawczo - zabezpieczających,
-  niszczenia rowów, skarp, nasypów i wykopów oraz samowolnego roz-

kopywania drogi,
-  zaorywania lub zwężania w inny sposób pasa drogowego, 
-  odprowadzania wody i ścieków z urządzeń melioracyjnych, gospodar-

skich lub zakładowych do rowów przydrożnych lub na jezdnię 

Roboty drogowe wykonane przez zarządców dróg 
przy drodze wojewódzkiej i drogach powiatowych 

na terenie Gminy Lutomiersk w roku 2011
Roboty wykonywane przy drodze wojewódzkiej:
1.)  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi od 2009r. prowadzi przebudowę 

drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku od Lutomierska (ul. Szadkow-
ska ) do Szadku. W roku 2011 wykonano zadanie pn. : Remont na-
wierzchni polegający na wykonaniu nakładki bitumicznej na drodze 
wojewódzkiej 710 na odcinku 3,37 km w miejscowości Lutomiersk za 
kwotę 863.097,97 - zł.

2.)  Corocznie przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Poddębicach odna-
wiane jest oznakowanie poziome (w tym przejścia dla pieszych) na 
odcinku drogi wojewódzkiej biegnącej przez gminę Lutomiersk w 
miejscowościach Mirosławice - Lutomiersk - Antoniew. Na bieżąco 
kontrolowany jest stan oznakowania pionowego.

3.)  Wykonano zabiegi pielęgnacyjne i korekcyjne drzewostanu przy 
drodze wojewódzkiej oraz koszenie traw na poboczach oraz w miej-
scach stwarzających zagrożenie dla ruchu drogowego.

Roboty wykonywane przy drogach powiatowych:
1.)  Przy udziale środków gminy Starostwo Powiatowe w Pabianicach 

zrealizowało׃ Przebudowę drogi powiatowej Nr 3709 E - od drogi 
wojewódzkiej 710 do ul. Sienkiewicza w Kazimierzu na dł. 0,8 km 
polegajacą na budowie chodników, ścieżki rowerowej i zatok autobu-
sowych z kostki brukowej, ułożenie nawierzchni bitumicznej i odwod-
nienie drogi za kwotę 2.672.777,77 zł.

2.)  Wykonano Przebudowę drogi powiatowej nr 3314 E w miejscowości 
Porszewice i Prusinowice polegającą na ułożeniu nowej nawierzch-
ni bitumicznej na pow. 12.376m2, wykonaniu przepustów na łącznej 
długości 88,0 mb, oczyszczeniu rowów na dł. ok. 1,1 km, wzmocnie-
niu poboczy z destruktu za kwotę 714.777,77zł.

3.)  Na drodze powiatowej nr 3314 E w miejscowości Wrząca wykonano 
nakładkę bitumiczną na pow. ok. 3.000,0 m2 za kwotę 151.720,50 zł.

4.)  Wykonano zabiegi pielęgnacyjne i korekcyjne drzewostanu przy dro-
gach powiatowych oraz koszenie traw na poboczach oraz w miej-
scach stwarzających zagrożenie dla ruchu drogowego.

5.)  Corocznie przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach odnawiane jest 
oznakowanie poziome i wymieniane lub uzupełniane oznakowanie 
pionowe w ciągach dróg powiatowych.

PROGRAM ROZWOJU 
OBSZARÓW WIEJSKICH

Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na realizację zadania: 
„Przebudowa centrum Lutomierska - przebudowa nawierzchni chodników” 
w ramach PROW na lata 2007-2013. 

Do końca czerwca 2012r. zostaną wykonane prace budowlane na uli-
cach Dąbrowskiego oraz Moniuszki. 

W ramach prac planowana jest wymiana wszystkich elementów ulicz-
nych - krawężników i płyt chodnikowych na kostkę betonową na ulicach: 
Dąbrowskiego na powierzchni około 1039 m2, Moniuszki na powierzchni 
około 133 m2. 

Zgodnie z umową prace na ul. Kopernika na powierzchni około 634 m2, 
Plac Jana Pawła II na powierzchni około 127 m2, Zielona i Plac Jana Paw-
ła II na powierzchni około 444 m2, Głowackiego + łącznik na powierzchni 
około 204 m2 zostaną wykonane w roku 2013. 

Projektowane chodniki będą miały szerokość zmienną to jest od 1 m do 
2,5 m. Wartość kosztorysowa robót budowlanych I etapu - 236 348,28 zł. 
Wartość kosztorysowa robót budowlanych II etapu - 233 355,73 zł. 

NOWY SAMOCHÓD
W miesiącu marcu br. zakupiono samochód marki Volkswagen. Pojazd 

zostanie wykorzystany przez Referat Gospodarki Komunalnej i Lokalowej 
przy usuwaniu awarii na sieciach wodociągowych. 
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Pogody ducha, zdrowia i radości, 
ciepłej, rodzinnej atmosfery  

z okazji Świąt Wielkanocnych 
 życzy  

Kierownik i pracownicy  
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej  

w Lutomiersku

Zdrowych, pogodnych 
Świąt Wielkanocnych, 

pełnych wiary,  
nadziei i miłości,  

serdecznych spotkań 
w gronie rodziny 

i przyjaciół oraz obfitych 
łask i błogosławieństw 

płynących 
od Zmartwychwstałego 

Chrystusa

życzy  
Zarząd  

Związku Emerytów 
i Rencistów 

w Lutomiersku

DZIEŃ KOBIET
Koło Emerytów i Rencistów działające w Gminnym Ośrodku Kultury 

w Lutomiersku w dniu 21 lutego br. zorganizowało „Dzień Kobiet”. Święto 
Pań było pełne niespodzianek i atrakcji. 

Podczas imprezy został wyświetlony multimedialny pokaz mody z lat 
20-stych i 30-stych ubiegłego stulecia z udziałem członkiń naszego koła.
Zaprezentowano również tzw. „grupę pozytywnie nakręconą” uprawiającą 
NORDIC WALKING. Ponadto zorganizowano konkurs na najciekawsze 
stroje karnawałowe oraz został wybrany „Król i Królowa pączka”. 

Wszystkie konkursy nagrodzone zostały upominkami. W tym szczegól-
nym dla Pań dniu uczestniczył Zespół Folklorystyczny „SZYCHA” oraz Pan 
Jan z Bechcic, który umilał zabawę swoimi przyśpiewkami. Po uczcie du-
chowej nadszedł czas na prawdziwą ucztę kulinarną. 

W uroczystości udział wzięli: Pan Tadeusz Borkowski - Wójt Gminy Lu-
tomiersk, Pan Tadeusz Rychlik - Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk, 
ksiądz Proboszcz Parafii Mikołajewice - Krzysztof Majacz, ksiądz Proboszcz 
Parafii Kazimierz - Andrzej Chmielecki, ksiądz kanonik - Marek Kowalski  
Proboszcz Parafii Lutomiersk oraz Panie z Aleksandrowa Łódzkiego repre-
zentujące Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie. Związek Emerytów i Renci-
stów w Lutomiersku zaprasza seniorki i seniorów do brania udziału w or-
ganizowanych imprezach oraz zachęca do zapisywania się kolejnych osób. 

PODZIĘKOWANIE
Zarząd Związku Emerytów i Rencistów w Lutomiersku składa po-

dziękowanie za okazaną pomoc i wsparcie w zorganizowaniu „DNIA 
KOBIET” Panu Wójtowi Tadeuszowi Borkowskiemu, Pani Dorocie Pa-
bjańskiej Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Panu 
Piotrowi Pączkowi - Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Luto-
miersku oraz Pani Jadwidze Sobieraj i Pani Jadwidze Czołczyńskiej.

FERIE ZIMOWE W DZIEKTARZEWIE
W dniach 30.01 - 10.02.2012 Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 

Mieszkańców Wsi Dziektarzew zorganizowało ferie zimowe w świetlicy 
wiejskiej w Dziektarzewie. Ferie odbyły się dzięki projektowi „Pożyteczne 
ferie 2012”. Opracowany i przygotowany przez nasze Stowarzyszenie  
program ferii został nagrodzony przyznaniem dotacji przez Fundację 
Wspomagania Wsi, dzięki której dzieci i młodzież mogły wspólnie spędzić 
czas, w sposób pożyteczny, atrakcyjny i bezpieczny. Celem projektu było 
zgłębienie wiedzy na temat przeszłości rodzin zamieszkałych w Dziekta-
rzewie, odkrywanie ciekawych miejsc i historii rodzinnej wsi.

Zajęcia prowadziła Pani Katarzyna Kołodziejczak-Kostecka przy wspar-
ciu Pani Elżbiety Krawczyk, Pana Ryszarda Krawczyka - Sołtysa wsi i Pani 
Alicji Zwolińskiej - Prezesa Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Miesz-
kańców Wsi Dziektarzew.

„Ławeczka dla Zakochanych” 
W miesiącu marcu br. na odnowionym Placu Jana Pawła II została 

zamontowana ławeczka dla zakochanych. Jest to jedyna taka ławeczka 
w województwie łódzkim i jedna z nielicznych w Polsce. 

To idealne miejsce zarówno dla szukających swojej drugiej połowy jak 
i zakochanych par, na romantyczne wyznania i czułe objęcie. Spędzając na 
ławeczce cudowną chwilę we dwoje z ukochaną osobą możesz ją uwiecz-
nić na zdjęciach. 

Gdy usiądziesz na romantycznej ławeczce odnajdziesz swoją miłość 
szybciej niż myślisz.

PrZyjdź, USIĄdź, Zakochaj SIę !!!

INWESTYCJE
W lutym br. podpisano umową na wykonanie adaptacji typowego projek-

tu boisk wraz z zapleczem, opracowanego na zlecenie Ministerstwa Sportu 
i Turystyki w ramach projektu „Moje boisko ORLIK 2012”, dla potrzeb lokali-
zacji zadania inwestycyjnego przy Szkole Podstawowej w Lutomiersku, ul. 
Piłsudskiego 1, (nr działki: 208/1 w miejscowości Wrząca Gm. Lutomiersk) 
w ramach realizowanego przez Gminę Lutomiersk projektu pn. „Wykonanie 
boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012”.

Również w lutym br. podpisano umowę na wykonanie zmian w doku-
mentacji projektowej sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym oraz łącz-
nika z istniejącą Szkołą Podstawową w Lutomiersku. Zmiana dokumentacji 
ma docelowo umożliwić etapowanie inwestycji. 

W pierwszym etapie wybudowany zostanie łącznik szkoły i sali, jako 
niezależnie funkcjonujący obiekt, zasilony w media (instalacja elektrycz-
na, wodna, sanitarna, zbiornik na nieczystości płynne). Drugi etap robót 
budowlanych dotyczył będzie wykonania sali gimnastycznej z zapleczem 
socjalnym i połączenia jej z wybudowanym w pierwszym etapie łącznikiem, 
zgodnie pierwotną dokumentacją projektową.

W dniu 20 marca br. została podpisana umowa na dostawę 2000t. kru-
szywa dolomitowego przeznaczonego na naprawy dróg gruntowych na 
terenie Gminy Lutomiersk. W dniu 23 marca br. odbyło się otwarcie ofert 
w przetargu nieograniczonym pn. Modernizacja dróg dojazdowych do grun-
tów rolnych „Przebudowa odcinka drogi w Dziektarzewie”. Roboty zakoń-
czą się na koniec lipca br.
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Ten szczególny i można śmiało powiedzieć niepowtarzalny dzień rozpoczął się 
w Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku różnorodnymi warsztatami z bo-
gatego wachlarza których, każdy mógł wybrać coś dla siebie. Uczniowie uczestniczyli 
w warsztatach: muzycznych, plastycznych, rzeźbiarskich, sportowych, zajęciach koła 
teatralnego oraz w przygotowaniu projektów edukacyjnych (klasy drugie). Gimnazja-
liści rozwijali swe zainteresowania pod czujnym okiem nauczycieli oraz p. Macieja 
Rabskiego - rzeźbiarza, p. Jakuba Stecyka - artysty plastyka i p. Dariusza Kossa-
kowskiego - dyrygenta orkiestry z GOK-u w Lutomiersku. Zajęcia trwały od 11.00 
do 14.00. Następnie uczniowie, pracownicy gimnazjum i zaproszeni goście, którzy 
licznie przybyli na tę uroczystość, zebrali się w sali gimnastycznej, aby wziąć udział 
w podsumowaniu warsztatów i obejrzeniu przedstawienia teatralnego. Wśród przemi-
łych gości znaleźli się: p. Tadeusz Rosiak - Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego, 
p. Leokadia Bujnowicz - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lutomiersk, p. Grażyna 
Paczkowska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lutomiersk, ks. kanonik Marek Ko-
walski - Proboszcz Parafii p. w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Lutomiersku, p. Leszek 
Filipiak - Sekretarz Gminy Lutomiersk, p. Agnieszka Kiedrzyńska - Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Oświaty w Lutomiersku, p. Barbara Świstek - Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Orła Białego w Lutomiersku, p. Krzysztof Pacholak - Dyrektor Gminnego Centrum 
Informacji, p. Piotr Pączek - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku, eme-
rytowani nauczyciele i rodzice, którzy ze wzruszeniem oglądali popisy swoich pociech. 

Zebranych przywitał p. dyrektor Andrzej Stasiak, który pochwalił się sukcesami 
gimnazjalistów w wielu konkursach na szczeblu województwa i powiatu oraz udziałem 
w projektach, między innymi „Uczeń online”, „Zostać przedsiębiorczym”. Wspomniał 
o organizowaniu akcji wspierających lokalne Caritas, a także o udziale w „Górze gro-
sza” oraz w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Poinformował obecnych o wzno-
wieniu wydawania gazetki szkolnej, współredagowaniu przez młodzież szkolnej stro-
ny internetowej i uruchomieniu tuż po feriach szkolnego radiowęzła. Podziękował 
wszystkim za pomoc i zaangażowanie w to, aby Dzień Patrona był radosny, oryginalny 
i niezapomniany. Szczególnie ciepłe słowa skierował do Rady Rodziców, p. Grażyny 
Pawłowskiej oraz p. Marka Czołczyńskiego i Zbigniewa Czołczyńskiego. Następnie 
uczniowie klasy I b przybliżyli w oryginalny sposób sylwetkę patrona szkoły, księcia 
sieradzko- łęczyckiego Leszka Czarnego. Uczestnicy wybranych przez siebie warsz-
tatów pochwalili się efektami pracy a ci, którzy brali udział w zajęciach muzycznych 
zagrali z orkiestrą kolędę.

Po zakończeniu części oficjalnej nadeszła pora na część artystyczną. W pięknie 
przygotowanej sali balowej średniowiecznego zamku (dekoracje wykonane przez 
uczniów pod kierunkiem p. Haliny Przyrowskiej i p. Joanny Walczak) młodzież pod 
kierunkiem p. Anety Szadziewicz i p. Małgorzaty Wybór przeniosła widownię w świat 
smoków, rycerzy, królewien... jednym słowem w świat baśni. A wszystko zaczęło się 
niepozornie. Król majestatyczny i doskonale kreujący swoją rolę Michał Nowicki sie-

dział jak zwykle na tronie i marzył o....zupeczce grzybowej, kapuśniaku i leniwych 
pierogach. Ze świata marzeń do rzeczywistości sprowadziła go Królewna zalotna 
i urokliwa Patrycja Opasińska - która na wieść o jego „marzeniach” użyła szantażu 
i oznajmiła zdezorientowanemu tatusiowi, iż zostanie starą panną. Na to władca nie 
mógł się zgodzić i wraz z doradcami - Natalia Bartczyk i Dominika Paczkowska - wy-
myślił turniej rycerski. 

W przygotowaniach pomagali mu również Wodzirej - świetny głosowo Hubert Skal-
ski i Błaźni - w tej roli Krzysztof Frank oraz lekko stremowany Kamil Jarociński. Po 
burzliwych dyskusjach podjęto kolejne kroki, mające na celu wydanie jedynaczki za 
mąż. Goniec - pięknie recytująca, z figlarnym błyskiem w oku Kamila Maliszak - oznaj-
mił wszem i wobec, że za 7 dni odbędzie się turniej rycerski, ale zastrzegł, iż „brzyda-
le, ofermy i nieudacznicy” mają się trzymać z dala od królewskiego dworu. W związku 
z powyższym „zgłosiło się” niemalże z łapanki trzech kandydatów: właściciel discma-
na - poważny Sebastian Zakrzewski; właściciel gameboya - rezolutny Igor Mielczarek 
oraz Młodzieniec - świetny aktorsko Kamil Chachuła. W tym samym czasie, w swej 
komnacie, Królewna pod okiem wizażystek - wdzięcznej Natalii Olczyk i przesympa-
tycznej Gabrysi Bujnowicz - przygotowywała się do pierwszego spotkania z oblubień-
cem. Podczas wykonywania żmudnej sztuki makijażu dowiedziała się ważnej prawdy 
życiowej, a mianowicie takiej, iż „uroda nie jest ważna, ważny jest dobry makijaż”. I 
tak podniesiona na duchu, niezbyt urokliwa Królewna, ruszyła ku swojemu przezna-
czeniu. Niestety nie mogła wyjść za mąż, ponieważ jak to w bajkach bywa, kandydaci 
do jej ręki mieli stoczyć pojedynek ze starym przyzamkowym Smokiem - tryskający 
humorem, pozytywną energią i kunsztem aktorskim Marek Włodarczyk- wprawdzie 
na emeryturze, ale w dalszym ciągu pamiętającym czasy świetności, kiedy to w mig 
zjadał poddanych. Niezadowolony z rozwijającej się nie po jego myśli walce, Król 
przerwał ją i oznajmił, iż jedynym i niekwestionowanym zwycięzcą został Młodzieniec, 
i to właśnie on otrzyma jego latorośl wraz z jedną trzecią królestwa. Oburzony i jed-
nocześnie wysoko ceniący się kandydat, zażądał aż... połowy królestwa. Inteligentna 
Królowa- doskonała w swej roli Maria Antoniewicz- zgodziła się na stawiane warunki 
i wreszcie mogło odbyć się długo oczekiwane wesele. Całość uświetnił taniec śre-
dniowieczny „Praczki” w wykonaniu szesnastu, jednakowo ubranych dziewcząt oraz 
występ wokalny, bawiącej się piosenką A. Jantar „Tak dużo trzeba nam..”, oryginalnej 
i niebanalnej Klaudii Skalskiej. Występ koła teatralnego przypadł do gustu widowni, 
która „uchichała się po pachy” i wzruszyła do łez. Po tej porcji rozrywki p. dyrektor 
Andrzej Stasiak zaprosił wszystkich na bal. Prosząc o „zachowanie dworskiej etykiety” 
życzył niezapomnianych przeżyć.

Dzień 27 stycznia 2012 roku na długo pozostanie w pamięci uczniów, nauczycieli 
i przybyłych gości. Zrozumieli oni, że świat marzeń i baśni był na wyciągnięcie dłoni, 
a do szczęścia wcale nie jest tak daleko jak się niektórym wydaje, gdyż „wystarczy 
ciepło rąk, muśnięcie warg, wystarczy, żeby ktoś pokochał nas” i świat staje się ra-
dośniejszy.

Opracowała p. Małgorzata Wybór

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY W GIMNAZJUM W LUTOMIERSKU
Z ŻYCIA SZKÓŁ
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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. 

Z ŻYCIA SZKÓŁ
Gimnazjum nowościami stoi

Kilka miesięcy temu w Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku została reakty-
wowana gazetka szkolna „Lechoo”, a wkrótce po niej spotkała nas następna niespodzian-
ka. Dzięki ogromnej pomocy Rady Rodziców i p. Wójta Tadeusza Borkowskiego w nowym 
semestrze rozpoczął swą działalność, długo oczekiwany, szkolny radiowęzeł. To wspaniałe 
i innowacyjne przedsięwzięcie zostało entuzjastycznie przyjęte przez młodzież. Po długich 
i burzliwych dyskusjach otrzymało ono oryginalną nazwę „School Dance”. Opiekunami szkol-
nego radia zostały p. Aneta Szadziewicz i p. Małgorzata Wybór. Radio prowadzą uczniowie 
klasy II a. Pełne optymizmu Klaudia Wrzesińska i Agnieszka Paćkowska, codziennie rano 
przed lekcjami punktualnie o godz. 7.45, rozpoczynają kolejny dzień od podania najważniej-
szych informacji, czyli: aktualnej daty, imienin, aforyzmu na każdy dzień i dawki optymizmu 
tak potrzebnej młodemu człowiekowi. Muzyką zajęli się bardzo profesjonalnie Michał Nowic-
ki i Kamil Jarociński. Także kibice sportowi znajdą tu coś dla siebie. Uczeń Damian Dębiński 
przez trzy dni w tygodniu aplikuje fanom sportowych emocji odpowiednią ich dawkę. Radio 
podejmuje też inne, interesujące młodzież w wieku gimnazjalnym tematy, a mianowicie: re-
cenzje książek i filmów, dedykacje, felietony i wszelkie ciekawostki, dotyczące spraw bliskich 
sercu nastolatków. Innowacją jest również nauka tańca dla całej szkoły, która z wiadomych 
względów została na razie zawieszona, ale po świętach Wielkiej Nocy wróci do radiowej 
ramówki. Taniec to domena dziewcząt. W związku z tym i w naszej szkole naukę najbardziej 
lubianych i znanych przebojów prowadzą, na długiej przerwie, uczennice Sylwia Czołczyń-
ska i Paulina Olejnik. Szkolne radio pozwala młodzieży zrelaksować i odstresować się. Daje 
prowadzącym ogromną satysfakcję i pozwala na sprawdzenie swoich możliwości. Media to 
potęga i my ją mamy. Kto wie jaki jeszcze pomysł wpadnie nam do głowy?

Opracowała: Małgorzata Wybór

Informacje dla kandydatów rozpoczynających naukę w Gimnazjum 
im. Leszka Czarnego w Lutomiersku od 1 września 2012 roku

Utworzone zostaną trzy klasy pierwsze,
W każdej klasie może powstać jedna grupa, która będzie realizowała:
rozszerzony program z języka angielskiego (max. 14 osób - 4 godz. zajęć angielskie-

go tygodniowo w każdej klasie), pozostałe grupy mają po 3 godziny zajęć z j. angielskiego, 
lub rozszerzony program z informatyki (max. 14 osób - 2 godz. tygodniowo informaty-
ki w każdej klasie), pozostałe grupy mają po 1 godzinie zajęć informatyki.

Drugim językiem obcym jest język niemiecki - 2 godz. w klasie pierwszej i dru-
giej, 1 godzina w klasie trzeciej,

Grupy „z rozszerzoną informatyką” realizują program rozszerzony o treści 
i umiejętności pozwalający uczniowi uzyskać Europejski Certyfikat Umiejętności 
Komputerowych,

Grupy „z rozszerzonym językiem angielskim” realizują program autorski opra-
cowany przez nauczyciela Gimnazjum skorelowany z programem realizowanym w 
pozostałych klasach,

Uczniowie klas pierwszych będą uczestniczyć w programie „Zostać przedsię-
biorczym”,

Dysponujemy: dwiema pracowniami komputerowymi, każda sala lekcyjna posiada 
pełne wyposażenie multimedialne i dostęp do Internetu, centrum multimedialnym, biblio-
teką, salą gimnastyczną wyposażoną w sprzęt sportowy typu Bosu i piłki szwajcarskie 
umożliwiające prowadzenie specjalistycznych zajęć oraz w przyrządy do prowadzenia 
treningów lekkoatletycznych, siłownią, boiskiem sportowym, dobrze wyposażonymi kla-
so-pracowniami przedmiotowymi, tablicą interaktywną, szkolnym radiowęzłem,

Zapewniamy opiekę w świetlicy szkolnej uczniom dojeżdżającym w godzinach od 
7.00 do odjazdu uczniów, możliwość korzystania z obiadów i „szklanki mleka”,

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w dodatkowych za-
jęciach.

Wymagania dotyczące stroju szkolnego:
ubiór ucznia jest estetyczny i schludny,
kolorystyka stroju jest stonowana,
w dni uroczyste obowiązuje strój galowy,
w szkole obowiązuje zmiana obuwia, materiałowe worki na buty, 
 na lekcjach wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy ustalony przez na-
uczyciela.

Ważne terminy!
Uczniowie klas szóstych składają podania w dniach 1.03-30.03.2012r. (podania 

są dostępne w każdej ze szkół podstawowych naszej gminy oraz gimnazjum) wraz 
z oświadczeniami rodziców, dwoma zdjęciami i wypełnioną ankietą. 

W marcu organizowane są spotkania uczniów klas szóstych w gimnazjum oraz spo-
tkania z rodzicami w szkołach podstawowych naszej gminy. 

Spotkanie z rodzicami uczniów klas szóstych odbędzie się w dniu 26.06.2012r. 
(wtorek) o godz. 18.00 w Gimnazjum w Lutomiersku. W tym dniu można będzie do-
konać zakupu używanych podręczników podczas kiermaszu organizowanego w Gim-
nazjum. 

Kandydaci są zobowiązani dostarczyć do 2 lipca 2012r. do godz. 15.00 świadec-
two ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie (kopię) o wyniku sprawdzia-
nu po szkole podstawowej.

Więcej informacji można uzyskać w Sekretariacie Gimnazjum. 
Nasz adres: ul.Piłsudskiego 1, 95-083 Lutomiersk, 
Telefon kontaktowy: 0436775102 
Strona internetowa http://gimlutomiersk.szkoly.lodz.pl

PODZIĘKOWANIE
Dyrektor Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku Andrzej Stasiak, uczniowie 

i nauczyciele serdecznie dziękują p. Wójtowi Tadeuszowi Borkowskiemu i Radzie Rodzi-
ców za udzieloną pomoc w uruchomieniu szkolnego radiowęzła.

„Niech Zmartwychwstały Pan wleje w serca 
wszystkich wiarę w odrodzenie,

Niech bogato zastawiony stół wielkanocny 
zjednoczy całe rodziny,

Niech wielkanocne Alleluja rozbrzmiewa w sercach 
każdego z nas”- Tego życzą Dyrektor Gimnazjum 

im. Leszka Czarnego w Lutomiersku, Rada Pedagogiczna 
i cała społeczność szkolna.

Z życia szkoły w Kazimierzu

Tłusty czwartek
Dyrekcja szkoły i nauczyciele we współpracy z rodzicami starają się ocalić od zapomnie-

nia i utrwalać w świadomości uczniów znane i kultywowane do wieków w Polsce tradycje 
i obrzędy. Jedną z najpopularniejszych do dziś tradycji są obchody tłustego czwartku. Z tej 
okazji uczniowie - członkowie Samorządu Uczniowskiego pod kierunkiem p. M. Śmiałkow-
skiej przygotowali smaczne faworki według tradycyjnego przepisu i poczęstowali rodziców 
na zebraniu. Tym miłym akcentem uczniowie rozpoczęli okres świętowania. Uczniowie 
poszczególnych klas wraz z rodzicami przygotowali poczęstunki, wśród których królowały 
własnoręcznie upieczone przez rodziców pączki. Według jednego z przesądów, jeśli ktoś 
w tłusty czwartek nie zje ani jednego pączka - w dalszym życiu nie będzie mu się wiodło.

Walentynki
Od kilku lat w drugim tygodniu lutego w holu szkoły w Kazimierzu pojawia się walentyn-

kowa skrzynka pocztowa. Wystarczy kilka dni i zostaje ona zapełniona samodzielnie wyko-
nanymi kartkami i własnoręcznie napisanymi listami. Dnia 14 lutego odbył się apel podczas 
którego przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego rozdawali listy adresatom. Nikt w szkole 
nie pozostał w tym dniu bez walentynki. Wyrazy sympatii do kolegów i koleżanek, a także 
nauczycieli uczniowie wyrazili poprzez założenie czerwonych strojów i wykonanie serdu-
szek, którymi udekorowali szkołę. Nie zabrakło także różnego rodzaju upominków w postaci 
słodyczy i pluszowych maskotek.

Pasowanie na czytelnika uczniów klasy I
Drugi semestr nauki szkolnej to dla pierwszaków czas, kiedy znają już wszystkie litery i 

mogą samodzielnie czytać. Z tej okazji w szkole w Kazimierzu odbyła się uroczystość pa-
sowania uczniów klasy I na czytelników biblioteki szkolnej. Uroczystość miała charakter od-
świętny, uczniowie w galowych strojach złożyli ślubowanie przed p. A. Skępską - dyrektorem 
szkoły, p. Ireną Białecką - nauczycielem - bibliotekarzem oraz p. M. Głodny - wychowawcą 
klasy I. Pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Uczniowie zobowią-
zali się czytać książki, szanować je i oddawać w terminie do biblioteki. Po pełniej emocji 
części oficjalnej uczniowie obejrzeli przedstawienie przygotowane przez kolegów z klas star-
szych. Biblioteka w szkole w Kazimierzu jest dobrze wyposażona i posiada wiele ciekawych 
książek w tym lektur szkolnych. Zbiory są cyklicznie uzupełniane o nowe pozycje. Nauczyciel 
bibliotekarz organizuje ciekawe konkursy związane z książką i czytelnictwem, kiermasze 
taniej książki, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Prowadzi zajęcia pozalekcyjne dla 
dzieci w bibliotece.

Pierwszy Dzień Wiosny
21 marca w szkole w Kazimierzu jest od wielu lat Dniem Samorządności. W tym dniu 

odbyła się prezentacja wykonanych wcześniej postać Marzanny z ekologicznych materiałów. 
Kukły były bardzo oryginalne i starannie wykonane. W końcowej części spotkania w sposób 
symboliczny pożegnano odchodzącą zimę i entuzjastycznie przywitano ciepłą wiosnę. Na-
stępnie społeczność uczniowska w barwnym korowodzie udała się nad rzekę Ner.

Konkursy
Celem rozwijania wszechstronnej osobowości i przygotowania do uczestnictwa w życiu 

społeczno - kulturowym zachęca się uczniów do podejmowania różnorodnej działalności 
plastyczno - technicznej. W tym celu nauczyciele i wychowawcy organizują różnorodne kon-
kursy, które umożliwiają uczniom zaprezentowanie swoich umiejętności. Wykonane prace 
stanowią dekorację lub są elementem wystroju gazetek ściennych. Nauczyciele pracujący 
w szkole w Kazimierzu uważają, iż takie formy działalności stymulują wyobraźnię i pozwalają 
na uzewnętrznienie emocji. Wykonane prace pozwalają uczniom przekazać informacje o so-
bie i swoich przeżyciach. Rozwijają cechy osobowościowe (dokładność, systematyczność, 
wyobraźnia).

Konkurs pt.:,,Niezapominajka przypomina o czym masz nie zapominać’’.
 Cel konkursu stanowiło budzenie wrażliwości na otaczające piękno oraz rozwijanie wy-
obraźni.
Konkurs pt.:,,Jajko wielkanocne’’
 Celem konkursu było uświadomienia uczniom, że zwyczaje i tradycje tworzą kulturę na-
rodową i stanowią o indywidualności każdego narodu.
Na obydwa konkursy wpłynęło wiele starannie wykonanych i oryginalnych prac. 
Podsumowanie akcji,,Góra Grosza2011’’
Celem akcji była zbiórka pieniędzy na pomoc dzieciom z domów dziecka. Uczniowie 

szkoły w Kazimierzu wykazali się dużą ofiarnością przeznaczając swoje kieszonkowe i pie-
niądze na zakup słodyczy na wsparcie dla koleżanek i kolegów z domów dziecka.

Remonty w szkole.
W ostatnim czasie w szkole w Kazimierzu odbyło się wiele bieżących napraw. Pomalo-

wano salę lekcyjną, górny i dolny korytarz, korytarz oraz szatnie przy sali gimnastycznej, 
świetlicę szkolną i siłownię. Dokonano napraw w bibliotece szkolnej, pomalowano wszystkie 
pomieszczenia biblioteki oraz zakupiono wykładzinę. Dokonano zakupu pomocy szkolnych 
i książek. 
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‘EVERYONE’S IRISH‘ ON ST. PATRICK’S DAY !
Gdyby Święty Patryk, patron Irlandii, zajrzał do Szkoły Podstawowej im. Adama 

Mickiewicza w Szydłowie w piątek 16 marca poczułby się jak w domu. 
Tego dnia szkoła zmieniła się w małą „Zieloną Wyspę” i na każdym kroku można 

było podziwiać uczniów oraz nauczycieli ubranych w różne odcienie wiosennej zieleni. 
Już od wejścia witały irlandzkie symbole: flaga i trójlistne koniczynki oraz gazetka 

tematyczna pt. ‘St. Patrick’s Day’, przygotowane przez uczniów naszej szkoły.
St.Patrick’s Day czyli Dzień św.Patryka - patrona Irlandii, nie tylko w Irlandii, ale 

także w wielu innych miejscach na świecie obchodzony jest hucznie 17 marca.

Głównym symbolem święta jest trójlistna koniczynka, która jest także jednym 
z symboli związanych tradycyjnie z Irlandią. Według legendy o św. Patryku, wykorzy-
stał on tę roślinę aby wyjaśniać pierwszym irlandzkim chrześcijanom dogmat o Trójcy 
Świętej. Zakończył swoje życie 17 marca, stąd tego dnia co roku wspomina się jego 
życie i dokonania. Właśnie z tej okazji w naszej szkole odbyła się uroczystość, którą 
przygotowała Anna Gawron, nauczyciel języka angielskiego. 

Pani Anna Gawron powitała wszystkich słowami ‘Beannachta File Padre Oreibh’, 
co po celtycku znaczy: ‘Niech Was Bóg błogosławi w Dniu św. Patryka’. 

Po krótkim wstępie odbył się pokaz multimedialny, podczas którego uczniowie za-
poznali się z Irlandią, historią dnia św. Patryka, jego tradycjami będącymi oznakami 
kultury irlandzkiej a także formami obchodów tego dnia na świecie.

Wszystkim bardzo podobała się prezentacja, a zwłaszcza część o tym jak różne 
państwa na świecie obchodzą to święto ( kolorowe parady, orkiestry w przebraniach 
itp.) a także historia tańca irlandzkiego pokazana w krótkim filmie. Uczniowie klasy VI 
odegrali również mini przedstawienie, w którym zaprezentowali postać św. Patryka.

Następnie odbyły się trzy konkursy: 
-  quiz wiedzy, w którym reprezentanci wszystkich klas zmagali się z pytaniami o 

kulturze irlandzkiej
- konkurs na najbardziej zielonego ucznia i nauczyciela
- konkurs na najbardziej pomysłową zieloną czapkę 
Nagrodami były tzw. GREEN PRESENTS, czyli zielone prezenty, głownie słodycze 

w kolorze zielonym ufundowane przez sklepik szkolny prowadzony przez Panią Ewę 
Pilarską.

Na zakończenie dnia wszyscy uczniowie próbowali swoich sił w tańcu irlandzkim 
oraz wznieśli toast ( ‘Slaint’- w jęz. irlandzkim- ‘Na zdrowie’ ) zielonym cukierkiem. 

Wszyscy świetnie się bawili, zielony nastrój panował w szkole przez cały dzień.

Happy Saint Patrick’s Day !

Uczniowie klasy VI ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Szydłowie na 
lekcjach języka polskiego zajmowali się problematyką związaną ze złymi zachowania-
mi, z jakimi spotykają się na co dzień. Po analizie różnych tekstów literackich, dzięki 
którym pewne trudne sytuacje zostały przybliżone, właściwie ocenione, a także dzięki 
rozmowom, dyskusjom powstały listy otwarte.

 Mają one na celu uwrażliwić młodych ludzi na problem agresji słownej, fizycznej 
i psychicznej. Ich treść wskazuje na dużą świadomość i wrażliwość uczniów, którzy 
nie akceptują zła wokół siebie, dlatego myślę, że niektóre przemyślenia i wskazówki 
dzieci, dotyczące właściwych postaw, są warte popularyzacji. 

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!
Żyjemy w czasach okrucieństwa i nadmiernej agresji. Zapewne wielu z Was było 

świadkiem przemocy fizycznej, słownej lub psychicznej. Takie zjawiska możemy za-
obserwować wszędzie, również w szkole. Co gorsze reagujemy na nie zbyt rzadko 
lub też staramy się obok problemu przechodzić obojętnie, gdyż on nas nie dotyczy. 

Dziś chciałabym Wam powiedzieć, jak powinniście się zachować w takiej sytuacji. 
Jeżeli nie jesteście w stanie pomóc osobie pokrzywdzonej, gdyż boicie się zemsty 
rówieśników, możecie w sposób dyskretny powiadomić osobę dorosłą: nauczyciela 
czy też dyrektora. 

Z każdej sytuacji jest wyjście, nawet jeśli obleci Was strach, lepiej jest zareagować 
na zło, powiedzieć prawdę niż chować głowę w piasek. Osoba, nad którą znęcają 
się inni rówieśnicy, przeżywa koszmary, kłębią jej się w głowie najgorsze myśli, które 
w efekcie mogą doprowadzić nawet do tragedii, jeżeli ktoś w odpowiednim momencie 
nie zareaguje i nie powstrzyma dalszej przemocy. 

Każdy z nas posiada pewną granicę wytrzymałości, a jej przerwanie może do-
prowadzić do nieszczęścia. Dlatego też apeluję do Was, abyście nie byli obojętni na 
krzywdę innych i sami nie znęcali się nad młodszymi oraz słabszymi osobami. Kiedyś 
Was może spotkać podobna sytuacja. Lepiej żebyście już teraz wiedzieli, jak macie 
się zachować, aby nie doszło do nieszczęścia. Chciałabym, abyście na przyszłość 
stosowali się do moich rad i nie postępowali jak część dzieci i młodzieży dzisiaj. Otóż 
oni przechodzą obojętnie wobec zła. Tym samym zgadzają się na krzywdę innych. 
Akceptują zło. Dlatego dbajmy o siebie i innych. 

Mam nadzieję, że przekonałam Was, iż należy walczyć z nietolerancją, przemocą 
i narastającą agresją. Starajmy się zmienić nas samych i najbliższe otoczenie, aby 
żaden człowiek nie czuł się gorszy, żeby nie cierpiał. 

Pomagajmy innym, a na pewno my również w ciężkich sytuacjach otrzymamy 
wsparcie.

Uczennica klasy VI
Magdalena Gajdka

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!
Zadajmy sobie jedno, podstawowe pytanie: „Dlaczego jesteśmy agresywni w szko-

le czy w innym miejscu?”. Odpowiedź nie jest prosta i jednoznaczna. Jesteśmy agre-
sywni wtedy, gdy nie potrafimy sobie z czymś poradzić, ktoś nas denerwuje lub chce-
my zwrócić na siebie uwagę otoczenia negatywnym zachowaniem. Zapewne wielu 
z Was niejednokrotnie spotkało się z jakąś formą przemocy. Zapytajcie samych siebie: 
„Jak wtedy zareagowałem? Czy zrobiłem coś, aby temu zapobiec?”. 

Pragnę zauważyć, że niestety większość z nas widząc przemoc na ulicy, w domu 
czy też w szkole, nic z tym nie robi. Boi się zareagować, boi się powiedzieć: „Nie!” lub 
„Stop!”. W każdej szkole, klasie znajdzie się choć jedna „ofiara losu”. Ktoś mniej lubia-
ny. Do końca nie wiadomo dlaczego. Najczęściej, lecz nie musi to być regułą, ofiarą 
jest dziecko różniące się od reszty: zbyt wysokie, zbyt niskie lub o rudym kolorze 
włosów. Zaczepiane przez kolegów często ucieka. 

Dziecko jest zastraszone, nie wierzy w siebie, uważa się za gorsze. Reagujmy, 
powiedzmy stanowcze: „NIE przemocy!”. Dostrzegajmy każdy, najdrobniejszy nawet 
przejaw agresji, gdyż zazwyczaj od takich z pozoru niewinnych zabaw zaczyna się 
prawdziwa przemoc, problem. Postarajmy się więc przeciwdziałać agresji i pomagać 
jej ofiarom!

Serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że moje przemówienie zmusi Was 
do zastanowienia nad tym, co się wokół nas dzieje.                 Damian Stasiak

Szkoła Podstawowa w Szydłowie

Z ŻYCIA SZKÓŁ

18 lutego 2012 r. 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 za-
stawionych stołach. Nie zabrakło domowego ciasta pieczonego przez mamy, 
pysznych kanapek, przekąsek, soków dla dzieci, a także kawy dla dorosłych.

Atmosfera na balu była cudowna. Nie zabrakło również na balu naszych ab-
solwentów. W ostatki tj. wtorek dzieci przyszły do przedszkola już od samego 
rana w strojach kanałowych. Ten dzień upłynął w atmosferze zabaw i konkur-
sów. Wszystkie dzieci mogły wygrać coś dla siebie. Nie zabrakło również pysz-
nych pączków.

Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę.
Dorota Śmiechowska - nauczyciel

Bal przebierańców u przedszkolaków
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Bal przebierańców u przedszkolaków

Zdjęcia: Tomasz Świrk
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Podsumowania nadszedł czas!
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiersku w roku szkolnym 2011/2012 

posiada 15 klas, w tym 3 oddziały przedszkolne. Liczba uczniów w szkole: 308.
Szkoła ma koncepcję pracy przyjętą przez radę pedagogiczną i działa zgonie z nią. 

Najważniejsze jej elementy, to dbałość o indywidualny rozwój ucznia, realizacja zadań 
metodą projektów, współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz różnymi instytucjami.

Od 10 lat uczniowie osiągają wysokie i średnie wyniki na sprawdzianie zewnętrz-
nym.

Organizowane są zajęcia dodatkowe o charakterze wspomagającym i rozwijającym.
W szkole wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju. 

Szkoła identyfikuje rzeczywiste potrzeby i możliwości środowiska poprzez rozmowy, 
wywiady, działania nieformalne.

Działania prowadzone w celu zaspokojenia potrzeb środowiska:
Uroczyste ślubowanie uczniów klas I pod hasłem „Gramy w kolory”. Udział przed-

stawicieli władz lokalnych, zaproszonych gości i rodziców.
Przygotowanie uroczystości środowiskowej z okazji Święta Niepodległości pod ty-

tułem „Spacerkiem po Lutomiersku w 93 rocznicę odzyskania niepodległości”. Udział 
przedstawicieli władz lokalnych, księdza proboszcza, kombatantów, dyrektorów szkół, 
delegacji młodzieży z innych szkół w gminie oraz mieszkańców.

Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka - przygotowanie w klasach młodszych 
zajęć otwartych, występów artystycznych, konkursów, zabaw dla dziadków i dzieci. 
Szkołę odwiedzili bardzo licznie babcie i dziadkowie. 

Wigilia szkolna dla uczniów, rodziców, nauczycieli. Udział władz lokalnych i zapro-
szonych gości.

Jasełka w Kościele Parafialnym w Lutomiersku. Udział księdza kanonika Marka 
Kowalskiego Proboszcza Parafii w Lutomiersku oraz licznie przybyłych mieszkańców 
Lutomierska i okolic.

Wyjścia na cmentarz miejscowy - mogiła powstańców z 1863 roku oraz odwiedze-
nie cmentarza wojennego w Bechcicach przez uczniów klas starszych;

Sprzątanie Świata pod hasłem „Lasy to życie - chrońmy je”. Udział wszystkich 
uczniów. Porządkowanie terenu w pobliżu szkoły. 

Szkoła korzysta z zasobów środowiska w procesie nauczania. 
Działania prowadzone przez szkołę:

Samorząd lokalny - utrzymuje szkołę, dofinansowuje dzieci do wypoczynku letnie-
go, wycieczek szkolnych, pełni nadzór nad dowożeniem uczniów do szkoły, udostęp-
nia nieodpłatnie autobus do przewożenia dzieci na zajęcia sportowe w sali gimna-
stycznej w Kazimierzu, pomaga w realizacji inicjatyw (złożenie projektu edukacyjnego 
„Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III). GOPS sponsoruje obiady dla 
uczniów. 

Współpraca z Nadleśnictwem Poddębice - zajęcia na terenie szkoły w dwóch gru-
pach wiekowych 0 - III i IV - VI . Zajęcia plenerowe nad zbiornikiem Jeziorsko. Spotka-
nie z ornitologiem p. Sylwestrem Liskiem. Uczniowie zdobywali wiedzę o życiu ptaków 
wodnych oraz nabywali umiejętności ich rozpoznawania. Licząc ptaki wzięli udział 
w Europejskim Dniu Liczenia Ptaków.

Współpraca z Biblioteką Pedagogiczną w Sieradzu Filia w Łasku - prelekcja ucznia 
klasy VIa Łukasza Wiadernego dla młodzieży Szkoły Podstawowej nr 1 w Łasku. 
Opowiadał on między innymi o dzieciństwie i młodości Marii - Skłodowskiej - Curie, 
badaniach naukowych, które doprowadziły do odkrycia radu i polonu. Uczeń od orga-
nizatorów otrzymał podziękowania i książkę o noblistce. 

Współpraca szkoły z fundacją, która zorganizowała Konkurs Fotograficzny „Foto 
Humanum”, nekropolie ziemi lutomierskiej. Uzyskanie I, II i III nagrody dla uczniów 
z klasy VIa.

Współpraca z Caritas Polska - Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom pod hasłem „Po-
darujmy dzieciom czas”. Uczniowie z kl. IVb rozprowadzali świece na znak solidarno-
ści z najbardziej potrzebującymi w Polsce i na świecie.

Współpraca z Policją w Pabianicach - zajęcia na terenie szkoły na temat bezpie-
czeństwa uczniów klas pierwszych.

Współpraca z Hufcem Harcerskim z Konstantynowa Łódzkiego. Na ternie szkoły 
odbywają się zbiórki z grupą chętnej młodzieży.

Akcja humanitarna Klubu Gaja „Ratujmy konie”. Uczniowie klasy IVb zbierali pie-
niądze i makulaturę w celu ratowania koni przeznaczonych na rzeż.

Akcja charytatywna „Grosik na paczkę”. Rezygnacja z własnej przyjemności na 
rzecz innych dzieci.

Akcja zbiórki makulatury pod hasłem „Zbieramy na cegiełkę na budowę nowej hali 
sportowej dla szkoły”. Zaangażowanie uczniów w zbiórkę.

Szkolny kiermasz świąteczny - dochód przeznaczono na cegiełkę na budowę sali 
gimnastycznej.

Zakup pomocy dydaktycznych z środków sponsorowanych przez rodzica.
Wycieczka klas starszych do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie - muzeum 

techniki. 
Zajęcia z zakresu astronomii w przenośnym planetarium URSA MAJOR - przybli-

żenie wiedzy o otaczającym świecie gwiazd i planet.
 Zajęcia tematyczne uczniów klas III - wycieczka do piekarni, obserwacja cyklu 

produkcyjnego wypieku chleba. Wycieczka do drukarni w Łodzi - oglądanie nowo-
czesnych maszyn poligraficznych, obserwowanie cyklu powstawania i drukowania 
książek.

Konkurs szkolny „Szopka dla Jezuska” możliwość współpracy dziecka z rodzicem.
Konkurs szkolny w bibliotece o polskiej noblistce M. Skłodowskiej - Curie.
Gminne zawody w koszykówce. Uzyskanie II miejsca w kategorii dziewcząt i chłopców.
Podchody literackie w terenie - uczniowie kl. VIa.
Zajęcia pozalekcyjne na basenie w Aleksandrowie Łódzkim kształtujące ogólną 

sprawność i rozwój ucznia. Korzysta średnio około 20 uczniów. 
Lekcje muzyczne, z których korzystają uczniowie klas młodszych. 
Dzień z wróżbami - impreza integracyjna dla uczniów wszystkich klas.
Wyjazdy do teatru, kina w Łodzi.

W piątek 27 stycznia 2012 r. korytarz na parterze zamienił się w salę balową. Pani 
Emilia Świerczyńska i Iwona Drozdowska przystroiły go balonami oraz kolorowymi 
łańcuchami zrobionymi przez przedszkolaków i uczniów klas I-III.

Celem balu było zapoznanie dzieci z tradycją zabawy karnawałowej. Na nasz 
bal zawitały księżniczki, wróżki, rycerze, z przeszłości i z przyszłości, różne stwory 
i dziwadła oraz zwierzęta - żółwie, tygryski, motyle, biedronki. Wszystkie stroje były 
barwne i bardzo estetycznie wykonane. Niektóre twarzyczki były ozdobione bajkowym 
makijażem. Humor wszystkim dopisywał. Były korowody, kółeczka i tańce w parach. 
Z głośników leciały znane przeboje - zarówno te najnowsze jak i z dawnych lat.

Rodzice przygotowali dla uczestników balu słodki poczęstunek.
W czasie balu odbyła się też sesja zdjęciowa, podczas której zostały uwieńczone 

na pamiątkę wspaniałe stroje naszych przedszkolaków i uczniów klas I-VI.
Tegoroczny bal przebierańców należał do udanych. Organizatorami balu byli: 

p.  Emilia Świerczyńska, p. Iwona Drozdowska, p. Barbara Cecylia Świstek, p. Izabela 
Grabarczyk, p. Hubert Wawrowski.

Po balu wszyscy uczniowie z uśmiechami na twarzach wybrali się na ferie zimowe 
i zasłużony odpoczynek po I semestrze nauki.

W dniu 26 stycznia 2012 r. odbyło się szkolne kolędowanie połączone z turniejem 
„Jaka to kolęda”. Chór szkolny oraz uczniowie klas III-VI śpiewali najpiękniejsze pol-
skie kolędy.  Wykonawcami kolęd byli: Zuzanna Sujecka IVb, Paulina Jóźwiak VB, 
Szymon Gądzia IIIa, Jakub Jóźwiak IIIa, Michał Tomaszewski IIIa, Alicja Sowińska VB, 
Justyna Ulewicz Va, Agnieszka Wacławek Va, Magdalena Mendelak Va, Kinga Cho-
bot Va, Aleksandra Grabarczyk IVb, Gabriela Kwiatyszek IVb, Natalia Łykowska IVb, 
Klaudia Magnuska i Roksana Magnuska IVb, Kasia Leszczyńska Va, Paulina Jóźwiak 
Vb, Agata Gądzia Vb, Alicja Witusik IIIa, Zosia Błażejewska IIIa, Amelia Janiak IIIa, 
Ewelina Jarocińska IVa, Agata Klimczak IVa, Daria Skórzewska VB. 
Zespół instrumentalny zagrał kolędę „ Lulajże, Jezuniu”.

W turnieju „ Jaka to kolęda” poszczególne klasy reprezentowali:
IIIa: Szymon Gądzia i Michał Tomaszewski
IIIb: Marta Sadyś i Michał Zasada
IVa: Ewelina Jarocińska i Agata Klimczak
IVb: Martyna Janczak i Zuzanna Sujecka
Va: Kinga Chobot i Katarzyna Leszczyńska
Vb: Daria Skórzewska i Alicja Sowińska
VIa: Łukasz Wiaderny i Miłosz Herka
VIb: Julian Michalak - Wotton i Dawid Wetoszka

W skład komisji wchodzili:
- Dyrektor Szkoły p. Barbara Świstek
- Proboszcz Parafii Lutomiersk Ks. kan. Marek Kowalski
- p. Izabela Grabarczyk
- p. Ewa Hanczak

Wyniki turnieju:
I miejsce: klasa Va i VIa
II miejsce: klasa IVa i IV b
III miejsce: klasa VIb
Wyróżnienie: klasa Vb, IIIa, IIIb

Zabawa Karnawałowa

Szkolne kolędowanie

Wiosna otula nas płaszczem kwiatów,
gładzi nieśmiało twarze promykami słońca

i każdego ranka dyryguje chórem ptasich treli 
to znak, że Wielkanoc nadchodzi.

Z tej szczególnej okazji
zdrowia, pokoju ducha,

umiejętności dostrzegania
piękna tego świata
oraz wiary w siebie
i swoje możliwości

WSZYSTKIM CZYTELNIKOM 
I ICH BLISKIM

życzy cała społeczność 
ze SP im. A. Mickiewicza 

w Szydłowie.
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Rozkłady jazdy linii 43 MPK - Łódź Sp. z o.o.
TRASA:  Telefoniczna - działki, Pomorska, Legionów, Konstantynowska 

- PL. JANA PAWŁA II (LUTOMIERSK)
TRASA:  PL. JANA PAWŁA II (LUTOMIERSK) - Konstantynowska, 

Legionów, Pomorska, działki - TELEFONICZNA
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Życzenia 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

życzy Zespół Folklorystyczny Szycha

Rozstrzygnięto Gminny Etap Konkursu Plastycznego
„20 lat Państwowej Straży Pożarnej 

- jak nas widzą tak nas malują”

W dniu 15 marca 2012r. rozstrzygnięty został gminny etap XIV edycji 
Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „20 lat Pań-
stwowej Straży Pożarnej - jak nas widzą, tak nas malują”. Konkurs organi-
zowany jest pod auspicjami Wojewody Łódzkiego i Komendanta Głównego 
Państwowej Straży Pożarnej.

Celem konkursu jest zapoznanie uczestników z przyczynami występo-
wania niebezpiecznych zdarzeń, oraz nabycie skutecznych umiejętności 
zachowania podczas ich wystąpienia.

Konkurs promuje i poszerza wiedzę na temat działalności straży po-
żarnej, która uczestniczy w akcjach gaszenia pożarów, usuwania skutków 
wypadków, katastrof chemicznych i ekologicznych, nieszczęśliwych i nie-
typowych zdarzeń oraz klęsk żywiołowych. Konkurs popularyzuje zasady 
bezpiecznego zachowania a także właściwego postępowania w przypadku 
występowania różnego rodzaju zagrożeń.

Do konkursu przystąpiły dwie szkoły podstawowe z terenu Gminy Luto-
miersk. W etapie gminnym konkursu udział brało 17 prac uczniów. Złożone 
prace odzwierciedlały wiedzę uczestników na temat działalności straży po-
żarnej, a także różnorodność i wszechstronność działań zawodu strażaka. 

Prace były oceniane w 3 kategoriach wiekowych. I grupa - młodsza 5-8 
lat, II grupa - średnia 9-12 lat, III grupa - starsza 13-16 lat

W pierwszej grupie wiekowej od 5-8 lat ocenie poddano 1 pracę, w gru-
pie wiekowej 9-12 lat - 15 prac, oraz w grupie 13-16 -latków - 1 pracę

Komisja w swoich ocenach i przemyśleniach poza obiektywnymi kryte-
riami, co do zgodności tematycznej, jakości i estetyki prac, wzięła również 
pod uwagę indywidualność spojrzenia artystycznego w zakresie wyboru 
kategorii i koncepcji wykonania prac. Komisja starała się dostrzec prace 
niebanalne w swoim wyrazie. 

Jury gminnego etapu konkursu w składzie: Tomasz Dróżdż - plastyk 
- przewodniczący komisji, Piotr Pączek, Tadeusz Nowak, Janina Zimna, 
Agnieszka Kiedrzyńska, dokonało następującego wyboru:
I grupa wiekowa 5-8 lat 
 I miejsce zajęła praca uczennicy Emilii Czechowicz ze Szkoły Podstawowej 
w Kazimierzu.
II grupa wiekowa 9-12 lat 
 I miejsce zajęła - Angelika Lisiecka ze Szkoły Podstawowej w Kazimierzu, 
II miejsce - Damian Bilski ze Szkoły Podstawowej w Szydłowie
III miejsce - Weronika Adriańczyk - Szkoła Podstawowa w Szydłowie.

Przyznano również dwa wyróżnienia dla prac: Martyny Pytel i Dawida 
Gila ze Szkoły Podstawowej w Kazimierzu.

W III grupie wiekowej 13-16 lat nie przyznano wyróżnień. 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom konkursu życząc sukcesów w dal-
szych eliminacjach powiatowych i wojewódzkich. 

Agnieszka Kiedrzyńska

Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”

Turniej gminny
W dniu  23 marca 2012r. w Ochotniczej Straży Pożarnej   w Lutomiersku  

odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież zapobiega poża-
rom”. Organizatorami  turnieju  był Zarząd Oddziału Gminnego Zw. OSP RP                   
w Lutomiersku i Wójt Gminy Lutomiersk.

Nagrody i suweniry dla uczestników konkursu ufundował Wójt Gminy 
Lutomiersk.

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawiała 
się następująco:

I grupa wiekowa - młodzież szkół podstawowych
Damian Stasiak  - I miejsce - Szkoła Podstawowa w Szydłowie
Mateusz Paczkowski - II miejsce - Szkoła Podstawowa w Kazimierzu
Zuzanna Frank - III miejsce - Szkoła Podstawowa  w Szydłowie
II grupa wiekowa - młodzież gimnazjalna 
Anna Włodarczyk - I miejsce - Gimnazjum w Lutomiersku
Sylwia Czołczyńska - II miejsce - Gimnazjum w Lutomiersku
Hubert Skalski - III miejsce - Gimnazjum w Lutomiersku
III grupa wiekowa - młodzież   ponadgimnazjalna
Natalia Karasińska - I miejsce
Edyta Mrozowska - II miejsce
Dawid Kukulak - III miejsce

PODZIĘKOWANIE
Zespół folklorystyczny „SZYCHA” składa podziękowa-

nie za pomoc i wsparcie działalności naszego zespołu 
Panu Wójtowi Tadeuszowi Borkowskiemu, Panu Marianowi 
Janowskiemu, Panu Mirosławowi Sobierajowi oraz Panu Włady-
sławowi  Lissowskiemu

Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy wszystkim druhom stra-
żakom, jak również sympatykom Ochotniczych Straży Pożarnych 

najserdeczniejsze życzenia zdrowia
oraz wszelkiej pomyślności w służbie,

pracy zawodowej i działalności społecznej, a także życiu osobistym.
Niech świąteczny czas spędzony w gronie najbliższych, upłynie 

w atmosferze radosnego nastroju i rodzinnego ciepła
oraz wzajemnej życzliwości

W imieniu Związku Gminnego OSP
RP w Lutomiersku

 Komendant Gminny OSP RP  Prezes Zarządu 
 Zdzisław Sromecki  Tadeusz Nowak 
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ARiMR przypomina, że wypalanie traw przez 
rolników jest szkodliwe, zabronione i grożą 

za to sankcje finansowe
Zbliża się wiosna, na dworze jest coraz cieplej, a z pól i łąk zniknął śnieg, 

odsłaniając wyschnięte trawy i jak co roku w wielu miejscach widać jak 
zaczynają płonąć, najczęściej niestety z winy ludzi. Z informacji straży po-
żarnej wynika, że 70% wszystkich pożarów traw to  celowe podpalenia, są 
one bardzo groźne, bo często bardzo szybko wymykają się spod kontroli 
i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niemal co roku giną w nich 
ludzie. Ofiarą ognia padają też żyjące dziko zwierzęta takie jak jeże, zające 
czy kuropatwy, a ziemia na „wypaleniskach” staje się jałowa. 

Dlaczego więc, mimo tych fatalnych skutków znanych od lat, trawy są 
nadal podpalane? W zasadzie z dwóch powodów. Pierwszy z nich wynika 
z ciągle pokutującego przekonania, że wiosenne wypalanie traw użyźnia 
glebę. Jest to tymczasem zupełnie błędne przekonanie. Udowodniono bo-
wiem naukowo, że w pożarze, oprócz starej trawy giną także wszystkie 
stworzenia (np. dżdżownice)  wręcz niezbędne dla prawidłowego funkcjo-
nowania gleby, która zostaje wyjałowiona i to do głębokości kilku centyme-
trów. Dlatego absolutnie nie można się spodziewać, że po takim „zabiegu” 
ziemia będzie przynosiła obfity plon. Drugim powodem jest zwykła bez-
myślność i wzniecanie pożarów dla zabawy. 

Wypalanie traw jest więc bardzo szkodliwe i surowo zabronione, a wśród 
instytucji, które starają się powstrzymać ten proceder jest Agencja Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa. ARiMR przypomina rolnikom, że 
za wypalanie traw grożą, oprócz kar nakładanych np. przez 
policję czy prokuraturę, także dotkliwe kary finansowe na-
kładane przez Agencję. 

Zakaz wypalania traw jest jednym z „Wymogów dobrej kultury rolnej”, 
których przestrzeganie jest wymagane m.in. w ramach systemu dopłat 
bezpośrednich. Rolnikowi, który ich nie przestrzega, grozi „zasadniczo” 
zmniejszenie należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośred-
nich o 3%. To oznacza, że o tyle mogą być pomniejszone płatności w ra-
mach systemów wsparcia bezpośredniego ( jednolita płatność obszarowa, 
płatność cukrowa,  płatność do pomidorów, przejściowe płatności z tytułu 
owoców miękkich, płatności do krów i owiec, specjalna płatność obszarowa 
do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasien-
nych), a także płatności rolnośrodowiskowe (PROW 2007 - 2013), pomoc 
na zalesianie gruntów rolnych (PROW 2007 - 2013)  oraz płatności z tytułu 
ONW, jeśli zostanie stwierdzone, że rolnik wypalał trawy na którymkolwiek 
z uprawianych przez niego gruntów. 

Wysokość kary może jednak wzrosnąć, bo ARiMR każdy przypadek wy-
palania traw rozpatruje indywidualnie i może karę zwiększyć albo zmniej-
szyć. Zgodnie z zasadami, nałożona przez ARiMR sankcja, w zależności 
od stwierdzonego stopnia winy, może zostać pomniejszona do 1% jak 
i podwyższona do 5% należnych rolnikowi płatności obszarowych za dany 
rok. Kary mogą być też jeszcze bardziej podwyższone, gdy rolnikowi zo-
stanie np. udowodnione celowe wypalanie traw, bo wtedy ARiMR może 
obniżyć każdy z rodzajów płatności bezpośrednich aż o 20%, a w zupełnie 
skrajnych przypadkach stwierdzenia uporczywego wypalania traw, Agencja 
może pozbawić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok. 

Departament Komunikacji Społecznej

Od 15 marca ARiMR przyjmuje wnioski 
o przyznanie dopłat bezpośrednich, 

wsparcia ONW i płatności 
rolnośrodowiskowych za 2012r.

Jak co roku, od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, w Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 15 marca do 15 maja br. można 
składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach systemów wsparcia bezpośred-
niego za 2012 r., pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na 
obszarach górskich i  innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospoda-
rowania (płatność ONW) oraz o przyznanie płatności z „Programu rolnośrodowi-
skowego” w ramach PROW 2007-2013. 

O wszystkie te płatności można się ubiegać składając wspólny wniosek. 
W tym roku, podobnie jak w zeszłym, będzie go można złożyć przez Internet. 
W portalu internetowym ARiMR znajduje się specjalna aplikacja, która pozwala 
na wypełnienie wniosku, a następnie na wysłanie go w formie elektronicznej. 

To bardzo duże ułatwienie dla rolników. Nie trzeba bowiem tracić czasu na 
wizytę w biurze powiatowym ARiMR czy na poczcie, gdzie często trzeba czekać 
w kolejce, wniosek można złożyć nie ruszając się z domu. Elektroniczny formu-
larz wniosku został tak przygotowany, że identyfikuje błędy powstałe podczas 
jego wypełniania i informuje o tym, a jeżeli pomyłka nie zostanie usunięta, nie 
pozwoli na wysłanie dokumentu. 

W wypełnieniu takiego wniosku pomaga także szczegółowa instrukcja 
zamieszczona w portalu ARiMR. Aby móc skorzystać z internetowej dro-
gi przygotowania i wysłania wniosku o dopłaty, trzeba mieć swój login i kod 
dostępu do specjalnego systemu informatycznego. Te osoby, które jeszcze 
go nie mają wystarczy, że wypełnią stosowny wniosek, udostępniony w por-
talu internetowym ARiMR. Wypełniony formularz trzeba złożyć w „swoim” 
biurze powiatowym Agencji. Nadany login i kod dostępu można używać 
bez żadnych ograniczeń czasowych. Więcej informacji o zasadach przy-
znawania płatności bezpośrednich na 2012 rok znajduję się pod adresem: 
 www.arimr.gov.pl

K O M U N I K A T
Referat Gospodarki Komunalnej i Lokalowej jest zmuszony wznowić 

działania, które pozwolą na skuteczne egzekwowanie dotrzymywania 
przez odbiorców warunków umowy o dostarczanie wody. Konieczność ta 

wynika z braku reakcji pewnej grupy odbiorców wody na wysyłane pisem-
ne wezwania do zapłaty oraz z wielomiesięcznych zaległości w opłatach za 

pobraną wodę z gminnego wodociągu.
Gmina Lutomiersk powróci do działań, których wynikiem będzie roz-

wiązywanie umów o dostarczanie wody zawartych z odbiorcami, którzy 
nagminnie zalegają z opłatami za wodę. Po rozwiązaniu umów będzie 

dokonane zamknięcie lub likwidacja przyłącza.
Zaległości za wodę będą egzekwowane zgodnie z przepisami dotyczącymi 

egzekwowania należności cywilno-prawnych.
Gmina Lutomiersk może przekazywać, zgodnie z Ustawą o udostępnianiu 
informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, informacje 

dotyczące dłużników do biura informacji gospodarczej ( KRAJOWEGO 
REJESTRU DŁUGÓW).

UWAGA:
Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków można odciąć dostawę wody, gdy odbiorca nie 
uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu 

otrzymania upomnienia 

Dopłaty do materiału siewnego
Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia 

do 25 czerwca 2012 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu 
lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej 
charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego - zbóż 
ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka - zakupionego i zużytego 
do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2011 r. do 15 czerwca 
2012 r. Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w 
„Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materia-
łu siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis 
w rolnictwie w 2012 r.”.

UWAGA: W 2012 r. obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przy-
znanie dopłaty.

 Jednocześnie w celu ułatwienia producentom rolnym wypełniania wniosku 
ARR uruchomiła system ELF wspomagający jego wypełnianie w formie elek-
tronicznej. Po wypełnieniu wniosku w systemie ELF należy go wydrukować, 
podpisać i następnie nadać przesyłką listowną w placówce pocztowej operatora 
publicznego lub złożyć osobiście we właściwym OT ARR. Wersja elektroniczna 
wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału 
siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de mi-
nimis w rolnictwie dostępna jest pod adresem https://elf.arr.gov.pl

UWAGA ROLNICY! PRZYPOMINAMY!
SZKODY powstałe w uprawach zbóż w wyniku ujemnych skutków przezimo-

wania w okresie zimowym 2011/2012 SĄ OBJĘTE DOPŁATAMI W RAMACH 
DE MINIMIS

Producenci rolni, którzy zużyli do siewu materiał siewny kategorii elitarny lub 
kwalifikowany, mogą ubiegać się o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sa-
dzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charak-
ter pomocy de minimis w rolnictwie do upraw, które uległy zniszczeniu w wyniku 
ujemnych skutków przezimowania.

Producenci rolni, którzy chcą skorzystać z pomocy  są zobowiązani do zło-
żenia do właściwego ze względu na siedzibę lub adres zamieszkania OT ARR 
wniosku o przyznanie dopłaty do 25 czerwca.

Jednocześnie informujemy, iż przed podjęciem prac agrotechnicznych ma-
jących na celu likwidację zniszczonej uprawy (założonej z materiału siewnego 
kategorii elitarny lub kwalifikowany), producent rolny powinien powiadomić wła-
ściwy Oddział Terenowy ARR o planowanych czynnościach w formie pisemnej, 
przekazanej za pośrednictwem poczty, faxu lub poczty elektronicznej.

Dopłata ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. W związku z tym, 
w okresie 3 lat  łączna kwota pomocy dla producenta rolnego nie może prze-
kroczyć 7500 euro.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się na stronie 
internetowej ARR www. arr.gov.pl, w zakładce  „Warunki uzyskania dopłaty z ty-
tułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub 
kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie w 2012 r.” 

Infolinia ARR   22 661 72 72
Źródło: www.arr.gov.pl
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APEL!!!
(do WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW i osób prze-
bywających na terenie GMINY LUTOMIERSK)

Obowiązujący REGULAMIN utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Lutomiersk nakazuje właścicielom  utrzymywanie czy-
stości, porządku oraz należytego stanu sanitarno – higienicznego po-
siadanych nieruchomości. Właściciele mają obowiązek wyposażenia 
posiadanej  nieruchomości w odpowiadające wymaganiom odpowied-
nich norm urządzenia przeznaczone do gromadzenia odpadów.

REGULAMIN obowiązuje również wszystkich korzystających z te-
renów będących własnością Gminy Lutomiersk oraz z terenów użytku 
publicznego.

„Wysepki Ekologiczne” – na których odbywa się selektywna zbiórka 
opakowań plastikowych i szklanych oraz odzieży - nie powinny być 
miejscami lokalnych wysypisk śmieci, na które wyrzucane są najróż-
niejsze opady powstałe po prządkach lub remontach budowlanych. 

APELUJEMY O :
• niepozostawianie i niewyrzucanie  śmieci w rowach przydrożnych, 

na terenach leśnych, w wyrobiskach ziemnych i innych terenach

• wyposażanie  nieruchomości w odpowiedniej wielkości pojemniki 
na odpady

• zaniechanie spalania odpadów w piecach oraz w ogniskach
Zachęcamy do korzystania z selektywnej zbiórki odpadów komunal-

nych w sposób odpowiedzialny, co znacznie przyczyni się do poprawy 
estetyki i wyglądu naszej gminy.

KOMUNIKAT
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach pragnie zachęcić Pań-

stwa do elektronicznego składania deklaracji podatkowych za pomocą 
systemu e-deklaracje. Taka forma składania deklaracji pozwoli Państwu 
uniknąć konieczności przybycia do Urzędu Skarbowego lub wysyłki zeznań 
podatkowych za pośrednictwem operatorów pocztowych. 

System e-deklaracje umożliwia łatwe składanie zeznań podatkowych 
drogą elektroniczną każdemu podatnikowi. Powyższa metoda składania 
deklaracji podatkowych jest prosta, wygodna, a przede wszystkim bez-
kosztowa.

Za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności sto-
sowania bezpiecznego podpisu elektronicznego, mogą Państwo złożyć 
zeznania: PIT-28, PIT-36, 

PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 oraz deklaracje PIT-16A, PIT -19A 
i wniosek PIT-16.

Interaktywne formularze podatkowe oraz obszerny opis syste-
mu e-deklaracje dostępny jest na stronie Ministerstwa Finansów: 
www.e-deklaracje.gov.pl

Informacja dla podatnika
Pracownik Urzędu Skarbowego w Pabianicach będzie udzielał infor-

macji oraz przyjmował dokumenty dotyczące podatku dochodowego  
za rok 2011, w Urzędzie Gminy Lutomiersk, pok. nr 11, w godzinach 
8:00 - 15:00, w dniach: 03 i 17 kwietnia 2012 roku.

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. Tym-
czasem zgodnie z prawem podatnicy, którzy uzyskują dochody w Pol-
sce, muszą rozliczać się w Urzędzie Skarbowym właściwym według 
miejsca zamieszkania. 

Ustawodawca wyraźnie wskazał, że nie jest to miejsce zameldo-
wania. Posiłkując 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 zamiesz-
kujących naszą gminę z różnych powodów nie jest tu zameldowana.

Z tego powodu ich podatki trafiają do innych gmin, tym samym nie 
przyczyniają się do poprawy jakości życia naszej lokalnej społeczności. 
Dlatego zwracam się do tych mieszkańców z apelem, aby rozliczali się 
z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym 
w Pabianicach, który jest właściwy dla Gminy Lutomiersk. 

Jeżeli chcieliby Państwo, aby Wasze podatki zasilały budżet gminy, 
którą zamieszkujecie można to zrobić bez zbędnych niedogodności, 
zmiany miejsca zameldowania, wymiany dokumentów. Wystarczy zło-
żyć zgłoszenie aktualizacyjne NIP-3, NIP-1 (dla prowadzących działal-
ność gospodarczą) w Urzędzie Skarbowym, aby do gminnej kasy mogły 
wpłynąć dodatkowe dochody. 

Wypełnienie druku zajmuje zaledwie kilka minut, można go złożyć 
w Urzędzie Skarbowym wraz z corocznym zeznaniem podatkowym, 
wysłać pocztą lub złożyć w Urzędzie Gminy Lutomiersk. 

Dla nas cenna będzie każda dodatkowa złotówka wpływająca z po-
datku dochodowego, gdyż możemy ją wykorzystać na poprawę in-
frastruktury z której wszyscy korzystamy, niezależnie czy jesteśmy tu 
zameldowani, czy nie. Druki NIP-3, NIP-1 można pobrać w Urzędzie 
Gminy Lutomiersk.

Wójt Gminy Lutomiersk
/-/ Tadeusz Borkowski

„Lato w Lutomiersku”
Cykl imprez letnich

01 czerwca 2012 r.
- Dzień Dziecka

miejsce: Plac Jana Pawła II

17 czerwca 2012 r.
Festyn Przedszkola Sióstr Urszulanek

miejsce: Ośrodek Don Bosco

23-24 czerwca 2012 r.
- Dni Lutomierska

miejsce: Stadion K.S Sokół 

01 LIPca 2012 r.
Koncert -„ X-lecie Orkiestry Dętej GOK w Lutomiersku”

miejsce: Plac Jana Pawła II

12 SIerPnIa 2012 r 
Festyn dla dzieci

miejsce: Plac Jana Pawła II

26 SIerPnIa 2012 r
Dożynki Gminne

miejsce: Park w Szydłowie

01 wrześnIa 2012 r.
Koncert „Kolory Polski”

miejsce: Klasztor o. Salezjanów 
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URZĄD GMINY LUTOMIERSK - /43/ 6775011, 6775016
WÓJT GMINY LUTOMIERSK - /43/ 6775088

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

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

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

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

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

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

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

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

WAŻNE TELEFONY


