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INSYGNIA GMINNE

Relacja z XIX-XXIII sesji Rady Gminy Lutomiersk

26 marca 2012 Rada Gminy Lutomiersk podjęła uchwałę Nr XIX/143/12 w spra-
wie przyjęcia projektów insygniów Gminy Lutomiersk: pieczęci, łańcucha Wójta 
Gminy Lutomiersk oraz łańcucha Przewodniczącego Rady Gminy Lutomiersk.

W projektach insygnii gminnych wykorzystano związane z gminą historyczne 
i współczesne fakty i wydarzenia. Jako ogniwa główne zaproponowano płaskie 
opisane na figurze pięciokąta elementy będące miniaturą fragmentu centrum or-
gan Berschdorfa znajdujących się w kościele księży Salezjanów w Lutomiersku.

Jako ogniwa pośrednie zaproponowano elementy w kształcie wąskiego tra-
pezu, a na nich umieszczono miecze wykonane na wzór używanych przez wojów 
skandynawskich. Miecz taki opisano w znalezisku archeologicznym odkrycia gro-
bów drużyny wojów skandynawskich sprowadzonych przez Bolesława Chrobrego 
do osady z której powstał Lutomiersk. W zwięczeniu łańcuchów umieszczono herb 
gminy na prostych trzymaczach w formie potrójnej listwy co dobrze współgra z es-
tetyką ogniw. 

Koncepcja dla obu łańcuchów jest jednakowa. Łańcuch Wójta Gminy wyróżnio-
no złoceniami trzymacza i podkładów ogniw pośrednich. 

Wzory symboli, o których mowa powyżej wymagają zaopiniowania przez mini-
stra właściwego do spraw administracji, dlatego też po podjęciu uchwały w spra-
wie przyjęcia projektów insygniów Gminy Lutomiersk: pieczęci, łańcucha Wójta 
Gminy Lutomiersk oraz Łańcucha Przewodniczącego Rady Gminy Lutomiersk wy-
mienione projekty symboli gminnych zostały zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach przesłane do Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji w celu ich zaopiniowania. 

Wykorzystany w pieczęciach i łańcuchach herb Gminy Lutomiersk uzyskał pozy-
tywną opinię Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w roku 2003. 

Od ostatniego wydania Wiadomości Lutomierskich (Nr 96) Rada Gminy Luto-
miersk obradowała pięciokrotnie na sesjach w dniach: 26 marca, 25 kwietnia, 30 
kwietnia, 16 maja i 11 czerwca br. Sesja XIX była sesją uroczystą i odbyła się  w 
dniu 30 kwietnia a poświęcona była obchodom rocznicy uchwalenia Konstytucji  
3 Maja oraz podczas której nadano dwa Medale Honorowe „Zasłużony dla Gminy 
Lutomiersk”. 

26 marca br. w Sali GOK w Lutomiersku odbyła się XIX Sesja Rady Gminy Luto-
miersk podczas której została przedstawiona przez Panią Agnieszkę Joniec – Kie-
rownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Poddębicach - informacja o stanie dróg 
wojewódzkich. Na sesji był obecny również Przedstawiciel PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Łódź – Teren – Pan Ryszard Psut, który przedstawił informację o planowa-
nych inwestycjach i pracach modernizacyjnych na terenie naszej gminy.

Informację o stanie służby zdrowia w Lutomiersku przedstawiła Pani Doktor 
Maria Winiecka - Górniak, która poinformowała, iż w miejsce dotychczasowego 
GOZ w Lutomiersku powstał NZOZ „LUTMED”. Pozyskano nowego Doktora – Panią 
Agnieszkę Kosztowny oraz położoną. 

Nastąpiła komputeryzacja ośrodka. Jest możliwość umawiania pacjentów na 
godziny. Pobór materiałów do badania odbywa się 3 razy w tygodniu: w ponie-
działek, wtorek i w czwartek.

Istnieje możliwość dojazdu do pacjentów w godzinach 800 – 1800. 

Informacją z działalności OSP w Gminie Lutomiersk przedstawił Pan Tadeusz 
Nowak – prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Lutomiersku, natomiast 
Informacje na temat działalności GOK w Lutomiersku przedstawił  Pan Piotr Pączek 
Dyrektor Ośrodka.

Radni przyjęli projekty insygniów gminnych Gminy Lutomiersk: pieczęci, Łań-
cucha Wójta Gminy Lutomiersk oraz Łańcucha Przewodniczącego Rady Gminy  
Lutomiersk. 

W  pozostałych punktach sesji wprowadzono zmiany w budżecie gminy oraz 
uchwalono szczegółowe zasady i sposoby oraz tryb udzielania ulg w spłacie na-
leżności o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Lutomiersk lub 
jednostkom podległym Gminie, określenia warunków dopuszczalności pomocy 
publicznej oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.  

Przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowe sta-
nowiące własność Gminy Lutomiersk, położone w obrębie Florentynów, gm. Luto-
miersk, oznaczone działkami nr, nr: 59/20 o pow. 0,1433 ha, 59/21 o pow. 0,1192 
ha, 59/22 o pow. 0,1193 ha, 59/23 o pow. 0,1193 ha, 59/24 o pow. 0,1194 ha, 
59/25 o pow. 0,1194 ha, 59/26 o pow. 0,1194 ha, 59/27 o pow. 0,1195 ha, 59/28 

o pow. 0,1195 ha, 59/29 o pow. 0,1196 ha, 59/30 o pow. 0,1196 ha, 59/31 o pow. 
0,1184 ha, 59/32 o pow. 0,1591 ha, 59/33 o pow. 0,1222 ha, 59/34 o pow. 0,1219 
ha, 59/35 o pow. 0,1219 ha, 59/36 o pow. 0,1218 ha, 278/2 i 59/37 o pow. ogólnej 
0,1619 ha, 278/3 i 59/38 o pow. ogólnej 0,1636 ha, 278/4 i 59/39 o pow. ogólnej 
0,1633 ha, 278/5 i 59/40 o pow. ogólnej 0,1631 ha, 278/6 i 59/41 o pow. ogólnej 
0,1628 ha, 278/7 i 59/42 o pow. ogólnej 0,1626 ha, 278/8 i 59/43 o pow. ogólnej 
0,1624 ha, 278/9 i 59/44 o pow. ogólnej 0,1812 ha oraz w obrębie Stanisławów 
Nowy, gm. Lutomiersk, oznaczone działką nr 141 o pow. 0,20 ha. 

Przystąpiono do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Babice i Ba-
biczki w Gminie Lutomiersk, zatwierdzonego uchwałą Nr V/18/11 Rady Gminy 
Lutomiersk z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geode-
zyjnych Babice i Babiczki w Gminie Lutomiersk.

Na pozostałych sesjach wprowadzono zmiany w budżecie gminy oraz w Wielo-
letniej Prognozie Finansowej Gminy Lutomiersk na lata 2012-2019.

W jednej z uchwał radni zawarli stanowisko dotyczące budowy chodnika przy 
drodze wojewódzkiej Nr 710 w Lutomiersku i w Mirosławicach, które zostało prze-
słane do Marszałka Województwa Łódzkiego, Przewodniczący Sejmiku Wojewódz-
twa Łódzkiego i Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.

 Wystąpili również do Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerwonicach 
o uczynienie darowizny na rzecz Gminy Lutomiersk. Chodzi o nieruchomość po-
łożoną w obrębie Zofiówka, gmina Lutomiersk, oznaczonej działką nr: 58 o pow. 
14,8560 ha (akwen wodny) 56/5 o pow. 0,5720 ha i 56/6 o pow. 0,7950 ha. 

Rada Gminy Lutomiersk dąży do podejmowania działań mających na celu stwo-
rzenie jak najlepszych warunków wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy 
Lutomiersk, aby w przyszłości w/w nieruchomość mogła służyć celom wskazanym 
wyżej zwłaszcza, że Gmina Lutomiersk jako osoba prawna posiada większe szan-
se i możliwości pozyskania środków finansowych z funduszy zewnętrznych, które 
umożliwiłyby rewitalizację naniesień oraz kompleksowe wykorzystanie nierucho-
mości zgodnie z jej przeznaczeniem.

Rozpatrzono również skargi i wnioski mieszkańców, które w tym okresie wpły-
nęły do rady gminy.

Wszystkie uchwały znaleźć można na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Lutomiersk pod adresem: www.bip.lutomiersk.akcessnet.net.
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30 kwietnia odbyła się uroczysta XIX sesja Rady Gminy Lutomiersk podczas 
której nadano dwa Medale Honorowe „Zasłużony dla Gminy Lutomiersk”. Me-
dal Honorowy został ustanowiony przez Radę Gminy Lutomiersk Uchwałą Nr 
XLIII/301/09 z dnia 28 grudnia 2009 r. Osobami zasłużonymi zostali Dyrektor Szko-
ły Podstawowej w Lutomiersku - Pani Barbara Świstek oraz Pan Piotr Podsiadły. 

Pani Dyrektor Barbara Świstek 
kieruje Szkołą Podstawową w Lu-
tomiersku od  15 lutego 1999 r. Jest 
znakomitym nauczycielem dyplo-
mowanym z 38 letnim stażem pracy. 
Jest osobą posiadającą uznany dorobek 
zawodowy. Własnym przykładem in-
spiruje nauczycieli do doskonalenia 
zawodowego. Odznacza się wyjątkową 
solidnością, zdyscyplinowaniem i zaan-
gażowaniem w pracy dydaktyczno-wy-
chowawczej w szkole i w środowisku 
swego zamieszkania. Jako Dyrektor  
z wielkim zaangażowaniem  dba o po-
zytywny wizerunek  szkoły i jej rozwój  
oraz dostosowanie do wymogów refor-
my oświaty.  

Podejmuje działania innowacyjne 
podczas realizacji przedsięwzięć eduka-

cyjnych (np. Szkolne komisje ewaluacyjne od 2000 roku). W roku 2003 placówka 
otrzymała tytuł „Szkoły z klasą”. Tradycją stały się Festiwale Nauki, na których od-
bywa się autentyczny przegląd osiągnięć i promocja placówki. Od 2007 r. dzięki 
współpracy z CEO w Warszawie realizuje projekty w ramach wyrównywania szans 

edukacyjnych.

 Wysoko oceniane są innowacyjne 
programy szkoły oraz samodzielnie 
opracowana dokumentacja (np. arku-
sze hospitacyjne). Szkoła jest organiza-
torem  czterech konkursów dla rejonu. 

Pani Dyrektor jest od ponad 30 lat 
organizatorem wypoczynku letniego 
(współpraca z ZHP). W ramach WDN 
prowadzi zajęcia warsztatowe z radą 
pedagogiczną, przeprowadziła szko-
lenie dyrektorów (z terenu rejonu) nt. 
systemów oceniania. Funkcjonujący w 
szkole system oceniania powstał z jej 
inicjatywy. Wszelkie dokonania dzieci i 
nauczycieli przedstawiane są w czaso-
piśmie LIS-ek – Lutomierski Informator 
Szkolny – edukacyjno-kulturalny mie-
sięcznik dla uczniów i rodziców wyda-
wany przez szkołę.

Pod kierunkiem Pani Dyrektor Barbary Świstek odbywają się praktyki nauczy-
cieli nt. Kierowania placówką oświatową (współpraca z ośrodkami metodyczny-
mi). Jest czynnym egzaminatorem w OKE. W szczególny sposób traktuje promocję 
placówki, dba o jej wygląd, wyposażenie, atmosferę i klimat. Opracowywane są 
foldery, materiały informacyjne. 

Na bardzo wysokim poziomie odbywa się współpraca z wieloma instytucjami 
Przywiązuje dużą wagę do poszerzania oferty edukacyjnej placówki oraz do pod-
noszenia jakości pracy szkoły. Jest inicjatorką szkolnych ekspozycji, imprez i kon-
kursów.

Pani Dyrektor otrzymała za swoje zasługi i za swoją pracę następujace nagrody:

- Nagroda Ministra Oświaty i Wychowania III stopnia - rok 1979 

- Nagroda Specjalna Ministra Oświaty i Wychowania - rok 1985

- Nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania - rok 1989

- Nagroda Kuratora Oświaty w Sieradzu  - rok 1992

Pani Dyrektor Barbara Świstek jest osobą cieszącą się powszechnym szacun-
kiem wśród mieszkańców naszej gminy. Biorąc pod uwagę powyższą działalność 
zawodową i społeczną - Pani Dyrektor szczególnie zasłużyła się Gminie przyczynia-
jąc się do rozwoju oświaty. Dlatego też w pełni zasłużyła na przyznanie jej Medalu 
Honorowego „zasłużony dla Gminy Lutomiersk”.

Pan Piotr Podsiadły jest wielolet-
nim działaczem społecznym. Od 1959 r. 
aktywnie pracuje na rzecz Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Lutomiersku. Pełnił 
w niej następujące funkcje: od 1969 do 
1985 był Prezesem OSP Lutomiersk, na-
stępnie zastępcą naczelnika, a od 1996 
r. do czerwca 2011 r. był sekretarzem 
jednostki. 

W chwili obecnej jest honorowym 
członkiem OSP Lutomiersk oraz Człon-
kiem Zarządu Oddziału Gminnego 
Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP 
w Lutomiersku. 

Przez dwie kadencje – w latach 
1994-2002 – pełnił funkcję Radnego 
Gminy Lutomiersk, a od 05.11.2001 r. - 
Członka Zarządu Gminy. 

W latach 1991 -1995 pełnił funkcję 
Przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Wodociągu w Lutomiersku oraz 
był Wiceprzewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy Gazociągu dla Gminy 
Lutomiersk. 

Jako Radny i Członek Zarządu Gminy był inicjatorem realizacji wielu ważnych 
inwestycji, min. wybudowano budynek gimnazjum w Lutomiersku, oraz rozbu-
dowano i modernizowano SP w Lutomiersku. Poprawiono stan nawierzchni dróg 
w Lutomiersku, założono chodniki, wyremontowano budynek strażnicy oraz zaku-
piono samochody dla jednostki OSP Lutomiersk. 

Pan Piotr Podsiadły także zasiadał w latach 1999-2003 w radzie społecznej przy 

SP ZOZ Łask. 

Do tej pory otrzymał: 

- Odznakę Honorową Województwa Łódzkiego,

- Odznakę za Zasługi dla Województwa Sieradzkiego,

- Brązowy i Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa,

- Srebrny Krzyż Zasługi,  

- Złoty Krzyż za długoletnia pracę na rzecz Gminy,

- Złoty Znak Związku.

Pan Piotr Posiadły to osoba, dla której praca społeczna jest pasją, której chętnie 
poświęca swój wolny czas, a także potrafi mobilizować do tych prac inne osoby. 

Za swoje zaangażowanie w pracę społeczną, a zwłaszcza  na rzecz ochrony prze-
ciwpożarowej w pełni zasługuje na wnioskowane odznaczenie.

ZASŁUŻENI DLA GMINY LUTOMIERSK
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KOLEJNE WNIOSKI  
 O DOFINASOWANIE

W miesiącu maju Gmina Lutomiersk złożyła za pośrednictwem Fundacji 
Rozwoju Gmin „PRYM” trzy wnioski  o przyznanie pomocy w ramach działania 
„413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających 
warunkom przyznania pomocy dla działań:  „Odnowa i rozwój wsi” oraz „ Ma-
łych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania 
pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi   ob-
jętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” został złożony wniosek „Zago-
spodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Lutomiersk w urzą-
dzenia zabawowo – sportowe  z przeznaczeniem dla mieszkańców wsi” -  w 9 
miejscowościach na terenie gminy tj.: w Czołczynie, Bechcicach, Mirosławi-
cach, Mianowie, Prusinowicach, Stanisławowie Starym, Szydłowie, Orzecho-
wie, Wrzącej powstaną place zabaw dla dzieci. Ponadto we Wrzącej powstanie 
również „siłownia na świeżym powietrzu”. Koszt zadania  - 486. 139,81zł. Kwo-
ta dotacji: 316.188 zł. Realizacja do września 2013r. 

 W ramach tzw. „małych projektów” został złożony również wniosek na 
realizację zadania „Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej przy OSP we wsi  
Malanów” oraz „Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej przy OSP we wsi  
Charbice Dolne”. Realizacja do września 2013r.

W ramach prac któe mają być  przeprowadzone w OSP Charbice Dolne zo-
stanie wymienione eternitowe pokrycie dachowe na blachę dachówko podob-
ną. Wymianione zostaną rynny i rury spustowye oraz wykonana zostanie  izo-
lacja cieplnea z wełny mineralnej. Koszt realizacji zadania 38.427,32 zł. Kwota 
dotacji 25.000zł.

W OSP w Malanowie przeprowadzone zostaną roboty remontowe polega-
jące na: wymianie podłogi, pomalowaniu ścian wewnętrznych i zewnętrznych, 
wymianie drzwi, wyremontowaniu pomieszczenia WC. Koszt realizacji zadania: 
38.258,45zł. Kwota dotacji 25.000zł.  

Gospodarka droGowa
1.)  Wykonano „Przebudowę ulicy Rzecznej w Kazimierzu”, na powierzchni ok.600 

m 2 położono nakładkę bitumiczną za kwotę 31.986,75 zł.
2.)  W m-ącu maju br. zakończono dostawę kruszywa dolomitowego w ilości 2.000 

ton z przeznaczeniem na utwardzenie n/w dróg gruntowych w miejscowo-
ściach: 

- Zalew na odcinku ok.1,0 km
- Prusinowice – Florentynów na odcinku ok. 220,0 mb
- Wrząca, ul. Parkowa na odcinku ok. 100 mb
- Charbice Dolne na odcinku ok. 0,5 km
3.)  Urząd Marszałkowski w Łodzi  przyznał Gminie Lutomiersk dotację w wys. 90 

tys. zł na „Przebudowę odcinka drogi w Dziektarzewie” na odcinku 1,5 km. 
Rozpoczęcie robót planowane jest po podpisaniu umowy dotacji z Urzędem 
Marszałkowskim, termin wykonania do 31 lipca br. Wykonawcą robót jest fir-
ma WŁODAN z Porszewic. Wartość robót budowlanych stanowi kwota w wys. 
365.771,25 zł.

4.)  W miesiącu czerwcu rozpoczęła się „Przebudowa centrum Lutomierska:  
przebudowa nawierzchni chodników” etap I ulice Dąbrowskiego na pow. ok. 
1.038,37 m wraz z wykonaniem 3 zatoczek postojowych i Moniuszki na pow. 
ok. 132, 53 m2, na które  przyznano Gminie  dotację  z Urzędu Marszałkow-
skiego w Łodzi w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Wykonawcą robót jest 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ze Zgierza. Wartość robót 
budowlanych stanowi kwota w wys. 143.386,54 zł.

5.)  W miesiącu lipcu br. planowne jest „Wykonanie pojedynczego powierzchnio-
wego utrwalenia istniejących nawierzchni bitumicznych” na terenie gminy na 
pow. ok. 3.100 m2 za kwotę brutto 30 tys. zł. Wykonawcą robót będzie firma 
BUD-TRANS z Sieradza.

6.)  W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na „Przebu-
dowę odcinka drogi Wygoda – Mikołajewice” na odcinku ok. 1,5 km polegają-
cy na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni z kruszywa kruszywem drogowym 
i ułożeniu nakładki bitumicznej. Planowany termin wykonania do 31 sierpnia 
br.

7.)  Do robót pielęgnacyjnych na placach, boiskach  i stadionie sportowym w Luto-
miersku zakupiono samojezdną kosiarkę do trawy za kwotę 15.750,-zł.

8.)  Zakupiono 10 szt. donic betonowych na kwiaty za kwotę w wys. 2.348,32 zł, 
którymi udekorowano odcinek ulicy Kopernika w Lutomiersku. Ustawiono 
również konstrukcję kwietnikową o wys. 1,20mb na ul. Kościuszki w Lutomier-
sku, którą zakupiono za kwotę 4.120,50 zł. Dokonano nasadzeń kwiatowych w 
parkach i w ich otoczeniu w Lutomiersku i Kazimierzu za łączna kwotę 6.030,- 
zł.

9.)  Zakończono malowanie wiat  i znaków przystankowych na terenie gminy.
10.)  W celu poprawy bezpieczeństwa na drogach zakupiono oznakowanie piono-

we i poziome za kwotę 7.318,50zł. Na odcinku drogi przy kościele w Mikoła-
jewicach zamontowano 2 szt. progów zwalniających.

11.)  Corocznie wykonywane są przeglądy ogólnie dostępnych placów zabaw dla 
dzieci. W maju wykonano przegląd urządzeń na placu w Kazimierzu. 

INWESTYCJE
1.  W dniu 20-04-2012r podpisano umowę na wykonanie MODERNIZACJI DRÓG 

DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH „PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI 
W DZIEKTARZEWIE”. Termin wykonania: koniec lipca b.r. Wykonawca - spółka 
„WŁODAN” ANDRZEJ WŁODARCZYK SPÓLKA JAWNA. Wynagrodzenie ryczał-
towe wynikające z przeprowadzonego przetargu - 365.771,25zł. brutto.

2.  W dniu 08-06-2012r. podpisano umowę na wykonanie „PRZEBUDOWY CEN-
TRUM LUTOMIERSKA: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW” ETAP I 
ULICE: DĄBROWSKIEGO I MONIUSZKI. Termin wykonania: do końca czerwca 
b.r. Wykonawca - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 
o. o. w Zgierzu. Wynagrodzenie ryczałtowe wynikające z przeprowadzonego 
przetargu - 143.386,54zł. brutto.

3.  Wykonano projekt 9 placów zabaw na terenie Gminy Lutomiersk oraz siłowni 
plenerowej w miejscowości Wrząca.

4.  Wykonano projekt remontu świetlicy wiejskiej przy OSP we wsi Charbice 
Dolne

5.  Wykonano projekt remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej przy OSP we wsi 
Malanów.

6.  Ogłoszono przetarg na wykonanie BUDOWY KOMPLEKSU BOISK SPORTO-
WYCH W RAMACH PROGRAMU „MOJE BOISKO-ORLIK 2012” (BOISKO PIŁ-
KARSKIE ORAZ BOISKO WIELOFUNKCYJNE WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO-
-SZATNIOWYM) na działce przy Szkole Podstawowej w Lutomiersku. Termin 
składania ofert wyznaczono na 18-06-2012r.

7.  Trwa przygotowanie zmian w dokumentacji projektowej sali gimnastycznej 
z zapleczem socjalnym oraz łącznika z istniejącą Szkołą Podstawową w Luto-
miersku. Zmiana dokumentacji ma docelowo umożliwić etapowanie inwe-
stycji. W pierwszym etapie wybudowany zostanie łącznik szkoły i sali, jako 
niezależnie funkcjonujący obiekt, zasilony w media (instalacja elektryczna, 
wodna, sanitarna, zbiornik na nieczystości płynne).

W miesiącu lipcu planowany jest przegląd placu zabaw w Lutomiersku.
12.) Rada Gminy w Lutomiersku  podjęła n/w uchwały:
- w dniu 30 stycznia 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego z zakresu zarządu drogą powiato-
wą; W związku z planowaną wspólną  realizacją  zadania i zgłoszeniem przez Powiat 
Pabianicki  wniosku o dotację w ramach  wieloletniego programu pod nazwą : Naro-
dowy Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność 
– Rozwój,  postanawia się w 2012 roku udzielić pomocy finansowej Powiatowi Pabia-
nickiemu  na opracowanie dokumentacji technicznej dla  zadania pn.: „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 3709 E Kazimierz – Puczniew, gm. Lutomiersk”.

Gmina Lutomiersk pokryje do 50 % kosztów dokumentacji technicznej, jednak nie 
więcej niż 60 000zł (słownie : sześćdziesiąt  tysięcy złotych).

- w dniu 24 kwietnia 2012r. w sprawie oświadczenia zawierającego stanowisko 
dotyczące budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej 710 w miejscowości Luto-
miersk i w miejscowości Mirosławice(budowa chodników na odcinku łącznym ok. 
1,0 km).
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HARMONOGRAM PLANOWANYCH ZADAŃ 
WYDZIAŁU DRÓG I MOSTÓW NA DROGACH POWIATOWYCH

DATA RODZAj ROBÓT

05 – 10. 2012
Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E – ul. Jana Pawła II 
w Ksawerowie w ramach NPPDL.

05 – 06. 2012
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4911E  
– ul. Wspólna w Pabianicach

05 – 06. 2012
Remont chodnika na drodze powiatowej nr 3312E – ul. 3 Maja 
w Pabianicach

05 – 06. 2012
Remont chodnika na drodze powiatowej nr 3304E – ulica Orla 
w Pabianicach

05 – 06. 2012
Remont chodnika na drodze powiatowej nr 3312E 
– ul. 20 Stycznia w Pabianicach

06. 2012
Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 3309E 
– ul. Rydzyńska w Pabianicach

06. 2012
Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Sienkiewicza w Dobroniu 
na drodze powiatowej nr 4912E

06 – 07. 2012
Remont drogi powiatowej nr 5166E na odcinku od drogi 
wojewódzkiej nr 710 w kierunku Babice, gm. Lutomiersk

06 – 07. 2012
Remont drogi powiatowej nr 3302E – ul. Klonowa, gm. 
Konstantynów Łódzki

06 – 07. 2012 Remont drogi powiatowej nr 3314E – Wrząca, gm. Lutomiersk

07 – 10. 2012
Przebudowa drogi powiatowej nr 3307E – ul. 1 Maja 
w Konstantynowie Łódzkim

07 – 10. 2012
Przebudowa drogi powiatowej nr 3304E – ul. Grota Roweckiego 
w Pabianicach na odcinku od ul. Nawrockiego do ul. Bugaj

07. 2012
Montaż znaków aktywnych na skrzyżowaniu ul. Waltera Janke, 
ul. Myśliwskiej i ul. 20 Stycznia

05 – 06. 2012 Koszenie traw

05. 2012 Konserwacja rowów

05 – 06. 2012 Ścinanie poboczy 

05 - 06. 2012 Malowanie oznakowania poziomego

Przedstawione terminy realizacji zadań nie należy traktować jako sztywne i nie-
zmienne ramy czasowe, gdyż mogą ulec pewnej modyfikacji z przyczyn niezależ-
nych od pracowników wydziału. 

Dopuszcza się możliwość uzupełnienia harmonogramu o dodatkowe zadania 
w zależności od ilości wygospodarowanych środków w budżecie.

HARMONOGRAM PRAC ZREALIZOWANYCH PRZEZ
WYDZIAŁ DRÓG I MOSTÓW

od 02 04 2012 do 25 04 2012 
(stan na 26.04.2012)

03.04.2012 Wycinka krzaków przy drodze  Szydłów - Charbice.
05.04.2012 Łatanie ubytków asfaltem lanym – Szydłów. 
10.04.2012  Łatanie ubytków asfaltem lanym – Kazimierz – Charbice.Wycinka krza-

ków przy drodze  Szydłów – Charbice.
11.04.2012 Łatanie ubytków asfaltem lanym – Charbice – Puczniew.
16.04.2012  Frezowanie pni po drzewach wyciętych przy drodze powiatowej Jano-

wice – Lutomiersk. 

HARMONOGRAM ROBÓT ZREALIZOWANYCH NA ZAMÓWIENIE 
WYDZIAŁU DRÓG I MOSTÓW
od 02-04-2012 do 26-04-2012

RODZAj ROBÓT WYKONAWCA

Równanie dróg powiatowych.

Malanów – Bełdów gm. Lutomiersk 

WADRI

HARMONOGRAM PLANOWANYCH ROBÓT REALIZOWANYCH NA ZA-
MÓWIENIE WYDZIAŁU DRÓG I MOSTÓW

od 30-04-2012 do 31-05-2012

RODZAj ROBÓT WYKONAWCA

Ścinanie poboczy 
Wygoda Mikołajewska

PISAREK

pielęgnacja drzew  
DP 5166E – Babice, Babiczki 
DP 3709E – Charbice Górne, Szydłów 

DENDREW SERVICE

Wyłonienie laureatów konkursów skierowanych do uczniów 
Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku.

W dniu 14.05.2012 r. odbyło się 
posiedzenie Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie 
na terenie Gminy Lutomiersk, na 
którym wybrano dwóch laure-
atów konkursów skierowanych do 
młodzieży z Gimnazjum im. Leszka 
Czarnego w Lutomiersku.  

Członkowie Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego wraz z pra-
cownikami Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w  Lutomier-
sku, w porozumieniu z Tomaszem 
Dróżdżem – plastykiem z Gminne-
go Ośrodka Kultury w Lutomier-
sku, wybrali laureata konkursu na 
graficzny projekt pt. „Logo Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. przeciw-
działania przemocy w rodzinie”, 
którym został Adrian Łapka, uczeń 
klasy II c.  

Jury wybrało także zwycięzcę 
konkursu na dzieło plastyczne o 
tematyce profilaktyki przemocy w 
rodzinie, którym została Paulina 
janczak z klasy II c.  

Wręczenie nagród laure-
atom konkursów odbyło się dnia 
04.06.2012 r. na uroczystości szkol-
nej Gimnazjum w Lutomiersku 
o tematyce profilaktyki zachowań. 
Nagrody wręczyła Pani Dorota Pa-
bjańska – kierownik GOPS w Luto-
miersku. 

Wszystkie prace biorące udział 
w konkursach były na bardzo wy-
sokim poziomie, z czego jesteśmy 

bardzo zadowoleni, gdyż młodzież gimnazjalna podeszła do podanych tematów 
bardzo poważnie, a także z dużą starannością. 

Wybrane logo będzie używane do publikacji w celach marketingowych, promo-
cyjnych, w Internecie, a także innych w zależności od potrzeb Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego. Wystawę prac konkursowych będzie można podziwiać w ga-
blotach w Gminnym Ośrodku Kultury w Lutomiersku. Wszystkim uczestnikom kon-
kursów bardzo dziękujemy za udział, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Monika Maciejewska; GOPS w Lutomiersku

W 2012 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku rozpoczął 
kolejną edycję projektu „Krok w przyszłość” z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Priorytetu VII Poddziałania 7.1.1.Budżet projektu wynosi 386 
601,12 zł, w tym wkład własny Gminy Lutomiersk  stanowi kwotę 40593,12 zł. 
Celem ogólnym projektu jest rozwój aktywnej integracji wśród  klientów GOPS 
oraz upowszechnianie pracy socjalnej.  Działania w ramach projektu mają na 
celu podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych u beneficjentów. 
Wsparciem objętych zostanie dwadzieścia osób. Piętnaście osób zarejestro-
wanych w Urzędzie Pracy i pięciu rolników, w tym dwie osoby z orzeczonym 
stopniem niepełnosprawności, jedna osoba uzupełniająca wykształcenie. 
Uczestnicy projektu zostaną objęci co najmniej trzema instrumentami aktyw-
nej integracji: spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym, szkolenia za-
wodowe, vouchery. Dla czterech osób zostanie sfinansowany kurs prawa jazdy 
kategorii B. Ponadto w ramach działań o charakterze środowiskowym zostanie 
zorganizowana wycieczka do Zakopanego, wyjazd do teatru, wyjazd integracyj-
ny dla dzieci beneficjentów oraz wigilia zakańczająca realizację projektu. Kom-
pleksowe podejście do potrzeb beneficjentów, szeroki zakres wsparcia pozwoli 
na odbudowanie poczucia własnej wartości, zmotywuje do działania i pozwoli 
zdobyć nowe umiejętności w aktywnym poszukiwaniu pracy.

Projekt „Krok w przyszłość” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku 
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ra-
mach poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
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DNI STRAŻAKA 2012
Druhowie Strażacy oddawali cześć św. Florianowi swojemu Patronowi oraz ob-

chodzili swoje święto w dniach 1, 3 oraz 5 maja br. Odbyły się uroczyste apele 
i zbiórki poprzedzone Mszami Świętymi w parafiach Kazimierz, Lutomiersk, Małyń 
oraz w Klasztorze Ojców Salezjanów w Lutomiersku, w której to uczestniczyli stra-
żacy całej naszej gminy.

W uroczystych zbiórkach, które miały miejsce w OSP Orzechów, Lutomiersk 
i Puczniew uczestniczyli zaproszeni goście oraz członkowie Prezydium Zarządu Od-
działu Powiatowego Zw. OSP RP w Pabianicach i Gminnego w Lutomiersku i przed-
stawiciele władz samorządowych. 

Podczas uroczystości zasłużonym druhom strażakom wręczone zostały Medale 
za Zasługi dla Pożarnictwa, odznaki „ Strażak Wzorowy i za Wysługę lat w OSP. 
Odznaczeni zostali także członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działają-
cych przy OSP Bechcice i Lutomiersk.

Do druhów strażaków kierowane były słowa podziękowania i uznania za pełną 
poświęcenia służbę i działalność społeczną wobec drugiego człowieka i Ojczyzny 
oraz życzenia aby trud jaki podejmują był źródłem osobistej satysfakcji zarówno 
dla druhów nowo wstępujących w szeregi strażackie jak i dla seniorów. Obchody 
Dnia Strażaka uświetniały orkiestry dęte.

Druhowie strażacy naszej gminy uczestniczyli także w uroczystościach powiato-
wych. Pierwsza część powiatowego Dnia Strażaka i obchodów Św. Floriana w dniu 
4 maja br. uczczona została Mszą Św. celebrowaną przez ks. Rzepkowskiego ka-
pelana powiatowego strażaków w kościele parafialnym dzielnicy Bugaj w Pabia-
nicach. 

Dalsza część to Powiatowa Majówka Strażacka, która odbyła się w dniu 6 maja 
br. w Woli Zaradzyńskiej gmina Ksawerów, połączona z uroczystą zbiórką i przeka-
zaniem przechodniego topora strażackiego.

DZIEŃ DZIECKA W GMINNYM OŚRODKU KULTURY
1 czerwca  w Gminnym Ośrodku Kultury świętowaliśmy Dzień Dziecka. Gry i zabawy taneczne, w rytmie najnowszych przebojów, rozgrzewka przed Euro 2012 

oraz bańki mydlane małe i duże, dmuchane balony, szczudła i słodkie upominki, to wszystko miało miejsce w sali widowiskowej GOK-u. Ośrodek Kultury właśnie 
takie atrakcje przygotował dla najmłodszych w dniu ich święta. A uśmiechnięte i zadowolone twarze to chyba najlepsza nagroda dla organizatorów

VII Spływ Kajakowy Rzeką Ner
25 maja 2012 r.  z inicjatywy Związku Gmin Nadnerzańskich odbył się jedno-

dniowy VII Spływ Kajakowy Rzeką Ner. Uczestnicy wystartowali  w gminie Świnice 
Warckie w miejscowości Zimne pokonując około 20-kilometrowy odcinek Neru aż 
do gminy Dąbie. 

W spływie wzięli udział przedstawiciele gmin należących do ZGN, tj. gminy:  
Grabów, Dąbie, Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Łęczyca, Poddębice, Świnice 
Warckie i Wartkowice oraz zaproszeni goście.

Gminę Lutomiersk reprezentowali Sławomir i Michał Barańscy. Spływ miał na 
celu zaprezentowanie walorów przyrodniczo – ekologicznych doliny rzeki Ner, która 
należy do obszaru NATURA 2000

W miesiącu maju upływał termin płatno-
ści składki na konserwację urządzeń melio-

racyjnych. Zarząd Gminnej  Spółki Wodnej składa podziękowanie osobom, które 
zapłaciły składkę. Wniesione zasoby finansowe pozwalają skorzystać z dotacji jaką 
przyznał Spółce Wojewoda Łódzki w łącznej kwocie 9000,00 zł. W ramach zebra-
nych pieniędzy zostaną wykonane rowy o których odbudowie w najbliższym czasie 
zadecyduje Zarząd Spółki. Skorzystanie z przyznanej dotacji obwarowane jest wy-
mogami jakościowymi i formalnymi min. zgłoszeniem do Urzędu Wojewódzkiego 
zamiaru odbioru wykonanej pracy z 5 dniowym wyprzedzeniem. Drobne prace 
naprawcze, które zostały zgłoszone w czasie zebrań wiejskich na początku roku, 
będą wykonywane po zebraniu płodów rolnych z pól i łąk na dotychczasowych 
zasadach tzn. z wykorzystaniem sprzętu będącego w posiadaniu gminy i również 
finansowane ze składek. 

Spółki wodne
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„To Polska!...Polska!... To Ojczyzna nasza!”

Z ŻYCIA SZKÓŁ
MŁODZI DO AKCJI

30 kwietnia uczniowie Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku pod 
kierunkiem p. Anety Szadziewicz i p. Małgorzaty Wybór przygotowali akademię 
środowiskową z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.Pomimo represji 
i sprzeciwu zaborców obchodzili ją uroczyście polscy patrioci już podczas rozbio-
rów. Szczególnie doniosłe uroczystości odbywały się pod koniec XIX wieku w Gali-
cji, gdzie Polacy posiadali szeroką autonomię. Po drugiej wojnie światowej, w no-
wej rzeczywistości politycznej i ustrojowej, zaprzestano obchodzenia tej rocznicy. 
Dopiero w 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował, by przywrócić 
dzień 3 maja jako święto państwowe.

„Opowiedz nam, moja Ojczyzno 
jak matka dzieciom ciekawym,
o latach znaczonych blizną, 
O wiekach chwały i sławy.”- tymi słowami uczeń Kamil Jarociński rozpoczął dłu-

gą i ciekawą lekcję historii. Młodzi ludzie przenieśli widownię w czasy XVIII- wiecz-
nej Rzeczpospolitej- czasy, w których rządził „kto chciał i jak chciał”. Przypomnieli 
postaci wielkich reformatorów: Stanisława Staszica i Hugo Kołłątaja oraz ich zasłu-
gi dla kraju. Nie zapomnieli również o jakże niechlubnej karcie- działalności obozu 
magnackiego, który wzywał do przeciwstawienia się obozowi patriotycznemu. 

„Po co te wszystkie odmiany?
Alboż źle było dotąd?....
Zepsuli wszystko, tknąć się śmieli...
Liberum veto- tej to wolności źrenicy”
Walka pomiędzy różniącymi się w poglądach obozami miała się rozegrać na 

Sejmie, który rozpoczął obrady w 1788. Prace sejmowe uwieńczyło uchwalenie 
Konstytucji w dniu 3 maja 1791 r. Niestety jej postanowienia nie spodobały się 
mocarstwom zaborczym i w wyniku działań opozycji magnackiej podpisano w Pe-
tersburgu akt konfederacji unieważniający wcześniejsze ustalenia. W konsekwen-
cji nastąpił w 1793r. II  a w 1795r III rozbiór Polski, który zmazał z mapy Europy 
niepodległe państwo polskie na ponad 120 lat.

„Ojczyzno moja na końcuś upadła!
Zamożną kiedyś i w sławę i w siłę!
Ta, co od morza aż do morza władła,
Kawałka ziemi nie ma na mogiłę!”
Jednak dzieło Konstytucji 3 Maja nie zginęło. Przeszła ona jako druga na świecie 

po konstytucji amerykańskiej a pierwsza w Europie przed konstytucją francuską- 
demokratyczna ustawa zasadnicza.

„Gdzie jeszcze mężne nie wygasło plemię,
Co swych ojców wiarę, mowę, ziemię,
Ciągle nadstawia piersi, serca, głowy
Na miecze wrogów, najeźdźców okowy.
Co póty działać, walczyć nie przestanie.
Póty żyć będzie, póki tylko stanie 
Jednego męża, jednego pałasza-
To Polska!... Polska!...To ojczyzna nasza!”
Całość uświetniły: nowatorsko zatańczony polonez, pieśni patriotyczne w wyko-

naniu chóru szkolnego pod kierunkiem p. Krystyny Wdówki w aranżacji p. Sławo-
mira Kułaka oraz oryginalna dekoracja autorstwa p. Joanny Walczak.

Opracowała p. Małgorzata Wybór.

Uczniowie Gimnazjum im. Leszka Czarnego: Ilona Dominik, Paulina Janczak, 
Klaudia Witkowska, Marcin Barański, Daniel Kamiński oraz Dominik Leszczyński  
pod opieką p. Renaty Mielczarek brali udział w programie „Młodzi do akcji!”, or-
ganizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W nagrodę za swoją pracę, 
wśród 18 szkół z siedemdziesięciu biorących udział w programie, zostali zapro-
szeni na galę podsumowującą pracę zespołów uczniowskich. I tak 28 maja 2012r. 
grupa z naszego gimnazjum, pod opieką P. Renaty Mielczarek, p. Beaty Zielińskiej 
i p. Maciaszka – dziadka Daniela Kamińskiego, znalazła się w Sali Notowań Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie. 

W grupie  najaktywniejszych zespołów odebrali dyplomy za swą pracę, obejrzeli 
prezentację przedstawiającą pracę zespołów, uczestniczyli w debacie oxfordzkiej 
dotyczącej kwestii prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Uczniowie mieli 
możliwość spotkania się z przedstawicielami Skarbu Państwa, Giełdy Papierów 
Wartościowych oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Otrzymali także upominki 
od organizatorów programu. Uczniowie bardzo dziękują Radzie Rodziców Gimna-
zjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku za sfinansowanie kosztów wyjazdu.

Opracowała p.R. Mielczarek.

W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie kończący trzyletnią naukę w Gimna-
zjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku pisali nowy egzamin gimnazjalny, który 
róznił się zasadniczo od tych z lat poprzednich.

Nowa formuła zawierała 4 istotne różnice w odniesieniu do poprzedniej, a mia-
nowicie:

1. W ramach bloków humanistycznego i matematyczno- przyrodniczego wyod-
rębniono przedmioty.

2.  Egzamin z języka nowożytnego przeprowadzony będzie na dwóch pozio-
mach- podstawowym i rozszerzonym.

3.  Kazdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach swojego 
egzaminu. Dla poszczególnych obszarów będą podane dwie liczby: wynik 
procentowy i wynik centylowy (w odniesieniu do całej populacji zdającej).

4.  Egzamin będzie sprawdzał opanowanie przez uczniów wiadomości i umie-
jętności określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych zawartych w 
podstawie programowej kształcenia ogólnego.

24 kwietnia zdający rozpoczęli egzaminem z zakresu historii i wiedzy o społe-
czeństwie. Na cały blok humanistyczny przeznaczono 150 minut, przy czym część 
egzaminu  z historii i wos-u trwała 60 minut i mogła być przedłużona o 20 minut 
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Natomiast z języka polskie-
go trwała 90 minut i mogła być wydłużona do 45 minut dla uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi.

25 kwietnia gimnazjaliści przystąpili do części matematyczno- przyrodniczej. Eg-
zamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych rozpoczął się tak jak i poprzedniego 
dnia o godz. 9.00 i trwał 60 minut, a dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi został przedłużony o 20 minut.Egzamin z zakresu matematyki rozpoczął 
się o 10.45 i trwał 90 minut.

Natomiast 26 kwietnia zmierzyli się z językiem nowożytnym na poziomie pod-
stawowym o godzinie 9.00 i rozszerzonym o 10.45.

Opracowała p. M. Wybór

Uwaga! Nowy egzamin gimazjalny!
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Wycieczki czas zacząć

PODZIĘKOWANIE
„Przyjaźń jest jedynym cementem, który może spoić 

świat” - Woodrow Wilson

Dyrektor Gimnazjum im. Leszka Czarnego p. Andrzej Stasiak wraz z 
całą społecznością szkolną składa serdeczne podziękowania wszyst-
kim przyjaciołom, którzy w roku szkolnym 2011/2012 przyczynili się do 
sukcesów szkoły. 

Do etapu rejonowego Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych zakwalifi-
kowali się:

z języka niemieckiego – Adam Kmiecik (3c) (opiekun p. Aleksandra Kalsztein)
z fizyki – Karolina Węgrecka (3b) (opiekun p. Sylwia Łykowska)
VIII Wojewódzki Konkurs Plastyczny pn. „Dziecko to otwarte, kiełkujące dopie-

ro życie” – I miejsce zdobyła Adrianna Czajczyńska (2a) (opiekun p. Halina Przy-
rowska)

Wojewódzki Pierwszy Przegląd Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Gimna-
zjalnych „Łódź na morzu wyobraźni” – I miejsce w kategorii fotograficznej zdobył 
Marcin Czechowicz (2a) (opiekun p. Sylwia Łykowska)

Przegląd Rejonowy Turnieju Recytatorskiego „Zwierciadło rzeczywistości 
2012 Polska / Europa / Świat” – II miejsce w Turnieju Poezji Śpiewanej zdobyła 
Maria Antoniewicz (3b) (opiekun p. Sławomir Kułak)

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” 
– II miejsce w eliminacjach powiatowych zajęła Sylwia Czołczyńska (3c) (opie-

kun p. Beata Zielińska)
Powiatowy Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy – wyróżnienia otrzymali: 

Piotr Krakowiak (3a) oraz Krystian Nowak (3a) (opiekun p. Aneta Grzelak, p. Sylwia 
Łykowska)

Konkurs Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego „Fizyka da się 
lubić” na esej „Co każdy chłopiec/dziewczyna z fizyki wiedzieć powinien/powinna” 
– do ścisłego finału dostała się Natalia Bartczyk (3b) (opiekun p. Aneta Szadzie-
wicz, p. Sylwia Łykowska)

II Konkurs Fizyczny „Fascynująca fizyka” – do finału teoretycznego zakwalifiko-
wał się Krystian Nowak (3a) (opiekun p. Sylwia Łykowska)

V Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Światło wieczorową porą” – III miejsce 
zdobyła Kamila Piermanicka (2a) (opiekun p. SYlwia Łykowska, p. Agata Wróblew-
ska)

VII Konkurs Fotograficzny „Fotografujemy zjawiska fizyczne i przemiany che-
miczne” w kategorii Eksperyment fizyczny lub chemiczny – III miejsce zdobyła Ka-
mila Piermanicka (2a) (opiekun p. SYlwia Łykowska, p. Agata Wróblewska)

Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Fizyka wokół nas”  - II miejsce zdobyła Ka-
mila Piermanicka (2a) (opiekun p. SYlwia Łykowska)

Konkurs plastyczno-ekologiczny „Pabianicka Szopka Bożonarodzeniowa 
i ozdoba choinkowa”

I miejsce zdobyła Justyna Maurer (3c)
II miejsce zdobyła Klaudia Skalska (3a)
III miejsce zdobyła Elizabeth Kolasa (3a) (opiekun p. Beata Zielińska)
Mistrzostwa Powiatu Pabianickiego w piłce siatkowej dziewcząt gimnazjów 

– IV miejsce zdobyła drużyna Gimnazjum w Lutomiersku (opiekun p. Agata Wró-
blewska)

Mistrzostwa Powiatu Pabianickiego w piłce siatkowej chłopców gimnazjów 
– I miejsce zdobyła drużyna Gimnazjum w Lutomiersku (opiekun p. Krzysztof Mil-
brandt)

Finał Rejonu Gimnazjady w piłce siatkowej chłopców – II miejsce zdobyła dru-
żyna Gimnazjum w Lutomiersku (opiekun p. Krzysztof Milbrandt)

Mistrzostwa Powiatu Pabianickiego w pchnięciu kulą (4kg) w lidze lekkoatle-
tycznej chłopców

II miejsce zdobył Krzysztof Madaliński (3a)
III miejsce zdobył Marek Włodarczyk (2a) (opiekun p. Krzysztof Milbrandt)
Mistrzostwa Powiatu Pabianickiego w lidze lekkoatletycznej chłopców gim-

nazjów – V miejsce zdobyła reprezentacja Gimnazjum w Lutomiersku (opiekun 
p. Krzysztof Milbrandt)

Mistrzostwa Powiatu Pabianickiego w sztafecie 4x100m w lidze lekkoatletycz-
nej chłopców – II miejsce zdobyła reprezentacja Gimnazjum w Lutomiersku (opie-
kun p. Krzysztof Milbrandt)

Opracowała p. S. Łykowska

Po całorocznej, żmudnej nauce rozpoczął się długo oczekiwany, radośniejszy 
okres. Czerwiec to w Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku czas wycie-
czek i wyjazdów integracyjnych. Pierwszy z nich miał miejsce już 21 maja, kiedy to 
dziesięcioosobowa grupa uczniów pod opieką p. Sylwii Łykowskiej wyjechała na 
Węgry do miejscowosci Romhany. 

Młodzież spędziła tam 5 niezapomnianych i pełnych wrażeń dni.Plan był bar-
dzo róznorodny i obfitował w mnóstwo atrakcji.Uczniowie zwiedzili Skansen w 
Szentendre, mieli okazję wypróbować swych sił w parku linowym w miejscowosci 
Bank, odwiedzili Burmistrza Romhany i zapoznali się z historią miasta.

Nie brakowało również imprez integracyjnych: wspólnego pieczenia ciasteczek, 
wykonania plecionek na rękę, zabaw w zapamiętywanie imion węgierskich kole-
gów i koleżanek oraz spaceru  po Romhany bez tłumacza. 

Młodzież z żalem żegnała gościnne Węgry, a nawiązane tam znajomości na 
pewno zaowocują internetowymi kontaktami.

Nie tylko obce kraje są piękne. Nasz region również obfituje w różnorodne 
atrakcje. Przekonała się o tym młodzież z klas III c i II c, która w dniu 30 maja pod 
opieką p. Beaty Zielińskiej, p. R. Mielczarek i p. Anety Grzelak wyjechała do Uniejo-
wa. Tam zażywała kąpieli w basenach termalnych, zwiedzała Zamek i przylegający 
do niego przepiękny park.

Nastepnie gimnazjaliści zwiedzili ZOO- SAFARI na Borysewie niedaleko Poddę-
bic. Tu mogli nie tylko obejrzeć rozległy teren,ale również obcować z przyrodą na 
wyciągnięcie ręki. Młodzi ludzie karmili foki i lwy, oglądali ciekawe okazy i korzy-
stali z uroków kontaktu z przyrodą. Po takich emocjach nie mogło zabraknąć ogni-
ska połączonego z pieczeniem kiełbasek.

Dzień Dziecka również sprzyjał wyjazdom. Klasy I b i III b pod opieką p. Janiny 
Olszyńskiej, p. Krystyny Wdówki i p. Przemysława Zawickiego uczestniczyły w bi-
waku integracyjnym nad Jeziorskiem. Czas umilały im zajęcia z żeglarstwa, piecze-
nie kiełbasek i śpiewanie szant przy ognisku. 

„Hej góry nasze góry...” śpiewa o ich niepowtarzalnym uroku znany polski ze-
spół i ma rację. Wie o tym również liczna grupa młodzieży, wyjeżdźająca z p. Agatą 
Wróblewską, p. Małgorzatą Krysiak i p. Sylwią Łykowską w Pieniny- Beskid Sląski 
w dniach 11- 17 czerwca na Zieloną Szkołę. 

Wychowankowie będą „zdobywać” Wąwóz Homole ze 100-metrowymi ścia-
nami skalnym, spacerować Doliną Dunajca, pić wodę zdrojową w Busku Zdroju, 
pływać po jeziorze Rożnowskim, zawitają do Brecza- średniowiecznego miasta. 
Oczywiście to nie jedyne atrakcje, które czekają na młodych mieszkanców pen-
sjonatu „Stalownik”. 

Czas wolny zapowiada się równie oryginalnie. W myśl zasady „w zdrowym ciele, 
zdrowy duch” uczniowie będą grać w siatkówkę i ćwiczyć na siłowni. Wieczory 
uprzyjemnią im ogniska i śpiewy przy gitarze. 

Również i wakacje zapowiadają się nietuzinkowo. W dniach 1-14 sierpnia spor-
towcy wyjeżdźają do Kołobrzegu  ze swoim opiekunem- nauczycielką wychowania 
fizycznego p. Agatą Wróblewską. 

Grupa przyłączy się do UKS-u „Jedynka”- klubu trenującego w Aleksandrowie 
Łódzkim. Wyjazd ten będzie połączeniem przyjemnego z pożytecznym: treningów 
z rywalkami i aktywnego odpoczynku.

Dziewczęta nabiorą sił i perfekcyjnej sprawności. Drżyjcie uczestnicy przyszło-
rocznej gimnazjady. 

Opracowała p. M. Wybór

Osiągnięcia uczniów Gimnazjum im. Leczka 
Czarnego w Lutomiersku 2011/2012

Święto patrona szkoły - Marii Konopnickiej

Dnia 15 maja w Szkole Podstawowej w Kazimierzu odbyło się święto patrona 
szkoły. Obchody święta rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafilanym w Kazi-
mierzu. Następnie odbyła się akademia z udziałem zaproszonych gości. 

Po uroczystej części oficjalnej, wręczono dyplomy i nagrody uczniom konkur-
sów, które odbywają się tradycyjnie w tygodniu poprzedzającym obchody święta 
patrona. 

Należały do nich: konkurs recytatorski pt.:,,O czym ptaszek śpiewa?’’ i plastyczny 
pt.:,,Twórczość M. Konopnickiej widziana oczyma dziecka’’ przygotowane i prze-
prowadzone przez A. Wiśniewską, B. Kacprzak, M. Głodny i I. Podstawczyńską. 

W tym dniu nagrody i dyplomy otrzymali uczniowie, którzy brali udział w kon-
kursach pozaszkolnych i ogólnopolskich. 

W dalszej części uroczystości zgromadzeni goście i nauczyciele obejrzeli przed-
stawienie. 

Aktorzy z najmłodszych klas w scenerii z malowniczej łąki przypomnieli wiersze 
M. Konopnickiej mówiące o uroku otaczających nas lasów, pól i łąk.

Uroczystość przygotowały B. Kacprzak, I. Podstawczyńska.
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W dniu 25 kwietnia 2012 roku w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Szy-
dłowie odbyła się Międzyszkolna Olimpiada Języka Angielskiego „Exam”, zorganizowa-
na przez nauczyciela języka angielskiego panią Annę Gawron. Do konkursu zaproszono 
uczniów klas czwartych, piątych i szóstych ze szkół podstawowych z gminy Lutomiersk: 
SP. im. Adama Mickiewicza w Szydłowie, SP. im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu, SP. im. 
Orła Białego w Lutomiersku. W rywalizacji wzięło udział łącznie 18 uczestników. Każdą 
szkołę reprezentowało 6 uczniów. Celem olimpiady było rozbudzanie wśród młodzieży 
zainteresowań językiem angielskim, motywowanie do nauki języka angielskiego, rozwi-
janie indywidualnych uzdolnień uczniów, wspomaganie umiejętności stosowania wiedzy 
w praktyce oraz danie uczniom możliwości porównania swoich umiejętności językowych 
z innymi uczniami.

Olimpiada została zorganizowana na trzech poziomach trudności dla poszczególnych 
klas, zgodnie z wymaganiami programowymi. Jury olimpiady w składzie: p. Anna Gaw-
ron, p. Justyna Jasińska, p. Barbara Świstek wyłoniło zwycięzców.

W kategorii klas czwartych zwyciężyli: 
1. Maja Wojtczak (SP. Szydłów), 2. Martyna Wojtczak (SP. Szydłów)
3. Malina Kochan (SP. Kazimierz)
Wśród klas piątych najlepsi byli:
1. Nikodem Cieleban (SP. Lutomiersk), 2. Mateusz Dargiel (SP. Kazimierz)
3. Julia Rombel (SP. Lutomiersk)
Z klas szóstych na podium stanęli:
1. Jan Marszałek (SP. Kazimierz), 2. Julian Michalak- Wotton (SP. Lutomiersk)
3. Damian Stasiak (SP. Szydłów)
Zwycięzcy olimpiady otrzymali dyplomy i nagrody, pozostali uczestnicy dyplomy.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału w konkursie za rok!

Anna Gawron

Mija już kolejny rok nauki w Szkole Podstawowej w Kazimierzu. Uczniowie udadzą się na 
zasłużony wypoczynek wakacyjny. Wielu z nich ze świadectwami z czerwonym paskiem, na-
grodami za pracę na rzecz szkoły, w samorządzie uczniowskim, sklepiku, bibliotece. Placówka 
od wielu lat szczyci się znaczną liczbą uczniów, którzy posiadają 100% frekwencję i nagradza 
ich wysiłek dyplomami i nagrodami książkowymi. 

Dyrekcja i nauczyciele, jak każdego roku zapewnili uczniom wszechstronny rozwój psycho 
- fizyczny. Uczniowie rozwijali swoje zainteresowania i poszerzali wiedzę. Z zapałem uczestni-
czyli w kołach zainteresowań i lekcjach w plenerze. Nabywali nowe doświadczenia, przydat-
ne w późniejszym życiu społeczno – kulturowym pełniąc różnorodne funkcje w samorządzie 
szkolnym, pracując w sklepiku szkolnym i bibliotece, tworząc asystę kościelną. Uczniowie 
zorganizowali wspólnie z opiekunem PCK i Samorządu Uczniowskiego wiele akcji charyta-
tywnych, akcji promujących zdrowy tryb życia oraz imprez okolicznościowych.  Z ogromnym 
zapałem przygotowywali uroczystości klasowe (Dzień Babci i Dziadka, Wigilia klasowa, Dzień 
Matki, mikołajki, andrzejki, Dzień Samorządności), a także wpisane w tradycję uroczystości 
szkolne (Wigilia szkolna, Święto Patrona Szkoły, zabawa karnawałowa), w których uczestniczyli 
zaproszeni goście i rodzice. Owocnie układała się praca placówki w Kazimierzu z sąsiadujący-
mi i zaprzyjaźnionymi szkołami, w których gościli nasi uczniowie lub podejmowali koleżanki 
i kolegów z innych placówek we własnej szkole (SP nr 5 w Konstantynowie Łódzkim, SP nr 2 
w Konstantynowie Łódzkim, SP w Lutomiersku, SP w Szydłowie). 

Celem poznania piękna polskiego krajobrazu, kultury i tradycji zorganizowano  wycieczki 
krajoznawczo – turystyczne. Dzięki uczestnictwu w tego typu formach uczniowie uczyli się 
spędzania wolnego czasu aktywnie, rozbudzali ciekawość poznawczą, a także uczyli się szacun-
ku do dziedzictwa narodowego i pięknej, polskiej przyrody. 

Nauczyciele szkoły w Kazimierzu byli organizatorami olimpiad sportowych, szkolnych i mię-
dzyszkolnych konkursów, które wpisały się na stałe w tradycję naszej placówki. Uczniowie 
chętnie uczestniczyli w konkursach i turniejach organizowanych w zaprzyjaźnionych placów-
kach oraz organizowanych przez inne instytucje odnosząc w nich liczne sukcesy. Wszechstron-
ny rozwój uczniom placówki w Kazimierzu ułatwia wiele różnorodnych pomocy dydaktycz-
nych, duża ilość nowoczesnego sprzętu RTV, dobrze wyposażona pracownia multimedialna 
oraz sprzęt do uprawiania różnego rodzaju dyscyplin sportowych.

Współpraca dyrektora szkoły i nauczycieli z Radą Rodziców, która bardzo chętnie służy po-
mocą i jest inicjatorem imprez szkolnych przyniosła wymierne korzyści. Wspólnym dziełem 
jest organizowany corocznie festyn szkolny,,,Szkoła dzieciom’’ i bal karnawałowy, z których 
dochód przeznaczony zostaje na potrzeby szkoły. Prawidłowo przebiega współpraca z Gmin-
nym Domem Kultury w Lutomiersku, który gościł dzieci naszej placówki na przedstawieniach 
i imprezach okolicznościowych i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Konstantyno-
wie Łódzkim. Dzięki współpracy, jaka nawiązana została miedzy Gminą Lutomiersk, a Gminą 
Romhány na Węgrzech uczniowie Szkoły w Kazimierzu mogli poznać ten piękny kraj. Dzieci i 
opiekunowie spotkali się z bardzo miłym przyjęciem nie tylko przedstawicieli miasta i nauczy-
cieli ze szkoły w Romhány, ale całej społeczności, malowniczego i bardzo cichego miasteczka. 
Uczniowie mieszkali w sali gimnastycznej, znajdującej się kilkanaście metrów od położonej 
na wzgórzu szkoły. Obok znajdował się kościół i cmentarz, a poniżej świetlica i siedziba władz 
miasta. W dniach 4-8 czerwca 40 uczniów ze szkoły im. Rakoczego na Węgrzech gościło w 
szkole w Kazimierzu. Władze Gminy Lutomiersk zapewniły dzieciom wiele atrakcji. Młodzi 
Węgrzy odwiedzili Ogród Botaniczny w Łodzi, uczestniczyli w  zajęciach dydaktycznych w łódz-
kim zoo, relaksowali się w nowoczesnym kompleksie basenów. Zwiedzili Nieborów i Łowicz, 
gdzie zafascynowała ich barwność procesji Bożego Ciała i pokazy rękodzieła ludowego. Dzieci 
uczestniczyły w ciekawych zajęciach sportowych i integracyjnych zorganizowanych w szkołach 
Gminy Lutomiersk. Dnia 5 czerwca w szkole w Kazimierzu odbyło się spotkanie integracyjne 
dzieci i młodzieży z Gminy Lutomiersk z gośćmi z Węgier. Dzieci obejrzały profesjonalny pokaz 
umiejętności strażaków z jednostki OSP w Kazimierzu dotyczący udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej oraz gaszenia pożarów. Mogły też obejrzeć z bliska samochody i nowoczesny 
sprzęt jakim dysponuje jednostka. 

Owocnie układała się współpraca z Wójtem Gminy, Radą Gminy Lutomiersk, Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Gminnym Ośrodkiem Oświaty w Lutomiersku. Dzieci otrzy-
mały dofinansowanie do wycieczek szkolnych z Funduszu Komisji do Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych. W placówce nie spotyka się aktów przemocy i agresji. Uczniowie chętnie 
uczęszczali na do szkoły i na lekcje ponieważ w placówce w Kazimierzu panuje miła i przyjazna 
atmosfera.

MIEDZYSZKOLNA OLIMPIADA JEZYKA 
ANGIELSKIEGO „EXAM”

w Szkole Podstawowej w Szydłowie

,,Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada lecz przez to, kim jest,
nie przez to, co ma lecz przez to, czym dzieli się z innymi..’’

Jan Paweł II
Dyrektor szkoły, nauczyciele i Rada Rodziców

składają serdeczne podziękowania
panu Tadeuszowi Borkowskiemu – Wójtowi Gminy Lutomiersk,

sponsorom i darczyńcom,
którzy wspomogli szkołę finansowo i materialnie,

przyczyniając się do organizacji festynu ,,Szkoła dzieciom’’.

Podsumowanie pracy dydaktyczno
-wychowawczej w Szkole Podstawowej

im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu

Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna oraz uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu

składają serdeczne podziękowania
druhnom i druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu

za zorganizowanie profesjonalnych pokazów
ratownictwa przedmedycznego oraz gaszenia pożarów 

dla uczniów naszej szkoły i gości z Węgier.

Pogodnych i słonecznych wakacji
obfitujących w niezapomniane przygody
wszystkim nauczycielom i uczniom szkół

Gminy Lutomiersk
życzy Dyrektor i Rada Pedagogiczna

Szkoły Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu
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Kiedy jeszcze leżał śnieg, trzymały tęgie mrozy, my stęsknieni za słońcem, złoci-
stymi plażami, planowaliśmy wycieczkę nad morze. Nasz wybór padł na Kąty Ry-
backie – niewielką miejscowość położoną nad Zalewem Wiślanym. 

Wreszcie 14. maja spakowani, wyściskani przez najbliższych wsiedliśmy do au-
tokaru i wyruszyliśmy w długą drogę. Umilały ją wspólne rozmowy, a także śpiew, 
który okazał się nieodzownym elementem wyjazdu. W trakcie podróży mieliśmy 
okazję zwiedzić Zamek Krzyżacki w Malborku – zabytek architektury gotyckiej wpi-
sany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Niektórzy z nas mieli wrażenie, 
stąpając po kamiennych posadzkach krużganków i zadzierając wysoko głowy, by 
zobaczyć baszty, wieże i inne elementy obronne, że przenieśli się w odległe śre-
dniowieczne czasy rycerzy oraz  pojedynków, w których odwaga, honor stanowiły 
największe cnoty. 

Oczywiście po przybyciu na miejsce nie mogliśmy odmówić sobie powitania 
z morzem i mimo niezbyt wysokiej temperatury zanurzyliśmy w wodzie morskiej 
palce stóp, a ile przy tym było pisków oraz okrzyków radości. Okazało się też, iż 
wśród nas są tacy, którzy morze widzą pierwszy raz, więc dla nich został zorgani-
zowany chrzest.

Kolejny dzień też obfitował w atrakcje: czekała nas wycieczka do Fromborka. 
Właśnie w tym mieście na Wzgórzu Katedralnym przez przeszło 30 lat przebywał 
Mikołaj Kopernik, to tutaj powstało jego największe dzieło, które zmieniło dotych-
czasowe pojęcie o wszechświecie. Bazylika archikatedralna Wniebowzięcia NMP 

W Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku dobiegła końca reali-
zacja drugiej części projektu edukacyjnego „A to Polska właśnie”. Celem projektu 
było zapoznanie dzieci z bogactwem przyrodniczym Doliny Neru. Wiodącym moty-
wem były ptaki. Podczas zajęć terenowych, zorganizowanych przez panią Agniesz-
kę Adrianowską, uczniowie z lornetkami, aparatami fotograficznymi i atlasami or-
nitologicznymi podpatrywali życie ptaków. Przyjrzeli się z bliska wielu gatunkom. 
Podziwiali różnorodność ptasich głosów. Zadania dotyczące ptaków realizowano 
w ramach różnych przedmiotów: nauczania zintegrowanego, przyrody, języka pol-
skiego, języka angielskiego, plastyki, informatyki.

W związku ze zbliżającymi się Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej uczniowie 
wzięli również udział w realizacji zadania „Lutomierskie drogi do Euro 2012”. Wraz 
z panem Hubertem Wawrowskim stworzyli prezentację multimedialną „Historia 
sportu w gminie Lutomiersk”.  

Ewaluacja projektu odbyła się 30 maja 2012 roku. Część artystyczną rozpoczęli 
polonezem uczniowie klas drugich przygotowani do występu przez panią Joannę 
Dziewierską i panią Renatę Wyrębską.   Na szkolnej scenie dzieci przedstawiły 
wiersze i inscenizacje, z których wyłonił się pełen trzepoczących skrzydeł i pro-
blemów ptasi świat. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił chór szkolny wraz 
z opiekunem panem Grzegorzem Chobotem. Oczywiście nie zabrakło też piosenek 
autorstwa pani Doroty Lisieckiej – Gary. Wielu wrażeń dostarczył widzom występ 
dziecięcego zespołu tańca ludowego „Modraczki Lutomierzaczki”. Choreografię 
do krakowiaka i kujawiaka opracowała pani Jolanta Chobot. Dzieci wystąpiły przy 
akompaniamencie pana Grzegorza Chobota. Uczniowie klasy VI A pod kierunkiem 
pani dyrektor Barbary Świstek wydali tomik poezji uczniowskiej „Sąsiedzkie kraka-
nie”. Przy pomocy pani Barbary Świstek wybrane wiersze przetłumaczyli na język 
angielski. 

Występy dzieci połączono z otwarciem wystawy zdjęć i prac plastycznych  „Nasi 
skrzydlaci sąsiedzi z Doliny Nadnerzańskiej” przygotowanej pod kierunkiem pani 
wicedyrektor Cecylii Bujnowicz – Wasilewskiej i pani Mirosławy Łykowskiej. Efek-
tem obserwacji ornitologicznych są wiernie namalowane ptasie portrety.  Realiza-
cję wielu zagadnień projektowych przedstawiła w formie prezentacji multimedial-
nej pani Izabela Grabarczyk.

Udział w realizacji projektu dał nam niebywałą satysfakcję. Nie tylko wyposażył 
dzieci w dodatkową wiedzę i umiejętności, ale również dostarczył sporo radości 
i pozytywnych emocji. Podglądanie ptaków to też możliwość przyjemnego spędze-
nia czasu w zgodzie z naturą.

Agnieszka Sobczak

A to Polska właśnie...

WYCIECZKA DO KĄTÓW RYBACKICH
- Szkoła Podstawowa im A. Mickiewicza w Szydłowie

i św. Andrzeja Apostoła stała się również miejscem pochówku wielkiego astrono-
ma. Nasza wizyta we Fromborku nie mogła odbyć się bez odwiedzenia obserwato-
rium, w którym nie odrywając się od foteli, polecieliśmy w kosmos.

Trzeci dzień naszego pobytu na Pomorzu to wycieczka na Westerplatte – półwy-
sep, gdzie znajdowała się Wojskowa Składnica Tranzytowa w Wolnym Mieście 
Gdańsku i którego obrona we wrześniu 1939 stała się symbolicznym  początkiem 
II wojny światowej, a także symbolem patriotyzmu polskich żołnierzy. Następny 
cel naszej wycieczki to okręt muzeum „Sołdek” – pierwszy statek zbudowany 
w Polsce po II wojnie światowej, a potem spacer Długim Targiem – reprezentacyj-
ną i najpiękniejszą ulicą Gdańska i obowiązkowo zdjęcie przy fontannie Neptuna.

Czwartek – ostatni dzień wycieczki – rozpoczął się od wizyty w Muzeum Zalewu 
Wiślanego w Kątach Rybackich, posiadającym ciekawą i bogatą ekspozycję zwią-
zaną z historią szkutnictwa i rybołówstwa. Największą popularnością cieszyło się 
miejsce, w którym każdy mógł nauczyć się wiązać węzły marynarskie. 

Nasza czterodniowa wycieczka dobiegła końca i trzeba było wrócić do szkolnej 
rzeczywistości, ale przecież zostaje nadzieja, że na następny rok to…

oprac. J. Fornalczyk - Kocik
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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 zużyte-
go do siewu lub sadzenia w terminie  od 15 lipca 2011 r. do 15 czerwca 2012 r.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w „Wa-
runkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału 
siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis 
w rolnictwie w 2012 r.”.

UWAGA: W 2012 r. obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie 
dopłaty.

ARiMR przyjmuje wnioski od rolników, 
którzy chcą na swoich gruntach posadzić las

Od 1 czerwca do 31 lipca br. Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa 
przyjmuje od rolników, wnioski o przyznanie pomocy na zalesienie gruntów rol-
nych jak i tych nie użytkowanych rolniczo. Wsparcie takie udzielane jest w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Chodzi o to, aby po-
móc tym rolnikom, którzy gospodarują na słabych jakościowo glebach i nie osiąga-
ją zadowalających plonów lub np. zrezygnowali z prowadzenia upraw, bowiem nie 
opłacało im się to ekonomicznie. 

Rezygnując z prowadzenia działalności rolniczej na takich gruntach i sadząc tam 
las, mogą liczyć na otrzymywanie wsparcia finansowego z ARiMR. Agencja udziela 
pomocy na zalesienie gruntów rolnych jak i gruntów innych niż rolne. Warunki, 
niezbędne dokumenty do uzyskanie pomocy, jak  i kwoty wsparcia są zróżnicowa-
ne w zależności od tego, czy rolnik zamierza zalesić grunty rolne czy grunty inne 
niż rolne. 

Szczegółowe warunki przyznawania pomocy na zalesianie gruntów rol-
nych i gruntów innych niż rolne znajdują się na stronie internetowej 
www.arimr.gov.pl

Ewidencja obowiązkowa!
W każdym gospodarstwie rolnym, gdzie są stosowane środki ochrony roślin 

musi być prowadzona ewidencja stosowania tych środków. Obowiązek prowadze-
nia ewidencji spoczywa na właścicielu gruntów, na których zabiegi były wykonane. 
Okres przechowywania ewidencji obecnie wynosi 3 lata. 

W ewidencji zabiegów należy wpisywać wszystkie zabiegi środkami ochrony 
roślin jakie miały miejsce w gospodarstwie, także zabiegi zaprawiania nasion lub 
materiału sadzeniakowego. Informacje do wpisu w ewidencji powinny zgadzać się 
z informacjami zawartymi w etykiecie, instrukcji stosowania danego środka che-
micznego.

Forma prowadzenia zapisów ewidencji jest dowolna, mogą to być gotowe no-
tatki rolnika, które można zakupić lub można taki zeszyt zrobić sobie we własnym 
zakresie. Istnieje też możliwość prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej, 
np. w postaci pliku zapisanego na komputerze. 

Warunek jest taki, aby w przypadku kontroli udostępnić organowi kontrolują-
cemu zapisy ewidencji. Kontrolę ewidencji mogą przeprowadzić w gospodarstwie 
rolnym dwie instytucje:

- Inspekcja Ochrony Roślin
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Konsekwencje braku prowadzenia ewidencji mogą okazać się dla rolnika bardzo 

dotkliwe, ponieważ Inspekcja Ochrony Roślin może nałożyć mandat karny, nato-
miast ARiMR może obniżyć dopłaty bezpośrednie do gruntów co jest związane 
z przestrzeganiem zasad wzajemnej zgodności w gospodarstwach rolnych (cross-
-compliance).

Oprócz ewidencji stosowania środków ochrony roślin osoba wykonująca za-
biegi chemiczne musi odbyć szkolenie dla osób stosujących środki ochrony roślin 
przy użyciu opryskiwaczy, a sprzęt do opryskiwaczy musi być sprawny technicznie. 
Sprawność opryskiwaczy potwierdzają jednostki upoważnione do przeprowadze-
nia badań diagnostycznych przez Inspekcję Ochrony Roślin.

Żródło: Miesięcznik Rada nr 6; czerwiec 2012

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW!!! 

     Wszystkich  rolników zainteresowanych odzyskaniem części pieniędzy 
wydanych na zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej, infor-
mujemy że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju na-
pędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, będą przyjmowane w Refe-
racie Podatków i Opłat w nowym ustawowym terminie:

od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2012 r. w godzinach pracy
Urzędu Gminy Lutomiersk. Każdy rolnik, który chce odzyskać część pienię-

dzy wydanych na zakup oleju napędowego musi przedłożyć faktury VAT za 
okres od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. , które stanowią dowód zakupu 
w/w paliwa. 

KOMUNIKAT
Informujemy, że Pani  psycholog  zatrudniona w ramach realizacji Gmin-

nego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lutomiersk pełniła będzie  dyżury w 
Gminnym Ośrodku Kultury w niżej wymienionych terminach:

5 i 26 lipca; 9 i 30 sierpnia; 6 i 20 września
11 i 25 października; 8 i 22 listopada; 6 i 20 grudnia
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WIELKOGABARYTY 2012 r
W czerwcu 2012r – w dniach:  18.06 – 22.06. 2012r  zaplanowano zorganizowa-
nie corocznej zbiórki tzw. „WIELOKOGABARYTÓW” z  terenu naszej Gminy – czyli 
starych mebli, zużytego sprzętu RTV, AGD, lodówek itp.  Dzięki takim działaniom 
mieszkańcy uzyskują możliwość wygodnego pozbycia się ze swoich posesji i go-
spodarstw kłopotliwych w utylizacji przedmiotów lub starych i nieużywanych urzą-
dzeń mechanicznych  a także znacznie poprawia się estetyka oraz stan czystości i 
porządku na poboczach dróg oraz w lasach,.

Organizacja zbiórki odpadów wielkogabarytowych zostanie przeprowadzona na 
zasadach podobnych jak w latach poprzednich. Przypominamy, że w wyznaczonym 
dniu  wywozu

 WIELOKOGABARYTY POWINNY BYć WYSTAWIONE jUż O GODZINIE 700!!
Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Luto-

miersk 
REjON I 18 czerwca 2012 r. – poniedziałek  (od godz. 700)
Lutomiersk, Wrząca, Kazimierz, Mirosławice, Babice,  Babiczki
REjON II 19 czerwca 2012 r – wtorek   ( od godz.  700)
Zalew, Mikołajewice, Wygoda Mikołajewska, Dziektarzew, Antoniew, Florenty-

nów,  Bechcice, Bechcice Kolonia, Bechcice Parcela, Prusinowice, Prusinowiczki, 
Legendzin

REjON III 20 czerwca 2012 r – środa (od godz. 700)
Stanisławów Stary,  Stanisławów Nowy, Zdziechów Nowy,  Albertów,  Malanów, 

Orzechów, Trupianka,  Madaje Nowe
REjON IV 21 czerwca 2012 r czwartek  (od godz. 700)
Zdziechów, Charbice Dolne, Charbice Górne, Szydłów, Zygmuntów, Szydłówek 

(Szydłów Kolonia), Czołczyn, Zofiówka,  Jerwonice 
REjON V 22 czerwca 2012 r – piątek  (od godz. 700)
Jeziorko, Wola Puczniewska, Mianów, Żurawieniec, Leonów, Annówka,   

Puczniew, Franciszków, Łężce
ZBIÓRKA OBEjMUjE n/w ODPADY:
20 03 07 -  Odpady wielkogabarytowe (wersalki, tapczany, łóżka, fotele,  

elementy  stolarki, okna, dywany, wykładziny)
20 01 40 - Metale (złom)
20 01 35  -  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory)
20 01 36  -  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (pralki, radia,  

drukarki, odkurzacze)
01 23 * - Urządzenia zawierające freony (lodówki)
16 01 03 - Zużyte opony (do rozmiaru 1250 x 400)!!!
20 01 33 * - Baterie i akumulatory
W przypadku gdy wystawione odpady nie będą odpowiadać rodzajom odpadów  

wymienionym powyżej, Wykonawca  ma prawo nie odebrać takich odpadów!!!

AWANS do III ligi !!!
Drużyna tenisa stołowego GOK Lutomiersk,  startująca w rozgrywkach IV Ama-

torskiej Ligi Tenisa Stołowego Województwa Łódzkiego zajęła III miejsce w tych 
rozgrywkach i zakwalifikowała się  do gry w barażach z drużyną z III ligi . Po ro-
zegraniu dwóch meczy barażowych z drużyną MTS Piranie Łódź drużyna GOK 
Lutomiersk odniosła dwa zwycięstwa  6:4  w pierwszym i 6:4 w drugim barażu 
i wywalczyła awans do  III ligi  . Warto dodać iż liga łódzka jest największą w kraju 
a zarazem najsilniejszą w Polsce , co tym samym podnosi rangę tego sukcesu.

APEL WÓjTA  
GMINY LUTOMIERSK

(do wszystkich mieszkańców, 
przedsiębiorców i osób przebywających 

na terenie  Gminy Lutomiersk)
 

Wójt Gminy Lutomiersk APELUjE o :
•  Rozsądne gospodarowanie wodą pitną pobieraną z wodociągów gmin-

nych.
•  Całkowite powstrzymanie się od podlewania trawników w soboty i nie-

dziele to jest w okresie maksymalnych rozbiorów wody w okresie letnim 
•  Ograniczenie podlewania trawników w godzinach popołudniowych w po-

zostałe dni

Gminne wodociągi posiadają ograniczone moce wydobywcze i pro-
dukcyjne. Znacząco zwiększone zapotrzebowanie na wodę w okresie 
letnim wywołuje obniżenie ciśnienia w sieci wodociągowej, czego 
skutkiem mogą być niedobory wody w sieci. Od 2009 roku sytuacja 
w zakresie mocy wydobywczych i produkcyjnych wodociągów gmin-
nych nie uległa zmianie.  Nadal konieczne jest dokonywanie zaku-
pów wody od Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów 
Łódzki ze względu na konieczność zabezpieczenia odbiorców wody  
przed skutkami braku wody w gminnej sieci wodociągowej.

 Wójt Gminy Lutomiersk
 /-/ Tadeusz Borkowski

O G Ł O S Z E N I E
W okresie letnim od 1 lipca do 2 września 2012r atrakcją turystyczną będzie 

skierowanie na linię Nr 43 składu wagonów zabytkowych Typ 5N + 5ND. Zabyt-
kowy tramwaj będzie kursował w każdą niedzielę i dzień świąteczny – 3 kursy 
dziennie.

Kursy realizowane taborem muzealnym będą oznaczone na rozkładach jazdy 
indeksem „M” i objaśnieniem : „Kursuje tramwaj zabytkowy” 

OŚRODEK ZDROWIA W SZYDŁOWIE
Gmina Lutomiersk stała się właścicielem budynku Ośrodka Zdrowia w Szydłowie. 

Podpisanie aktu notarialnego nastąpiło 30 maja br. Procedury związane z odzyska-
niem w/w budynku trwały kilka lat. Władze samorządowe gminy Lutomiersk przez  
cały ten czas podejmowały  działania aby obiekt stał się własnością gminy i służył 
jej mieszkańcom. Starania Wójta Gminy Lutomiersk doprowadziły do podpisania aktu 
notarialnego dzięki, któremu gmina Lutomiersk stała się właścicielem obiektu. „Lato w Lutomiersku” Cykl imprez letnich

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

SZANOWNI ROLNICy, HODOWCy ZWIERZąT GOSpODARSKICH
W związku z niepokojącym wzrostem liczby przypadków nielegalnego stosowania 

mączek mięsno - kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich oraz stanowczym pismem 
skierowanym w tej sprawie przez Komisję Europejską do Rządu RP informuję, co nastę-
puje:

Zakaz stosowania mączek mięsno - kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich nie 
został zniesiony i nie przewiduje się jego odwołania. Nadal obowiązuje bezwzględny 
zakaz stosowania maczek mięsno - kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich.

Każdy rolnik, który podejmuje decyzję o nielegalnym zastosowaniu w żywieniu zwie-
rząt gospodarskich mączek mięsno - kostnych, musi liczyć się z dotkliwymi sankcjami 
finansowymi i karnymi, między innymi:

zgłoszeniem nielegalnej działalności do organów ścigania, przeszukaniem gospo-
darstwa z udziałem Policji, na okoliczność nielegalnego posiadania mączek mięsno - 
kostnych, nałożeniem przez Sąd kary grzywny w wysokości nawet ponad 1 min złotych, 
zniszczeniem paszy, w której stwierdzono obecność mączek mięsno - kostnych na koszt 
właściciela, blokadą stada zwierząt wraz z zakazem ich sprzedaży i wprowadzania do 
obrotu.

W konsekwencji blokady, zwierzęta będą kierowane do uboju w rzeźniach, a otrzy-
mane produkty będą poddawane utylizacji na koszt właściciela lub przeznaczane do 
produkcji karm dla zwierząt domowych lub mięsożernych zwierząt futerkowych. Biorąc 
pod uwagę powyższe, przypominam Państwu, że zastosowanie mączek mięsno - kost-
nych w żywieniu zwierząt gospodarskich naraża rolnika na ogromne straty finansowe 
oraz poważne problemy natury karno - administracyjnej. Użycie do żywienia zwierząt 
mączek mięsno -kostnych jest przestępstwem zagrożonym, według prawa polskiego, 
karą grzywny, karą ograniczenia wolności do roku lub obiema karami łącznie.

Z-ca Głównego Lekarza Weterynarii, Jarosław Naze



Strona 16 WIADOMOŚCILUTOMIERSKIE

INFORMACYJNY BIULETYN SAMORZĄDOWY

czerwiec 2012

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


