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	 Zasady wyborów:
1.		Członkami	samorządu	rolniczego	są	osoby	fizyczne	 i	prawne	
będące	podatnikami	podatku	 rolnego,	podatku	dochodowego	
z	działów	 specjalnych	 produkcji	 rolnej	 oraz	 członkowie	RSP	
posiadający	w	nich	wkłady	gruntowe.	Przysługuje	im	prawo	kan-
dydowania	do	Rad	Powiatowych	Izby	Rolniczej	Województwa	
Łódzkiego	i	uczestnictwa	w	ich	wybieraniu.

2.		W	Gminie	 Lutomiersk,	 gdzie	 powierzchnia	 użytków	 rolnych	
przekracza	4	tys.	ha	(okręg	dwumandatowy)	wybiera	się	dwóch	
członków.

3.		W	każdym	powiecie	ziemskim	zostanie	wybrana	Rada	Powia-
towa	Izby	Rolniczej	Województwa	Łódzkiego.	W	jej	skład	wejdą	
rolnicy,	którzy	w	wyborach	do	tego	organu,	otrzymają	największą	
ilość	ważnie	oddanych	głosów.	Rada	Powiatowa	IRWŁ	wybiera,	
ze	swego	składu	przewodniczącego	Rady	Powiatowej	i	delegata	
do	Walnego	Zgromadzenia	Izby	Rolniczej	Województwa	Łódz-
kiego.

4.		Rolnik	ubiegający	się	o	mandat	członka	Rady	Powiatowej	IRWŁ	
musiał	do	dnia	16	stycznia	2007	r.	złożyć	następujące	dokumen-
ty:	zgłoszenie	kandydata,	oświadczenie	o	zgodzie	na	kandydo-
wanie	oraz	listę	członków	zawierającą	co	najmniej	50	podpisów	
poparcia.

5.		Spis	członków	izby	rolniczej	uprawnionych	do	głosowania,	został	
udostępniony	do	wglądu	w	Urzędzie	Gminy	Lutomiersk	 (sala	
Nr	2)	w	terminie	od	22	do	26	stycznia	2007	r.	Każdy	rolnik	mógł	
sprawdzić,	czy	został	w	nim	ujęty.

	 Przeprowadzenie wyborów:
1.		W	celu	przeprowadzenia	wyborów	do	Rad	Powiatowych	IRWŁ	

powołana	została	przez	Wojewódzka	Komisję	-	Komisja	Okręgo-
wa	w	następującym	składzie:

	 -	Przewodniczący	 -	 Tadeusz	Wojtunik
	 -	Z-ca	Przewodniczącego	 -	 Janusz	Antoniewski
	 -	Sekretarz	 -	 Anna	Beda
	 -	Członek	 -	 Mieczysław	Augustyniak
	 -	Członek	 -	 Zenon	Gara
2.		Uchwałą	nr	 2/2007	Okręgowej	Komisji	Nr	67	w	Lutomiersku	
z	dnia	12	stycznia	br.	dokonano	podziału	okręgu	wyborczego	
na	obwody	głosowania:

-	 	obwód	głosowania	Nr	1	w	Lutomiersku	(z	siedzibą	w	Gminnym	
Domu	Kultury	w	Lutomiersku)	w	skład,	którego	wchodzą	nastę-
pujące	miejscowości:	Antoniew,	Czołczyn,	Dziektarzew,	Luto-
miersk,	Albertów,	Babice,	Babiczki,	Kazimierz,	Mirosławice,	Sta-
nisławów	Stary,	Zdziechów,	Bechcice,	Florentynów,	Legendzin,	
Mikołajewice,	Prusinowice,	Wrząca	i	Zalew.	

-	 	obwód	głosowania	Nr	2	w	Szydłowie	(z	siedzibą	w	Szkole	Pod-
stawowej	w	Szydłowie)	w	skład,	którego	wchodzą	następujące	
miejscowości:	Franciszków,	Mianów,	Puczniew,	Wola	Puczniew-
ska,	Żurawieniec,	Charbice	Dolne,	Charbice	Górne,	Jerwonice,	
Madaje	Nowe,	Malanów,	Orzechów,	Szydłów,	Szydłówek.

3.		Komisja	Okręgowa	nr	67	w	Lutomiersku	zarejestrowała	w	dniu	
16.01.2007	r.	następujących	kandydatów	do	Rady	Powiatowej	
w	Pabianicach	IRWŁ:

	 A	-	Antoni	Rychlik	zam.	Wrząca,	ul.	Piłsudskiego	27
	 B	-	Władysław	Tadeusz	Andrysiak	zam.	Orzechów	9
	 C	-	Bogusława	Smolarek	zam.	Charbice	Dolne	8
	 D	-	Wojciech	Mirosław	Duszyński	zam.	Kazimierz,	ul.	Hallera	10

	 Organem	uchwałodawczym	w	sołectwie	jest	zebranie	wiejskie.	Zebranie	wiejskie	wybiera	ze	swo-
jego	grona	Sołtysa,	Radę	Sołecką	w	liczbie	3-7	oraz	Komisję	Rewizyjną	w	liczbie	3-5	osób.	Organem	
wykonawczym	jest	Sołtys,	którego	działalność	wspomaga	Rada	Sołecka.	Działalność	kontrolną	spra-
wuje	Komisja	Rewizyjna.	Kadencja	organów	sołectwa	trwa	4	lata.	W	związku	z	upływem	kadencji	w	br.	
odbywają	się	wybory	do	organów	samorządu	mieszkańców.	Na	stronie	2	przedstawiamy	harmono-
gram	zebrań	wiejskich.																																																																																																												/cd	na	str.	2/

W	dniu	08	grudnia	2006r.	Wójt	Gminy	zawarł	umowę	z	Wojewodą	Łódzkim	na	remont	nawierzchni	
drogi	gminnej	Kazimierz	-	Babice	w	ramach	dofinansowania	ze	środków	unijnych	-	Zintegrowanego	
Programu	Operacyjnego	Rozwoju	Gospodarczego	ZPORR	w	wys.	461.146,91	zł	stanowiące	75	%	
wydatków	kwalifikowanych.	Realizacja	robót	planowana	jest	w	okresie	od	maja	do	czerwca	br.	
Na	początku	miesiąca	stycznia	br.	rozpoczęto	prace	przy	realizacji	zadania:	Modernizacja	Gmin-

nego	Ośrodka	Kultury	w	Lutomiersku,	na	które	gmina	uzyskała	dofinansowanie	ze	środków	unijnych	
(z	Sektorowego	Programu	Operacyjnego	SPO)	w	wys.83.036,00	zł,	stanowiące	80	%	wydatków	kwa-
lifikowanych.	Zakończenie	prac	planowane	jest	do	końca	kwietnia	br.
W	dniu	19.01.br.	do	Urzędu	Marszałkowskiego	w	Łodzi	złożono	wniosek	zgłoszeniowy	do	Indyka-

tywnego	Planu	Inwestycyjnego	Województwa	Łódzkiego	2007	-	2013	na	zadanie	„Budowa	systemu	
kanalizacji	sanitarnej	wraz	z	odtworzeniem	nawierzchni	dróg	na	terenie	gminy	Lutomiersk”,	planowa-
nego	do	realizacji	w	latach	2008	-	2013.

WYBORY DO RAD POWIATOWYCH
IZBY ROLNICZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

4 LUTEGO 2007 roku, w godzinach od 8:00 do 18:00

WYBORY SOŁECKIE
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Wigilia	to	nie	tylko	kolorowe	drzewko,	błyszczące	bombki	i	pre-
zenty.	To	również	cudowne	zwyczaje	i	spotkania	rodzinne.
W	tym	okresie	nie	zapominamy	o	osobach	samotnych	i	niepeł-

nosprawnych.
W	dniu	19	grudnia	2006	roku	o	godz.10:00	w	Klasztorze	Księży	

Salezjanów	w	Lutomiersku	odbyło	się	Spotkanie	Wigilijne	zorgani-
zowane	przez	Wójta	Gminy	Lutomiersk	i	Gminny	Ośrodek	Pomocy	
Społecznej	z	podopiecznymi	Gminnego	Ośrodka	Pomocy	Społecz-
nej.	W	spotkaniu	udział	wzięli	przedstawiciele	władz	gminnych:
-	Pan	Tadeusz	Borkowski	-	Wójt	Gminy	Lutomiersk

Wigilia Podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lutomiersku

Lp. Sołectwo Data zebrania i godz. Miejsce zebrania Nowowybrany SOŁTYS

1. Albertów 10.03. 	 17:30 sala	OSP

2. Antoniew 10.01. 	 14:00 u	sołtysa Zenon	Gara

3. Babice 06.02 	 14:00 sala	OSP

4. Babiczki 23.01. 	 14:00 u	sołtysa Bogdan	Majchrowski

5. Bechcice 29.01. 	 17:00 sala	OSP Leokadia	Bujnowicz

6. Charbice	Dolne 27.01. 	 16:30 sala	OSP Janina	Stańczyk

7. Charbice	Górne 19.01. 	 14:00 świetlica	wiejska Zygfryd	Różycki

8. Czołczyn 11.02. 	 14:30 sala	OSP

9. Dziektarzew 15.01. 	 14:00 świetlica	wiejska Ryszard	Krawczyk

10. Florentynów 10.02.																	14:00 sala	OSP

11. Franciszków 03.02. 	 17:30 sala	OSP

12. Jerwonice 26.01. 	 14:00 sala	OSP Beata	Gąsiorowska

13. Kazimierz 16.02.																	17:00 sala	OSP

14. Lutomiersk 31.01. 	 18:00 sala	OSP Ryszard	Bujnowicz

15. Madaje	Nowe 16.01. 	 14:00 u	sołtysa Wojciech	Jeziorski

16. Malanów nie	ustalono	terminu sala	OSP

17. Mianów 07.02. 	 14:00 sala	OSP

18. Mikołajewice 05.02. 	 14:00 sala	OSP

19. Mirosławice 26.01. 	 18:00 sala	OSP Danuta	Grabowska

20. Orzechów 17.02. 	 16:30 sala	OSP

21. Prusinowice 17.02 	 16:30 sala	OSP

22. Prusinowiczki	 30.01. 	 14:00 sala	OSP Andrzej	Fisiak

23. Puczniew 08.02. 	 14:00 sala	OSP

24. Stanisławów	Stary 01.02. 	 14:00 sala	OSP

25. Szydłów 18.02. 	 17:30 sala	OSP

26. Szydłówek 17.01. 	 14:00 u	sołtysa Arkadiusz	Gortat

27. Wola	Puczniewska 18.01. 	 14:00 u	sołtysa Marian	Cierpikowski

28. Wrząca 09.02.																	14:00 gmnazjum

29. Zalew 31.01. 	 14:00 sala	OSP	Wygoda	

30. Zdziechów 02.02. 	 14:00 sala	OSP

31. Żurawieniec 22.01. 	 14:00 u	sołtysa Jan	Wojtas
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	 W	celu	poprawy	komunikacji,	bezpieczeństwa	pieszych	i	kie-
rowców	oraz	poprawy	estetyki	otoczenia	w	październiku	ubiegłego	
roku	wystąpiliśmy	do	zarządców	dróg	o	zabezpieczenie	środków	
finansowych	na	rok	2007:
1)		do	Zarządu	Starostwa	Powiatowego	w	Pabianicach	na	realiza-

cję	n/w	zadań	przy	drogach	powiatowych:
	 I		droga	powiatowa	Nr	3314	E	(Szydłów	-	Lutomiersk	-	Prusinowi-

ce)
	 1/		kontynuacja	 rozpoczętego	w	 2003	 roku	 remontu	 odcinka	

chodnika	na	ul.	Kilińskiego	w	Lutomiersku	(ca	700	m2);
	 2/		kontynuacja	rozpoczętej	w	2002	r.	przebudowy	odcinka	drogi	

w	miejscowości	Czołczyn;
	 3/		opracowanie	 dokumentacji	 technicznej	 przebudowy	

nawierzchni	drogi	w	miejscowości	Jerwonice	(w	tym	odwod-
nienie);

	 II		droga	powiatowa	Nr	3709	E	(Lutomiersk	-	Puczniew)
	 1/		remont	 odcinka	 chodnika	 na	 ul.	 3-go	Maja	w	Kazimierzu	

prawa	strona	(ca	350	m2);
	 2/		kontynuacja	rozpoczętej	w	2004	r.	przebudowy	ulicy	Kilińskie-

go	w	Kazimierzu;
	 3)	przebudowa	drogi	w	miejscowości	Szydłów;
	 III	droga	powiatowa	Nr	3300	E	(Lutomiersk	-	Wodzierady)
	 1/	budowa	odcinka	chodnika	na	ul.	Łaskiej	w	Lutomiersku;
2)		do	Zarządu	Dróg	Wojewódzkich	w	Łodzi	na	realizację	n/w	zadań	
przy	drodze	wojewódzkiej	710:	

	 1/		przebudowy	odcinków	chodnika	na	ul.	3-go	Maja	w	Lutomier-
sku	i	opracowanie	dokumentacji	technicznej	na:

	 a/		przebudowę	odcinka	ulicy	ul.	3-go	Maja	w	Lutomiersku	od	
kwiaciarni	do	ul.	Kopernika	(droga	do	klasztoru)		

	 b/		przebudowę	skrzyżowania	drogi	wojewódzkiej	710	z	drogą	
powiatową	Nr	5166	E	Lutomiersk	-	granice	powiatu	(Aleksan-
drów	Ł.)

	 c/		budowę	odcinka	chodnika	w	miejscowości	Mirosławice	-	pozy-
skanie	 terenów	dla	potrzeb	pasa	drogowego	(m.in.	wykup	
gruntów).

Z	końcem	roku	2007	r.	wygasa	ważność	książeczkowych	dowo-
dów	osobistych.	W	związku	z	tym	od	1	stycznia	2008	r.	dowody	
osobiste	wydane	przed	1	stycznia	2001	r.	nie	będą	już	mogły	być	
używane	przez	obywateli	polskich.	Oznacza	to,	że	posiadacz	takie-
go	dowodu	nie	będzie	mógł	posługiwać	się	nim	w	placówkach	służ-
by	zdrowia,	bankach,	zakładach	ubezpieczeń	społecznych,	kasie	
rolniczego	ubezpieczenia	społecznego,	urzędach	skarbowych	itd.	
Każdy,	zatem	niezależnie	od	wieku,	kto	posługuje	się	obec-

nie	książkowym	dowodem	osobistym	zobowiązany	jest	do	 jego	
wymiany	w	roku	2007.	Ministerstwo	Spraw	Wewnętrznych	i	Admi-
nistracji	ostrzega,	że	nie	przewiduje	przedłużenia	ważności	tych	
dowodów.	
Termin	oczekiwania	 na	wydanie	 dowodu	osobistego	wynosi	

przeciętnie	od	3	do	4	tygodni.	W	związku	z	tym	wniosek	o	wyda-
nie	nowego	dowodu	należy	złożyć	najpóźniej	do	końca	listopada	
br.	Nie	ma	technicznej	możliwości,	aby	w	przypadkach	dużej	ilości	
osób	zainteresowanych,	zwiększyć	ilość	stanowisk	dla	wydawania	
dowodów	osobistych.	Kolejki,	które	utworzą	się	przy	końcu	terminu	
mogą	doprowadzić	do	tego,	iż	bez	winy	urzędu	termin	do	złoże-
nia	wniosku	zostanie	wyznaczony	na	rok	2008	kiedy	to	może	być	
zwiększona	opłata	za	wydanie	dowodu	osobistego	a	osoba	zmu-
szona	będzie	posługiwać	się	nieważnym	książeczkowym	dowo-
dem	osobistym.
Przypominamy,	iż	wniosek	o	wydanie	dowodu	osobistego	należy	

złożyć	osobiście	a	także	osobiście	odebrać	należy	nowy	dowód.

GOSPODARKA DROGOWA
I INWESTYCJE

Jasełka
	 Jasełka	organizowane	przez	Niepubliczne	Przedszkole	Sióstr	
Urszulanek	w	Kazimierzu	odbyły	się	13	stycznia	br.	w	Gminnym	
Ośrodku	 Kultury	 w	 Lutomiersku.	 Scenariusz	 Jasełek	 napisa-
ła	 i	opracowała	Siostra	Dyrektor	Janina	Zawadzka.	W	realizacji	
przedstawienia	pomagały	nauczycielki:	Pani	Dorota	Śmiechowska,	
Pani	Justyna	Cieślak,	Pani	Agnieszka	Skalska,	Pani	 Iga	Napo-
ra-Gułaj.	Na	naszą	uroczystość	przybyli:	Przedstawiciel	Urzędu	

OSTANI ROK
OBOWIĄZKOWEJ WYMIANY

DOWODÓW OSOBISTYCH

-		Pan	Tadeusz	Rychlik	-	Przewodniczący	Rady	Gminy	Lutomiersk
-		Pan	Marek	Sromecki	-	Wiceprzewodniczący	Rady	Gminy	Luto-
miersk.
Spotkanie	rozpoczęło	się	mszą	świętą	o	godz.10.00,	którą	cele-

brował	proboszcz	Parafii	z	Lutomierska	ks.	Marek	Kowalski.
Następnie	odbyła	się	uroczysta	wigilia.	Na	zakończenie	spotka-

nia	obdarowano	wszystkich	paczkami	ze	słodyczami.
Spotkanie	upłynęło	w	bardzo	miłej	atmosferze.	Zakończyło	się	

śpiewaniem	kolęd.

Gminy	Lutomiersk	Pan	Sekre-
tarz	 Leszek	Filipiak,	Dyrektor	
Gminnego	 Ośrodka	 Oświaty	
Agnieszka	 Kiedrzyńka,	 Pani	
Dyrektor	Szkoły	Podstawowej	
w	 Lutomiersku	 Barbara	 Świ-
stek	 oraz	 nauczycielka	 Pani	
Joanna	 Dziewiarska.	 Swoją	
osobą	zaszczycił	nas	Dyrektor	
Poradni	Psychologiczno-Peda-
gogicznej	Pan	Mariusz	Wieleb-
ski	wraz	z	żoną	Moniką,	a	także	
inni	zaproszeni	goście.
	 Dzieci	z	naszego	przedszko-
la	w	jasełkach	przybliżyły	 licz-
nie	 przybyłym	 gościom	 histo-
rię	 narodzenia	 Pana	 Jezusa.	

Wyrażały	to	słowami,	śpiewem	kolęd	i	pastorałek	oraz	tańcami.	Po	
zakończeniu	przedstawienia	dzieci	zostały	nagrodzone	owacjami	
na	stojąco	przez	publiczność,	a	rodzice	doceniając	trud	i	wysiłek	
swoich	pociech,	wręczyli	im	upominki.	Dziękujemy	za	współpra-
ce	w	zorganizowaniu	przedstawienia	rodzicom	przedszkolaków.	
Dziękujemy	serdecznie	Panu	Markowi	Dudczakowi,	Panu	Mar-
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Zakład mięsny JAMIR
W	miejscowości	Bechcice	znajduje	się	Zakład	Mięsny	JAMIR,	

należący	do	grona	najnowocześniejszych	w	kraju.	Jego	począt-
ki	sięgają	1992	roku.	Od	tamtego	czasu	rozwinięto	sieć	50-ciu	
sklepów	firmowych	mieszczących	się	w	całym	regionie.	Obec-
nie	zatrudnienie	w	firmie	JAMIR	znajdują	244	osoby	z	czego	
34	pochodzą	z	terenu	Gminy	Lutomiersk,	73	z	Konstantynowa	
a	49	z	Łodzi.
JAMIR	intensywnie	rozwija	infrastrukturę	techniczną.	Do	naj-

bardziej	istotnych	inwestycji	należy	niedawno	oddana	do	użytku	
podczyszczalnia	ścieków.
Zakład	aktywnie	korzysta	ze	wsparcia	oferowanego	przez	

Unię	Europejską.	W	2006	 roku	 uzyskał	 600.000	 zł.	 dotacji	
a	obecnie	trwa	weryfikacja	dokumentów	związanych	ze	złożo-
nym	wnioskiem	na	kwotę	590.000	zł.
Firma	bierze	udział	w	konkursach	wędliniarskich	odnosząc	

duże	sukcesy.	Proces	produkcji	żywności	odbywa	się	pod	ści-

słym	nadzorem	służb	weterynaryjnych.	Bezpieczeństwo	pro-
dukcji	zapewnia	wdrożony	i	utrzymywany	system	HACCP.
Właściciel	zakładu	-	Pan	Mirosław	Sobieraj	-	kładzie	nacisk	

na	dobre	kontakty	z	miejscowymi	rolnikami,	którzy	są	dostawca-
mi	żywca.	Zwraca	jednocześnie	uwagę	na	konieczność	popra-
wy	infrastruktury	drogowej	oraz	kanalizacyjnej.	Przedsiębiorca	
optymistyczne	patrzy	w	przyszłość.

kowi	Pyrgałowi,	Arkadiuszowi	Balowi,	Łukaszowi	Gogolewskiemu	
oraz	Annie	i	Januszowi	Kochan	za	pomoc	podczas	dekorowania	
sal.	Podziękowania	składamy	Dyrektorowi	GOK-u	Panu	Piotrowi	
Pączkowi	za	ciepłe	przyjęcie	nas.	
	 Powtórka	Jasełek	odbyła	się	w	OSP	w	Kazimierzu	14	stycznia	
2007r.	Naszych	dzielnych	aktorów	przyszło	podziwiac	wielu	ludzi,	
sala	była	wypełniona	po	brzegi.	Przedstawienie	oglądała	też	pra-
cująca	w	naszym	przedszkolu	logopeda	Pani	Agnieszka		Depczyń-
ska	oraz	nauczycielka	Szkoły	Podstawowej	Pani	Agata	Wiśniew-
ska.

Materiał przekazała Siostra Dyrektor Janina Zawadzka
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W	rytmie	marsza	został	otwarty	tegoroczny	finał.	Orkiestra	dęta	swoimi	utworami	
wprowadziła	wszystkich	w	dobry	nastrój	zabawy.	Gościliśmy	zespół	muzyczny	DE	
FOBIA.	Z	uznaniem	i	oglądaliśmy	pokazy	taneczne	zespołów	z	GOK.	Jak	co	roku	
uczestnikami	zabawy	byli	głównie	uczniowie	naszych	szkół.	Gorące	serca	wzbo-
gaciły	konto	WOŚP	o	ponad	1000	zł.	Z	zebranych	we	wszystkich	szkołach	pie-
niędzy	wylicytowano	wiele	cennych	gadżetów.	W	tegorocznej	licytacji	pojawiły	się	
zwyczajowe	gadżety	przekazane	przez	wolontariuszy	z	Pabianic.	Samorząd	ucz-
niowski	z	Gimnazjum	przekazał	do	ponownej	licytacji	kubek	zakupiony	w	zeszłym	
roku	oraz	wiele	innych	atrakcyjnych	rzeczy.
Impreza	została	zorganizowana	przez	Gminny	Ośrodek	Kultury	i	Gimnazjum	

w	Lutomiersku.

Podziękowanie dla p. Tadeusza Rosiaka, członka Zarządu Powiatu Pabianickiego
oraz p. Leokadii Rolnik z punktu kolektury LOTTO za przekazane do licytacji przedmioty.

	 Na	 terenie	naszej	gminy	stowarzyszo-
nych	jest	19	jednostek	OSP.	Są	to	jednostki	
typu	„S”	posiadające	samochody	pożarni-
cze.	Ogółem	jednostki	posiadają	24	samo-
chody	pożarnicze	w	tym:	6	średnich,	1	cięż-
ki	 i	 16	 lekkich.	 Jednostki	OSP	zrzeszają	
około	600	druhen	i	druhów.	Przy	jednost-
kach	OSP	działają	Młodzieżowe	Drużyny	
Pożarnicze	oraz	Żeńska	Drużyna	Pożarni-
cza	w	Bechcicach.
	 Utrzymanie	 finansowe	 jednostek	OSP	
przedstawia	się	następująco:
-		wynagrodzenia	 kierowców	 w	 skład,	
których	 wchodzą	 ryczałty,	 13-ta	 pen-
sja,	wynagrodzenia,	 składki	ZUS	 i	 inne	
pochodne	 od	wynagrodzeń,	 badania	
lekarskie,	umowy	zlecenia	oraz	umowy	
o	dzieło	na	wykonywanie	prac	malarskich	
i	 remontowych	w	 jednostkach	stanowią	
kwotę	76.432,00	zł.

-		utrzymanie	 pojazdów	 pożarniczych	
i	sprzętu	 p.pożarowego	 to	 koszty	 pali-
wa,	 części	 samochodowych,	 naprawy	

pojazdów	 i	sprzętu	 p.poż.,	 ubezpiecze-
nia	pojazdów	i	członków	OSP,	przeglądy	
techniczne	oraz	inne	i	stanowią	one	kwotę	
86.578,00	zł.

-		na	zakup	sprzętu	pożarniczego	a	szcze-
gólnie	węży	pożarniczych	prenumeratę	
czasopism	strażackich,	druków,	szkole-
nia,	wykonanie	pieczątek,	artykuły	farma-
kologiczne	i	szczepionki	przeciwalergicz-
ne	wydatkowano	kwotę:	5.315,00	zł.

-		opłata	za	energię	elektryczną	i	opał	zuży-
te	do	ogrzewania	garaży	–	6.725,00	zł.

-		na	 zakup	umundurowania	 strażackiego	
wydatkowano	kwotę	13.180,00	zł.

-		zakup	samochodów	strażackich:	samo-
chód	pożarniczy	FORD	Transit	dla	OSP	
Prusinowice	–	30.000,00	zł	 i	samochód	
pożarniczy	 lekki	MERCEDES	 dla	OSP	
Bechcice	–	28.800,00	zł.	

	 Zadania	 inwestycyjne	 stanowią	 kwotę	
138.243	zł	i	są	to:
-		wykonanie	prac	termomodernizacyjnych	
w	OSP	Bechcice	na	sumę	82.567	zł

-	wykonanie	prac	termomodernizacyjnych	
w	OSP	Szydłów	na	sumę	55.676	zł.
Nadmienić	tutaj	należy,	że	w	kosztach	w/w	
inwestycji	 uczestniczył	Wojewódzki	Fun-
dusz	Ochrony	 Środowiska	 i	 Gospodarki	
Wodnej	w	Łodzi.
	 Koszty	związane	z	wykonywaniem	prac	
remontowo	 -	 budowlanych	 w	 obiektach	
strażackich	wyniosły:	77.424,00	zł.
Ważniejsze	z	nich	to:
-		OSP	Orzechów	-	wymiana	okien	i	drzwi,	
ocieplenie	 sufitu	 i	 ścian	 sali	 głównej,	
powieszenie	 płyty	 gipsowej	 na	 suficie	
oraz	wykonanie	prac	malarskich,	położe-
nie	glazury	i	terakoty	w	pomieszczeniach	
kuchennych	-	koszty	wyniosły	9.500	zł,

-		OSP	 Charbice	 -	 budowa	 sanitariatów,	
przeprowadzenie	 kanalizacji	 sanitarnej	
na	 zewnątrz	 budynku,	 założenie	 insta-
lacji	wodociągowej	w	 pomieszczeniach	
sanitarnych,	wyposażenie	 sanitariatów,	
wykonanie	prac	malarskich	oraz	ocieple-

15 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Podsumowanie działalności ochrony
przeciwpożarowej w roku 2006

/dok	na	str.	6/
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Kontynuując	wieloletnią	 tradycję	w	 dniu	 13	 stycznia	 2007r.	
w	OSP	Mirosławice	 druhowie	 strażacy	 z	 terenu	 naszej	 gminy	
uczestniczyli	w	kolejnym	uroczystym	spotkaniu	noworocznycm.	
Gośćmi	spotkania	byli:
-	Poseł	na	Sejm	Andrzej	Biernat
-	Starosta	Powiatu	Pabianickiego	Krzysztof	Habura
-	V-ce	Starosta	Powiatu	Pabianickiego	Irena	Grenda
-	Członek	Zarządu	Powiatu	Pabianickiego	Tadeusz	Rosiak
-	Radny	Powiatu	Pabianickiego	Krzysztof	Pacholak
-	Komendant	Komendy	PSP	w	Pabianicach	Jerzy	Minias
-	Emerytowany	Komendant	PSP	w	Pabianicach	Henryk	Banasiak
-		Prezes	Zarządu	Oddz.	Pow.	Zw.	OSP	RP	w	P-cach	Mieczysław	
Serwa

-		V-ce	Prezes	Zarządu	Oddz.	Pow.	Zw.OSP	RP	w	P-cach	Kazi-
mierz	Manios

Strażackie spotkanie noworoczne

nie	garażu	–	13.628,00	zł.
-		OSP	Wygoda	–	budowa	sanitariatów	oraz	
wszystkie	prace	związane	z	oddaniem	ich	
do	użytku,	remont	pomieszczeń	kuchen-
nych	–	15.272	zł	

-		OSP	Albertów	–	położenie	glazury	i	tera-
koty	 w	 pomieszczeniach	 kuchennych	
budynku	remizy	–	2.350,00	zł.

-	OSP	 Czołczyn	 –	 budowa	 pomieszczeń	
sanitarnych,	 ich	wyposażenie,	założenie	
glazury,	 montaż	 drzwi	 prace	 malarskie	
–	7.000	zł.
	 Z	budżetu	gminy	jednostkom	OSP	przy-
znano	dotacje,	której	ogólna	kwota	stano-
wiła	23.000	zł.	Środki	powyższe	jednostki	
przeznaczyły	 na	 zakup	 umundurowania,	
sprzętu	strażackiego	oraz	bieżące	remonty	
strażnic.
	 Nadmienić	 tutaj	 należy,	 że	wiele	 prac	
w	jednostkach	OSP	strażacy	wykonali	we	
własnym	zakresie.	
	 W	 roku	2006	z	 funduszy	pozyskanych	
w	trybie	ustawy	o	wychowaniu	w	trzeźwo-

ści	i	przeciwdziałaniu	alkoholizmowi	wypo-
sażono	niżej	wymienione	Ogniska	Wycho-
wania	w	Trzeźwości	działające	przy	niżej	
wymienionych	OSP:
-		OSP	Mianów	-	6.505,00	zł	zakup	sprzętu	
sportowego	i	remont	świetlicy,

-		OSP	 Mirosławice	 -	 2.492,00	 zł	 zakup	
sprzętu	sportowego,

-		OSP	Czołczyn	-	2.037,00	zł	zakup	sprzętu	
grającego,

-		OSP	Puczniew	-	1.500,00	zł	zakup	sprzę-
tu	sportowego,

-		OSP	Zdziechów	-	1.500,00	zł	zakup	sprzę-
tu	sportowego,

-		OSP	 Lutomiersk	 -	 1.200,00	 zł	 zakup	
sprzętu	sportowego,

-		OSP	Szydłów	-	1000,00	zł	zakup	sprzętu	
sportowego,

-		OSP	Bechcice	-	1.000,00	zł	zakup	sprzętu	
sportowego.	

	 Wydatki	poniesione	w	roku	2006	z	budże-
tu	gminy	na	ochronę	p.pożarową	stanowią	
kwotę	446.000	zł.

	 W	 Krajowym	 Systemie	 Ratownictwa	
Gaśniczego	są	jednostki	OSP	Lutomiersk,	
OSP	Szydłów	i	OSP	Kazimierz.
	 Jednostki	włączone	do	Krajowego	Syste-
mu	 Ratownictwa	 Gaśniczego	 otrzymały	
w	2006r.	z	budżetu	państwa	dotacje	przy-
znawane	 przez	 Komendanta	 Głównego	
Państwowej	Straży	Pożarnej.	Kwoty	dotacji	
były	następujące:
	 OSP	Lutomiersk	9.000	zł	 -	którą	prze-
znaczono	na	zakup	środków	 indywidual-
nej	ochrony	strażaka,	radiostacji	 i	 innego	
sprzętu.
	 OSP	 Kazimierz	 4.900,00	 zł	 -	 dotację	
przeznaczono	zna	zakup	zestawu	ratowni-
ctwa	przedmedycznego,	dwóch	radiostacji	
i	butów	specjalnych.
	 OSP	Szydłów	4.900,00	zł	-	dotację	wyko-
rzystano	na	wykonanie	prac	remontowych	
w	 budynku	 remizy	 i	 garaży	 samochodo-
wych.

Podsumowanie działalności...            /cd.	ze	str.	5/

-		V-ce	Prezes	Zarządu	Oddz.	Pow.	Zw.OSP	RP	w	P-cach	Jerzy	
Paczkowski

-		Sekretarz	Zarządu	Oddz.	Pow.	Zw.OSP	RP	w	P-cach	Tadeusz	
Nowak

-	Przedstawiciel	Urzędu	Miasta	Konstantynów	Jan	Gnitecki
-	Przewodniczący	Rady	Gminy	Lutomiersk	Tadeusz	Rychlik
-	Wójt	Gminy	Lutomiersk	Tadeusz	Borkowski
-		V-ce	Przewodniczący	Rady	Gminy	Lutomiersk	Zdzisław	Sromecki
-	Radni	Gminy	Lutomiersk
Powitania	zaproszonych	gości	oraz	druhów,	oraz	oficjalną	część	

uroczystości	 prowadził	 dh	 Tadeusz	 Nowak	 -	 Prezes	 Zarządu	
Oddziału	Gminnego	Zw.OSP	RP	w	Lutomiersku,	który	przedsta-
wił	również	sprawozdanie	z	rocznej	działalności	z	zakresu	ochrony	
p.pożarowej.	
Pan	Tadeusz	Borkowski	-	Wójt	Gminy	przedstawił	szczegóło-

wą	informację	dotyczącą	realizowanych	zadań	z	zakresu	ochrony	
przeciwpożarowej,	która	jest	zamieszczona	powyżej	w	obecnym	
wydaniu	gazetki.
Goście	wyrazili	 wdzięczność	 dla	 druhów	 ochotników	 za	 ich	
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Lp. Nazwa jednostki Data zebrania godz. Obsługujący

1. OSP	Albertów 10.03.2007 18 T.	Nowak,	T.	Szczepaniak,	Z.	Sromecki

2. OSP	Babice 10.03.	2007 17 Z.	Pęśko,	W.	Grabowski

3. OSP	Bechcice 06.01.	2007 17 T.	Szczepaniak

4. OSP	Charbice 27.01.	2007 17 Z.	Sromecki,	T.	NowaK,

5. OSP	Czołczyn 11.02.2007 15 J.	Paczkowski,	W.	Grabowski

6. OSP	Franciszków 03.02.2007 18 Z.	Sromecki,	T.	Szczepaniak

7. OSP	Jerwonice 28.01.2007 18 J.	Paczkowski,	Z.	Pęśko

8. OSP	Kazimierz 24.02.2007 17 J.	Paczkowski,	T.	Nowak,	Z.	Sromecki

9. OSP	Lutomiersk 06.01.2007 17 T.	Nowak,	Z.	Sromecki,

10. OSP	Malanów 20.01.2007 17 T.	Nowak,T.	Szczepaniak

11. OSP	Mianów 10.02.2007 18 Z.	Walisiak,	Z.	Sromecki,

12. OSP	Mirosławice 17.02.2007 18 W.	Grabowski,	J.	Łuczak,

13.	 OSP	Orzechów 17.02.2007 17 J.	Paczkowski,	T.	Nowak,	T.	Szczepaniak.

14. OSP	Prusinowice 17.02.2007 18 S.Andrzejczak,	

15. OSP	Puczniew 10.02.2007 18 T.Nowak,

16. OSP	Stanisławów 03.02.2007 18 M.Augustyniak

17. OSP	Szydłów 18.02.2007 18 Z.Sromecki,	J.	Paczkowski,	T.Szczepaniak

18. OSP	Zdziechów 04.02.2007 15 T.Nowak,	Z.Walisiak

19. OSP	Wygoda 03.03.2007 17 J.Paczkowski,	W.Grabowski

Kalendarzyk zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP
z terenu gminy Lutomiersk w roku 2007

poświęcenie	i	wkład	pracy	włożony	w	ochronę	życia	i	mienia	ludz-
kiego.
II	Zjazd	Oddziału	Powiatowego	Związku	OSP	RP
w	Pabianicach
W	dniu	9	grudnia	2006r.	odbył	się	II	Zjazd	Oddziału	Powiato-

wego	Związku	Ochotniczych	Straży	Pożarnych	RP	w	Pabiani-
cach.	Udzielono	absolutoroum	ustępującemu	Zarządowi.	Spo-
śród	8	delegatów	naszego	Zarządu	Oddziału	Gminnego,	którzy	
brali	udział	w	Zjeździe	do	składu	wybranego	na	Zjeździe	Zarządu	
Powiatowego	weszli:
-	dh	Jerzy	Paczkowski	-V-ce	Prezes	Zarządu	Oddz.	Powiatowego
-	dh	Tadeusz	Nowak	-	Sekretarz	Zarządu	Oddz.	Powiatowego
-	dh	Tadeusz	Borkowski	-	członek	Zarządu	Oddz.	Powiatowego
-	dh	Zdzisław	Sromecki	-	członek	Zarządu	Oddz.	Powiatowego
-	dh	Tadeusz	Szczepaniak	-	członek	Zarządu	Oddz.	Powiatowego
-	dh	Czesław	Nowicki	-	członek	Zarządu	Oddz.	Powiatowego.

Podczas	 obrad	 Zjazdu	wysokimi	 odznaczeniami	 resortowy-
mi	odznaczone	zostały	osoby	wspierające	działalność	Zarządu	
Powiatowego.	
Burmistrz	 i	 Wójtowie	 jednostek	 samorządowych	 z	 powiatu	

pabianickiego	w	swoich	wypowiedziach	wyrazili	podziękowanie	
za	dotychczasową	pracę	Zarządu	i	życzyli	jeszcze	owocniejszej	
w	nowej	kadencji.
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SERWIS ROLNICZY

Urząd Gminy Lutomiersk informuje, że będzie udzielana 
dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału 
siewnego. 
Kto	może	ubiegać	się	o	dopłaty?	
O	dopłaty	będą	mogli	się	ubiegać	producenci	rolni	w	rozumie-

niu	ustawy	z	dnia	18	grudnia	2003	roku	o	krajowym	systemie	ewi-
dencji	producentów,	ewidencji	gospodarstw	rolnych	oraz	ewidencji	
wniosków	o	przyznanie	płatności,	lj.	osoby	fizyczne,	osoby	prawne	
lub	jednostki	organizacyjne	nie	posiadające	osobowości	prawnej,	
będące	posiadaczem	gospodarstwa	rolnego.	
Aby	starać	się	dopłatę,	producent	rolny	musi:	
1.	 posiadać	 działki	 rolne,	 na	 których	 uprawia	 rośliny	 objęte	

dopłatami,	o	łącznej	powierzchni	nie	mniejszej	niż	1	ha	(za	działkę	
rolną	uważa	się	zwarty	obszar	gruntu	rolnego,	na	którym	jest	pro-
wadzona	uprawa,	o	powierzchni	nie	mniejszej	niż	0,1	ha,	wchodzą-
cy	w	skład	gospodarstwa	rolnego),	
2.	zużyć	do	siewu	lub	sadzenia	materiał	siewny	kategorii	elitarny	

lub	kwalifikowany:	
a)	zakupiony	od:	
-		przedsiębiorców	wpisanych	do	rejestru	przedsiębiorców	doko-
nujących	obrotu	materiałem	siewnym	albo	

-		podmiotów	prowadzących	obrót	materiałem	siewnym	wpisa-
nych	do	rejestru	rolników,	

b)		wyprodukowany	we	własnym	gospodarstwie	przez	przedsię-
biorcę	wpisanego	do	rejestru	przedsiębiorców	albo	podmiot	
wpisany	do	rejestru	rolników	(w	rozumieniu	przepisów	o	na-
siennictwie	-	Dz.	U.	z	2003	roku,	nr	137,	poz.	1299	z	późno	
zm.).	

Gdzie	należy	złożyć	wniosek	o	dopłatę?
Wniosek	o	dopłatę	powinien	zostać	złożony	we	właściwym	-	

ze	względu	na	miejsce	zamieszkania	lub	siedzibę	producenta	rol-
nego	-	oddziale	terenowym	Agencji	Rynku	Rolnego.	
Terminy	składania	wniosków	zostaną	określone	w	Rozporządze-

niu	Ministra	Rolnictwa	i	Rozwoju	Wsi.	
Dopłaty	do	materiału	siewnego	będą	udzielane	przez	Agencję	

Rynku	Rolnego	w	ramach	pomocy	de	minimis	w	rolnictwie.	
Czym	jest	pomoc	de	minimis?	
Jest	to	rodzaj	pomocy	udzielanej	przez	państwo	zgodnie	z	roz-

porządzeniem	Komisji	(WE)	nr	1860/2004.	Ogólna	kwota	tej	pomo-
cy	nie	może	przekroczyć	3000	EUR,	dla	jednego	producenta	rol-
nego,	w	dowolnie	wyznaczonym	okresie	trzech	lat.	Pułap	ten	jest	
stosowany	bez	względu	na	formę	pomocy	i	jej	cel.	
Producent	rolny,	który	będzie	ubiegał	się	o	dopłatę	do	materia-

łu	siewnego	w	ramach	pomocy	de	minimis	w	rolnictwie,	będzie	
musiał:	
1.	Dołączyć	do	wniosku	oryginał	faktury	zakupu	materiału	siew-

nego	kategorii	elitarny	lub	kwalifikowany	(lub	jej	kopię	potwierdzo-
ną	za	zgodność	z	oryginałem	przez	notariusza	 lub	pracownika	
właściwego	OT	ARR),	pochodzącej	z	okresu:	
-		w	którym	został	wysiany	materiał	siewny	zbóż	lub	roślin	strącz-
kowych,	

-		od	1	września	roku	poprzedzającego	wysadzenie	sadzeniaków		
ziemniaka	do	31	maja	roku	wysadzenia	sadzeniaków	ziemnia-
ka	albo	

Dokument	wydania	z	magazynu	materiału	siewnego	wyprodu-
kowanego	we	własnym	gospodarstwie	(w	rozumieniu	przepisów	

o	nasiennictwie),	wystawiony	w	roku,	w	którym	materiał	ten	został	
wysiany	lub	wysadzony.	
2.	Przedstawić	wszystkie	zaświadczenia	o	udzielonej	pomocy	de	

minimis,	jakie	otrzymał	w	ciągu	3	ostatnich	lat	poprzedzających	
dzień	złożenia	wniosku	o	udzielenie	dopłaty.	
Ponadto,	w	2007	roku	o	dopłaty	do	materiału	siewnego	będą	

mogli	się	również	ubiegać	producenci	rolni,	którzy	z	powodu	suszy	
w	roku	2006	ponieśli	szkodę	w	uprawach	wynoszącą	średnio	nie	
mniej	niż	30%.	Dopłaty	te	nie	mają	charakteru	pomocy	de	minimis	
w	rolnictwie.	
Wysokość	dopłaty	 nie	będzie	mogła	przekroczyć	wysokości	

szkody	(oszacowanej	przez	komisję	powołaną	przez	wojewodę),	
pomniejszonej	o	wysokość	pomocy	przyznanej	na	podstawie	prze-
pisów	o	pomocy	społecznej	dotyczących	szczegółowych	warun-
ków	realizacji	programu	pomocy	dla	gospodarstw	rolnych	w	celu	
złagodzenia	skutków	suszy.	
Producent	rolny,	który	będzie	ubiegał	się	o	dopłatę	do	materiału	

siewnego	w	ramach	tej	pomocy,	będzie	musiał	dołączyć	do	wnio-
sku:
1.	Oryginał	faktury	zakupu	materiału	siewnego	kategorii	elitarny	

lub	kwalifikowany	(lub	jej	kopię	potwierdzoną	za	zgodność	z	ory-
ginałem	przez	notariusza	lub	pracownika	właściwego	OT	ARR),	
pochodzącej	z	okresu:	
-		w	którym	został	wysiany	materiał	siewny	zbóż	lub	roślin	strącz-
kowych;	w	przypadku	materiału	siewnego	zbóż	można	dołą-
czyć	również	 faktury	zakupu	dokonanego	nie	wcześniej	niż	
w	dniu	1	sierpnia	2006	roku,	

-		od	1	września	2006	r.	do	31	maja	2007	r.	w	przypadku	zakupu	
materiału	siewnego	sadzeniaków	ziemniaka	i	wysadzenia	go	
w	2007	roku	

albo	
Dokument	wydania	 z	magazynu	materiału	 siewnego	wypro-

dukowanego	we	własnym	gospodarstwie	(w	rozumieniu	przepi-
sów	o	nasiennictwie),	wystawiony	w	roku,	w	którym	materiał	ten	
został	wysiany	lub	wysadzony;	w	przypadku	materiału	siewnego	
zbóż	można	dołączyć	również	dokument	poświadczający	wydanie	
tego	materiału	z	magazynu	nie	wcześniej	niż	w	dniu	1	września	
2006	roku.	
2.	Kopię	protokołu	oszacowania	szkód	(sporządzonego	przez	

komisję	powołaną	przez	wojewodę)	określającego	wysokość	szko-
dy	w	uprawach,	potwierdzoną	za	zgodność	z	oryginałem	przez	kie-
rownika	ośrodka	pomocy	społecznej.	
3.	Kopię	decyzji	o	udzieleniu	pomocy	społecznej,	potwierdzoną	

za	zgodność	z	oryginałem	przez	kierownika	ośrodka	pomocy	spo-
łecznej.	
W	oparciu	o	zapisy	ustawowe	i	akty	wykonawcze	Agencja	przy-

gotuje	„Warunki	przyznania	dopłat	z	tytułu	zużytego	do	siewu	lub	
sadzenia	materiału	siewnego	kategorii	elitarny	lub	kwalifikowany”	
oraz	 formularze	dokumentów,	które	będą	składane	w	OT	ARR	
przez	producentów	rolnych	ubiegających	się	o	te	dopłaty.	Wnio-
ski	o	przyznanie	dopłaty	będą	dostępne	w	OT	ARR	i	na	stronach	
internetowych	Agencji	Rynku	Rolnego	(www.arr.gov.pl)	po	wejściu	
w	życie	przedmiotowej	ustawy	i	stosownych	rozporządzeń.	
Projekt	ustawy	wprowadzający	mechanizm	dopłat	do	materiału	

siewnego	kategorii	elitarny	lub	kwalifikowany	dostępny	jest	na	stro-
nie	internetowej	Sejmu	RP	www.sejm.gov.pl.

Uwaga! PRODUCENCI ROLNI
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W	dniach	7-8	grudnia	2007	r.	w	Gimnazjum	w	Kwiatkowicach	miał	
miejsce	Festiwal	Close To Other Cultures,	stanowiący	zwieńczenie	
długofalowego	projektu,	realizowanego	przez	tamtejszą	społecz-
ność	szkolną.	Uczniowie	zaproszonych	szkół	podstawowych	oraz	
gimnazjów	(Kwiatkowice,	Lutomiersk),	rywalizując	w	różnorakich	
konkurencjach	artystycznych,	poznawali	kulturę	krajów	Unii	Euro-
pejskiej.	Ponieważ	nad	całością	projektu	czuwały	panie	nauczyciel-
ki	języka	angielskiego	i	był	on	finansowany	przez	fundację	polsko-
amerykańską,	dominującą	formą	wypowiedzi	w	wielu	konkursach	
był	oczywiście	język	angielski.	
Uczniowie	Gimnazjum	im.	Leszka	Czarnego,	przygotowani	przez	

pana	Sławomir	Kułaka,	zaprezentowali	się	znakomicie,	zwycięża-
jąc	w	trzech	spośród	sześciu	rozgrywanych	konkursów,	a	w	trzech	
zajmując	drugie	lokaty.
W	konkursie	na	najciekawszy	dwujęzyczny	album	 tematycz-

ny,	pod	hasłem	„Stolice	Europy”,	pierwsze	miejsce	zajęła	nasza	
drużyna	w	 składzie:	Adam	Adrianowski,	Tomasz	Adrianowski,	
Gabriela	Kaczmarek	(uczniowie	opracowali	album	prezentujący	
stolicę	Irlandii	–	Dublin).	W	dyktandzie	anglojęzycznym	zwyciężyła	
Klaudia	Ziółkowska,	a	tuż	za	nią	uplasował	się	Krzysztof	Cyrulski,	
który	drugą	lokatę	zajął	również	w	anglojęzycznym	konkursie	recy-
tatorskim	(tutaj	czwarta	była	Paulina	Opasińska).	Triumfowaliśmy	
również	w	konkursie	piosenki	anglojęzycznej	–	pierwsze	miejsce	
dla	duetu:	Arletta	Wawrzyniak,	Klaudia	Ziółkowska	oraz	drugie	
dla	zespołu	taneczno-wokalnego	w	składzie:	Arletta	Wawrzyniak,	
Klaudia	Ziółkowska,	Sylwia	Mielczarek,	Izabela	Białasińska,	Beata	
Kozłowska,	Patrycja	Wiaderek.
Uczniowie	naszej	szkoły	uczestniczyli	także	w	drużynowym	qui-

zie	wiedzy	o	Wielkiej	Brytanii,	oraz	w	dużo	szerszym	składzie	(pod	
kierownictwem	pani	Janiny	Olszyńskiej,	pani	Krystyny	Wdówki	
i	pana	Sławomira	Kułaka),	przygotowali	i	zaprezentowali	interesu-
jące	widowisko	teatralno-muzyczne,	przybliżające	wszystkim	goś-
ciom	kulturę	Irlandii.
Nasi	indywidualni	laureaci	otrzymali	nagrody	rzeczowe	w	formie	

książek,	edukacyjnych	programów	multimedialnych	oraz	odtwa-
rzaczy	mp3,	a	szkoła	pomoce	naukowe	do	języka	angielskiego.	
Dwudniowe	wspólne	święto	zaowocuje	z	pewnością	kolejnymi	
kontaktami	między	naszymi	gimnazjami.	

Festiwal
Close To Other CulturesSZKOLENIA

 Na przełomie stycznia i lurego br. odbędą się 
w naszej Gminie szkolenia nakierunkowane na 
rozwój zawodowy i podniesienie kwalifikacji rol-
ników.
	 Głównym	celem	szkoleń	jest	reorientacja	zawodowa	rolni-
ków	i	domowników	oraz	innych	osób	zatrudnionych	w	rolnictwie	
i	tworzenie	dla	nich	szans	do	osiągnięcia	sukcesu	w	działalności	
poza	rolnictwem	(zdobycie	nowego	zatrudnienia	i	wykonywanie	
nowego	zawodu	lub	samozatrudnienie).
	 Projekt	 ten	współfinansowany	 jest	przez	Unię	Europejską	
z	Europejskiego	Funduszu	Społecznego	oraz	przez	Budżet	
Państwa	-	składa	się	z	pięciu	bloków	szkoleniowych:
-	 	blok	I	-	szkolenie językowe	(podstawy	języka	angielskiego	
-	80	godzin),

-	 	blok	II	-	szkolenie komputerowe	(podstawy	obsługi	kompu-
tera	i	Internetu	-	80	godz.),

-	 	blok	III	-	szkolenie	„Moja mała firma”	-	podstawy	prowadze-
nia	własnej	działalności	gospodarczej	-	80	godz.),

-	 	blok	IV	-	szkolenie	„Dobry pracownik”	-	nabycie	umiejętno-
ści	wymaganych	przez	pracodawców	-	80	godz.,

-	 	blok	V	-	szkolenie	„Rynek pracy”	-	40	godzin.
	 Powyższy	moduł	szkoleniowy	jest	bezpłatny.
	 Szkolenia	 te	 odbywają	 się	 w	Gimnazjum	w	 Lutomiersku	
i	uczestniczy	w	nich	14	osób.
	 Wszyscy	uczestnicy	mają	zapewnione	wyżywienie	 (kawa,	
herbata,	ciastka,	obiad).
	 Część	uczestników	z	terenów	najbardziej	odległych	od	miejsca	
szkoleń	otrzyma	każdorazowo	zwrot	kosztów	dojazdu,	a	wszy-
scy	uczestnicy	otrzymają	odpowiednie	certyfikaty	poświadcza-
jące	udział	w	poszczególnych	szkoleniach	oraz	świadectwa	ich	
ukończenia	na	drukach	MENiS.
	 Realizatorem	powyższego	projektu	 szkoleń	 jest	Centrum	
Praktycznej	Edukacji	„MERCANT”	z	siedzibą	w	Łodzi.

Firma REMONDIS
styczeń	-	6,	20
luty	-	3,	17

marzec	-	3,	17,	31
kwiecień	-	14,	28
maj	-	12,	26

czerwiec	-	9,	23
lipiec	-	7,	21

sierpień	-	4,	18
wrzesień	-	1,	15,	29
pażdziernik	-	13,	27
listopad	-	10,	24
grudzień	-	8,	22

Firma SANATOR

luty	-	3,	10
marzec	-	3,	10
kwiecień	-	7,	14
maj	-	5,	12

czerwiec	-	2,	9
lipiec	-	7,	14
sierpień	-	4,	11
wrzesień	-	1,	8

październik	-	6,	13
listopad	-	3,	10
grudzień	-	1,	8

Firma KALWINEK

luty	-	1
marzec	-	1
kwiecień	-	5
maj	-	10

czerwiec	-	5
lipiec	-	5

sierpień	-	2
wrzesień	-	6
październik	-	4
listopad	-	6
grudzień	-	6

Redakcja: Zespół Redakcyjny Urzędu Gminy Lutomiersk.     95-083 Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II 11,     tel 043 677-50-11    mail: ug@lutomiersk.pl
	 Informujemy	wszystkich	korespondentów,	że	przyjmujemy	materiały	do	20-go	każdego	miesiąca	w	formie	elektronicznej.	Redakcja	nie	zwraca	materiałów	nie	
zamówionych	i	zastrzega	sobie	prawo	do	skrótów.
Druk: Drukarnia offsetowa StarCo - Łódź, ul. Kopernika 62, tel. 042 630-51-30                                                  Wydanie zamknięto 31.01.2007 r.

Terminy wywozu nieczystości stałych w 2007r
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W	sierpniu	2006r.	Szkoła	Podstawowa	w	Lutomiersku	otrzyma-
ła	kolejny	tzw.	mały	grant,	przyznawany	szkołom	wiejskim	przez	
Centrum	Edukacji	Obywatelskiej,	w	celu	dofinansowywania	zajęć	
pozalekcyjnych.	Grant	ten	był	nagrodą	za	projekt	majowy	w	2006r.	
zatytułowany	„Dzień	w	kraju	Mieszka	I”,	za	którego	realizację	szko-
le	przyznano	trzecie	miejsce	w	kraju.
Natychmiast	przystąpiliśmy	do	szukania	tematu	dla	nowego	pro-

jektu	spośród	wielu	wybraliśmy	jeden.	Nadaliśmy	mu	tytuł:	„Tak	
tworzy	się	historia.	Dzieciństwo	naszych	rodziców,	dziadków.”
Od	września	trwały	prace	nad	projektem	–	wyszukiwanie	i	przy-

dział	zadań	dla	każdej	z	klas,	gromadzenie	informacji,	wspomnień	
rodziców	i	dziadków,	poszukiwanie	rekwizytów	będących	śladem	
przeszłości,	zakup	materiałów,	zajęcia	wprowadzające	uczniów	
w	tematykę	projektu.	
W	trakcie	prac	nad	projektem,	odbyła	się	wycieczka	warszta-

towo-dydaktyczna	do	Muzeum	Archeologiczno-Etnograficznego	
w	Łodzi	pt.	„Polskie	tradycyjne	zabawy	i	zabawki.”	Uczniowie	z	klas:	
drugiej,	czwartych	i	piątych	wzięli	udział	w	konkursie	na	strojenie	

„Tak tworzy się historia.
Dzieciństwo naszych rodziców, dziadków.”

Szkoa Podstawowa w Lutomiersku

tradycyjnej	choinki,	zorganizowanym	przez	Muzeum,	a	12	stycznia	
2007r.	pojechali	odebrać	przyznane	im	wyróżnienie.
Młodzież	 naszej	 szkoły	 odwiedziła	 również	Muzeum	Miasta	

Pabianic,	by	lepiej	poznać	zwyczaje	i	tradycje	bożonarodzeniowe.
Ostateczne	 podsumowanie	 działań	 nastąpiło	 w	 dniach	 18-

20	grudnia	 2006r.,	 któremu	 przypatrywali	 się	 rodzice	 uczniów	
i	zaproszeni	goście:	dyrektor	Muzeum	Archeologiczno-Etnogra-
ficznego	w	Łodzi	-	p.	Ryszard	Grygiel,	etnograf	z	Muzeum	Miasta	
Pabianic	-	p.	Beata	Borycka,	Wójt	Gminy	Lutomiersk	-	p.	Tade-
usz	Borkowski	i	sekretarz	-	p.	Leszek	Filipiak,	dyrektor	Gminne-
go	Ośrodka	Oświaty	-	p.	Agnieszka	Kiedrzyńska	oraz	przedstawi-
ciele	Rady	Rodziców	i	sponsorzy,	a	także	inne	osoby	związane	z	
naszą	szkołą.	Przyjechali	także	uczniowie	ze	Szkoły	Podstawowej	
w	Szydłowie	z	panią	dyrektor	Marią	Miłosz.
W	 trakcie	 trzech	dni	przeznaczonych	na	ewaluację	projektu,	

odbyły	się	spotkania	z	twórcami	ludowymi,	archeologiem	i	etno-
grafem,	pokazy	haftowania,	robienia	wycinanek	i	darcia	pierza,	gry	
i	zabawy	naszych	rodziców	i	dziadków,	w	których	udział	brali	wszy-
scy	uczniowie.
Ze	 zgromadzonych	 przedmiotów	 powstały:	 izba	mieszkalna	

i	szkolna,	kącik	wycinanek	i	hafciarski,	wystawa	pt.	„Dialog	prze-
szłości	z	 teraźniejszością”.	Zakupiono	 też	produkty	spożywcze	

i	przygotowano	 kącik	 smakosza,	 by	 uczniowie	 i	 goście	mogli	
skosztować	zapomnianych	niemal	już	przysmaków	sprzed	lat.
Warto	dodać,	że	największym	zainteresowaniem	cieszył	się	kon-

kurs	zorganizowany	pod	hasłem:	„Kto	jest	kto?”	Uczniowie	mieli	za	
zadanie	rozpoznać	nauczycieli	naszej	szkoły	na	zdjęciach	z	dzie-
ciństwa.
Efektem	wielotygodniowych	prac	nad	projektem	były	wytwory	

dziecięce	–	albumy,	wykresy,	wystawy	zabawek	i	zdjęć,	tradycyjnie	
przystrojona	choinka,	plakaty,	prezentacje	multimedialne,	pokazy	
scenek	(lekcja	języka	polskiego	i	matematyki,	pokaz	mody	dawnej,	
popisy	taneczne,	muzyczne	i	wokalne).	Uaktualniono	w	tym	czasie	
folder	i	wydano	przewodnik	po	wystawie.
Z	radością	możemy	stwierdzić,	że	główne	cele,	jakie	postawili-

śmy	sobie	i	dzieciom,	zostały	osiągnięte!	Prawidłowe	relacje	dzie-
cka	z	rodziną	i	szkołą,	oparte	na	szacunku	dzieci	do	nauczycieli,	
rodziców	i	dziadków	zostały	uwydatnione	i	wzmocnione,	a	liczba	
zgromadzonych	eksponatów	była	naprawdę	imponująca!	Mamy	
nadzieję,	że	poznanie	uniwersalnej	wartości	dziedzictwa	kulturo-
wego	własnej	miejscowości	i	gminy,	w	oparciu	o	wartości	ponad-
czasowe	zaowocuje	u	przyszłych	pokoleń.

Magdalena Kacprzak
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Styczeń w SP im. Adama Mickiewicza
Styczeń	to	dla	większości	uczniów	czas	wytężonej	pracy,	bo	prze-

cież	półrocze	za	pasem.	By	trochę	osłodzić	ten	trudny	okres	dla	dzieci	
z	naszej	szkoły,	Dyrektor,	Rada	Pedagogiczna	i	Rada	Rodziców	zapla-
nowała	na	17	stycznia	CHOINKĘ	SZKOLNĄ.	
Nie	wystraszyła	nikogo	niezbyt	sprzyjająca	aura	–	dość	silny	wiatr	

i	deszcz,	wszyscy	dopisali:	uczniowie,	rodzice	i	nauczyciele.	Atrakcją	
tegorocznej	zabawy	choinkowej	były	inscenizacje	wybranych	wierszy	
Jana	Brzechwy	wykonane	przez	uczniów	klasy	IV,	V,	 i	VI.	Każdemu	
z	nich	młodzi	aktorzy	nadali	 inną	 formę	wyrazu	artystycznego:	były	
recytacje,	dialogi	poetyckie,	inscenizacje	oraz	piosenki.	Okazało	się,	
że	utwory	Brzechwy	bawią,	 rozśmieszają	 i	uczą	kolejne	pokolenie.	
Kolejną	atrakcją	były	konkursy,	w	których	rywalizowały	między	sobą	
całe	klasy.	Młodsi	uczniowie	musieli	wykazać	się	sprawnością,	gdyż	
przed	nimi	zostało	postawione	zadanie	polegające	na	rzucaniu	do	celu	
–	ćwiczyli	umiejętność	rzucania	śnieżkami.	Po	wielu	trudach	i	znojach	
okazało	się,	że	zwyciężyła	klasa	III,	a	drugie	miejsce	zajęła	klasa	„0”	.	
Starsi	natomiast	ze	względu	na	rozleglejszą	wiedzę	historyczną	musieli	
popisać	się	umiejętnością	wykonania	mumii.	Oczywiście	sprawdzana	
była	umiejętność	„posługiwania	się	papierem	toaletowym”.	Najszybciej	
swoje	zadanie	wykonała	klasa	IV,	ale	jury	stwierdziło,	że	najsolidniej	
okręcony	papierem	został	uczeń	z	klasy	VI.	Po	uhonorowaniu	zwycięz-
ców	tańce	znów	ruszyły	pełną	parą,	na	pewno	była	to	zasługa	pana	
Krzysztofa	Nieoczyma,	który	przygrywał	uczestnikom	zabawy.	
Po	tych	wszystkich	emocjach	dzieci	mogły	nabrać	sił	podczas	słod-

kiego	poczęstunku	przygotowanego	przez	nasze	niezastąpione	mamy.
Tegoroczna	bezśnieżna	i	bezmroźna	zima	dla	większości	dorosłych	

to	mniejsze	rachunki	za	ogrzewanie,	brak	kłopotów	z	odpaleniem	samo-
chodu,	punktualnie	przyjeżdżające	autobusy...	A	dla	dzieci?	No	cóż,	
nie	mamy	się	co	czarować,	dla	naszych	milusińskich	„zima	bez	śniegu	
to	jak	jarzębina	bez	korali	jesienią,	biedronka	bez	kropek,	mama	bez	
uśmiechu	dla	swego	dziecka”	-	są	to	wypowiedzi	uczniów	klasy	V,	któ-
rzy	realizowali	tematykę	zimową	na	lekcji	języka	polskiego.	Aby	jednak	
przynajmniej	na	chwilę	przywołać	Białą	Panią	na	kartki	uczniowskie-
go	zeszytu,	niektórzy	z	nich	napisali	wiersze.	Pewnie	mieli	nadzieję,	
że	„czarując	słowami”,	„otulą	świat	puchową	pierzynką”	przynajmniej	
na	okres	ferii.

Klaudia Palińska
PIĘKNA ZIMA

Gdy za oknem widzisz mróz,
ciepłą kurtkę szybko włóż!
Kiedy śnieg z nieba prószy,
weź też czapkę, bo zmarzną Ci uszy.
Nie zapomnij wziąć też sanek
i zawołać koleżanki.
Zaczyna się czas zabawy,
w śniegu cały świat.
Gdy dom ze śniegu budować można,
w kąt ucieka piłka nożna.
Staw zamarzł i jak lustro wygląda, 
a mama zza okna na dzieci spogląda.
Ziemia białym płaszczem okryta, 
czas zimy radośnie nas wita!

Natalia Karasińska
ZIMA

Przyszła zima biała
i swym mroźnym oddechem świat zaczarowała.
Na oknach namalowała pejzaże
i różnorodne witraże.
Jak dobra wróżka wyczarowała zabawy wkoło, 
aby dzieci bawiły się wesoło.
Świat przykryła białym puchem
i schowała pod śnieżną poduchę.

Agnieszka Twardowska
...

Czapka, kurtka, ciepłe buty
teraz taki ubiór nasz.
Zimnem wieje styczeń, luty,
chyba zimy nadszedł czas.
Lecz wesoło chłód witamy,
śnieg i mróz  - przyjaciel nasz!
Co dzień czapki zakładamy,
więc niestraszny jest dla nas!

Justyna Janiszewska
BIAŁA PANI

Przychodzi do nas każdego roku Biała Pani.
Otula świat białymi gwiazdkami.
W kieszeni mróz przynosi,
tak jak listonosz płatki śniegu roznosi.
Z utęsknieniem na Białą Panią dzieci czekają,
i cieszą się, widząc, 
jak drzewa białymi sznurami szronu otula.
Królowa białymi saniami przyjedzie,
nacieszy bielą oczy ludzi.
Rzuci garść śniegu i mrozu,
rozejrzy się spokojnie po świecie
i cichutko, niezauważalnie odjedzie...

Materiał	zebrała	i	opracowała	J.	Fornalczyk	-	Kocik

Szkoa Podstawowa w Szydowie
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Mimo	dopiero	co	zakończonej	zbiórki	pieniędzy	na	rzecz	osób	
niepełnosprawnych	 „Pomóż	 i	 ty”	 i	 „Góry	 grosza”,	 zebraliśmy	
na	rzecz	Wielkiej	Orkiestry	Świątecznej	Pomocy	kwotę	225,51	zł	
co	w	przeliczeniu	na	jednego	ucznia	daje	2,50	zł.	Nie	jest	to	kwota	
rekordowa	(474	zł	w	roku	ubiegłym),	ale	myślę,	że	możemy	śmiało	
się	nią	pochwalić!.
Zebrane	pieniądze	przekazaliśmy	wolontariuszom	WOŚP	w	dniu	

12	stycznia	na	licytacji,	która	odbyła	się	w	Gimnazjum	w	Lutomier-

Nasze dzieci kolejny raz nie zawiodły!

Dnia14	 stycznia	 2007r.	 po	
raz	kolejny	zagrała	WOSP.	W	
tym	 roku	 zebrane	 pieniądze	
zostaną	przekazane	na	 lecze-
nie	 ofiar	 wypadków,	 naukę	
udzielania	 pierwszej	 pomocy	
oraz	leczenie	cukrzycy.	Ucznio-
wie	 naszej	 szkoły	 tradycyjnie	
jak	 co	 roku	przyłączyli	 się	 do	
akcji.	Przeprowadzili	w	szkole	
zbiórkę	pieniędzy.	Przedstawi-
ciele	samorządu	szkolnego	pod	
kierunkiem	p.	M.	Śmiałkowskiej	
zorganizowali	 licytacje	gadże-
tów	–	osobistych	pamiątek	przy-
niesionych	 przez	 nauczycieli.	
Uzyskane	pieniądze	przekazali	
Wielkiej	Orkiestrze	Świątecznej	
Pomocy.

WOŚP w SP
w Kazimierzu

W	dniu	19	grudnia	2006r.	w	szkole	podstawowej	w	Kazimierzu	
odbyła	się	Wigilia	dla	społeczności	uczniowskiej.	W	uroczystości	
wzięli	udział:	ksiądz	Andrzej	Tańcula	z	Klasztoru	Ojców	Salezjanów	
w	Lutomiersku,	siostra	Janina	Zawadzka	-	dyrektor	Niepublicznego	
Przedszkola	w	Kazimierzu,	p.	Leszek	Filipiak	-	Sekretarz	Gminy	
Lutomiersk,	emerytowani	nauczyciele,	uczniowie	i	przedstawiciele	
Rady	Rodziców.	Spotkanie	wigilijne	zostało	rozpoczęte	misterium	
bożonarodzeniowym	pt.:	,,Głośmy	światu	dobrą	wieść’’,	w	którym	
uczniowie,	przygotowani	przez	p.	I.	Białecką	i	p.	S.	Kowalewską	
przybliżyli	 zgromadzonym	okoliczności	 narodzin	 Jezusa.	Pani	
dyrektor	Anna	Skępska	złożyła	wszystkim	życzenia	i	podzieliła	się	
opłatkiem	z	gośćmi	i	uczniami.	
Zgodnie	z	tradycją	do	szkoły	przybył	Mikołaj	 i	wręczył	paczki	

wszystkim	dzieciom.	Ten	wyjątkowy	dzień	uczniowie	obchodzi-
li	z	należytą	powagą.	Ogólnoszkolne	spotkanie	rozpoczęło	cykl	
spotkań	wigilijnych,	które	uczniowie	poszczególnych	klas	obcho-
dzili	z	wychowawcami	i	rodzicami.	Cel	klasowych	Wigilii	stanowiło	
kultywowanie	polskich	tradycji	świątecznych	obchodzonych	w	gro-
nie	rodziny	i	przyjaciół.

W i g i l i a
Szkoa Podstawowa w Kazimierzu

sku.	Co	roku	uczestniczymy	w	tej	akcji.	Jest	to	bardzo	ciekawy	
sposób	przekazywania	pieniędzy	na	rzecz	WOŚP.	Młodzież	dosko-
nale	się	bawi,	a	jednocześnie	zdobywa	pierwsze	doświadczenia	
w	zakupach	poprzez	 licytację,	które	stają	się	coraz	modniejsze	
szczególnie	na	stronach	internetowych	www.allegro.pl.	Organizato-
rzy	dostarczają	nam	również	innych	rozrywek.	W	tym	roku	wysłu-
chaliśmy	orkiestry	dętej	i	podziwialiśmy,	jak	tańczą	dziewczynki	
i	chłopcy	z	Gminnego	Ośrodka		Kultury	w	Lutomiersku,	bawiliśmy	
się	 razem	z	 zespołem	 „De	Fobia”.	Dziękujemy	organizatorom	
za	wspaniałą	zabawę!

Opracowała Celina Wojtas opiekun SU

Z dniem 29 stycznia 2007r. została udostępniona
do użytku wszystkim zainteresowanym

nowoczesna, spełniająca wszystkie wymogi bezpieczeństwa

S I Ł O W N I A
znajdująca się w Szkole Podstawowej w Kazimierzu.

Zainteresowanych (osoby indywidualne i grupy) 
prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny 0-43 677 60 26

z sekretariatem szkoły do godziny 14.00.
Terminy i godziny zajęć do uzgodnienia.

Istnieje możliwość wejść jednorazowych i zakupu karnetu.
Zajęcia odbywać się będą pod kierunkiem instruktora.
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