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  1)  Wykonano „Modernizację Gminnego Ośrodka Kultury w 
Lutomiersku” o wartości 126.639 zł. Środki finansowe w 
wys. 83.036 zł pochodzą z Sektorowego Programu Operacyj-
nego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowe-
go oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006”, pozostałe 
środki w wys. 43.603,03 zł pochodzą z budżetu gminy.

  2)  W Szkole Podstawowej w Kazimierzu zamontowano kocioł 
gazowy centralnego ogrzewania wraz z osprzętem za kwotę 
34.953 zł.

  3)  Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na „Moderni-
zację budynku gminnego przy ul. Dąbrowskiego 21 w Luto-
miersku. Wykonanie prac budowlanych planowane w 2008 r.

  4)   Z umorzenia pożyczki przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaciągnię-
tej na budowę odcinka sieci wodociągowej Kazimierz – Babi-
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ce w budynku OSP w Kazimierzu zamontowano 2 szt. wrót 
garażowych za kwotę 8.845 zł.

  5)  Wykonano „Termomodernizację budynku OSP w Czołczynie” 
polegającą na:

 -  modernizacji kotłowni gazowej i instalacji c.o. za kwotę 
27.212,10 zł;

 - montażu wrót garażowych za kwotę 4.270 zł;
 -  dociepleniu stropu i robót wewnątrz budowlanych za kwo-

tę 33.684 zł.
  Na w/w zadanie z WFOŚiGW uzyskano pożyczkę w wys. 

32.400 zł.
  6)  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-

nej w Łodzi zaakceptował wnioski o pożyczkę na:
 - „ Przebudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w Kazi-

mierzu” w wys. 449.104,94 zł ;
 - „ Termomodernizację budynku biurowego Urzędu Gminy w 

Lutomiersku” polegającą na dociepleniu ścian zewnętrz-
nych i stropu oraz modernizacji kotłowni w wys. 145.350 zł.

  7)  W kotłowni Szkoły Podstawowej w Szydłowie zamontowano 
2 szt. kotłów podajnikowych centralnego ogrzewania za kwotę 
25 tys. zł.

  8)  Dla jednostki OSP w Mianowie zakupiono lekki samochód 
ratowniczo gaśniczy marki FIAT za kwotę 77.161,91 zł. Środ-
ki w wys. 30.864,76 zł pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  9)   Jednostki OSP w Mianowie, Bechcicach i Kazimierzu otrzy-
mały dofinansowanie po 5.000 zł z Powszechnego Zakładu 
Ubezpieczeń na doposażenie jednostek.

10)  Na zadanie pn. ”Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania 
wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kazimierzu” pod-
pisano umowę z Wojewodą Łódzkim na przyznanie dofinan-
sowania ze środków ZPORR w wys. 458.371,69 zł. Dofinan-
sowanie z budżetu państwa wynosi 61.116,23 zł. Całkowita 
wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.037.463,41 zł.

ROBOTY INWESTYCYJNE I UTRZYMANIOWE
I. Drogi i ulice:
1)  Zakupiono i dostarczono kruszywo na naprawę dróg grun-

towych i szlakowych na terenie gminy w ilości 1.950 ton 
(96.111,60 zł). 

2)  Wykonano część remontów cząstkowych ulic o nawierzchni 
bitumicznej w Lutomiersku i w Kazimierzu oraz dróg gminnych 
Kazimierz -Stanisławów Stary, Puczniew - Mianów (12.200 zł).  

3)  Utwardzono odcinki dróg gruntowych kruszywem drogowym:
 -  I etap - na dł. 3,085 km w miejscowości Babiczki, Mianów, 

Bechcice – Florentynów i Charbice Górne – Madaje Nowe 
za kwotę 208.253,04 zł, na które Gmina otrzymała dotację z 
Urzędu Marszałkowskiego w wys. 45 tys. zł.

 -  II etap - na dł. 1,922 km w miejscowości Jerwonice i Puczniew 

za kwotę 138.692,37 zł, na które Gmina otrzymała również 
dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wys. 45 tys. zł.

4)  Wykonano remonty i przebudowy:
 -  nawierzchni jezdni i odcinka chodnika na ul. Zielonej w Luto-

miersku za kwotę 118.710,64 zł;
 -  nawierzchni odcinka Pl. Kościuszki w Kazimierzu za kwotę 

29.463 zł;
 -  nawierzchni działki gminnej o nr 337 w Lutomiersku (parking 

przy budynku Urzędu Gminy) za kwotę 23.951,78 zł;
 -  nawierzchni drogi gminnej Kazimierz - Zdziechów Nowy - Sta-

nisławów Nowy za kwotę 209.857,11 zł;
 -  odcinka nawierzchni ul. Stodolnianej w Lutomiersku za kwotę 

74.924,01 zł;
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 - nawierzchni ul. Hallera w Kazimierzu za kwotę 30.560,98 zł.
5)  Wykonano „Remont odcinka nawierzchni bitumicznej i chodni-

ka na ul. Klasztornej w Lutomiersku” za kwotę 53.418,63 zł.
6  Wykonano roboty przygotowawcze przy przebudowie targowi-

ska gminnego na działce przy ul. Zielonej w Lutomiersku oraz 
zabezpieczono istniejący budynek za łączną kwotę 39.440 zł.

7)  Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej „Przebudowy 
centrum Lutomierska I etap: przebudowa parku na Pl. Jana w 
Lutomiersku”. Wykonanie zadania w roku 2008.

8)  Wykonano „Remont nawierzchni drogi gminnej 372311 Kazi-
mierz – Babice gm. Lutomiersk” na dł. 2,23 km prowadzone-
go przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Poddębicach. 
Inwestycja została zrealizowana w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego 
ZPORR. Całkowita wartość projektu wynosi 463.571,44 zł, 
dofinansowanie z EFRR stanowi kwota 347.678,58 zł, środki 
budżetu państwa stanowi kwota 46.357,14 zł i środki gminy 
stanowi kwota 69.535,72 zł.

9)  W przetargu nieograniczonym wybrano wykonawcę robót dro-
gowych planowanych do wykonania w roku 2008, a polegają-
cych na przebudowie odcinka nawierzchni ul. Polnej w Kazi-
mierzu i odcinka drogi w Bechcicach.

10)  Za kwotę 52.148,60 zł Gmina Lutomiersk zakupiła materiały 
betonowe na wspólną realizację z Zarządem Dróg Wojewódz-

kich w Łodzi przebudowy odcinków chodnika przy drodze woje-
wódzkiej 710 na ul. 3 - go Maja w Lutomiersku. Wykonanie 
prac w roku 2008.

11)  Sprzętem gminnym wykonano profilowanie głównych dróg 
gruntowych.

12)  Do prac drogowych i porządkowych zakupiono ciągnik rolniczy 
(20.695,40 zł), przyczepę rolniczą (23.000 zł) i dwa pługi do 
odśnieżania dróg (8.900 zł).

II. Mosty, przepusty, rowy
1)  Zakupiono rury betonowe zbrojone przekroju 500mm na napra-

wy awaryjne przepustów drogowych (2.806 zł). 

III. Oznakowanie ulic:
1)  Zakupiono 4 szt. znaków drogowych dla oznakowania robót 

drogowych prowadzonych w terenie (658 zł).
2)  Zakupiono i zamontowano tablice z nazwą miejscowości Kazi-

mierz, Bechcice Parcela, Bechcice Wieś, Bechcice Kolonia i 
tab. kierunkową Bechcice (3.338,90 zł).

3)  Z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń gmina otrzymała dofi-
nansowanie w wys. 3.000 zł na montaż i oznakowanie progów 
zwalniających przy Szkole Podstawowej w Kazimierzu. Całko-
wita wartość zadania wynosiła 7.463,96 zł.

4)  Na wniosek mieszkańców ulicy Klasztornej i Kopernika w Luto-
miersku, zamontowano progi zwalniające na ul. Klasztornej za 
kwotę 2.400 zł.

5) Dla oznakowania dróg zakupiono za kwotę 829,60 zł:
 -  słupki zabezpieczające i znaki ograniczenia prędkości na 

ulicę Głowackiego i Stodolnianą w Lutomiersku.
 - tabliczki z napisem „Droga gminna”.

IV. Różne:
1)  Zakupiono i zamontowano 8 szt. wiat przystankowych PKS za 

kwotę 24.968,34zł zł w celu montażu przy drodze gminnej w 
Babiczkach, drodze powiatowej w Zdziechowie, Charbicach 
Górnych, Szydłowie, Puczniewie, Jeziorku i Woli Puczniew-
skiej oraz przy drodze wojewódzkiej w Antoniewie. 

2)  Zakupiono 4 szt. koszy ulicznych za kwotę 999,96 zł.
  Na bieżąco u zarządców dróg czynimy starania o doprowadze-

nie do dobrego stanu nawierzchni bitumicznych dróg przebie-
gających przez naszą gminę oraz o poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców, kierowców, dzieci poprzez odpowiednie oznako-
wania miejsc niebezpiecznych.

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUTOMIERSKU

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku realizuje zadania 
pomocy społecznej na terenie gminy Lutomiersk. Ośrodek wyko-
nuje zadania własne i zlecone w zakresie pomocy społecznej. 
Ośrodek jest jednostką budżetową gminy finansowaną;
1)  ze środków dotacji celowej ustalanej przez Wojewodę na reali-

zację zadań zleconych,
2)  ze środków budżetu gminy na realizację zadań własnych i zadań 

własnych o charakterze obowiązkowym.
 Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby i rodziny, które znaj-
dują się w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej. Prowadzi pracę 
socjalną w celu pobudzenia aktywności społecznej w zaspokajaniu 
niezbędnych potrzeb życiowych rodzin i osób w celu odzyskania 
zdolności do prawidłowego funkcjonowania w środowisku.
 W celu rozwiązywania problemów społecznych i zapewnienia 
środków na działalność Ośrodek współpracuje z organami admi-
nistracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, 
stowarzyszeniami, jednostkami organizacyjnymi na terenie gminy, 
ZUS i KRUS, kościołem katolickim i innymi kościołami.
 W roku 2007 Ośrodek wsparł finansowo i rzeczowo 208 rodzin. 
130 – ro dzieci korzystało z bezpłatnego dożywiania w szkołach z 

terenu naszej gminy i w 10 szkołach poza terenem gminy.
 Na dożywianie dzieci w szkołach pozyskaliśmy środki z budżetu 
Wojewody w kwocie  28.000 zł, kwota  11.463 zł to środki własne 
gminy przeznaczone na dożywianie dzieci. 
 Dzięki współpracy z Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie w 
Pabianicach otrzymaliśmy 10 skierowań dla dzieci na wyjazd 2 
tygodniowy na kolonie w Zakopanym i 2 skierowania w Góry Świę-
tokrzyskie.
 Tradycją stały się spotkania z Okazji Dnia Seniora, które odby-
wają się, co roku w miesiącu październiku. Od wielu lat współpra-
cujemy z Kołem Emerytów i Rencistów w Lutomiersku i Związkiem 
Kombatantów.
 Również od kilku lat organizowana jest Wigilia dla osób niepeł-
nosprawnych i samotnych, która rozpoczyna się mszą świętą w 
klasztorze Salezjanów. W 2007 r. spotkanie takie odbyło się 19 
grudnia.
 Po mszy goście i osoby zaproszone udali się na wigilijną wiecze-
rze. Na zakończenie spotkania wręczano upominki, które ufundo-
wane są przez Pana Wójta Gminy Lutomiersk. 

Sporządził: D. Pabjańska
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 Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku zajmuje się animacją 
kultury wśród mieszkańców naszej Gminy, jest to główny cel dzia-
łalności Ośrodka Kultury. Skupia on pod swoim dachem środowiska 
muzyków, plastyków, tancerzy, aktorów, którzy tworzą zespoły oraz 
grupy zainteresowań, które swymi działaniami rozwijają zaintere-
sowania młodzieży jak i dorosłych. Występy tych grup uświetniały 
uroczystości nie tylko lokalne, ale także o zasięgu wojewódzkim 
jak i ogólnopolskim.
 W 2007 r. w Gminnym Ośrodek Kultury działały grupy zaintereso-
wań, które przeszły szereg przeobrażeń, zostały wyposażone także 
w niezbędne instrumenty i materiały potrzebne dla ich rozwoju. 
 Formy wypracowane to grupy zainteresowań, takie jak:
-  Nauka tańca nowoczesnego hip-hop i break dance; z małego 

zespołu powstały trzy grupy w różnych przedziałach wieko-
wych.

- Nauka gry na gitarze
- Nauka gry na keyboardzie 
-  Nauka gry na instrumentach dętych głównie dla potrzeb orkie-

stry dętej.
-  Przy Gminnym Ośrodku Kultury działa Big Band, który dał już 

wiele występów uświetniając okolicznościowe imprezy.
-  Ponadto działa pod skrzydłami Domu Kultury zespół folklo-

rystyczny „Szycha” – uświetniając swoimi występami gminne 
uroczystości. We wrześniu zespół brał udział w Jarmarku Woje-
wódzkim na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. W październiku zespół 
występował w Republice Węgierskiej w partnerskim mieście 
Romany na Święcie Wina.

-  W marcu 2006 r. zapoczątkował swoje działania zespół Hit 
Machine grający muzykę pop rockową, który dał pierwszy 
występ na Dniach Lutomierska.

-  We wrześniu natomiast rozpoczęły się próby nowego zespo-
łu Lutek Jazz Band, który już w listopadzie na XV spotkaniach 
muzyków jazzowych Południowej Polski zdobył wyróżnienie. 

-  Orkiestra Dęta GOK swoją muzyką podnosi rangę każdej impre-
zy, uroczystości świeckich czy też kościelnych. W 2007 r. orkie-
stra zagrała na Rezurekcji, uroczystościach Świętego Floria-
na, Bożym Ciele, Dniach Lutomierska i Dożynkach Gminnych 
w Szydłowie. Brała udział w Powiatowym Przeglądzie Orkiestr 
Dętych w Pabianicach oraz Jarmarku Wojewódzkim w Łodzi. Ze 
względu na powiększającą się liczbę młodych muzyków poczy-
niono zakupy niezbędnych instrumentów, aby orkiestra mogła 
się prawidłowo rozwijać i być chlubą naszej Gminy. W dniach 

DZIAŁALNOŚĆ
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUTOMIERSKU

05-09.02.2007 r. dla członków Orkiestry Dętej zorganizowane 
zostały warsztaty muzyczne w Zakopanem. W czasie warszta-
tów odbywały się codziennie ćwiczenia. Członkowie Orkiestry 
mieli okazję nie tylko na szlifowanie swoich umiejętności instru-
mentalnych, ale także na wypoczynek przy wspaniałej zabawie. 
Kompleksowe i zintegrowane ćwiczenia Orkiestry Dętej wpłynę-
ły niewymiernie na podniesienie kunsztu muzycznego. Należy 
także wspomnieć o aspekcie wychowawczym. Takie twórcze 
spędzenie czasu poprzez uczestnictwo w zajęciach artystycz-
nych rokuje dobrze na przyszłość tej młodej Orkiestry, która jest 
ważną wizytówką Gminy Lutomiersk.

 W sali widowiskowej Ośrodka Kultury organizowany był Dzień 
Dziecka, Dzień Nauczyciela, Dzień Seniora, Mikołajki, Jasełki 
Bożonarodzeniowe. Oprócz przedstawień, okolicznościowych 
akademii zabaw dla dzieci odbywało się wiele spotkań, szkoleń, 
zebrań i pogadanek jak i kiermaszy, które służyły naszej gminnej 
społeczności.
 Przy GOK w Lutomiersku działa również Gminna Biblioteka Pub-
liczna w Lutomiersku. W 2007 r. zakupiono wiele nowych pozycji, 
które uzupełniły księgozbiór naszej biblioteki. Środki pochodziły z 
Ministerstwa Kultury jak też z budżetu Ośrodka Kultury. 
 Funkcjonuje program IKONKA, który wzbogacił bibliotekę o sta-
nowiska komputerowe umożliwiające dostęp do Internetu. Cała 
biblioteka została przeorganizowana, uzyskując znaczną część 
powierzchni, która wykorzystana jest na czytelnię. 
 Dostęp do Internetu oferuje również Gminne Centrum Informacji, 
które również pomaga mieszkańcom naszej Gminy wszechstron-
ną pomoc w zakresie poszukiwania pracy, doradztwa i pomocy w 
wypełnianiu wniosków unijnych. 
 Osobną jednak bardzo ważną gałęzią działalności Gminnego 
Ośrodka Kultury w Lutomiersku jest dbanie o należyty stan tech-
niczny budynku, który z roku na rok jest modernizowany i popra-
wiana jego estetyka.

 W pierwszym półroczu 2007 r. przeprowadzony był remont 
Ośrodka Kultury w części holu, korytarzy, sanitariatów, schodów 
wejściowych. Sala widowiskowa, jak i pomieszczenia, w których 
odbywają się zajęcia z młodzieżą, zostały doposażone w niezbęd-
ny sprzęt. Sale prób również zmodernizowano podnosząc ich 
estetykę i funkcjonalność. Wykonano wiele prac hydraulicznych 
związanych z wymianą przeciekających grzejników jak i bieżącej 
konserwacji. Dokonano naprawy przeciekającego dachu i orynno-
wania, zabezpieczając budynek przed opadami atmosferycznymi.
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 Wydatki poniesione w roku 2007 na 
ochronę p.pożarową  stanowią kwotę 
401.308 zł
Na powyższe wydatki składają się  niżej 
wymienione koszty.
Wynagrodzenia kierowców w skład, któ-
rych wchodzą ryczałty, 13-ta pensja, wyna-
grodzenia, składki ZUS i inne pochodne 
od wynagrodzeń oraz  składki na PFRON i 
odpisy na  Fundusz zakładowy.
Utrzymanie pojazdów pożarniczych i moto-
pomp w skład, których wchodzą: paliwo, 
części samochodowe, naprawy pojazdów,  
samochodów ubezpieczenia pojazdów, 
przeglądy techniczne.
 Większe inwestycje wykonane w  budyn-
kach strażackich:
 OSP Wygoda - wymiana stolarki okien-
nej i drzwiowej,
 OSP Czołczyn - termomodernizacja 
budynku, odnowienie sali głównej w remi-
zie, zainstalowanie centralnego ogrzewa-
nia, wymiana wrót,
 OSP Szydłów - instalacja centralnego 
ogrzewania i sprawy remontowo-malar-
skie,
 OSP Babice - odnowienie sali głównej 
w  budynku remizy, położenie terakoty i 
glazury, wykonanie elewacji i inne prace 
remontowo-malarskie,
 OSP Puczniew - wymiana pokrycia 
dachowego na budynku remizy,
 OSP Lutomiersk - zakup pieca central-
nego ogrzewania,
 Wykonano także mniejsze prace 
remontowo-malarskie, naprawa pokryć 
dachowych, wymiana oświetlenia, płoże-
nie terakoty i glazury, ogrodzenia w wielu 
remizach strażackich.
 Nadmienić tutaj należy, że wiele prac 
w jednostkach OSP strażacy wykonali we 
własnym zakresie przy udziale własnych 

środków finansowych  pozyskanych z pro-
wadzonych działalności.
 Powiedzieć tutaj trzeba, że większe 
główne remonty budynków strażackich 
zostały ogólnie już zakończone.
 Nie znaczy to, że zrobione zostało 
już wszystko. Na pewno jest przed nami 
jeszcze wiele napraw i remontów, które 
będziemy wykonywać według potrzeb i 
możliwości na bieżąco.
 Zakupiono też wiele mundurów wyj-
ściowych, środków ochrony indywidualnej 
strażaka oraz sprzętu pożarniczego.
 W czerwcu  ubiegłego roku zakupiony 
został samochód pożarniczy FIAT DUCA-
TO  dla OSP Mianów. W kosztach zakupu 
pojazdu uczestniczyli  Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi i Gmina Lutomiersk
 Natomiast w listopadzie 2007 r. roz-
trzygnięto przetarg na zakup średniego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 
OSP Lutomiersk (fot.). 
 Samochód finansowany będzie przez 
Zarząd Główny Związku OSP, Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Łodzi i Gminę Lutomiersk.
 W wydatkach inwestycyjnych Gminy na 
rok 2008 została zabezpieczona kwota na 
zakup lekkiego samochodu pożarniczego 
dla OSP Wygoda.
 Z funduszy pozyskanych w trybie usta-
wy o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi wyposażono w 
sprzęt sportowy 6 Ognisk Wychowania w 
Trzeźwości działających przy OSP. 
W kolejnych latach zachodzi potrzeba 
podejmowania działań celem dalszej 
wymiany samochodów pożarniczych oraz 
wyposażenia jednostek w środki ochrony 
indywidualnej strażaka  i sprzęt p.pożarowy 
mając tu szczególnie na uwadze jednostki 
włączone do KSRG.
 Podobnie jak w latach ubiegłych dru-
howie licznie uczestniczyli w świętach i 
uroczystościach  takich jak Św. Florian, 
Strażacka Majówka Powiatowa, której to 
byliśmy gospodarzami, Dożynki Gminne.
 W lipcu odbyły się gminne zawody spor-
towo - pożarnicze, w których rywalizowały 
2  Kobiece Drużyny Pożarnicze i 15 jedno-
stek seniorów.
 W powiatowych zawodach sportowo-
pożarniczych nasze druhenki sklasyfiko-
wały się na pierwszych miejscach.
Jednostki włączone do KRSG brały udział 
w Powiatowych Manewrach Pożarni-
czych.

DZIAŁALNOŚĆOCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
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W roku 2007 realizowane były następujące przedsięwzięcia:
1.  Podjęto ścisłą współpracę z instytucjami obsługującymi rolni-

ctwo, co przyczyniło się do zorganizowania licznych spotkań i 
szkoleń dla rolników naszej Gminy. W miarę potrzeb były orga-
nizowane spotkania z przedstawicielami min:

-  Agencji Rynku Rolnego, gdzie omawiano min. sprawy dotyczące 
kwotowania produkcji mleka, przyznawania indywidualnej kwoty 
mlecznej,

-  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – omawiano 
sprawy dotyczące dopłat bezpośrednich, obowiązków posiada-
czy zwierząt w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, pozy-
skiwania funduszy unijnych,

-  Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, którzy omawiali sprawy 
z zakresu wymagań dotyczących higieny pasz, zagrożenia pta-
sia grypą, zwalczania chorób zakaźnych, badania zwierząt.

- Centrali Nasiennych i Łódzkiej „AGROMY”,
- Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
-  Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który prowadził 

szkolenia z zakresu „Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej”.
2.  Corocznym zwyczajem pracownicy Urzędu Gminy udzielali 

wszelkiej pomocy mieszkańcom Gminy w zakresie: 
-  wypełniania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do 

gruntów rolnych,
- rent strukturalnych,
- ułatwianiu startu młodym rolnikom,
-  i innych programów unijnych, pozwalających uzyskać fundusze 

unijne w sektorze rolnictwa.
3.  Zorganizowano kurs chemizacyjny dla osób stosujących środki 

ochrony roślin oraz nabywających środki zaliczane do bardzo 
toksycznych i toksycznych. W kursie brali udział zarówno rolnicy 
z naszej Gminy jak i z gmin ościennych.

4.  Dla rolników tutejszej Gminy zorganizowano wyjazd na Między-
narodową Wystawę Rolniczą AGRO SHOW 2007.

5.  Na przełomie m-ca stycznia i lutego zorganizowane zostało w 
naszej Gminie szkolenie w ramach projektu „ROLNIK POTRA-

FI – rozwój zawodowy i podniesienie kwalifikacji zawodowych”. 
Rolnicy szkolili się w zakresie języka angielskiego, komputerów 
i internetu, działalności gospodarczej i rynku pracy.

6.  W wyniku przeprowadzonych negocjacji z Instytutem Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – udało się zakwali-
fikować następujące obręby geodezyjne do Obszarów o Nieko-
rzystnych Warunkach Gospodarowania.

  Są to: Albertów, Babiczki, Franciszków, Madaje Nowe, Stanisła-
wów Nowy, Orzechów, Wrząca, Zalew, Żurawieniec-Leonów.

  Podstawową funkcją działania ONW jest wsparcie gospodarstw 
na terenach zagrożonych wyludnianiem oraz zapobieganie 
degradacji krajobrazu w wyniku odłogowania gruntów najsłab-
szych. Zadaniem płatności ONW jest stworzenie warunków 
sprzyjających utrzymaniu produkcji rolniczej na obszarach mar-
ginalnych pod względem demograficznym oraz potencjału pro-
dukcyjnego wynikającego z naturalnych ograniczeń siedlisko-
wych. Płatność ONW rekompensuje trudne warunki do produkcji 
rolnej.

7.  W roku 2007 na terenie Gminy wystąpiła klęska spowodowana 
„Wymarznięciem”, która spowodowała olbrzymie straty w upra-
wach sadowniczych. Ciepła zima przyczyniła się do szybszego 
pojawienia się kwiatów (ok. 2 tygodni wcześniej) na drzewach 
a mróz sprawił, iż nie zawiązały się z nich owoce – nastąpiło 
zniszczenie kwiatów i zawiązków owoców. Zbiory jabłek, wiśni, 
czereśni, śliwek i brzoskwiń były znikome.

  Komisja – powołana przez Wójta Gminy Lutomiersk – dokonała 
lustracji plantacji sadów i stwierdziła, iż powyższa klęska spo-
wodowała straty na 23,72 ha a wysokość strat powstałych w 
poszczególnych gospodarstwach sięgała kwoty 89.000 zł.

8.  Gmina podpisała umowę z Firmą „HETMAN” na nieodpłatny 
odbiór i utylizację padłych zwierząt z gospodarstw rolnych z 
terenu naszej Gminy.

9.  W 2007 r. została podpisana umowa z Hotelem dla Zwierząt w 
Łodzi dotycząca zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.

Lp. Ognisko Wychowania w Trzeźwośc
działające przy (nazwa jednostki)

Dofinansowanie
Ognisk ogółem

(w zł)

W tym na wypoczynek letni i zimowy
dla dzieci pochodzących z rodzin 
dotkniętych uzależnieniem (w zł)

W tym na zakup sprzętu
sportowego

i wyposażenia Ogniska (w zł)
1. Gimnazjum w Lutomiersku 18.509,30 6.748,00 11.761,30

2. Szkole Podstawowej w Lutomiersku 15.829,66 7.830,20 7.999,46

3. Szkole Podstawowej w Kazimierzu 15.158,33 4.209,20 10.949,13

4. Szkole Podstawowej w Szydłowie 12.407,75 4.115,00 8.292,75

5. OSP Lutomiersk 2.000,00 2.000,00 -

6. OSP Mirosławice 1.012,14 - 1.012,14

7. OSP Czołczyn 3.000,00 - 3.000,00

8. OSP Bechcice 1.783,26 - 1.783,26

9. OSP Zdziechów 988,35 - 988,35

10. OSP Mianów 4.320,75 - 4.320,75

11. OSP Orzechów 2.502,50 - 2.502,50

         Razem: 77.512,04 24.902,40 52.609,64

I. Kwota osiągnięta z tytułu wydawania i korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2007 r. wyniosła – 80.000 zł.
II. W ramach tych środków prowadzone były działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii 
(objęte Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii) - wg poniższego zestawienia:

III. Pozostała kwota przeznaczona została na sprawy związane z leczeniem odwykowym osób uzależnionych oraz na diety dla członków 
Gminnej Komisji i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

ZADANIA ZREALIZOWANE W ROLNICTWIE

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII
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SZKOLNICTWO

Szkoła Podstawowa
im. Orła Białego w Lutomiersku

· W czytelni szkolnej funkcjonuje Internetowe Centrum Informa-
cji Multimedialnej, zakupiono biurka i fotele. W grudniu otrzyma-
liśmy z MEN kolejne nowe komputery (łącznie mamy 8 stanowisk 
komputerowych). Obdywały się tu zajęcia edukacji czytelniczo 
– medialnej według autorskiego programu, zajęcia wyrównawcze 
dla uczniów, lekcje przedmiotowe, prezentacje multimedialne efek-
tów samodzielnych prac uczniów (ewaluacje projektów edukacyj-
nych). 
·  Utworzono nową pracownię informatyczną (10 stanowisk dla 

uczniów, drukarka, skaner, laptop, projektor), zakupiono biurka, 
fotele i szafki pomocnicze.

·  Zorganizowano w pokoju nauczycielskim stanowisko kompute-
rowe dla nauczycieli z dostępem do Internetu.

·  Wzbogacono księgozbiór biblioteczny - lektury, literatura  dla 
młodzieży oraz metodyczna dla nauczycieli.

·  Zakupiono meble do dwóch sal, stoliki i krzesełka do jednej sali, 
regały biblioteczne dostosowano dla młodszych dzieci, pozyska-
no od sponsora stoliki i krzesła do jednej sali.

·  Pomalowano pięć sal lekcyjnych, w tym dwie sale zostały poma-
lowane przez rodziców, zakupiono wykładzinę do dwóch sal.

·  Uczniowie uzyskali III miejsce w powiatowym konkursie Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogowego w Pabianicach oraz I, II i III miejsce w 
Gminnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej i VI miejsce w powiecie.

·  Na terenie szkoły dla uczniów klas IV przeprowadzono po raz 
pierwszy sprawdzian praktyczny na kartę rowerową (ćwiczenia 
praktyczne jazdy rowerem odbywały się w trakcie zajęć wycho-
wania fizycznego).

· Opracowano plan ewakuacji szkoły.
·  Uaktualniono statut o nowe przepisy dotyczące powołania nowej 

Rady Rodziców, bezpieczeństwa uczniów podczas zajęć eduka-
cyjnych, wychowawczych  i opiekuńczych.

·  Powołano koordynatora do spraw bezpieczeństwa i przydzielo-
no mu zakres zadań.

·  Przeszkolono wszystkich nauczycieli i pracowników w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

·  Zorganizowano stanowisko komputerowe dla uczniów w  świet-
licy.

·  Prowadzono zajęcia dodatkowe (nieodpłatne): koła przedmio-
towe, zainteresowań, zajęcia fakultatywne oraz kluby strażaka 
i europejski (uczniowski klub sportowy finansowany był z środ-

 Podsumowując rok 2007 pragniemy 
przypomnieć naszym Czytelnikom najważ-
niejsze wydarzenia minionego roku w luto-
mierskiej oświacie.
 W styczniu 2007 r. udostępniona została 
do użytku nowoczesna siłownia w Szkole 
Podstawowej w Kazimierzu. 
 Dnia 1 lutego 2007 r. - w wyniku przepro-
wadzonego konkursu na stanowisko dyrek-
tora Gimnazjum im. Leszka Czarnego w 
Lutomiersku stanowisko objął Pan mgr inż. 
Andrzej Stasiak.
 W ramach współpracy między Gminą 
Lutomiersk a Gminą Romhány w roku 2007 
w dniach 7 - 11 maja 2007 r. gościliśmy w 
naszej gminie kolejny już raz młodzież z 
Węgier.
 W dniach 4 - 8 czerwca 2007 r. w ramach 

rewizyty uczniowie ze szkół z terenu naszej 
gminy mieli okazję poznać kraj swoich 
węgierskich kolegów.
 Okres wakacji to czas przeprowadzenia 
szeregu prac remontowych w szkołach.
 W Gimnazjum w Lutomiersku pomalo-
wano hole, część korytarzy, klatki schodo-
we, szatnię przy sali gimnastycznej. Prze-
prowadzona została konserwacja okien sali 
gimnastycznej, wykonano także remont 
obróbki blacharskiej kominów i ogniomu-
rów na budynku Gimnazjum. 
 W Szkole Podstawowej w Lutomiersku  
pomalowano górny korytarz, oraz pomiesz-
czenie centrum multimedialnego przy 
bibliotece.
 W Szkole Podstawowej w Kazimierzu  
wykonano remont części dachu na starej 

części budynku, usunięto uszkodzenia na 
dachu budynku łącznika sali gimnastycz-
nej.
 W Szkole Podstawowej w Szydłowie 
dokonano wymiany dwóch piecy central-
nego ogrzewania, przeprowadzono także 
remont zadaszenia nad wejściem do szkoły.
 We wszystkich szkołach w minionym 
roku odbyły się kontrole Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego. Nadzór 
nie stwierdził poważniejszych uchybień w 
zakresie regulowanym prawem budowla-
nym. Budynki szkół utrzymane są w nale-
żytym stanie technicznym i estetycznym.
 Szczegółowe informacje o działalności 
każdej ze szkół przedstawiamy w Kalenda-
riach.

ROK 2007 W SZKOŁACH
GMINY LUTOMIERSK

ków organu prowadzącego). Oferta i organizacja tych zajęć była 
uzależniona od chęci i deklaracji uczestnictwa w nich uczniów i 
zgody rodziców. Oprócz tego uczniowie trzech  klas młodszych 
i dwóch klas starszych korzystali z zajęć płatnych na pływalni w 
Aleksandrowie Łódzkim (koszty przewozu pokrywał organ pro-
wadzący).

·  Zorganizowano akcje: ekologiczne „Sprzątanie świata”, chary-
tatywne „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”, jasełka w Kościele 
Parafialnym w Lutomiersku oraz liczne wyjazdy do kin, teatrów, 
planetarium, na wystawy do muzeum, wycieczki oraz Zielone 
szkoły. 

·  Dbano o obrzędowość i tradycje szkoły – odchodzono I rocznicę 
nadania szkole imienia Orła Białego.

·  Zespół wokalny „Orliki” brał udział w konferencji zorganizowanej 
przez Kuratorium Oświaty  w Łodzi pt. „W trosce o patriotyzm 
przyszłości”, szkoła prezentowała swoje dokonania w zakresie 
wychowania patriotycznego – wystawiono ekspozycję, która cie-
szyła się dużym zainteresowaniem.

·  Redagowano gazetkę szkolną „Lutomierski Informator Szkolny 
(LIS - ek)”.

·  Współpracowano z redakcją lokalnej gazety, gdzie systematycz-
nie zamieszczano artykuły z działalności szkoły.

·  Uczniowie klas IVa , Va, VIa  uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji 
„Uczniowie z klasą”, zdobyli tytuł „Ucznia z klasą” i otrzymali 
dyplomy.

·  Prowadzono i systematycznie aktualizowano szkolną stronę 
internetową oraz kroniki szkoły, Samorządu Uczniowskiego i 
świetlicy.

·  Zdecydowana większość rodziców uczestniczyła w zebraniach 
i konsultacjach . We wszystkich klasach młodszych  i starszych 
odbywały się lekcje otwarte bądź uroczystości z udziałem rodzi-
ców.

·  Zorganizowano spotkania rodziców i dzieci z logopedą i psycho-
logiem (psycholog p. Bożenna Krajewska - Bicz pełni dyżur w 
szkole jeden raz w miesiącu).

·  Opracowano szczegółową analizę i interpretację wyników 
sprawdzianu zewnętrznego oraz porównano wyniki sprawdzia-
nu zewnętrznego z osiagnięciami uczniów w szkole.

·  Przeprowadzono od września 2007r.: wstępną interdyscypli-
narną diagnozę rozwoju uczniów klas pierwszych, sprawdziany 
oceniające poziom wiedzy i umiejętności na początku II etapu 
edukacyjnego (j. polski, matematyka), trzy próbne sprawdziany 
dla uczniów klas VI z dokładną analizą (zdiagnozowano przy-
czyny trudności).
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·  Opracowano cztery indywidualne programy edukacyjne dla ucz-
niów z orzeczeniami. 

·  Zaplanowano i prowadzono zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne 
według opracowanych programów autorskich i planów działań 
(12). Zajęcia odbywały sie w postaci różnych form pracy (indy-
widualnej, zespołowej, zbiorowej, w małych grupach zadanio-
wych) rozwijających zainteresowania i zdolności uczniów.

·  15 listopada odbyła się  ewaluacja projektu edukacyjnego „Witaj-
cie w Bullerbynowie” z okazji setnej rocznicy śmierci Astrid Lind-
gren. Zaproszenie do Bullerbynowa przyjęli: muzycy z Amba-
sady Szweckiej, p. Wizytator Halina Cyrulska, p. Marek Lipiec 
z rodziną z WODN, p. Anna Hartleb z Powiatowego Ośrodka 
Metodycznego, p. Krzysztof Pacholak – radny powiatowy, księ-
ża: Franciszek Jaciubek, Arek Piotrowski, Andrzej Chmielecki, 
przedstawiciele organu prowadzącego: p.Wójt Tadeusz Borkow-
ski, p. Sekretarz Leszek Filipiak, p. Skarbnik Ewa Duszyńska, 
p. dyr. GOOś Agnieszka Kiedrzyńska oraz inni. Telewizja Łódź 
i Radio Łódź wielokrotnie prezentowały elementy naszego pro-
jektu. 

·  W ciągu roku dokonano czterech przeglądów szkoły, w tym 
jeden z udziałem inspektorów nadzoru budowlanego.

·  W grudniu przeprowadzona została wizytacja zewnętrzna z 
udziałem dwóch wizytatorów organu nadzoru pedagogicznego 
Kuratorium Oświaty w Łodzi wraz z przedstwicielem Minister-
stwa Edukacji Narodowej z Warszawy. Badano między innymi: 
plan nadzoru dyrektora szkoły oraz organizację zarządzania pla-
cówką (zostaliśmy wytypowani jako jedna z trzech najlepszych 
szkół podstawowych województwa łódzkiego, w tym jako jedyna 
szkoła wiejska). 

Gimnazjum
Styczeń
- Dzień Patrona.
Luty
- Zabawa Karnawałowa.
Kwiecień
-  koncert z okazji drugiej rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana 

Pawła II w kościele parafialnym w Lutomiersku,
- Egzaminy gimnazjalne.
Maj
-   spektakl teatru szkolnego z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 

3 Maja - uroczystość środowiskowa,
- Zielona Szkoła - Beskid Sądecki.
Czerwiec
-  Dzień Sportu,
- Uroczyste zakończenie roku klas trzecich,- 
- Zakończenie roku szkolnego.
Wrzesień
- rozpoczęcie roku szkolnego 2007/2008
Październik
- uroczysty koncert z okazji Dnia Papieskiego
Listopad
-  przedstawienie teatru szkolnego „A to Polska właśnie” - uroczy-

stość środowiskowa z okazji Święta Niepodległości.
Grudzień
- Mikołajki, Wigilia szkolna.

Szkoła Podstawowa
im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu
 Zadanie szkoły oprócz zapewnienia bezpieczeństwa wycho-
wankom stanowi wszechstronny rozwój psycho - fizyczny mający 
na celu przygotowanie dzieci do prawidłowego funkcjonowania w 
społeczeństwie. Dyrekcja i nauczyciele we współpracy z rodzicami 
podejmują różnorodne i wszechstronne działania przygotowujące 
swoich uczniów do życia społeczno – obywatelskiego w zjedno-
czonej Europie. Aby zrealizować ten cel uczniowie pod czujnym 
okiem wychowawców rozwijają swoje zainteresowania i umiejęt-

ności oraz poszerzają wiedzę. Z zapałem uczestniczą w kołach 
zainteresowań (muzycznym, informatycznym, historycznym, 
matematycznym, przyrodniczym, plastycznym). Dzieci z klas I-III 
uczęszczają na pływalnię do Aleksandrowa Łódzkiego. Dziewczęta 
i chłopcy nabywają nowe doświadczenia pełniąc różnorodne funk-
cje w samorządzie uczniowskim, pracując w sklepiku szkolnym i 
bibliotece, redagując gazetkę „Szkolne Wieści’’, tworząc asystę 
kościelną, zespół taneczny. Biorą udział w projekcie edukacyjnym 
„Sesja z plusem’’. Dla uczniów organizowane są szkolne i między-
szkolne rozgrywki i turnieje sportowe. Uczniowie poznają dziedzi-
ctwo narodowe i walory przyrodniczo – geograficzne uczestnicząc 
w wycieczkach turystyczno – krajoznawczych. W sposób praktycz-
ny przyswajają sposoby ochrony przyrody uczestnicząc w lekcjach 
w terenie. 
 W szkole prowadzone są zajęcia popołudniowe. Mają one na 
celu wdrażanie uczniów do aktywnego trybu życia i nauczenie właś-
ciwego wykorzystywania czasu wolnego (bez używek i przemocy). 
Dziewczęta klas IV –VI uczęszczają na zajęcia siatkówki. Wszyscy 
chętni uczniowie biorą udział w zajęciach taneczno – wokalnych 
i zabawach ruchowych. W każdy piątek dzieci grają z księdzem 
Andrzejem Chmieleckim - Proboszczem Parafii Kazimierz w piłkę 
nożną i ręczną.

Kalendarium roku 2007 w szkole:
Styczeń
- Zabawa karnawałowa.
-  Spotkania uczniów z dziadkami i babciami z okazji Święta Babci 

i Dziadka.
Luty
- Odwiedziny delegacji Samorządu Węgierskiej Gminy Romhany.
Marzec 
- Dzień Samorządności - Pierwszy Dzień Wiosny
-  Konkurs literacki pt. ,,Wiersz o tematyce wiosennej’’.
- Konkurs plastyczny pt. ,,Pisanki, kraszanki, jajka malowane’’.
-  Uroczyste spotkanie wielkanocne z udziałem Pani Haliny Cyrul-

skiej - Starszego Wizytatora Kuratorium Oświaty w Łodzi.
-  Uroczysty apel poświęcony rocznicy śmierci papieża Jana 

Pawła II.
Kwiecień 
-  Wizyta uczniów ze szkoły w Romhany - pokaz akrobatycznej 

jazdy na rowerze.
Maj 
-  Międzyszkolny konkurs plastyczny pt. ,,Moje wędrówki po Euro-

pie. Państwa Unii Europejskiej’’.
-  Konkurs plastyczny i recytatorski na temat twórczości M. Konop-

nickiej pt. ,,O czym ptaszek śpiewa?’’
- Obchody Święta Patrona Szkoły – M. Konopnickiej 
- Wycieczka rowerowa - Krajobraz i zabytki naszej okolicy.
- Festyn „Szkoła Dzieciom’’.
-  Wizyta uczniów z Węgierskiej Gminy Romhany.
Czerwiec 
- Obchody ,,Dnia Dziecka’’ i ,,Dnia Sportu’’.
- Wycieczka turystyczno - krajoznawcza do Łeby.
-  Wycieczka turystyczno - krajoznawcza pt. ,,Najpiękniejsze miej-

sca naszego województwa, część I’’. 
- Wyjazd delegacji uczniów naszej szkoły na Węgry.
- Zakończenie roku szkolnego.
Wrzesień
- Rozpoczęcie roku szkolnego.
-  Wycieczka turystyczno - krajoznawcza ,,Najpiękniejsze miejsca 

naszego województwa, cześć II’’.
- Wycieczka ,,patriotyczna’’ - ,,Szlak piastowski’’.
Październik 
-  Ślubowanie uczniów klasy I oraz obchody Dnia Edukacji Narodo-

wej z udziałem zaproszonych gości.
- Obchody VII „Dnia Papieskiego’’.
Listopad
-  Uroczystość z okazji Święta Odzyskania Niepodległości - 11 listo-

pada.
- Zabawa andrzejkowa.
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 W dniu 28 grudnia 2007 r. w sali widowi-
skowej Gminnego Ośrodka Kultury w Luto-
miersku odbyła się XVIII Sesja Rady Gminy 
Lutomiersk. W sesji uczestniczyło 15 rad-
nych - czyli pełny skład Rady Gminy, soł-
tysi, przewodniczący rad sołeckich, prze-
wodniczące kół gospodyń wiejskich, oraz 
mieszkańcy Gminy Lutomiersk a także Wójt 
Gminy, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy. 
Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk 
- Pan Tadeusz Rychlik - otworzył sesje i 
stwierdził jej prawomocność na podsta-
wie listy obecności radnych. Po przyjęciu 
porządku obrad i protokołu z poprzedniego 
posiedzenia radni przystąpili do realizacji 
porządku obrad. Radni podjęli następujące 
uchwały:
- w sprawie zmian budżetu;
-  w sprawie zaciągnięcia długotrwałych 

pożyczek na finansowanie planowanego 
deficytu budżetu w roku 2007;

-  w sprawie uchwalenia Gminnego progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2008;

-  w sprawie przyjęcia programu współpracy 
Gminy Lutomiersk z organizacjami poza-
rządowymi oraz z podmiotami wymie-
nionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, działający-
mi na jej terenie na rok 2008;

-  w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji 
punktów gry na automatach;

-  zmieniającej uchwałę w sprawie określe-
nia zasad ustalania i poboru oraz termi-
nów płatności i wysokości stawek opłaty 
targowej;

-  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w 
drodze bezprzetargowej nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Lutomiersk, 
niezbędnej do poprawienia warunków 
zagospodarowania nieruchomości przy-
ległej;

-  w sprawie zmiany Uchwały nr XII/58/07 
Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 czerwca 
2007 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku 
zbycia w drodze przetargu nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy 
Lutomiersk;

-  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 
nieruchomości zabudowanej stanowiącej 
własność Gminy Lutomiersk;

-  w sprawie przyjęcia planu pracy Rady 
Gminy Lutomiersk na rok 2008.

 Ostatnim punktem sesji były wolne wnio-
ski, interpelacje i zapytania.

Relacje z Sesji Rady Gminy Lutomiersk

 28 stycznia 2008 r. w sali widowiskowej GOK odbyła się XIX 
Sesja Rady Gminy Lutomiersk. W sesji uczestniczyło 14 radnych, 
sołtysi, przewodniczący rad sołeckich, przewodniczące kół gospo-
dyń wiejskich, oraz mieszkańcy Gminy Lutomiersk a także Wójt 
Gminy, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy. Po przyjęciu porządku 
obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia radni przystąpili 
do realizacji najważniejszego punktu sesji, mianowicie uchwale-
nia budżetu Gminy Lutomiersk na rok 2008. Radni podjęli także 
uchwały: w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu 
użytkowego znajdującego się na nieruchomości stanowiącej włas-

ność Gminy Lutomiersk, na okres 5 lat, położonego w Kazimierzu 
przy Placu Kościuszki 1, gm. Lutomiersk; w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy najmu lokalu użytkowego, położonego w Kazimierzu przy 
Placu Kościuszki 1, gm. Lutomiersk; a także w sprawie zatwier-
dzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2008. Przyjęli także 
plany pracy Komisji Spraw Lokalnych oraz Komisji Mienia Komu-
nalnego, Finansów i Inwestycji na rok 2008. Sesje zakończył punkt 
– wolne wnioski, interpelacje i zapytania.

- Konkurs fotograficzny pt. ,,Ciekawe miejsca mojej okolicy’’.
- Konkurs historyczny pt. ,,Miniatura budowli piastowskiej’’.
Grudzień
- Zabawy i konkursy z okazji mikołajek.
- Konkurs plastyczny pt. ,,Mój przyjaciel miś’’.
- Konkurs literacki: pt. ,,Napiszę wiersz o moim misiu’’. 
- Konkurs plastyczny pt: ,,Ozdoba choinkowa’’.
- Obchody ,,Dnia Pluszowego Misia’’.
- Wigilia szkolna z udziałem zaproszonych gości.
- Wigilie klasowe z udziałem rodziców.

Szkoła Podstawowa w Szydłowie
Styczeń
-  pomagamy innym, przekazanie pieniędzy na rzecz WOŚP i fun-

dacji „Pomóż i ty”
- zabawa choinkowa dla dzieci
Luty
- ostatki: bal karnawałowy dla uczniów 
- walentynkowe życzenia
Marzec
- świętujemy Dzień Kobiet i Dzień Chłopca
- pożegnanie zimy – topimy Marzannę
Kwiecień
- konkursy wiedzy o krajach Unii Europejskiej
Maj
-  udział w ogólnopolskim konkursie „Polsce bije serce świata /N. 

Davies/- a czy Twoje bije dla Polski” (Patrycja Muras laureatką 

eliminacji wojewódzkich)
- Święta Majowe: akademia 
-  Dzień Matki: akademia dla Mam przygotowana przez uczniów 

klas 0 - 3
Czerwiec 
- Dzień Dziecka i Dzień Sportu 
- obchody 70 rocznicy powstania szkoły
- wycieczki: Warszawa, Kraków-Wieliczka-Zakopane
- zakończenie roku szkolnego 
Lipiec, sierpień
- wakacje: drobne remonty i wymiana pieca CO
Wrzesień
- uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 
- „Sprzątanie świata”
Październik 
- akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
- ślubowanie klasy I
- Dzień Papieski
- Wycieczka patriotyczna „Podróż wokół środka Polski”
- HALLOWEEN- poznajemy tradycje angielskich kolegów
Listopad 
- akademia z okazji Dnia Niepodległości 
- wróżby i zabawa andrzejkowa
-  zbiórka pieniędzy na rzecz Towarzystwa „Nasz Dom” - GÓRA 

GROSZA
Grudzień
- Mikołajki – „Każdy z nas może być Świętym Mikołajem” 
- wigilia szkolna, jasełka, dzielenie się opłatkiem.

Sesja budżetowa

AKTUALNOCI
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Lp. Nazwa jednostki Data zebrania godz.

1. OSP Albertów 09.02.2008 17

2. OSP Babice 16.02.2008 17

3. OSP Bechcice 05.01.2008 18

4. OSP Charbice 01.03.2008 17

5. OSP Czołczyn 27.01.2008 16

6. OSP Franciszków 23.02.2008 18

7. OSP Jerwonice 26.01.2008 18

8. OSP Kazimierz 26.01.2008 18

9. OSP Lutomiersk 23.02.2008 16

10. OSP Malanów 16.02.2008 19

11. OSP Mianów 09.02.2008 17

12. OSP Mirosławice 02.02.2008 18

13. OSP Orzechów 16.02.2008 17

14. OSP Prusinowice 02.02.2008 18

15. OSP Puczniew 02.02.2008 19

16. OSP Stanisławów 26.01.2008 18

17. OSP Szydłów 19.01.2008 18

18. OSP Zdziechów 17.02.2008 15

19. OSP Wygoda 05.01.2008 17

Kalendarz zebrań
sprawozdawczych
w jednostkach OSP

z terenu gminy
Lutomiersk
w roku 2008

 Jak co roku odbywają się zebrania sprawozdawcze w jednost-
kach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lutomiersk. 
Poniżej prezentujemy terminarz zebrań.

W dniach 21-24 stycznia 2008 r. na zaproszenie Burmistrza Romha-
ny gościła na Węgrzech pod przewodnictwem Pana Tadeusza Borkow-
skiego Wójta Gminy Lutomiersk  czteroosobowa delegacja Samorzą-
dowców z Gminy Lutomiersk.

22 stycznia Przedstawiciele Samorządu Gminy Lutomiersk wzięli 
udział w okolicznościowej uroczystości niepodległościowej związanej 
z obchodami ostatniej bitwy Powstania Rakoczego, która rozegrała się 
nieopodal Romhany w 1710 r.

Drugim ważnym punktem wizyty Samorządowców było robocze 
spotkanie z władzami Romhany w sprawie ustalenia wiążącego har-
monogramu współpracy na rok 2008.

Strony ustaliły, że ramach realizacji umowy o współpracy i partner-
stwie pomiędzy Gminami Lutomiersk i Romhany w 2008 r. dojdzie na 
zasadzie wzajemności do wymiany osobowej łącznie po około 100 
osób z obydwu zaprzyjaźnionych gmin. 

W maju br. 40-sto osobowe grupy dzieci i młodzieży z Gminy Luto-
miersk i Gminy Romhany będą odpoczywać i uczestniczyć w wspól-
nych zajęciach podczas wizyt  w Polsce i na Węgrzech. W terminie 26 
maja - 31 maja zaplanowano wyjazd naszych dzieci do Romhany nato-
miast węgierskie dzieci będą gościć w Gminie Lutomiersk od 05.05. do 
10.05.2008 r.

W tym roku po raz pierwszy zostaną rozegrane spotkania towarzy-
skie drużyn piłkarskich z  Gminy Lutomiersk i Gminy Romhany.  Mecz 
w Polsce odbędzie się w związku z obchodami Dni Lutomierska  7 
czerwca a spotkanie rewanżowe na Węgrzech odbędzie się 20 sierp-
nia.

Tradycyjnie już delegacje z naszych gmin będą uczestniczyć w lokal-
nych uroczystościach gminnych w Polsce i na Węgrzech. Na „Dożynki 
Gminne 2008” w terminie 29.08. - 01.09. przyjadą do nas zespół ludo-
wy z Romhany z grupą samorządowców zaś nasza orkiestra z grupą 
samorządowców z Gminy Lutomiersk będzie uczestniczyć  w Święcie 
Wina w terminie 03.10.- 06.10. w Romhany.

Historia kontaktów pomiędzy Naszymi Gminami liczy niewiele ponad 
dwa lata. Podczas wizyt w Polsce i na Węgrzech odczuwamy wzajem-
ną sympatię i przyjaźń. Wynika to między innymi ze wspólnej historii, 
wspólnych celów, zaufania i chęci obopólnej korzystnej współpracy 
w przyszłości. 

Wzajemne kontakty pozwalają 
nam na zapoznanie się z warun-
kami życia w naszych krajach, 
dają możliwość porównań i czer-
pania dobrych wzorów i doświad-
czeń oraz przenoszenia ich na 
„własne podwórko”. Nie do prze-
cenienia są kontakty młodzieży 
i dzieci z naszych Gmin, które 
podczas wspólnych zajęć pozna-
ją nasze kultury i obyczaje oraz 
budują trwałe przyjaźnie.

Wizyta Samorządowców
w Romhany
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 Dnia 14 stycznia 2008 r. o godzinie 1615 do 
Parafii pw. Świętego Jana Chrzciciela w Kazi-
mierzu przybyły relikwie Błogosławionej Karo-
liny Kózkównej z parafii pw. Świętego Józefa 
Robotnika w Konstantynowie Łódzkim. Uro-
czystego przyjęcia Relikwii dokonały Siostry 
Urszulanki SJK z Kazimierza. W klasztorze 
nastąpiła uroczysta adoracja. Następnie proce-
sja z udziałem proboszcza – księdza A. Chmie-
leckiego, przedstawicieli Ochotniczych Straży 
Pożarnych, asysty kościelnej, „Kół Różańco-
wych’’ i mieszkańców parafii udała się do koś-
cioła. W kościele na uroczystej Mszy Świętej 
ks. A. Chmielecki – proboszcz parafii przybliżył 
postać Błogosławionej Karoliny Kózkównej, jej 
życie i męczeńską śmierć. Po mszy nastąpiła 
adoracja Relikwii przez siostry zakonne, mło-
dzież i wszystkich, którzy pragnęli za pośred-
nictwem Błogosławionej otrzymać potrzebne 
łaski. Następnego dnia o godzinie 800 do koś-
cioła przybyły dzieci ze Szkoły Podstawowej w 
Kazimierzu. W trakcie adoracji dzieci śpiewały 
pieśni i modliły się tymi słowami: „Błogosła-
wiona Karolino, świeć nam przykładem swego 
męstwa. Bądź wzorem pracy i modlitwy, czy-
stości życia i męczeństwa’’.
Poznały historię życia i śmierci Błogosławionej 
Karoliny Kózkównej. O godzinie 1600 odbyła się 
uroczysta Msza Święta, po której przekazano 
Relikwie Błogosławionej Karoliny Kózkównej 
do sąsiedniej parafii Matki Boskiej Szkaplerz-
nej w Lutomiersku.
Karolina Kózkówna urodziła się 2 sierpnia 1898 
r. we wsi Wał – Ruda. Karolina kochała życie 
na wsi, swoją wioskę i jej mieszkańców, ale 
jeszcze bardziej kochała Boga. Z tego powo-
du mieszkańcy nazywali ją „prawdziwym anio-
łem’’, „najpobożniejszą dziewczyną parafii’’, 
„pierwszą duszą do nieba’’. Codzienne życie 
Karoliny w pełni uzasadniało powyższe okre-
ślenia. Bardzo gorliwie uczestniczyła codzien-
nie we mszach świętych i wszelkich nabożeń-
stwach. Każdego dnia odmawiała modlitwy, 
co dostarczało jej wiele wewnętrznej radości. 

Relikwie Błogosławionej
Karoliny Kózkównej w kościele w Kazimierzu

20 stycznia 2008 r. Ksiądz Andrzej Chmielecki - Proboszcz Parafii pw. Jana Chrzci-
ciela w Kaziemirzu obchodził jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich. Z tej okazji gra-
tulacje i życzenia przekazał Jubilatowi Wójt Gminy Lutomiersk.

25 lecie święceń kapłańskich
Księdza Andrzeja Chmieleckiego

Apostolska działalność Karoliny uzewnętrzniała się też w działalności grup parafial-
nych. Gorąca miłość ku Bogu objawiała się w posłuszeństwie Bożym przykazaniom. 
Była wzorową uczennicą. Ze szczególnym zamiłowaniem uczyła się religii. Poma-
gała rodzicom, sąsiadom, głownie w pracach polowych, wychowywała rodzeństwo. 
Starała się pomagać chorym i nieść im ulgę w cierpieniu. Swą życzliwością i dobro-
cią wprowadzała w otoczenie dużo optymizmu i radości. Karolina zginęła śmiercią 
męczeńską pod ciosami szabli rosyjskiego żołnierza dnia 18 listopada 1914 r. jako 
siedemnastoletnia dziewczyna. Dla Boga nie ulękła się ogromnego cierpienia, dla 
Boga ocaliła swą dziewiczą niewinność. Pogrzeb Karoliny był pierwszym przejawem 
jej kultu. Pomimo trwających działań wojennych uczestniczyło w nim ponad 3 tysiące 
wiernych. Na jej grobie umieszczono napis: „Duszo dziewicza przed tronem Boga 
proś za nami i wypraszaj nam więcej takich dusz niewinnych’’. W trzecią rocznicę 
śmierci ekshumowano ciało Karoliny i przeniesiono w metalowej trumnie na cmentarz 
przykościelny. Dnia 10 czerwca 1987 roku na mszy świętej na tarnowskich Błoniach, 
Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił Karolinę Kózkównę – błogosławioną.
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Data Typ zajęć Godzina Prowadzący

Poniedziałek 
11.02.2008 r.

Zajęcia taneczne break dance i hip-hop

Rozgrywki w tenisie stołowym

Nauka gry na saksofonie, klarnecie, trąbce saxhornie puzonie i tubie

10-14

10-15

16-20

Bednarkiewicz Mirosław

Pączek Piotr

Żeno Zbigniew, Kossakowski Dariusz,
Błoszczyk Bartek

Wtorek
12.02.2008 r.

Zajęcia muzyczne pt. „Szukamy młodych talentów”

Rozgrywki w tenisie stołowym

11-13

10-15

Pączek Piotr

Pączek Piotr

Środa
13.02.2008 r.

Zajęcia taneczne break dance i hip-hop

Rozgrywki w tenisie stołowym

Nauka gry na saksofonie, klarnecie, trąbce saxhornie puzonie i tubie

10-14

10-15

16-20

Bednarkiewicz Mirosław

Pączek Piotr

Żeno Zbigniew, Kossakowski Dariusz,
Błoszczyk Bartek

Czwartek
14.02.2008 r.

Przedstawienie teatralne „KOPCIUSZEK”

Warsztaty teatralne

11-12

12-13

Teatr ARLEKIN

Aktorzy teatru Arlekin

Piątek
15.02.2008 r.

Zajęcia taneczne break dance i hip-hop

Rozgrywki w tenisie stołowym

10-14

10-15

Bednarkiewicz Mirosław

Pączek Piotr

Sobota
16.02.2008 r.

Nauka gry na gitarze

Nauka gry na keyboardzie

10-13

10-13

Wróbel Radek

Wrocławska Agnieszka

Poniedziałek
18.02.2008 r.

Zajęcia taneczne break dance i hip-hop

Rozgrywki w tenisie stołowym

Nauka gry na trąbce, saksofonie, klarnecie, puzonie, saxhornie i 
tubie

10-14

10-15

16-20

Bednarkiewicz Mirosław

Pączek Piotr

Żeno Zbigniew, Kossakowski Dariusz,
Błoszczyk Bartek

Wtorek
19.02.2008 r.

Przedstawienie pt. ”Czarodziejskie igraszki” Iluzjonista DAMATUS

Rozgrywki w tenisie stołowym

11-12

10-15

Duda Maciej

Pączek Piotr

Środa
20.02.2008 r.

Zajęcia taneczne break dance i hip-hop

Rozgrywki w tenisie stołowym

Nauka gry na saksofonie, klarnecie, saxhornie i tubie

10-14

10-15

16-20

Bednarkiewicz Mirosław

Pączek Piotr

Żeno Zbigniew, Kossakowski Dariusz,
Błoszczyk Bartek

Czwartek
21.02.2008 r.

Przedstawienie pt.„PINOKIO”

Warsztaty teatralne

Rozgrywki w tenisie stołowym

11-13

10-15

Teatr Mer

Aktorzy Teatru MER

Pączek Piotr

Piątek
22.02.2008 r.

TURNIEJ tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy Lutomiersk
w kategorii: Szkół Podstawowych Gimnazjum, Open 10-18 Pączek Piotr

Sobota
23.02.2008 r.

Nauka gry na gitarze

Nauka gry na keyboardzie
10-13

Wróbel Radek

Wrocławska Agnieszka
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Strona 1� WIADOMOŚCILUTOMIERSKIE

INFORMACYJNY BIULETYN SAMORZĄDOWY

styczeń 2008

 Od dnia 01.01.2008 r. zmienił się termin wywozu odpadów przez 
spółkę REMONDIS. 
 Dla niżej wymienionych miejscowości dniem wywozowym jest 
Poniedziałek. Są to: Babice, Babiczki, Charbice, Florentynów, 
Kazimierz, Mirosławice, Prusinowice, Prusinowiczki, Puczniew, 
Szydłów, Wrząca, Wygoda Mikołajewska, Zalew, Zdziechów.
 Dla pozostałych miejscowości dniem wywozowym jest Piątek. 
Są to: Czołczyn, Dziektarzew, Jerwonice, Lutomiersk, Zofiówka.
 W związku z wzrostem opłaty marszałkowskiej za składowanie 
odpadów (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06.06.2007r. Dz. 
U. Nr 106 z 2007r. poz. 723) z dniem 01.01.2008 r. spółka wprowa-
dziła zmiany cen za wywóz nieczystości.
Cena za wywóz 1szt. poj. 120 l wynosi - 8,00 zł + VAT 7 %,
Cena za wywóz 1 szt. poj. 240 l wynosi -16,00 zł + VAT 7 %.

Urząd Gminy Lutomiersk
zatrudni

w Referacie Gospodarki Komunalnej i Lokalowej 
na pełny etat pracownika gospodarczego z upraw-
nieniami do kierowania ciągnikiem i obsługi kopar-
ko - ładowarki. Osoby zinteresowane proszone są 
o składanie ofert na piśmie w sekretariacie Urzędu 
Gminy Lutomiersk (pok. 17, I piętro) w terminie do 
29 lutego 2008 r. włącznie. Bliższych informacji na 
temat zatrudnienia udziela Sekretarz Gminy Luto-
miersk pod numerem tel. 043 677-50-11 w godzi-
nach 7:30 - 15:30.

NIECZYSTOŚCI

Salon fryzjerski zatrudni
fryzjerkę / fryzjera damsko-męskiego

lub salon do wynajęcia.
tel. 608-618-758

U W A G A !
 W związku z odnotowanymi ostatnio na terenie Gminy 
przypadków „wałęsających psów” - Urząd Gminy Luto-
miersk przypomina wszystkim właścicielom zwierząt 
domowych, a w szczególności psów, o obowiązku utrzy-
mywania ich na własnej posesji i nie wypuszczanie poza 
jej granice.
 Informujemy, iż w przypadku pogryzienia przez psa - na 
właścicielu ciąży obowiązek naprawienia szkody poszko-
dowanemu.
 Jednocześnie przypomina się o obowiązku zapewnie-
nia im, szczególnie w okresie zimowym, pomieszczenia 
chroniącego je przed zimnem i opadami atmosferycznymi 
ze stałym dostępem do karmy i wody.

DZIEŃ WYWOZU
PONIEDZIAŁEK

LUTY 04, 18
MARZEC 03, 17, 31
KWIECIEŃ 14, 28

MAJ 12, 26
CZERWIEC 09, 23

LIPIEC 07, 21
SIERPIEŃ 04, 18

WRZESIEŃ 01, 15, 29
PAŹDZIERNIK 13, 27

LISTOPAD 10, 24
GRUDZIEŃ 08, 22

STYCZEŃ 2009 r. 05, 19

DZIEŃ WYWOZU
PIĄTEK

LUTY 01, 15, 29
MARZEC 14, 28

KWIECIEŃ 11, 25
MAJ 09, 23

CZERWIEC 06, 20
LIPIEC 04, 18

SIERPIEŃ 01, 16, 29
WRZESIEŃ 12, 26

PAŹDZIERNIK 10, 24
LISTOPAD 07, 21
GRUDZIEŃ 05, 19

STYCZEŃ 2009 r. 03, 16, 30

TERMINARZ WYWOZU ODPADÓW Z TERENU
GMINY LUTOMIERSK

PRZEZ SPÓŁKĘ REMONDIS Mieszkańcy Gminy
Lutomiersk

nadal z zielonymi
książeczkami

 Rok 2007 był ostatnim rokiem wymiany książeczko-
wych dowodów osobistych na nowy plastikowy dowód. 
Urząd Gminy w Lutomiersku tak jak i wszystkie urzędy w 
Polsce podejmowały różnorodne działania aby umożliwić 
wszystkim mieszkańcom złożenie wniosku o wymianę. O 
działaniach tych informowaliśmy już na łamach naszego 
biuletynu. Szczególnie działania takie podejmowane były 
w ostatnich 4-ech miesiącach 2007 roku. Ponadto wszel-
kie akcje medialne przypominające o obowiązku wymia-
ny dowodów spowodowały, że mieszkańcy w końcu roku 
dosyć licznie odwiedzali nasz urząd. W okresie od 1 
września do 31 grudnia 2007 r. złożyło wniosek około 20 
% wszystkich osób zobowiązanych do wymiany – wymia-
na rozłożona była na 7 lat. 
 Niestety wielu mieszkańców zobowiązanych od wymia-
ny nadal nie złożyło wniosków o wymianę starego dowo-
du osobistego na nowy. Obowiązek posiadania ważnego 
dowodu osobistego wynika wprost z przepisów ustawy 
o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Przepisy 
karne zawarte w tej ustawie przewidują karę ograniczenia 
wolności do 1 miesiąca lub karę grzywny za uchylanie 
się od wymiany dowodu osobistego. Jednakże najbar-
dziej uciążliwą karą dla osób, które nie będą posiadały w 
dniu 1 kwietnia 2008 r. ważnego nowego dowodu osobi-
stego, będzie brak możliwości załatwiania spraw w urzę-
dach, instytucjach użyteczności publicznej, bankach itp. 
Już teraz znane nam są przypadki, kiedy przy załatwianiu 
sprawy wraz ze starym książeczkowym dowodem osobi-
stym należy okazać zaświadczenie o złożeniu wniosku o 
wymianę go na nowy. 
 W związku z powyższym aby wywiązać się z obowiąz-
ku, wniosek należy złożyć niezwłocznie -  najpóźniej 
do 15 lutego br., ponieważ termin oczekiwania na nowy 
dowód osobisty wynosi przeciętnie 4 do 5 tygodni.


