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Dzień Wszystkich Świętych

Jak nakazuje zwyczaj chrześcijański 1 listopada, a więc
w dzień Wszystkich Świętych spotykamy się na cmentarzach. Jest to bowiem miejsce ostatniego spoczynku
naszych najbliższych. Na wcześniej uporządkowanych
mogiłach składamy kwiaty oraz zapalamy znicze. Są to
symbole wiary w nieśmiertelność dusz. Palące się znicze
wyrażają pamięć o naszych zmarłych, a złożone kwiaty
oznaczają naszą wdzięczność dla naszych przodków.
Jest to dobry moment na refleksje, także nad własnym
życiem, nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Jest to okazja do wspomnień, do dzielenia się troskami, kłopotami i radością. Pamięć o zmarłych jest rysem

BEZPŁATNY

W numerze:
- Święto zmarłych
- Relacja z sesji
- Inwestycje gminne
- Z życia szkół
- Rolnictwo
naszej obyczajowości. Człowiek żyje tak długo, jak długo
trwa pamięć o nim. Kościół
katolicki na modlitwy za zmarłych przeznaczył dwa dni: 1
listopada - Dzień Wszystkich
Świętych, w którym pragnie
złożyć hołd tym wszystkim
zmarłym, którzy cieszą się
świętością u Boga, oraz 2
listopada - Święto Zmarłych
(Dzień Zaduszny) – dzień
modlitw za dusze zmarłych,
które do pełnej świętości
potrzebują naszej modlitwy i
modlitwy Kościoła.

Relacja z sesji Rady Gminy Lutomiersk

Dnia 17 października 2008 r. w sali widowiskowej Gminnego
Ośrodka Kultury w Lutomiersku odbyła się XXIX Sesja Rady
Gminy Lutomiersk. Radni po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia przystąpili do realizacji przyjętego porządku obrad.
W pierwszej kolejności Wójt Gminy – Pan Tadeusz Borkowski
przedstawił informację z działalności w okresie miedzy sesjami. Przedmiotowa informacja zawierała najważniejsze zadania
inwestycyjne i drogowe wykonane w okresie od 1 lipca do 17
października br.
Następnie radni przystąpili do oceny i zatwierdzenia Informacji Wójta Gminy Lutomiersk z wykonania budżetu za I półrocze
2008 r. Informację o wykonaniu budżetu przez Urząd Gminy
Lutomiersk, Gminny Ośrodek Oświaty w Lutomiersku oraz
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku przedstawiła, w imieniu Wójta Gminy, Skarbnik Gminy – Pani Ewa
Duszyńska. Pan Wójt przedstawił zadania inwestycyjne realizowane w omawianym okresie.
W dalszej części sesji radni podjęli cztery uchwały dotyczące zmian budżetu, a następnie zmianę do Uchwały Nr
XXVIII/183/08 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 9 września 2008
r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego z zakresu zarządu
drogą powiatową, w której dokonano oszacowania wartości
udzielonej pomocy na kwotę 3.000 zł. W kolejnej uchwale przekazali prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyj-

nych Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej i upoważnili
kierownika tego ośrodka do prowadzenia postępowań wobec
dłużników alimentacyjnych, a następnie określili stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku. Upoważnienia
Wójta Gminy Lutomiersk do zawarcia umowy partnerskiej w
sprawie udziału Gminy Lutomiersk w projekcie „Nie tylko podręcznik i tablica” – wykorzystanie nowoczesnych technologii
informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych
szczebli.
Radni przyjęli także informację z działalności Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersk przedstawioną
przez Panią Dyrektor tego ośrodka. Następnie Przewodniczący
Stałych Komisji przedstawili sprawozdania z działalności swoich komisji za okres I półrocza 2008 r. Poczym Przewodniczący
Rady Gminy Lutomiersk przedstawił informacje z analiz oświadczeń majątkowych radnych Gminy Lutomiersk składanych do
30 kwietnia 2008 r. A następnie Pan Sekretarz, w imieniu Wójta
Gminy, przedstawił informacje z analiz oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
gminy, obowiązanych do przedłożenia Wójtowi Gminy tychże
oświadczeń.
Tradycyjnie ostatnim punktem posiedzenia Rady Gminy były
wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
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INWESTYCJE W GMINIE

Inwestycje gminne w okresie 30.06. - 17.10.2008r.
I. INWESTYCJE:
1) Dla OSP w Wygodzie Mikołajewskiej zakupiono lekki samochód
ratowniczo - gaśniczy za kwotę 80.054,94 zł. Uroczyste przekazania samochodu odbyło się w dniu 13 września 2008 r.
2) Wykonano termomodernizację budynku biurowego Urzędu
Gminy Lutomiersk za kwotę 172.370,70 zł.
II. GOSPODARKA DROGOWA
1) W miesiącach od lipca do września br. wykonano przebudowy i
remonty dróg i ulic wiejskich polegające na ułożeniu dywanika
asfaltowego na istniejącej podbudowie z kruszywa w n/w miejscowościach:
a)
ul. Szkolna w Kazimierzu		
o dł. 0,723 km
ul. Sikorskiego we Wrzącej		
o dł. 0,850 km
Charbice Dolne przez wieś		
o dł. 0,771 km
ul. Kwiatowa i Przełajowa w Lutomiersku
o dł. 0,461 km
ul. Wiśniowa w Kazimierzu		
o dł. 0,481 km
----------------------------------------------------------------------------Razem: dł. 3,286 km za kwotę 788.562,26 zł
b)
ul. Lipowa w Lutomiersku		
o dł. 0,212 km
Jeziorko do Zadzimia		
o dł. 0,76 km
Mikołajewice do cmentarza		
o dł. 0,45 km
----------------------------------------------------------------------------Razem: dł. 1,422 km za kwotę 179.344,42 zł
c)
ul. Wiejska we Wrzącej		
o dł. 1,47 km
Mirosławice przez wieś		
o dł. 0,452 km
ul. Jordana i Zielona w Lutomiersku		
o dł. 0,516 km
----------------------------------------------------------------------------Razem: dł. 2,438 km za kwotę 389.874,22 zł
Łączna długość ułożonego dywanika asfaltowego to 7,145 km
za kwotę 1.357.780,90 zł.
2) Wybrano wykonawcę na „Przebudowę odcinka drogi w Malanowie” przez wieś o dł. 0,375 km; planowane zakończenie do dnia
20.11.2008 r. Wykonawcą zadania jest firma „Włodan”. Wartość
zadania: 98.240,50 zł
3) Ogłoszono przetargi nieograniczone na:

- „Przebudowę odcinka drogi w Orzechowie” przez wieś o dł.
0,75 km. Planowane zakończenie robót do dnia 15.11.2008 r.
- „Przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 3719 E Sarnów
Malanów w miejscowości Orzechów”. Planowane zakończenie robót do dnia 15.11.2008 r.
4) R
 ozpoczęto realizację „Remontu chodnika na drodze powiatowej Nr 3709 E na odcinku ulic 3 - go Maja i Paderewskiego w
Kazimierzu” na powierzchni 990 m2. Planowane zakończenie
robót: do dnia 31.10.2008 r. (Wykonawcą robot jest firma: P.H.U.
Usługi transportowe, Jarosław Jarecki, ul. Łaskowice 40 93-469
Łódź, za cenę 149.646,79zł brutto).
5) Z
 Zarządem Powiatu Pabianickiego podpisano umowy na realizację:
- „Przebudowy odcinka drogi powiatowej w Orzechowie” oraz
- „Remontu chodnika przy ulicy 3-go Maja i Paderewskiego w
Kazimierzu” o pow. ca 990,0 m2;
	W/w zadania gmina będzie realizowała w miesiącu październiku
br. z własnych środków w wys. 200 tys. zł
6) W
 ybrano wykonawcę na „Dostawę mieszanki kruszywa drogowego o frakcji od 0 - 31,5 mm - chalcedonit w ilości 2.003,4
tony na wykonanie: przebudowy drogi dojazdowej do gruntów
rolnych położonej na działce drogowej o nr ewid. 136 w Kol.
Bechcice I nr ewid. 1 w Bechcicach Gm. LUTOMIERSK. Planowane zakończenie robót: do dnia 10.11.2008 r. Dostawcą
kruszywa jest firma: „KRUSZYWOSORT” Przedsiębiorstwo
Handlowo - Usługowe ul. Marglowa 83 26-600 Radom za cenę
116.585,86zł. brutto. Na to zadanie gmina otrzymała dotacje z
Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 57.500 zł.
7) K
 ruszywem drogowym utwardzono drogi dojazdowe w Charbicach Górnych na odcinku ca 1,0 km za kwotę 78.212,73 zł.
Wybrano dostawcę kruszywa w ilości 2.000 ton z przeznaczeniem na naprawy dróg gruntowych na terenie gminy za
kwotę122.585,00 zł.
8) W
 miesiącu wrześniu przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w
Lutomiersku zamontowano progi zwalniające wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym.
9) W
 ymieniono (w części) uszkodzone przepusty drogowe na drogach gminnych.
10) N
 a ulicy Nadrzecznej we Wrzącej naprawiono i oznakowano
przepust drogowy na rowie melioracyjnym.
11) Z
 akupiono rozsiewacz do nawozów z zestawem do zimowego
utrzymania dróg.

Nowa droga w Charbicach Dolnych

21 września 2008 r. w Charbicach Dolnych została poświęcona i oddana do użytku droga asfaltowa
o długości 0,771 km. W uroczystości udział wzięli
m.in. Ksiądz Proboszcz Parafii Kazimierz - Andrzej
Chmielewski, ojciec dominikanin - Tomasz Mariański, Wójt Gminy Lutomiersk - Tadeusz Borkowski,
Przewodniczący Rady Gminy - Tadeusz Rychlik,
Wiceprzewodniczący Radny Gminny - Zdzisław Sromecki oraz mieszkańcy Charbic.
Poświęcenia drogi dokonał Ksiądz Proboszcz
Andrzej Chmielecki. Po uroczystym przecięciu wstęgi przez władze samorządowe i zaproszonych gości
Pani sołtys złożyła serdecznie podziękowania Panu
Wójtowi oraz całej Radzie Gminy z Panem Przewodniczącym na czele za nowy dywanik asfaltowy.
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Samochód dla OSP Lutomiersk

20 września br. poświęcono i oficjalnie przekazano nowy samochód dla OSP Lutomiersk, który pozyskano przy współudziale
środków finansowych Zarządu Głównego Związku OSP RP, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi i Gminy Lutomiersk. Doposażenie samochodu w specjalistyczny sprzęt to udział własny jednostki OSP Lutomiersk.
Uroczystość poświęcenia nowego samochodu strażackiego rozpoczęła się intencyjną Mszą Św. Koncelebrowaną przez kapelana strażaków parafii Lutomiersk ks. Marka Kowalskiego, w której
uczestniczyli druhowie strażacy, poczty sztandarowe i zaproszeni
goście. Po nabożeństwie jego uczestnicy udali się przed budynek
strażnicy, gdzie odbyła się główna część uroczystości, prowadzona przez druha Jerzego Paczkowskiego - Naczelnika OSP Lutomiersk. Przed remizą w szyku stanęły poczty sztandarowe jednostek z gminy Lutomiersk oraz jednostek zaprzyjaźnionych z innych
gmin. Wciągnięto flagę państwową na maszt, odegrano hymn narodowy i złożony został meldunek. Potem prowadzący uroczystość
przywitał wszystkich uczestników uroczystości, wśród których byli;
przedstawiciele władz samorządowych, Prezydium Zarządu Oddz.
Powiatowego Związku OSP RP w Pabianicach, przedstawiciele
Komendy Powiatowej PSP w Pabianicach, Zarządu Oddz. Gminnego Zw. OSP RP w Lutomiersku, Zarządu Gminnego PSL, szkół
i instytucji, społeczeństwa Lutomierska i braci strażackiej. Poświęcenia nowego samochodu pożarniczego IVECO Eurocargo dokonał ksiądz Marek Kowalski proboszcz parafii Lutomiersk. Rodzicami chrzestnymi samochodu był Wójt Gminy Lutomiersk Tade-

usz Borkowski i Skarbnik Zarządu Oddziału Gminnego Zw.OSP
RP w Lutomiersku druhna Janina Zimna. Następnie Prezes OSP
Lutomiersk druh Józef Łuczak przekazał dokumenty i kluczyki do
samochodu kierowcy OSP Marcinowi Paczkowskiemu.
W dalszej części uroczystości na ręce prezesa jednostki złożono
wiele listów intencyjnych i upominków pamiątkowych. Gratulowano
i dziękowano strażakom za ich codzienną służbę i oddanie.
Po wyprowadzeniu pocztów sztandarowych zaproszono uczestników uroczystości na wspólną strażacką biesiadę.
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Dzień Seniora

Tradycją stały się już spotkania seniorów. W dniu 23 października 2008 roku o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Lutomiersku odbyło się zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku, Koło Gminne Emerytów i Rencistów,
Koło Związku Kombatantów w Lutomiersku spotkanie z seniorami
z terenu Gminy Lutomiersk z „Okazji Dnia Seniora’’. W spotkaniu
udział wzięli przedstawiciele władz gminnych:
- Pan Tadeusz Borkowski - Wójt Gminy Lutomiersk,
- Pan Tadeusz Rychlik - Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk
- Pan Grzegorz Stefański - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

SERDECZNE PODZIĘKOWANIE

Przewodnicząca Gminnego Związku Emerytów i Rencistów
w Lutomiersku Teresa Leśniewska, pragnie w imieniu własnym, oraz w imieniu wszystkich członków naszego związku,
złożyć serdeczne podziękowanie Szanownemu Panu Wójtowi
naszej Gminy Panu Tadeuszowi Borkowskiemu, Szanownemu Panu Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury Panu Piotrowi Pączkowi, oraz miłym i Szanownym Paniom z Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej i Szanownym Paniom pracownicom Domu Kultury za pomoc w zorganizowaniu wspaniałego
„DNIA SENIORA” , który odbył się 23 października br. w Gminnym Ośrodku Kultury..
Za wszelką pomoc jeszcze raz serdecznie dziękujemy i prosimy o dalszy patronat nad naszym związkiem.
Z poważaniem Teresa Leśniewska

Lutomiersk;
- Pani Leokadia Bujnowicz - radna Gminy Lutomiersk,
- Proboszcz Parafii Lutomiersk - ks. Marek Kowalski,
Proboszcz Parafii Kazimierz - ks. Andrzej Chmielewski.
Po złożeniu serdecznych życzeń i wręczeniu kwiatka naszym
seniorom nastąpiła część artystyczna. Rozpoczął ją Kabaret z
Bałut. Również kilku naszych seniorów odważyło się wystąpić i
zaśpiewać ulubione piosenki.
Spotkanie upłynęło w bardzo miłej i serdecznej atmosferze.
Sporządziła D.Pabjańska
(informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku)

SPRZĄTANIE
ŚWIATA 2008
W dniach 07 - 10 października 2008 r. na terenie naszej gminy
odbyła się akcja „Sprzątanie Świata 2008” - w której uczestniczyły
przede wszystkim dzieci szkół podstawowych i gimnazjaliści pod
opieką wychowawców. Sprzątane były następujące miejsca: Kazimierz: tereny bliskiego sąsiedztwa SP w Kazimierzu, pobliski las
(przy ul. Sienkiewicza) las młody naprzeciwko Cmentarza w Kazimierzu; Lutomiersk: tereny bliskiego sąsiedztwa SP i Gimnazjum w
Lutomiersku las Wrząca ul. Piłsudskiego - Prusinowiczki: Szydłów:
tereny bliskiego sąsiedztwa SP w Szydłowie.
Dzieci zebrały około 7 m3 śmieci, można więc uznać, że akcja
cieszyła się powodzeniem, była trafionym działaniem i należy ją
systematycznie powtarzać zwiększając częstotliwość.
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Festyn w Szydłowie
12 października br. Ksiądz Proboszcz Parafii Kazimierz Andrzej Chmielecki zorganizował przy kaplicy w Szydłowie festyn rodzinny. Po niedzielnej mszy świętej mieszkańcy na placu przed kaplicą mogli obejrzeć pokazy iluzjonisty, spróbować potraw i ciast
przygotowanych przez miejscowe gospodynie. Wszyscy uczestnicy mogli skorzystać z
przejazdu bryczką oraz wziąć udział we wspólnym śpiewie i zabawie przy dźwiękach
akordeonu. Mieszkańcy spędzili słoneczne niedzielne popołudnie w miłej i sympatycznej atmosferze.

październik 2008

IX Powiatowy Przegląd
Orkiestr Dętych

W dniu 21.09.2008 r. Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku brała udział
w IX Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych
Powiatu Łaskiego. Przegląd miał na celu
przedstawienie dorobku i wymiany doświadczeń. W przeglądzie uczestniczyły orkiestry z
Miejskiego Domu Kultury w Łasku, z Gminnego Ośrodka Kultury w Buczku, z OSP w Dobroniu, OSP w Widawie oraz OSP Kwiatkowicach.
Niesprzyjająca aura towarzyszyła muzykom i
publiczności przez cały przegląd, jednakże ta
niedogodność bardziej przeszkadzała publiczności, ponieważ wszyscy członkowie orkiestr
w wykonywanie prezentowanych utworów
wkładali całe serce, co można było nie tylko
zobaczyć, ale i usłyszeć. Obecni podkreślali
wysoki poziom artystyczny oraz różnorodność
prezentowanego repertuaru. Wszystkie orkiestry otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy.
Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury
w Lutomiersku uświetniła, rozpoczynające się
w dniu 27 września obchody X - lecia Powiatu
Pabianickiego. O godzinie 13.00 nasza Orkiestra wraz z Orkiestrą z Dobronia poprowadziła
przemarsz samorządowców spod Starostwa
Powiatowego na Stadion Klubu Sportowego
„Włókniarz”, gdzie mieściła się główna estrada, na której w pierwszej części występów
organizatorzy zaplanowali Przegląd Orkiestr
Dętych Powiatu Pabianickiego. Orkiestra GOK
w Lutomiersku została wyróżniona przez Starostę Powiatu Pabianickiego Krzysztofa Haburę Dyplomem, który wręczył członek Zarządu
Starostwa Powiatowego Tadeusz Rosiak.
W godzinach wieczornych na estradzie pojawił się Szymon Wydra wraz z zespołem „Carpe
Diem”, który dał koncert dla licznie zgromadzonej publiczności. Obchody X-lecia Powiatu
Pabianickiego potrwają do 3 maja 2009 r.

WYCIECZKA DO WARSZAWY
Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
W dniu 11 października 2008 r. w ramach obchodów Dnia Edukacji Narodowej zorganizowana została wycieczka nauczycieli i pracowników szkół do Warszawy. W imprezie udział brało siedemdziesięciu pracowników oświaty z terenu gminy Lutomiersk.
W czasie pobytu w Warszawie uczestnicy wycieczki zwiedzili: Powązki, Muzeum Powstania Warszawskiego, Łazienki, oraz Stare
Miasto.
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Odwiedziła nas Siostra Rafała
Dnia 5 października 2008 roku o godz.
1100 na Mszy Świętej odpustowej parafia
p.w. Św. Jana Chrzciciela w Kazimierzu
powitała Wielebną Siostrę Rafałę Saar
Nestorkę Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK. Spotkanie mogło się odbyć, gdyż
Siostra Rafała mieszkająca w Łodzi przy
ul. Obywatelskiej bardzo gorąco przyjęła zaproszenie ks. proboszcza Andrzeja
Chmieleckiego oraz asysty kościelnej.
Serdecznymi słowami, śpiewem oraz
łzami radości powitała Siostrę cała parafia,

a w szczególności Jej ukochana asysta,
której oddała całe swoje serce.
Parafianie dziękowali Siostrze za przybycie, za poświęcenie włożone w kształtowanie postaw moralnych, za rozbudzanie
daru Bożego, jakim jest miłość bliźniego, za
naukę życia według Bożych przykazań.
Życie zakonne Wielebnej Siostry naznaczone cierpieniem obozu koncentracyjnego, związane jest z Kościołem Łódzkim, a
w szczególności z parafią p.w. Św. Jana
Chrzciciela w Kazimierzu. Tu Siostra oddała

się posłudze dzieciom opuszczonym, osieroconym, chorym, katechizacji i współpracy
z miejscowymi duszpasterzami. Wyjątkowy
charakter posługi Siostry nadaje Jej postawa pełna miłości, oddania i poświęcenia,
czyniąc z odpowiedzialnie przyjętych obowiązków radosne posłannictwo.
O tym pamiętają mieszkańcy parafii p.w.
Św.Jana Chrzciciela w Kazimierzu życząc
Siostrze wielu łask Bożych i obiecując modlitwę.
Katecheta Irena Białecka

Z YCIA SZK
Gimnazjum w Lutomiersku

Wycieczka gimnazjalistów do NBP

W środę 15 października
br. klasy 3c i 2a pod opieką
p.Anety Grzelak i p. Renaty
Mielczarek udały się do Łodzi
na dni otwarte Narodowego
Banku Polskiego. Na początku
uczniowie zostali zaproszeni na
prelekcję połączoną z prezentacją na temat „Historia pieniądza

i bankowości”. Następnie grupa
przeszła do podziemi banku,
gdzie przedstawiono zgromadzonym krótki film o procesie
liczenia monet i banknotów.
Jeden z pracowników zaprezentował maszynę liczącą pieniądze. Wszyscy stwierdzili, że
jest to ciężka i odpowiedzialna
praca.
W sali operacyjnej uczniowie mogli zobaczyć wystawę
numizmatyczną oraz podziwiać
sztabki złota. W banku istnieje możliwość zakupu monet i
banknotów kolekcjonerskich.
Następnie młodzież miała okazję spotkać się z pracownikami
ochrony banku i z bliska obejrzeć sprzęt, którym się posługują na co dzień. Strażnicy poprosili ochotnika, który chciałby
zaprezentować się w ich umundurowaniu. Można było również
dotknąć prawdziwej broni.
Później zwiedzającym przed-

stawiono krótką lekcję na temat rozpoznawania autentyczności
banknotów. Uczniowie mogli zobaczyć, jakie są stosowane zabezpieczenia na pieniądzach.
Pod koniec zwiedzania została pokazana kasa pancerna. Przewodnik zaproponował, by któryś z uczniów spróbował otworzyć
sejf. Kod szyfrowy znajdował się nad kasą. Jednak żadnemu z
uczniów nie udało się wykonać tego zadania.
Na zakończenie zwiedzania uczestnicy wyjazdu mieli możliwość
własnoręcznego wybicia pamiątkowego żetonu.

Aneta Tadeusiak, Paulina Piermanicka

JAK TO Z „BONIFACJAMI” BYŁO, CZYLI ZMAGANIA PIERWSZOKLASISTÓW
„Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie?”jakże ponuro i złowieszczo zabrzmiały słowa z II części „Dziadów”
w murach Gimnazjum im. L. Czarnego w Lutomiersku. Niepokój
był bezpodstawny, ponieważ … to uczniowie z klas pierwszych
mieli otrzęsiny zwane „Bonifacjami”. Niepewne i nieco zawstydzone kociaki przeszły prawdziwy chrzest bojowy. Był on oryginalny i
ciekawy, ale przede wszystkim koci: pojawiło się mleko w miskach,
piosenki, fantazyjne tańce, popisy kociej zwinności i sprężystości
oraz konkurs na najładniejszy rysunek wykonany….z zamkniętymi
oczyma. Ten nie lada wyczyn przypadł w udziale Paulinie Trębacz,
która poradziła sobie z nim bez problemu.
Okazało się, że wcześniejsze obawy były nieuzasadnione.
Dostojny, majestatycznie wyglądający, z zadziornym spojrzeniem i
z zuchwałym uśmiechem na twarzy Kocur Bonifacy, w tej roli młody

„aktor” Adaś Stasiak, po wielu próbach, przyjął wylęknione kociaki
do grona gimnazjalistów, co przypieczętował, wydającą „radosny”
odgłos pieczątką. W ten oto sposób grono pełnoprawnych gimnazjalistów znacznie się powiększyło, ku uciesze wszystkich obecnych. Zabawa była przednia, ale niestety to, co miłe szybko się
kończy, a paszport pierwszoklasisty do czegoś zobowiązuje. W
związku z powyższym, jak słusznie zauważył koci król, „…trzeba zabrać się do pracy.”, aby w pełni zasłużyć na tak zaszczytne
miano.
Młode i niedoświadczone kocurki pracowały pod czujnym okiem
p. Janiny Olszyńskiej i p. Krystyny Wdówki, które całość przygotowały. Oprawę plastyczną współgrającą z żywym słowem wykonała
p. Halina Przyrowska.
Opracowała Małgorzata Wybór
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
Dzień 13 października , pomimo niesprzyjającej aury na zewnątrz, był dniem niezwykle dostojnym i uroczystym, a wszystko za sprawą ważnych wydarzeń - Dnia Edukacji
Narodowej i ślubowania pierwszoklasistów. Zacznijmy od pierwszego z nich.
„Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje” - jakże dostojnie brzmiały słowa
wielkiego Polaka Jana Pawła II, będące mottem przemówienia dyrektora Gimnazjum
im. L. Czarnego w Lutomiersku p. Andrzeja Stasiaka. Dyrektor zwrócił się w nim zarówno do uczniów klas pierwszych , życząc im mądrości, wrażliwości i satysfakcji z osiąganych celów, jak i do nauczycieli, dziękując im za trud i serce, które wkładają w codzienną
pracę z młodym pokoleniem. Równie pięknie brzmiał cytat A. Hubbarda „Jedna dobra
maszyna potrafi wykonać pracę dziesięciu zwykłych ludzi, ale nie ma takiej maszyny,
która mogłaby zastąpić pracę niezwykłego człowieka”, oddający sens pracy pedagogów. Na potwierdzenie tych słów nie trzeba było długo czekać. Pan dyrektor wręczył
bowiem nagrody dla najbardziej zasłużonych nauczycieli. „Za osiągnięcia dydaktyczne
i odpowiedzialne budowanie
procesu wychowawczego
dla rozwoju osobowości ucznia”- brzmiał napis na dyplomie. Oczywiście p. dyrektor
Andrzej Stasiak docenił
również pracę pracowników
obsługi i administracji, wręczając im stosowne nagrody
wraz z życzeniami i podziękowaniami.
W tym ważnym dniu nie
zabrakło też znakomitych
gości: księdza Marka Kowalskiego- proboszcza parafii w
Lutomiersku , księdza Franciszka Jaciubka- proboszcza
parafii w Mikołajewicach, p.
Tadeusza Rosiaka - członka zarządu powiatu pabianickiego, p. Tadeusza Borkowskiego - Wójta Gminy
Lutomiersk oraz p. Agnieszki
Kiedrzyńskiej - dyrektora
Gminnego Ośrodka Oświaty
w Lutomiersku. Również i oni
złożyli serdeczne życzenia,
nie szczędząc ciepłych słów
całemu gronu pedagogicznemu. Nie sposób zapomnieć
o uczniach z Samorządu
Uczniowskiego, którzy, pod
kierunkiem opiekuna p. Krystyny Borkowskiej, przygotowali dla swych wychowawców
wiele niespodzianek: przepiękny wiersz, kwiaty i ciepłe, płynące prosto z uczniowskich
serc życzenia.
Nadszedł czas na drugą część uroczystości. Podekscytowani pierwszoklasiści zgodnie powtarzali, za wychowawczynią klasy I a p. Agatą Wróblewską tekst ślubowania:
„Ślubujemy bronić honoru szkoły, chronić słabszych i pokrzywdzonych, wspomagać
potrzebujących…” brzmiały donośnie ich głosy, a dumni rodzice, którzy przybyli na tę
uroczystość nie kryli wzruszenia. Później nastąpił długo oczekiwany moment, czyli…..
no właśnie, co?

Dyrektor Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku wraz z nauczycielami serdecznie dziękują Panu Mirosławowi Makowskiemu za pomoc
w budowie i wyposażeniu zaplecza klasopracowni chemiczno-biologicznej.
Dyrektor Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku wraz z nauczycielami i pracownikami obsługi serdecznie dziękują Panu Tadeuszowi Borkowskiemu Wójtowi Gminy Lutomiersk i pracownikom Gminnego Ośrodka Oświaty
za zorganizowanie wyjazdu do Warszawy z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
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SUKCESY
SPORTOWE

Nie od dziś wiadomo, że nasze Gimnazjum
przoduje w wyczynach sportowych na terenie powiatu pabianickiego.Zaledwie zaczął
się rok szkolny a my odnieśliśmy już niejedno zwycięstwo. Od kilku lat uczestniczymy w
Gimnazjadzie organizowanej przez Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach i właśnie w
niej osiągamy suksesy sportowe.
W indywidualnych biegach przełajowych,
które odbyły się 22 września chłopcy:
1. Adam Andrzejczak
2. Wojciech Adrianowski
3. Jakub Iwański
4. Radosław Duszyński
5. Piotr Zmysłowski
zajęli drużynowo I miejsce a tym samym
Adam Andrzejczak, Wojciech Adrianowski,
Jakub Iwański i Piotr Zmysłowski zakwalifikowali się do zawodów wojewódzkich.
W sztafetowych biegach przełajowych,
które odbyły się 9 października 2008r. chłopcy:
1. Adam Andrzejczak
2. Wojciech Adrianowski
3. Jakub Iwański
4. Radosław Duszyński
5. Piotr Zmysłowski
6. Mateusz Marciniak
7. Maciej Pintera
8. Piotr Katafiasz
9. Marcin Gajdka
10. Patryk Czołczyński
zajęli zespołowo II miejsce przegrywając
zaledwie o 1 metr z zespołem z Gimnazjum
W Dobroniu. Chłopcy reprezentowali powiat
w zawodach rejonowych.
Dziewczęta od jakiegoś czasu pragną
dogonić chłopców. W tym roku szkolnym W
indywidualnych biegach przełajowych ,,wybiegały” drużynowo III miejsce poprawiając swój
wynik z poprzedniego roku.
W zawodach startowały:
1. Justyna Leśniewska
2. Martyna Trawińska
3. Angelika Kubik,
4. Joanna Pacholak
5. Magdalena Łuczak
6. Karolina Podstawka.
Justyna Leśniewska zakwalifikowała sie do
zawodów na szczeblu wojewódzkim.
Sportowcami opiekowali się nauczyciele
wychowania fizycznego: p. Krzysztof Milbrandt i p. Agata Wróblewska.
Mamy nadzieję, że za rok będzie tak samo
a cicho liczymy na to - a marzenia się spełnaiją - że wyniki będą jeszcze lepsze. Trzymamy
Kciuki!
Agata Wróblewska
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Szkoa Podstawowa w Kazimierzu

Zajęcia na pływalni

Statystyki i lekarze alarmują, iż coraz większa liczba dzieci
dotknięta jest wadami postawy. Najczęściej spotykane to wady kręgosłupa: lordozy, kifozy, skoliozy, plecy okrągłe, a także koślawość
i szpotawość kończyn dolnych oraz płaskostopie. Są one spowodowane niedostateczną ilości ruchu i siedzącym trybem życia. Aby
przeciwdziałać powstawaniu i utrwalaniu wad postawy w szkole w
Kazimierzu zorganizowano wyjazdy na pływalnię dla uczniów klas
0 - III. Dzieci pod opieką instruktorów nie tylko doskonalą umiejętność pływania. Uczą się utrzymywania prawidłowej postawy i właściwego sposobu oddychania, dzięki czemu zwiększa się pojemność płuc. Zajęcia na basenie, które mają charakter rekreacyjno
– sportowy wpływają na zwiększenie odporności, rozwój układu
mięśniowego oraz utrzymanie prawidłowej masa ciała. O dobroczynnych zaletach basenu świadczy fakt, iż każdego roku wzrasta
liczba chętnych dzieci (w tym również 5-latków) do korzystania z
tej formy ruchu. Uczniami podczas pływania opiekują się wychowawczynie: A. Wiśniewska i M. Głodny. Dzięki p. T. Borkowskiemu
– Wójtowi Gminy Lutomiersk uczniowie mają zapewniony bezpłatny dowóz na basem autobusem szkolnym.

,,Sprzątanie Świata 2008’’
w Kazimierzu

,,Płacz, Matko Ziemio, z niezmiernego bólu i zgryzoty, nad losem
życia, które wydałaś w przytulnej ciszy, ogrzewałaś je w swym
łonie’’.
Dniu 9 października 2008 r. uczniowie i nauczyciele ze Szkoły
Podstawowej w Kazimierzu włączyli się do międzynarodowej akcji
,,Sprzątanie Świata 2008’’. Na apelu uczniowie zostali zapoznani z celami akcji ekologicznej. W tym roku uczniowie postanowili
posprzątać okoliczne lasy, w których powstały ,,dzikie wysypiska
śmieci’’. Dzieci posprzątały las przy ulicy Sienkiewicza i przed
cmentarzem. Efektem ich pracy było kilkanaście zebranych worków śmieci, które zanieczyszczały lasy.

Ślubowanie uczniów klasy I

Wycieczka

Dnia 9 września 2008 r. uczniowie klas 0 - III Szkoły w Kazimierzu pod opieką p. M. Głodny i I. Podstawczyńskiej udali się
na jednodniową wycieczkę krajoznawczą – turystyczną do Parku
Jurajskiego w Bałtowie. Spacerując ścieżką dydaktyczną, na której
znajdowały się naturalnej wielkości gady prehistoryczne zdobywały wiedzę na temat sposobów przystosowania się tych ogromnych
rozmiarów zwierząt do życia. Dowiedziały się jak wyglądała nasza
planeta i początek życia na ziemi. Poznały skutki zmian klimatycznych. Po absorbującej lekcji dzieci udały się na plac zabaw,
gdzie odkopywały min. szkielet dinozaura i korzystały z innych
form wypoczynku. Dzieci zwiedziły muzeum. Następnie specjalnym autobusem udały się na safari, gdzie podziwiały żywe okazy
zwierząt pochodzących z różnych kontynentów. Miały możliwość
zabawy ze zwierzętami w mini zoo. Zadowolone i wypoczęte w
godzinach wieczornych wróciły do domów.

Autobusem, albo pieszo, z tornistrami i z
kapciami.
Z miną hardą na obliczu, a w orszaku dumne
mamy.
Wszyscy wokół jakby mniejsi, a szczególnie
przedszkolaki.
Pierwsze kroki w dorosłe życie, bo jesteśmy
już pierwszaki.
Dnia 13 października br. Szkoła Podstawowa w Kazimierzu przyjęta w poczet społeczności uczniowskiej pierwszoklasistów. W obecności zaproszonych gości, dyrektora szkoły,
nauczycieli, rodziców oraz kolegów, uczniowie
złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Pierwszoklasiści oddali hołd patronce szkoły
– Marii Konopnickiej poprzez złożenie wiązanki
kwiatów w kąciku patronki. Zgodnie w tradycją
szkoły, pierwszoklasiści zostali pasowani na
uczniów przez dyrektora szkoły panią Annę
Skępską. Pierwszacy przystąpili do sprawdzia-
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nu przygotowanego przez starszych kolegów i zdali go bardzo dobrze. W związku
z tym pani dyrektor złożyła pierwszoklasistom życzenia sukcesów w nauce. Uczniowie klasy I otrzymali z rąk pani Agnieszki
Kiedrzyńskiej – dyrektora GOO w Lutomiersku upominki.
W tym dniu w szkole w Kazimierzu

obchodzono także Dzień Edukacji Narodowej. Pani dyrektor Anna Skępska wręczyła wyróżniającym się w pracy nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym
nagrody dyrektora. Nie zabrakło również
kwiatów i ciepłych słów płynących z głębi
serca od uczniów skierowanych do nauczycieli: ,,Kochanym naszym nauczycielom,
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chcemy wręczyć kwiaty świeże. Gorąco
podziękować, tak z serca, proszę wierzyć,
za pracę i cierpliwość, za dobre i wnikliwe
oczy, co zawsze wszystko widzą. Za słowa,
co potrafią ostrzegać, nie zawstydzą. Za
uśmiech serdeczny, jasny, jak matki szczere uczucie. Serdecznie Wam dziękujemy
– drodzy nauczyciele.’’

DZIEŃ
PAPIESKI

16 października to dzień wyboru księdza kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Po raz
kolejny obchodzimy Dzień Papieski jako ustawowe święto narodowe. Ideą tego dnia jest przybliżenie ogromnego bogactwa nauczania Jana
Pawła II i modlitwa za Ojca Świętego.
W tym roku Dzień Papieski upłynął pod hasłem:
,,JAN PAWEŁ II WYCHOWAWCA MŁODYCH”.
Wyrażając szacunek dla WIELKIEGO POLAKA JANA PAWŁA II uczniowie V i VI klasy Szkoły
Podstawowej im .Marii Konopnickiej w Kazimierzu przedstawili krótki program artystyczny.
,,W twych rękach Matczynych zostawiam
wszystko i wszystkich,
z którymi związało mnie moje życie i moje
powołanie.
W tych rękach zostawiam nade wszystko Kościół,
a także mój naród i całą ludzkość.
Wszystkim dziękuję.
Wszystkich proszę o przebaczenie’’.
(fragment testamentu Jana Pawła II)

Katecheta-Irena Białecka

Szkoa Podstawowa w Szydowie

ŚWIĘTO SZKOŁY

Co dwa lata odbywają się w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Szydłowie wybory do Samorządu Uczniowskiego
i jest to dzień wyjątkowy – Święto Szkoły.
Właśnie takim dniem był 13 października.
Święto Szkoły połączone było z uroczystością ślubowania pierwszoklasistów i Dniem

Edukacji Narodowej .
Wybory do SU były okazją, aby zapoznać
dzieci z pewnymi procedurami związanymi
z wyborami: przebiegiem kampanii wyborczej, sposobem głosowania. Każdy z uczniów w przyszłości będzie wyborcą, będzie
musiał podjąć decyzję dotyczącą wyboru
władz lokalnych czy państwowych. Dzieci,
poprzez udział w wyborach, uczyły się brać
odpowiedzialność za słowa, które padały
w deklaracjach przedwyborczych. Poczuły,
że mają bezpośredni wpływ na to, co dzieje się i dziać się będzie w szkole. Wybory
stały się wielką lekcją odpowiedzialności.
Już tydzień wcześniej uczniowie klasy
czwartej i piątej wybrali spośród siebie
kandydatów, pomogli im w przygotowaniu
plakatu prezentującego osobę kandydata

oraz jego program wyborczy. W te działania
angażowali się także wychowawcy, którzy
pomagali uczniom w osiągnięciu sukcesu.
Wybory potwierdziły znajomość tematu wśród uczniów oraz celowość kampanii przedwyborczej. Powołana komisja
wyborcza przeprowadziła wybory w sposób
fachowy bardzo sprawnie i już o godz. 10
odczytała wyniki wyborów oraz przedstawiła nowy skład Samorządu Uczniowskiego przed całą społecznością uczniowską,
wszystkimi pracownikami szkoły, rodzicami
i zaproszonymi gośćmi.
Zgodnie z tradycją nowy Samorząd
otrzymał insygnia władzy: berło - by rządzić sprawiedliwie, klucz -– aby pokonywać
wszystkie przeszkody, dążąc do osiągnięcia celu, kronikę – aby zostawić po sobie
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najlepsze wspomnienia, skarbonkę – aby
pomagać innym i dbać o finanse szkolne
oraz miotłę – aby dbać o ład i porządek .
Cała społeczność szkolna ma nadzieję, że nowy Samorząd Szkolny dotrzyma
przedwyborczych obietnic i z próby samorządności wyjdzie zwycięsko. Trzymamy za
nich kciuki, powodzenia!
Kolejnym punktem Święta Szkoły było
ślubowanie uczniów klasy I. Pierwszaczki
starannie i sumiennie przygotowali się do
tej uroczystości. Z przejęciem składali uczniowskie przyrzeczenie. Pasowani na ucznia, z radością przyjmowali od Pani Dyrektor szkolne tarcze, legitymacje i pamiątkowe dyplomy. Wszystkiemu przyglądali
się wzruszeni rodzice, dostojni goście,
nauczyciele i pracownicy szkoły oraz koleżanki i koledzy ze starszych klas. Przed tak
licznie zgromadzoną publicznością, pierwszoklasiści mogli pochwalić się aktorskimi
występami. Były wiersze, piosenki i tańce.
Z przekonaniem śpiewali:
„Piękne są lasy, piękne jest pole,
lecz najpiękniejszy jest uczeń w szkole.”
Zdradzili też przepis na sukces i szczęście:
„Co jest najlepsze? No, kto nam powie?
Dla nas najlepsza szkoła w Szydłowie.”
Każdy pierwszak wie, że „szkoła lubić się
da”.
Na szkolnej gazetce ściennej mali uczniowie ogłosili: Dla nas nauka to przygoda.
Dlatego z radością zatańczyli i zaśpiewali:
„Po przygodę wyruszamy.
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Wszystkich wkoło zapraszamy.
Niech w przyjaźni minie dzień.
A marzenia spełnią się.”
Publiczność nagrodziła dzieci gromkimi
brawami. Jeszcze większą radość sprawiły
prezenty od Wójta Gminy Lutomiersk, Rady
Rodziców, Samorządu Szkolnego oraz upominki od emerytowanej nauczycielki, pani
Barbary Błaszczyk. I to jeszcze nie koniec
świętowania. Po części oficjalnej przyszła
pora na ucztowanie. Poczęstunek przygotowali nasi kochani rodzice. Ciasta, ciastka,
cukierki, desery, owoce i napoje smakowały
wyjątkowo.
To był bardzo uroczysty i pyszny dzień.
Po ślubowaniu klasy pierwszej Pani
Dyrektor złożyła wszystkim życzenia z okazji DEN oraz wręczyła nagrody nauczycielom i pracownikom obsługi. Do życzeń dołączył się także Pan Wójt i Rada Rodziców.
O święcie wszystkich pracowników szkoły
nie zapomnieli również uczniowie. Klasa
V i VI przygotowała część artystyczną. Na
początku dzieci pokazały wzorowego ucznia, na którego z utęsknieniem patrzył niejeden nauczyciel, bo kto nie chciałby mieć
w klasie kogoś, kto m.in.: „Nie ściągał i nie
podpowiadał/ nie hałasował, siedział prosto”, a lista kolejnych jego zalet była dłuuuga. Jednak okazało się, że nikt niestety
takiego ideału nie widział. Może to i dobrze,
bo szkoła wtedy byłaby nudna. Następnie
uczniowie zaprezentowali obrazki z lekcji,
w których przedstawiali często samych siebie z przymrużeniem oka. Niektóre wręcz
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absurdalne sytuacje rozśmieszyły publiczność do łez. Jak można było reagować
na odpowiedź ucznia, który na pytanie
nauczyciela: „W jaki sposób zapylane są
kwiaty?” odpowiadał: „Przez samochody!”?
Uczniowie przyznawali się także do swoich większych i mniejszych „grzeszków”,
np. do tego, że zbyt wiele czasu spędzają przed telewizorem, bo oglądają „Kiepskich”, „M jak miłość” czy też „Cud miłości”.
Ale i wylewali swoje żale: „Pani ciągle się
mnie czepia./ [...] Pisz staranniej! Co tam
żujesz?!/ Wyjdź spod ławki! Otwórz zeszyt!/
Praca znów nieodrobiona!/ I tak ciągle, i tak
w kółko!/ Ludzie, toż to można skonać!”.
Jednak o tych szkolnych mankamentach
kazała zapomnieć piosenka odśpiewana
przez uczniów pełną piersią: „Hej, hej, hej
uczniowie/ szkoła wyjdzie Wam na zdrowie!/ Szkoła w Szydłowie, jak już wiecie,/
znana jest na całym świecie”. Na koniec
młodzi artyści złożyli wszystkim pracownikom szkoły serdeczne życzenia i ofiarowali
czerwone róże, których kolor dopowiedział
jeszcze wiele.
Święto Szkoły było bardzo udaną imprezą. Dzień ten pokazał, że szkoła to nie tylko
sztywny plan zajęć dydaktycznych, ale to
także miejsce, gdzie wszyscy: nauczyciele,
uczniowie i rodzice uczą się wielu umiejętności przydatnych podczas funkcjonowania
w rodzinie i społeczeństwie.
Artykuł przygotowały:
Celina Wojtas, Ewa Pilarsk, Jolanta Fornalczyk-Kocik

INFORMACJE
Mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 35-60 lat zapraszamy do udziału w Programie Zdrowotnym Wczesnego Wykrywania Jaskry i wykonania BEZPŁATNYCH BADAŃ OKULISTYCZNYCH!
Program Zdrowotny Wczesnego Wykrywania Jaskry ma na celu
obniżenie liczby osób tracących wzrok z powodu jaskry, poprzez
odpowiednio wczesne wykrycie choroby, dzięki czemu możliwe
będzie wdrożenie specjalistycznego leczenia.
Jaskra jest schorzeniem oczu, które rozwija się szybko, z reguły
bezobjawowo i prowadzi do nieodwracalnego uszkodzenia nerwu
wzrokowego.
W Polsce jest około 700 tys. chorych, z czego mniej więcej 10%
osób wie o swojej chorobie i leczy się – reszta nieświadomie traci
wzrok!
Do czynników ryzyka jaskry należą:
• Występowanie jaskry w rodzinie
• Niskie ogólne ciśnienie krwi
• Hipercholesterolemia/hiperlipidemia
• Objawy naczynioskurczowe: zimne stopy i dłonie
• Krótkowzroczność: powyżej - 4 dioptrii
• Częste bóle głowy - migreny
• Cukrzyca
Osoby biorące udział w Programie będą miały:
•	przeprowadzone badanie ankietowe dotyczące czynników ryzyka,
• wykonane poniższe badania przedmiotowe:
•	badanie ciśnienia śródgałkowego - tonometrem Goldmana lub
Schotza,
• badanie dna oka,
• badanie pola widzenia perymetrem komputerowym.

	Uczestnikom Programu zostaną przekazane informacje o wynikach badań i zalecenia odnośnie dalszego postępowania.
Program Zdrowotny Wczesnego Wykrywania Jaskry realizowany
jest w następujących miejscach:
Łódź
1. C
 entrum Medyczne Bazarowa Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. „DELTA-IMPORT” w Łodzi, ul. Bazarowa 9,
•	rejestracja osobiście lub telefonicznie (42) 613-69-04 w godz.
8.00-18.00
•	świadczenia udzielane na I piętrze w gabinecie 101 i 102 w
dniach:
• poniedziałek w godz. 8.00-11.00, 14.00-18.00
• wtorek, środa w godz. 8.30-13.00
• czwartek w godz. 8.00-11.00, 16.00-19.00
• piątek w godz. 8.30-13.30
2. N
 iepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PULSMED Sp. z o.o. w
Łodzi, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 26,
•	rejestracja osobiście lub telefonicznie (42) 633-32-75 w godz.
8.00-19.00
•	świadczenia udzielane w gabinetach lekarskich 1,2,3,5 w
dniach:
•	poniedziałek, wtorek w godz. 15.00-18.00
• środa, czwartek w godz. 8.00-11.00
• piątek w godz. 11.00-15.00
3. N
 iepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ABS OPTYK, Przychodnia w Łodzi, ul. Legionów 11/13,
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•	rejestracja osobiście lub telefonicznie (42) 633-29-06, (42) 63340-47
•	świadczenia udzielane od poniedziałku do piątku w godz. 10.0017.00
4. N
 iepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „FRAGMAT-MED” w
Łodzi, ul. Matejki 7,
•	rejestracja osobiście lub telefonicznie (42) 678-31-00 w godz.
9.00 - 18.00
•	świadczenia udzielane w Poradni Okulistycznej w gabinecie nr
1 w dniach:
• poniedziałek w godz. 12.00-15.00
• wtorek i środa w godz. 9.00-12.00
• czwartek w godz. 10.00-12.00
• piątek w godz. 15.00-19.00
Ozorków
	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ABS OPTYK, Przychodnia w Ozorkowie, ul. Starzyńskiego 8,
• rejestracja osobiście lub telefonicznie (42) 277-00-26
•	świadczenia udzielane od poniedziałku do piątku w godz. 10.0017.00
Poddębice
	Zespół Poradni ”ZDROWIE” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poddębicach, ul. Zielona 2A,
•	rejestracja osobiście lub telefonicznie (43) 678-22-00, (43)
678-95-00 w godz. 8.00-20.00
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•	świadczenia udzielane w pokoju nr 10, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00
Rawa Mazowiecka
	Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna w Rawie Mazowieckiej,
ul. Niepodległości 8,
•	rejestracja osobiście lub telefonicznie (46) 814-20-65 w godz.
8.00-17.00
•	świadczenia udzielane w Poradni Okulistycznej w pokoju nr 18,
w dniach:
• wtorek i czwartek w godz. 8.00-12.00
• środa w godz. 14.00-18.00
Sieradz
	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 7,
•	rejestracja osobiście w Poradni Okulistycznej – pokój 108 (I piętro) lub telefonicznie (43) 827-83-46 od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-14.00
•	świadczenia udzielane w Poradni Okulistycznej na VII piętrze,
w każdy wtorek i czwartek w godz. 15.00-19.00
Zgierz
	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ABS OPTYK, Przychodnia w Zgierzu, ul. Gałczyńskiego 33A,
• rejestracja osobiście lub telefonicznie (42) 717-89-68
•	świadczenia udzielane od poniedziałku do piątku w godz. 10.0017.00

SPRAWY ROLNICZE
Uwaga!

Podpis urzędowego lekarza weterynarii
* Niepotrzebne skreślić

** Dla właściwej odpowiedzi wstawić literę X

Poz. dz.

data uboju
data dostarczenia do uboju

Wypełnia
urzędowy lekarz
weterynarii

Wypełnia zakład
uboju zwierząt

Data

Czytelny podpis właściciela zwierząt

Tak*
Nie*
Czy w gospodarstwie stwierdzono dodatnie wyniki badań

data badania
przedubojowego

tak*

Podpis osoby przyjmującej zwierzęta do uboju

nie*

Jeżeli tak to podać kiedy i jakie:

nie*
tak*
nie*
tak*
nie*
tak*
nie*
tak*

charakteru i pochodzenia paszy
czynników
odzwierzęcych
zdrowia roślin mających
wpływ na zdrowie człowieka
dobrostanu zwierząt
zdrowia zwierząt

właściwego stosowania

Gospodarstwo posiada programy dotyczące nadzoru i kontroli z zakresu:

tak*
nie*
Informacje dotyczące programów nadzoru i kontroli

tak*

nie*

leków weterynaryjnych
dodatków paszowych

środki żywienia zwierząt**

Stosowane dodatki paszowe

Informacje dotyczące badań monitoringowych
W gospodarstwie pobierano do badań
Krew**
mocz**
woda**
mleko**
monitoringowych
Informacje dotyczące podjętych środków kontroli

nr zakładu/nr gospodarstwa

data
Nazwa i adres zakładu

imię i nazwisko lek. wet. prowadzącego leczenie

Nazwa dodatku paszowego

nie*
adres

do
do
do
do
Stosowane preparaty lecznicze

od
od
od
od

okres stosowania

Zwierzęta były leczone

Informacje dotyczące występowania chorób zakaźnych
Gospodarstwo było objęte rygorem zwalczania chorób zakaźnych
tak*
Nazwa choroby
gatunek zwierząt
czas trwania
od
do
od
do
Informacje dotyczące żywienia zwierząt
Zwierzęta były karmione paszą pochodzącą z: wytwórni pasz/własne gospodarstwo*

tak*

okres karencji

nie*

nr środka transportu
Ilość sztuk
gatunek

Informacje dotyczące leczenia zwierząt

gmina
powiat

Deklaracje właściciela zwierząt

Zwierzęta wywożone do rzeźni (nazwa, adres, WNI)

Imię i nazwisko właściciela lub nazwa

poczta
kod

Nr. gospodarstwa

nr posesji
miejscowość

Informacje dotyczące łańcucha żywnościowego zwierząt kierowanych do uboju

Wszyscy hodowcy trzody chlewnej są zobowiązani do wypełniania dokumentu pn.: „Informacje dotyczące łańcucha żywnościowego zwierząt
kierowanych do uboju” (wzór na stronie). Druk ten winien być wypełniany dla każdej wysyłanej partii zwierząt osobno.
Jeśli z gospodarstwa wysyłane jest jedno zwierzę to formularz musi być także wypełniony. W przypadku braku w/w informacji trzoda przeznaczona do uboju nie
będzie przyjmowana przez lekarzy weterynarii w punktach skupu a następnie w rzeźniach.
Druki formularzy są dostępne w Urzędzie Gminy Lutomiersk (pokój nr 1).
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Informacja Powiatowego inspektoratu Weterynarii w Pabianicach
DO HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ
O ŚWIADECTWACH ZDROWIA DLA ŚWIŃ
Ze względu na postępującą realizację programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń i konieczność zapewnienia kontroli nad
przemieszczaniem świń pomiędzy stadami na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 19 marca 2008 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 397) przesyłkom trzody chlewnej muszą towarzyszyć świadectwa zdrowia wystawione
przez urzędowego lekarza weterynarii w dniu wysyłki zwierząt,
zgodne ze wzorami określonymi w instrukcji Głównego Lekarza
Weterynarii z dnia 24 czerwca 2008 r.
Świadectwa zdrowia dla świń wymagane są w następujących przypadkach:
l)	przy przesyłce świń hodowlanych i użytkowych do innych stad
bezpośrednio lub za pośrednictwem punktów skupu, położonych
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
2)	przy przesyłce świń ze stad zakażonych wirusem choroby
Aujeszkyego, ze stad podejrzanych o zakażenie tym wirusem,
stad zawieszonych, stad szczepionych przeciwko chorobie
Aujeszkyego do uboju w rzeźni;
3)	przy przesyłce materiału biologicznego (nasienia) do stad położonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Nie wymagają świadectw zdrowia:
l)	transporty świń ze stad, w których nie stwierdzono choroby
Aujeszkyego kierowane bezpośrednio lub za pośrednictwem
punktu skupu do uboju w rzeźni.
Świadectwo zdrowia dla świń umieszczanych w punkcie skupu
jest zatem wymagane wyłącznie, gdy punkt skupu przekazuje te
świnie do innego stada na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Stada świń, do których wprowadzono zwierzęta lub nasienie bez
towarzyszących świadectw zdrowia uznane będą za podejrzane
o zakażenie i objęte postępowaniem administracyjnym, obejmującym m.in. powtórne badanie krwi od zwierząt w stadzie na koszt
właściciela (zgodnie z punktem 3.1.1. załącznika do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń).
Świadectwo zdrowia dla świń wystawia urzędowy lekarz weterynarii świadczący usługi na terenie gospodarstwa po uprzednim
sprawdzeniu statusu zdrowotnego stada pochodzenia świń oraz
statusu stada przeznaczenia świń względem choroby Aujeszkyego.
Status zdrowotny gospodarstwa miejsca pochodzenia określony
jest w decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii, która wydawana
jest każdorazowo na stado, po każdym wykonanym w nim badaniu. W związku z tym, hodowcy trzody chlewnej planujący wysyłkę
świń do innego gospodarstwa, powinni odebrać powyższą decyzję
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Pabianicach, przy ul.
Karniszewickiej 37, odbioru można dokonywać od poniedziałku do
piątku w godzinach 7:30 - 15:30.
Posiadając w/w decyzję hodowca powinien poinformować urzędowego lekarza weterynarii o planowanej wysyłce oraz miejscu
przeznaczenia zwierząt. Urzędowy lekarz weterynarii, po sprawdzeniu za pośrednictwem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Pabianicach statusu stada przeznaczenia zwierząt wystawia
świadectwo zdrowia dla przesyłanych świń.
Warunkiem wydania świadectwa zdrowia jest przemieszczanie
świń do stad o równorzędnym lub niższym statusie zdrowotnym.

Oznacza to, iż stada nie przebadane mogą przemieszczać świnie wyłącznie do innych stad nie przebadanych; stada potencjalnie wolne mogą przemieszczać świnie wyłącznie do innych stad
potencjalnie wolnych, lub do stad do tej pory nie przebadanych;
stada seronegatywne mogą przemieszczać świnie do stad seronegatywnych, potencjalnie wolnych oraz nie przebadanych; stada
urzędowo wolne mogą wysyłać świnie do wszystkich stad.
Ze względu na czas potrzebny do wdrożenia powyższych procedur, hodowcy planujący wysyłkę świń do innych stad lub punktów skupu, powinni zgłosić powyższy fakt z kilkudniowym wyprzedzeniem urzędowemu lekarzowi weterynarii świadczącemu usługi
lekarsko-weterynaryjne na terenie ich gospodarstwa.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
95-200 Pabianice, ul. Karniszewicka 37
tel./fax: /0-42/212-19-14
e-mail: pabianice.piw@wetgiw.gov.pl

W przypadku awarii sieci wodociągowych

występujących na terenie Gminy Lutomiersk po godzinach pracy Urzędu Gminy Lutomiersk (tj. po godz. 17 - w poniedziałek oraz po godz.
15:30 - od wtorku do piątku) lub w dni wolne od pracy, należy kontaktować się z osobami odpowiedzialnymi za usuwanie awarii wodociągowych - pracownikami tut. urzędu tj. z Panem Tomaszem Kądzielą pod
numerem telefonu: 696 14 74 69 lub Panem Sławomirem Wdówką pod
numerem telefonu: 602 51 07 48.
Zaś w godzinach pracy urzędu zgłoszenia awarii wodociągowych
przyjmowane są pod numerem tel. 043 677 50 11, lub 043 677 50 16,
wewn. 144 i 134.

Terminarz wywozu odpadów komunalnych
realizowany przez spółkę REMONDIS
na IV kwartał 2008 r.
W poniedziałek obsługiwane są następujące miejscowości:
Babice, Babiczki, Charbice, Florentynów, Kazimierz, Mirosławice, Prusinowice, Prusinowiczki, Puczniew, Szydłów,
Wrząca, Wygoda Mikołajewska, Zalew, Zdziechów.
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
STYCZEŃ 2009 r.

13, 27
10, 24
08, 22
05, 19

W piątek obsługiwane są miejscowości:
Czołczyn, Dziektarzew, Jerwonice, Lutomiersk, Zofiówka.
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
STYCZEŃ 2009 r.

10, 24
07, 21
05, 19
03, 16, 30
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