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INWESTYCJE w 2008 roku
1)  Zakończono „Termomodernizację budynku biurowego Urzędu 

Gminy w Lutomiersku” za kwotę 172.370,70 zł w tym: pożyczka 
z Wojewódzkiego Funduszu w Łodzi 113.844,00 zł.

2)  W m-cu maju br. zakończono „Przebudowę i modernizację stacji 
uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w Kazi-
mierzu.

	 Całkowita	wartość	projektu:	1.007.332,69 zł;
	 	Dofinansowanie	z	Europejskiego	Funduszu	Rozwoju	Regional-
nego:	415.312,28 zł;

	 	Dofinansowanie	z	budżetu	państwa: 60.016,23 zł;
	 	Dofinansowanie	gminy:	532.004,18 zł (w	tym	pożyczka.	Woje-
wódzkiego	Funduszu	Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	Wod-
nej).

3)  Dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutomiersku 
zakupiono nowy średni samochód ratowniczo - gaśniczy marki 
IVECO przy udziale środków finansowych WFOŚiGW w Łodzi 
w wys. 171.200,00 zł, Zarządu Głównego Straży Pożarnych 
w wys. 125.000,00 zł i Gminy Lutomiersk w wys. 174.600,00 zł.

4)  WFOŚiGW w Łodzi przyznał dotację na zakup lekkiego samo-
chodu ratowniczo – gaśniczego w wys. 32.000,00 zł dla jednost-
ki OSP w Wygodzie Mikołajewskiej. Pozostałe środki w wys. 
48.000,00 zł zabezpieczyła Gmina Lutomiersk.

INFORMACJA Z GOSPODARKI 
DROGOWEJ W ROKU 2008

Roboty inwestycyjne i utrzymaniowe:
I. Drogi i ulice:

1)  Zakupiono i dostarczono kruszywo na naprawę dróg gruntowych 
 i szlakowych na terenie gminy:

 -  w ilości 1.730 ton (111.861,80 zł), utwardzono odcinki dróg 
w n/w miejscowościach:

  Franciszków na dł. ca 500 mb, Mikołajewicach na dł. ca 150 mb 
i Zalewie na dł.ca 600mb;

 -  w ilości 2000 ton (122.585,60 zł), utwardzono odcinki dróg 
w n/w miejscowościach:

  Lutomiersk na dł. ca 100 mb, Szydłów na dł. ca 300 mb, Alber-
tów na dł. ca 1,0 km, Stanisławów Stary na dł. ca 250 mb, Orze-
chów na dł. ca 50 mb.

2)  Wykonano remont cząstkowy drogi gminnej Puczniew – Mianów 
(3.333 zł) na pow. ca 200 m2. Dla robót interwencyjnych przy 
drogach zakupiono 1,94 t masy bitumicznej na zimno za kwotę 
1.065,00 zł.

3)  Wykonano n/w zadania w zakresie naprawy nawierzchni drogo-
wych:

 -   „Przebudowę odcinka nawierzchni drogi dojazdowej położonej 
na działce o nr ewid. 66 w miejscowości Bechcice” za kwotę 
108.165,93 zł (dł. 430 mb);

 -   „Przebudowę odcinka drogi o nawierzchni z kruszywa w Babi-

cach” za kwotę 115.777,80 zł (dł. 800mb);
 -  „Przebudowę odcinka nawierzchni ulicy Polnej w Kazimierzu” 

za kwotę 84.965,75 zł (dł. 183 mb);
 -  „Przebudowę odcinka ulicy Szkolnej w Kazimierzu o nawierzch-

ni z kruszywa” za kwotę 177.777,78 zł (dł. 723 mb);
 -  „Przebudowę odcinka ulicy Sikorskiego we Wrzącej o na-

wierzchni z kruszywa” za kwotę 175.953,28 zł (dł. 850 mb);
 -  „Przebudowa odcinka drogi o nawierzchni z kruszywa w Char-

bicach Dolnych” za kwotę 240.777,78 zł (dł. 771 mb);
 -  „Przebudowa odcinka ulicy Kwiatowej w Lutomiersku i odcin-

ka ulicy Przełajowej we Wrzącej o nawierzchni z kruszywa” za 
kwotę 135.031,89 zł o dł. (461 mb);

 -  „Przebudowa ulicy Lipowej w Lutomiersku” za kwotę 37.505,36 
zł (dł. 212 mb);

 -  „Przebudowa drogi w Jeziorku” za kwotę 77.912,62 zł (dł. 760 
mb);

 -  „Przebudowa dróg w Mikołajewicach” za kwotę 63.926,44 zł 
(dł. 450 mb);

 -   „Przebudowa ulicy Wiejskiej we Wrzącej za kwotę 222.988,25 
zł (dł. 1470 mb);

 -   „Przebudowa odcinka drogi w Mirosławicach” za kwotę 
72.111,88 zł (dł. 452 mb);

 -    „Przebudowa odcinka ulicy Jordana i odcinka ulicy Zielonej 
w Lutomiersku” za kwotę 94.774,09 zł (dł. 516 mb);

 -  „Przebudowa odcinka drogi w Malanowie” za kwotę 98.240,50zł 
(dł.375 mb);

 -   „Przebudowa odcinka drogi w Orzechowie” za kwotę 
109.766,45 (dł. 750 mb);

 -  „Remont odcinka ulicy Wiśniowej w Kazimierzu” za kwotę 
59.021,53zł (dł. 481 mb);

 -  „Remont nawierzchni bitumicznej na działce nr ewid. 306/7 
w Szydłowie” za kwotę 20.498,56 na pow. 250,53 m2.

 -  „Przebudowa odcinka drogi w Malanowie” za kwotę 98.240,50 
(dł. 375 mb);

 -  „Przebudowa odcinka drogi w Orzechowie” za kwotę 109.766,45 
zł (dł. 750 mb).

4)  Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych polegająca 
na ułożeniu warstwy z kruszywa:

 -  w Kol. Bechcice na dł. 1,40 km (dotacja z Urzędu Marszałkow-
skiego 57,5 tys. zł);

 -  w Charbicach Górnych na dł. 1,0 km (dotacja z Urzędu Mar-
szałkowskiego 10 tys.)

5)  Wykonano dokumentację techniczną „Przebudowy centrum 
Kazimierza I etap: przebudowa parku na Pl. Kościuszki” za 
kwotę 2.440,00 zł.

6)  Sprzętem gminnym wykonano profilowanie głównych dróg grun-
towych na odcinku ca 60 km.

7) Do prac drogowych i porządkowych zakupiono:
 - kosiarkę rotacyjną za kwotę 3.600,00 zł;
 - rębak do gałęzi za kwotę 42.700,00 zł;
 - kosę spalinową za kwotę 2.599,00 zł;
 - piłę spalinową za kwotę 1.499,00 zł;
 -  rozsiewacz do nawozów z zestawem do zimowego utrzymania 

3.200,00 zł.

Podsumowanie 2008 roku
Zakończył	 się	 rok	 2008.	 Pragniemy	 zaprezentować	 Państwu	 najistotniejsze 

wydarzenia	ubiegłego	roku	dotyczące	działalności	inwestycyjnej	i	społecznej	Gminy	
Lutomiersk.
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II. Oznakowanie ulic:
1)  Zakupiono tablice z nazwą ulicy dla kompleksu części działek 

w Kazimierzu i częściowo dla miejscowości Wrząca za kwotę 
1.037,00 zł.

2)  Wykonano oznakowanie pionowe i poziome miejsc parkingowych 
na parkingu przy Urzędzie Gminy i Gimnazjum w Lutomiersku. 
Oznakowanie poziome przejść dla pieszych na ul. Kwiatowej 
i ulicy Przełajowej w Lutomiersku za kwotę 1.562,62 zł.

3)  Zakupiono oznakowanie pionowe przejazdu drogowego na ul. 
Nadrzecznej we Wrzącej za kwotę 866,20 zł.

4)  Zakupiono oznakowanie pionowe dla ulicy Lipowej i Jordana w 
Lutomiersku, Polnej we Wrzącej, Prusinowiczkach i dla części 
dróg lokalnych utwardzonych za kwotę 5.307,61 zł (487,39 zł 
+ 4.820,22 zł).

III. Odwodnienie:
1)  Zakupiono rury betonowe na naprawy przejazdów na drogach 

gminnych za kwotę 6.929,60zł.
2)  Naprawiono przejazd drogowy na ul. Nadrzecznej we Wrzącej 

za kwotę 1.570,68 zł.

IV. Różne:
1)  Zakupiono 7 szt. wiat przystankowych PKS za kwotę 14.518,-

zł zł w celu montażu w miejscowościach Czołczyn, Kazimierz, 
Wygoda Mikołajewska, Zalew, Babice, Dziektarzew i Żurawie-
niec - Leonów. 

2)  Zakupiono 10 szt. koszy ulicznych za kwotę 2.915,80 zł.
3)  Zakupiono i zamontowano nowe tablice informacyjne dla 31 

sołectw za kwotę 11.495,89 zł (6.845,89 zł + 4.650,00 zł).
4)  Zlecono wycinkę gałęzi drzew przy ulicy Dąbrowskiego, Koper-

nika i przy Domu Kultury w Lutomiersku za kwotę 292,80 zł.

Zadania prowadzone przez Gminę 
przy drogach powiatowych:

1)  „Remont chodnika na drodze powiatowej nr 3709 E na odcinku 
ulic 3-go Maja i Paderewskiego w Kazimierzu” na pow. 990,0 m2 
za kwotę 149.646,79 zł.

2)   „Przebudowa drogi powiatowej nr 3719 E Sarnów – Malanów 
w miejscowości Orzechów” za kwotę 25.811,54 zł na dł. 130 
mb.

3)  „Montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem pionowym 
i poziomym przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Lutomier-
sku” za kwotę 9.150,00 zł.

W 2008 roku na ochronę przeciwpożarową wydatkowano z bu-
dżetu Gminy kwotę 492.330 zł. Na tę kwotę składają się:

-  wynagrodzenia kierowców (do kategorii tych wydatków zalicza 
się: ryczałty, 13 - ta pensje, wynagrodzenia, składki ZUS i inne 
pochodne od wynagrodzeń oraz składki na PFRON i odpisy na 
Fundusz zakładowy),

-  utrzymanie pojazdów pożarniczych i motopomp (zalicza się 
tutaj: zakup paliwa, części samochodowych, naprawy pojazdów, 
samochodów, ubezpieczenia pojazdów, przeglądy techniczne. 

 -  partycypacja w kosztach zakupu samochodu ratowniczo - gaśni-
czego dla OSP Lutomiersk,

-  zakup kurtek strażackich, umundurowania wyjściowego i bojo-
wego,

-  inwestycje i remonty wykonane w budynkach strażackich:
 INWESTYCJE: OSP Albertów - wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej, OSP Czołczyn – prace remontowo - dekarskie, OSP 
Szydłów – pokrycie dachu budynku strażnicy papą termozgrze-
walną, OSP Babice – wykonanie robót elektrycznych i wykonanie 
drzwi, OSP Kazimierz – remont generalny sali głównej, pomiesz-
czeń kuchennych i częściowa wymiana urządzeń c.o., OSP Orze-
chów – wymiana pokrycia dachowego na budynku strażnicy, OSP 
Prusinowice zakup pieca c.o i prace remontowe budynku remizy, 
OSP Malanów – wymiana stolarki okiennej i prace remontowo 
dekarskie, OSP Charbice – wymiana drzwi garażowych. Koszt 
wykonania powyższych prac inwestycyjnych wyniósł 116.750 zło-
tych. 
W  jednostkach: Mirosławice, Puczniew, Stanisławów, Zdziechów, 

Franciszków wykonano mniejsze prace remontowo - malarskie. 
Większe remonty budynków strażackich zostały ogólnie już 

zakończone. Nie oznacza to jednak, że zrobione zostało już wszyst-
ko. Mniejsze naprawy i remonty, które wykonywane będą według 
potrzeb i możliwości na bieżąco.

Nadmienić tutaj należy, że wiele prac w jednostkach OSP straża-
cy wykonali we własnym zakresie przy udziale własnych środków 
finansowych pozyskanych z prowadzonych działalności. Wszyst-
kim druhom za zaangażowanie w pracach społecznych składamy 
podziękowanie.

W roku 2008 nowe samochody otrzymały:
 - OSP Lutomiersk – średni samochód ratowniczo - gaśniczy 
IVECO - Eurocargo, w którego kosztach zakupu uczestniczy-
ły: Zarząd Główny Związku OSP (125.000,00 zł), Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
(171.200,00 zł) oraz Gmina Lutomiersk (174.600,00 zł)

 - OSP Wygoda Mikołajewska - lekki samochód pożarniczy FIAT 
– Ducato, którego całkowity koszt zakupu wyniósł 80.000,00 zł. 
Udział Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Łodzi w kosztach zakupu w/w samochodu to 
32.000,00 zł.
W wydatkach inwestycyjnych Gminy na rok 2009 została zabez-

pieczona kwota 180.000 zł na zakup średniego samochodu pożar-
niczego dla OSP Kazimierz.

W	roku	2008	z	funduszu	prewencyjnego	PZU	S.A.	dotacje	otrzy-
mały	następujące	jednostki:

-  OSP Lutomiersk – 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dodat-
kowe wyposażenie w samochodzie ratowniczo - gaśniczym 
IVECO-Eurocargo,

-  OSP Charbice Dolne - 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 
na zakup sprzętu i środków indywidualnej ochrony strażaka,

-  OSP Puczniew – 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup piły 
do drewna i hełmów.

Jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśni-
czego otrzymały dofinansowane z Zarządu Głównego. Otrzymane 
środki finansowe zostały przeznaczone na zakup sprzętu i środków 
indywidualnej ochrony strażaka.

Wspomnieć również należy, że w 6 obiektach strażackich tj. OSP 
Bechcice, Mirosławice, Charbice Dolne, Puczniew, Wygoda i Prusi-
nowice zainstalowano systemy alarmowe. Koszt instalacji systemów 
wyniósł 7.000,00 zł. Przedsięwzięcie powyższe podyktowane zosta-
ło licznymi włamaniami i kradzieżami w obiektach strażackich.

W kolejnych latach zachodzi potrzeba podejmowania działań 
celem dalszej wymiany samochodów pożarniczych oraz wyposa-
żenia jednostek w środki ochrony indywidualnej strażaka i sprzęt 
p.pożarowy mając tu szczególnie na uwadze jednostki włączone do 
KSRG.

Podobnie jak w latach ubiegłych druhowie licznie uczestniczy-
li w świętach i uroczystościach strażackich takich jak Św. Florian, 
Strażacka Majówka Powiatowa, Dni Lutomierska, Dożynki Gminne. 
Druhowie naszych OSP również licznie uczestniczyli w powiatowej 
uroczystości strażackiej nadania sztandarów dla ZOP ZOSP RP 
w Pabianicach i Komendzie Powiatowej PSP w Pabianicach.

W 2009 roku, ze względu na konieczność zapewnienia środ-
ków finansowych na priorytetowe zadanie – budowy dróg asfalto-
wych w gminie Lutomiersk, planuje się przeznaczyć mniej środków 
budżetowych na ochronę p.poż.

INFORMACJA z działalności ochrony przeciwpożarowej w 2008 roku



Strona � WIADOMOŚCILUTOMIERSKIE

INFORMACYJNY BIULETYN SAMORZĄDOWY

styczeń 2009

W	dniu	09.01.2008	r.	w	Gminnym	Ośrodku	Kultury	w	Luto-
miersku	o	godz.16.00	rozpoczęła	się	akcja	zbierania	pie-
niędzy	na	rzecz	Wielkiej	Orkiestry	Świątecznej	Pomocy.	
Datki	zbierano	w	szkołach	naszej	Gminy	już	wcześniej,	
a	na	wspólnej	kweście	w	Domu	Kultury,	przekazano	je	
wolontariuszom	Wielkiej	Orkiestry	z	Pabianic.	Pod-
czas	imprezy	zlicytowano	wiele	gadżetów	WOŚP	
(piłki,	obrazy,	płyty,	koszulki	plakaty,	kubki	itp.).	
Zebrano	łącznie	około	1000	zł.	Imprezę	uświet-
niły	występy	artystyczne	zespołów	działają-
cych	w	Domu	Kultury.	Koncert	rozpoczęła	
Orkiestra	Dęta	GOK,	następnie	wystąpiła	
młodzież	z	popisami	tanecznymi	w	ga-
tunku	hip-hop	i	break	dance.	Kolejny	
występ	 dał	 zespół	 DIXIE	 LUTEK	
prezentując	 muzykę	 dixielando-
wą,	a	na	koniec	zagrała	 rocko-
wa	 grupa	VARIATH.	Wieczór	
zakończył	się	dyskoteką	dla	
młodzieży.	Obok	przedsta-
wiamy	fotorelację.

Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy w Lutomiersku
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Kalendarium	roku	2008	w	Szkole	Podstawowej	
im.	M.	Konopnickiej	w	Kazimierzu

Zadanie szkoły oprócz zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom 
stanowi wszechstronny rozwój psycho - fizyczny mający na celu przy-
gotowanie dzieci do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. 
Dyrekcja i nauczyciele we współpracy z rodzicami podejmują różno-
rodne i wszechstronne działania przygotowujące uczniów do życia 
społeczno – obywatelskiego w zjednoczonej Europie. Aby zrealizować 
ten cel uczniowie pod czujnym okiem wychowawców rozwijają swoje 
zainteresowania i umiejętności oraz poszerzają wiedzę. Z zapałem 
uczestniczą w kołach zainteresowań. Dzieci z klas I-III uczęszczają 
na pływalnię do Aleksandrowa Łódzkiego. Dziewczęta i chłopcy naby-
wają nowe doświadczenia pełniąc różnorodne funkcje w Samorządzie 
Uczniowskim, pracując w sklepiku szkolnym i bibliotece, redagując 
gazetkę „Szkolne Wieści”, tworząc asystę kościelną, zespół wokal-
ny. Biorą udział w akcjach charytatywnych. Podewjmując różnorod-
ne działania dzieci korzystają z licznych pomocy naukowych, w które 
wyposażona jest szkoła oraz sprzętu RTV, komputerów, rzutników, 
programów multimedialnych itp. Dla uczniów organizowane są szkolne 
i międzyszkolne rozgrywki i turnieje sportowe. Uczniowie poznają dzie-
dzictwo narodowe i walory przyrodniczo – geograficzne biorąc udział 
w wycieczkach turystyczno – krajoznawczych. W sposób praktyczny 
przyswajają sposoby ochrony środowiska uczestnicząc w lekcjach 

w ogrodzie zoologicznym, palmiarni, sadząc drzewa i rośliny na terenie 
szkoły i parku. Kultywują tradycje i zwyczaje organizując spotkania dla 
rodziców z okazji świąt. 

W szkole prowadzone są zajęcia popołudniowe i w dni wolne od 
nauki. Mają one na celu wdrażanie uczniów do aktywnego trybu życia 
i nauczenie właściwego wykorzystywania czasu wolnego (bez używek 
i przemocy). Dziewczęta klas IV – VI uczęszczają na zajęcia koszy-
kówki. Wszyscy chętni uczniowie biorą udział w zajęciach wokalnych 
i zabawach ruchowych.

Agata	h.	Wiśniewska

Podsumowanie 2008 r. w szkoach

W dniu 23. X. 2008 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Kazimie-
rzu wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym – Mul-
titest, ogłoszonym przez Centrum Edukacji Szkolnej. Do konkursu 
przystąpiło 14 uczniów z klas V i VI. Uczniowie wykazali się rozle-
głą wiedzą historyczną i rozwiązali test składający się z 26 pytań. 
Spośród 930 uczniów klas V i 1141 uczniów klas VI szkół w Polsce 
przedstawiciele szkoły w Kazimierzu uzyskali następujące noty:

 •  Przemysław Prencel, kl. VI - (190 p. na 206 p.) – 10 miejsce 
oraz tytuł laureata.

• Natalia Potylska, kl. V – (180 p. na 206 p.) – 15 miejsce.
Ponadto wyróżnienia otrzymali:
•  Krzysztof Madaliński, kl. VI – (184 p. na 206 p.) – 13 miejsce.
• Kamil Mróz, kl. VI – (184 p. na 206 p.) – 13 miejsce.

Nauczyciel	historii	–	Anna	Adaszyńska

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku realizuje zadania pomo-
cy społecznej na terenie gminy Lutomiersk.

Ośrodek wykonuje zadania własne i zlecone w zakresie pomocy 
społecznej.

Ośrodek jest jednostką budżetową gminy finansowaną;
1)  ze środków dotacji celowej ustalanej przez Wojewodę na realiza-

cję 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 znajdują 

się w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej. Prowadzi pracę socjal-
ną w celu pobudzenia aktywności społecznej w zaspokajaniu niezbęd-
nych potrzeb życiowych rodzin i osób w celu odzyskania zdolności do 
prawidłowego funkcjonowania w środowisku.

W celu rozwiązywania problemów społecznych i zapewnienia środ-
ków na działalność Ośrodek współpracuje z organami administracji 
rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, stowarzysze-
niami, jednostkami organizacyjnymi na terenie gminy, ZUS i KRUS, 
kościołem katolickim i innymi kościołami.

W roku 2008 Ośrodek wsparł finansowo i rzeczowo 185 rodzin. 130 
dzieci korzystało z bezpłatnego dożywiania w szkołach z terenu naszej 
gminy i w 8 szkołach poza terenem gminy.

Na dożywianie dzieci w szkołach pozyskano środki z budżetu Woje-

wody w kwocie 29.977 zł, kwota 22.722,97 zł to środki własne gminy 
przeznaczone na dożywianie dzieci i na doposażenie pomieszczeń do 
wydawania gorącego posiłku. W 2008 r. Dyrektor Gimnazjum w Luto-
miersku podpisał umowę z firmą cateringową, która od kwietnia dowozi 
do szkoły gorący posiłek. Za przykładem Gimnazjum poszli Dyrekto-
rzy Szkół w Szydłowie i Kazimierzu, którzy podpisali również umowę 
z firmą dowożącą uczniom gorący posiłek.

Dzięki współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pa-
bianicach otrzymano 9 skierowań dla dzieci na wyjazd 2-tygodniowy 
do Ośrodka Szkolno - Wypoczynkowego w Ręcznie.

Tradycją stały się spotkania z Okazji Dnia Seniora, które odbywają 
się co roku w miesiącu październiku. Od wielu lat ośrodek współpra-
cuje z Kołem Emerytów i Rencistów w Lutomiersku i Związkiem Kom-
batantów.

Również od kilku lat organizowana jest Wigilia dla osób niepełno-
sprawnych i samotnych, która rozpoczyna się mszą świętą w klaszto-
rze Salezjanów. W 2008 r. spotkanie takie odbyło się 19 grudnia. Po 
mszy goście i osoby zaproszone udali się na wigilijną wieczerzę. Na 
zakończenie spotkania wręczano drobne upominki ufundowane przez 
Pana Wójta Gminy w Lutomiersku. 

Na ręce księdza Dyrektora składamy serdeczne podziękowanie za 
pomoc w zorganizowaniu spotkania wigilijnego.

Sporządziła	D.Pabjańska

INFORMACJA z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku w 2008 roku

Z YCIA SZK

W niedzielę 18 stycznia 2009 r. – Parafia p.w św. Jana Chrzciciela 
w Kazimierzu miała zaszczyt gościć u siebie Reprezentacyjny Zespół Arty-
styczny Wojska Polskiego z Warszawy. Wykonał on piękny koncert, który 
rozpoczął się Mszą Św. koncelebrowaną przez proboszcza parafii ks. mgr 
Andrzeja Chmieleckiego i ks. mgr Pawła Stopstel’a.

Prezentowany repertuar składał się z II części. Pierwszą stanowiły pieśni 
patriotyczne, natomiast drugą wypełniły nasze polskie kolędy. Wszystkie 
wykonywane utwory przez solistów i orkiestrę nagradzane były gromkimi 
brawami. Orkiestrą dyrygowali Grzegorz Mielimąka i p.płk. Adam Czajkow-
ski, a solistami byli: Małgorzata Urbaniak – sopran i Piotr Rafałko – tenor. 
Koncert prowadziła Ewa Baka.

Poza wspaniałym wykonywaniem utworów, wielkiego kunsztu w odbio-
rze wizualnym, dodały piękne stroje orkiestry i epokowe stroje solistów.

W wypełnionym kościele obecni byli Wójt Gminy Lutomiersk p.Tadeusz 
Borkowski, pułkownicy Wojska Polskiego, Siostry Urszulanki z Kazimierza 
a wśród nich 103 letnia Siostra Ambrozja oraz wielu zaproszonych gości. 
Był to koncert wielkiej miary. Pozostanie w pamięci miłe wspomnienie 
i skromne życzenia, by takich dni i takich chwil było więcej. Życie nie może 
nam być obojętne. Piękno jest w nas i wśród nas, tylko trzeba je wydobyć 
i zostawić po sobie to co piękne.

Irena	Białecka

	 	 	 	 	 	 Koncert	w	Kościele
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Kalendarium roku 2008
w Szkole Podstawowej w Kazimierzu:

Styczeń
• Zabawa karnawałowa – bal maskowy.
•  Spotkania uczniów z dziadkami i babciami z okazji Święta 

Babci i Dziadka.
Luty
• Poczta walentynkowa.
• Bal karnawałowy zorganizowany przez Radę Rodziców.
Marzec 
• Dzień Samorządności – „Pierwszy dzień wiosny”.
• Konkurs literacki pt.: „Wiersz o tematyce wiosennej”.
• Konkurs plastyczny pt.: „Pisanki, kraszanki, jajka malowane”.
• Spotkanie wielkanocne.
•  Uroczysty apel poświęcony III rocznicy śmierci papieża Jana 

Pawła II.
Kwiecień 
•  Wizyta kolarza, czterokrotnego mistrza Polski w kolarstwie 

torowym – Mieczysława Nowickiego.
Maj 
•  Międzyszkolny konkurs plastyczny pt: „Moje wędrówki po 

Europie. Państwa Unii Europejskiej”.
•  Konkurs plastyczny i recytatorski na temat twórczości M. Ko-

nopnickiej pt: „O czym ptaszek śpiewa?”
• Obchody Dnia Matki i Ojca.
• Uroczysta akademia z okazji Święta 3-go Maja.
•  Obchody Święta Patrona Szkoły – M. Konopnickiej z udziałem 

zaproszonych gości.
• Festyn szkolny „Szkoła Dzieciom”.
•  Wizyta nauczycieli z Węgierskiej Gminy Romhany. Spotkanie 

z dyrektorami i nauczycielami szkół Gminy Lutomiersk.
Czerwiec 
• Obchody „Dnia Dziecka” i „Dnia Sportu”.
•  Wycieczka turystyczno – krajoznawcza do Krakowa i Wielicz-

ki.
•  Wycieczka turystyczno – krajoznawcza pt.: ”Szlakiem pia-

stowskim”.
•  Wyjazd delegacji uczniów naszej szkoły na Węgry.
• Wizyta sportowców - piłkarzy z Węgierskiej Gminy Romhany. 
• Zakończenie roku szkolnego.
Wrzesień
• Rozpoczęcie roku szkolnego.
•  Wycieczka turystyczno – krajoznawcza „Bałtów – Park Juraj-

ski”. 
Październik 
• Ślubowanie uczniów klasy I.
• Obchody Dnia Edukacji Narodowej.
• Udział w Ogólnopolskim konkursie historycznym.
• Uroczysta akademia z okazji VIII „Dnia Papieskiego”.
•  Konkurs fotograficzny – „Najciekawsze miejsca naszej oko-

licy”.
Listopad
•  Uroczystość z okazji Święta Odzyskania Niepodległości 

- 11 listopada.
•  Zabawa Andrzejkowa – pt.: „Dziś prawdziwych Cyganów już 

nie ma”.
•  Konkurs historyczny – pt.: „Miniatura budowli – zamek obron-

ny”.
Grudzień
• Zabawy i konkursy z okazji mikołajek.
• Konkurs plastyczny pt.: „Ozdoba choinkowa”.
•  Wigilia szkolna, jasełka z udziałem księży i zaproszonych 

gości.
• Wigilie klasowe z udziałem rodziców.

Opracowała: Agata H. Wiśniewska

Kalendarz działalności 
Szkoły Podstawowej w Szydłowie 

w roku 2008

Styczeń
-  Pomagamy innym, przekazanie pieniędzy na rzecz fundacji 

„Pomóż i ty”.
- Zabawa choinkowa dla dzieci. 
Luty
- Ostatki „Kto nie przebrany ten pytany”.
- Walentynkowe życzenia.
-  Gminny turniej tenisa stołowego, w którym I miejsce zaję-

ła Katarzyna Ulańska a II miejsce Paulina Janiak uczennice 
kl. IV.

Marzec
- Świętujemy Dzień Kobiet i Dzień Chłopca.
-  Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej. Laureatkami były 

Natalia Karasińska, Edyta Mrozowska i Aleksandra Micha-
lak.

Kwiecień
-  Żarty Prima - Aprilisowe i pożegnanie zimy – topimy Marzan-

nę i świętujemy przy ognisku i pieczonych kiełbaskach.
Maj
-  Święta Majowe – przygotowaliśmy przedstawienie „Na kola-

nie panie Janie” na akademię dla społeczności gminnej 
w GOK w Lutomiersku.

-  Wycieczka do Łęczycy i zwiedzanie wioski indiańskiej przez 
uczniów klas I – III.

-  Dzień Matki: akademia dla Mam przygotowana przez ucz-
niów klas 0 – 3.

-  Przyjęcie gości z Węgier i wspólne świętowanie Dnia Dzie-
cka.

-  Tygodniowa wycieczka do Węgier pięcioosobowej delegacji 
uczniów i opiekuna.

Czerwiec 
-  „Zwiedzamy stolicę województwa - Łódź” - wycieczka ucz-

niów klas I – II.
- Wycieczki trzydniowa do Kotliny Kłodzkiej klas III – VI.
-  Dzień patrona szkoły –– konkurs plastyczny - ilustracja bajek 

A. Mickiewicza.
- Zakończenie roku szkolnego. 
Wrzesień
- Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
- „Sprzątanie świata”.
- Wycieczka do Dinoparku uczniów kl. I – III.
Październik 
- Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
- Ślubowanie klasy I.
- Dzień Papieski.
- HALLOWEEN - poznajemy tradycje angielskich kolegów.
Listopad 
- Akademia z okazji Dnia Niepodległości.
- Wróżby i zabawa andrzejkowa.
Grudzień
-  Mikołajki – udział w uroczystościach przygotowanych przez 

GOK w Lutomiersku oraz Mikołajki klasowe.
- Wizytacja 1 – 8. 
- Wigilia szkolna, jasełka, dzielenie się opłatkiem.
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 Styczeń to czas w naszej szkole wytężonej nauki, bo zbliża się 
pora na podsumowanie wiedzy i umiejętności za pierwsze pół-
rocze. Dokonuje się również analizy zachowania, wskazując na 
osiągnięcia i porażki. 

 Jakie działania uznajemy za sukces w pracy dydaktyczno – 
wychowawczo - opiekuńczej w roku kalendarzowym 2008?

Styczeń rozpoczął się konkursem matematycznym „Kwadratura 
Koła”. Szkołę reprezentowało 35 uczniów z klas II – VI. Zdobyto 
14 dyplomów i jedną nagrodę książkową. Najlepszy rezultat z klas 
starszych uzyskał Michał Nowicki, który zdobył I miejsce w szkole, 
I miejsce w powiecie, III w województwie i 32 w kraju, natomiast 
z klasy IIb Marcin Włodarczyk uzyskał II miejsce w powiecie. 

W marcu w XVII edycji konkursu Kangur i II edycji konkursu Kan-
gurek nasi uczniowie wraz z innymi dziećmi z 30 krajów świata 
rozwiązywali zadania matematyczne. Naszą szkołę reprezentowa-
ło 39 uczniów. Dwóch spośród nich osiągnęło najwyższe wyniki 
zdobywając tytuł laureata konkursu. Byli to: Michał Nowicki oraz 
Piotr Sowiński. Uczniowie ci, wygrali czterodniową wycieczkę nad 
morze. Wyróżnienie przypadło w udziale Agnieszce Miller.

Na początku marca otrzymaliśmy piękny list od Ambasado-
ra Szwecji z Warszawy (echo projektu edukacyjnego „Witajcie 
w Bullerbynowie”). W dowód uznania wypożyczono nam wystawę 
zorganizowaną przez Ambasadę Królestwa Szwecji z okazji 100 
rocznicy urodzin pisarki Astrid Lindgren. 

W kwietniu odbyła się wizytacja zewnętrzna szkoły wynikająca 
z Planu Nadzoru Pedagogicznego ŁKO z udziałem wizytator Haliny 
Cyrulskiej. Podczas wizytacji badania ankietowe przeprowadzone 
zostały wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Praca i osiągnięcia 
Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku zostały bar-
dzo wysoko ocenione.

22 kwietnia uczniowie klasy VIa mile nas zaskoczyli, gdyż wyka-
zali się wysokimi umiejętnościami praktycznymi podczas jazdy 
na rowerze zdobywając w Powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego III miejsce. Wszystkie ćwiczenia praktyczne na 
odpowiednio przygotowanym wcześniej polu manewrowym odby-
wały się pod kierunkiem p. T. Cyrulskiego. 

24 kwietnia odchodzono Święto Szkoły pod hasłem „200 lat 
oświaty na terenie Gminy Lutomiersk”. Otwarto wystawę „Jak to 
w lutomierskich szkołach bywało…?”. Uroczystość uświetnili przed-
stawiciele organu nadzoru z wicekuratorem łódzkim – p. C. Most-
kowskim i p. st. wizytator H. Cyrulską, władz organu prowadzące-
go z panem wójtem T. Borkowskim, dyrektorzy sąsiednich szkół, 
przedszkola w Kazimierzu oraz dyrektorzy Muzeum Archeologicz-
nego i Etnograficznego z Łodzi, Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej, 
Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Łodzi, Powiatowego 
Ośrodka Metodycznego w Pabianicach, księża Salezjanie oraz 
emerytowani nauczyciele i przedstawiciele Rady Rodziców.

W kwietniu przy wsparciu finansowym organu prowadzącego 
wydano książeczkę „Historia Lutomierska dla dziecka wierszem 
spisana” autorstwa p. D. Lisieckiej – Gary. Jest ona bogato ilustro-
wana zdjęciami wykonanymi przez fotografa p. T. Świrka. Szcze-
gólny jej walor nadają prace plastyczne  dzieci z klas młodszych. 
Książeczka została wysłana na konkurs do Wojewódzkiej Biblioteki 
Pedagogicznej w Łodzi pod hasłem „Złoty ekslibris” (rozstrzygnie-
cie konkursu w III 2009 r.).

W kwietniu i maju odbyły się wycieczki krajoznawczo – tury-
styczne w Góry Świętokrzyskie, do Warszawy oraz wybrana grupa 
młodzieży wyjechała na Węgry do Romhany. Wycieczkę na Węgry 
finansował organ prowadzący, a uczniowie, którzy wyjeżdżali 
z klasami mieli możliwość korzystania z dofinansowania z środków 

pochodzących z gminy. Chętna grupa młodzieży wyjechała w lipcu 
na obóz nad Bałtyk.

W maju nadszedł czas na sukcesy w sporcie i uzyskanie wiel-
kiego pucharu za zajęcie I miejsca w Turnieju Siatkonogi o Puchar 
Dyrektora Zakładu Poprawczego w Konstantynowie Łódzkim. 
Drużynę przygotował p. H. Wawrowski. W tym miesiącu również 
w zawodach Mistrzostwa Powiatu Lekka Atletyka Dziewczęta uzy-
skaliśmy III miejsce na 8 zespołów z innych szkół.

8 maja w I Powiatowym Konkursie dla trzecioklasistów „Mały 
Omnibus” uczeń klasy III uzyskał 6 miejsce. Organizatorem kon-
kursu był Powiatowy Ośrodek Metodyczny w Pabianicach.

We wrześniu na terenie szkoły odbyło się spotkanie z pisarzem 
młodego pokolenia p. Grzegorzem Kasdepke, które przybrało 
formę ciekawego wywiadu. Postać pisarza znanych publikacji dla 
dzieci stała się im bliższa, co zaowocowało niesamowitym zainte-
resowaniem czytelniczym, nie tylko książek jego autorstwa. Warto 
inwestować w młodego czytelnika! 

„Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna” pod tak 
dźwięcznie brzmiącym hasłem, w październiku, pierwszoklasiści 
składali swoje przyrzeczenie i zostali uroczyście pasowani na ucz-
niów oraz włączeni w poczet społeczności uczniowskiej. 

W październiku w demokratycznych wyborach wybrano w szko-
le nowych przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. Na uroczy-
stym apelu nastąpiła ich prezentacja. Uczniowie wraz z opieku-
nem p. I. Grabarczyk podjęli się wielu trudnych i odpowiedzialnych 
zadań. Głównym celem jest organizowanie różnych akcji na tere-
nie szkoły oraz rozwijanie przedsiębiorczości.

W październiku nasza szkoła ze środków finansowych pocho-
dzących z organu prowadzącego zakupiła: zestaw mebli do sali 
nr 18, 2 dywany, 3 magnetofony, 3 tablice ścienne do klas, zabaw-
ki do oddziałów przedszkolnych i świetlicy. Szkoła wzbogaciła się 
również o komplet ławek i krzesełek do klasy I dostosowanych do 
wzrostu uczniów. Sekretariat szkoły zyskał najnowsze urządzenie 
wielofunkcyjne przystosowane do pracy kancelaryjnej.

Od listopada rozpoczęliśmy realizację projektu badawczego 
„Szukamy piękna w nas i wokół nas”. Wniosek aplikacyjny został 
złożony w Kuratorium Łódzkim, gdzie w drodze konkursu otrzyma-
liśmy dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekt 
mógł zaistnieć dzięki współfinansowaniu przez organ prowadzący.

25 listopada klasy II i III wyjechały na wycieczkę Gniezno – Bisku-
pin, natomiast w dniach 27 - 28 listopada uczniowie klas starszych 
wyjechali na wycieczkę do Zakopanego. Uczniowie korzystali z do-
finansowania z środków uzyskanych z projektu. 

W listopadzie uczniowie klas starszych pod kierunkiem p. A. Sob-
czak i p. D. Lisieckiej – Gary zaprezentowali w Domu Kultury pro-
gram artystyczny dla społeczności lokalnej pod tytułem „90 lat wol-
ności”.

W grudniu uczniowie klasy IV pod kierunkiem p. A. Adrianowskiej 
sprzedawali świece z Caritas. Jest to już od lat prowadzona akcja 
charytatywna pod hasłem „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”.   

19 grudnia w szkole nastąpiła ewaluacja projektu pod hasłem 
„Szukaliśmy piękna w Nas i… znaleźliśmy”. W uroczystości wzięli 
udział zaproszeni goście, emerytowani nauczyciele, rodzice i cała 
społeczność uczniowska. Uczniowie zaprezentowali przygotowa-
ne układy muzyczno – taneczne, inscenizacje, scenki i prezentację 
multimedialną. Dokonano otwarcia wystawy z książkami artystycz-
nymi, wytworami dziecięcymi oraz pracami wykonanymi podczas 
warsztatów twórczych z artystą plastykiem. Na zakończenie odby-
ło się spotkanie wigilijne.

Szkoła	Podstawowa	w	Lutomiersku - W 2008 roku to nam się udało!
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Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku .
KaleNdarium wydarzeń 
za roK 2008

* 11 stycznia - szkolny bal karnawałowy
* koniec stycznia - Dzień Patrona: konkurs wiedzy o Leszku 

Czarnym i o dziejach Lutomierska; konkurs matematyczno-przy-
rodniczy „Średniowiecze w liczbach”; konkurs humanistyczny 
„Wzorce osobowe średniowiecza”; program artystyczny

* 2 kwietnia - upamiętnienie trzeciej rocznicy śmierci Jana 
Pawła II: uroczyste spotkania klas pod tablicą pamiątkową w szko-
le; udział we mszy świętej w kościele parafialnym

* 14 maja - wizyta uczniów oraz nauczycieli ze szkoły w Romha-
ny w naszym Gimnazjum: zwiedzanie szkoły; udział we wspólnych 
lekcjach-warsztatach; pokazy akrobacji rowerowej w wykonaniu 
gości z Węgier

* 26 - 31 maja - pobyt naszej młodzieży w Romhany: zwiedza-
nie okolicy; wspólne zajęcia edukacyjne i sportowe; wycieczka do 
Budapesztu

* 26 - 30 maja - pobyt uczniów klas trzecich na „zielonej szkole” 
w Kotlinie Kłodzkiej

* 6 czerwca - Dzień Sportu w Gimnazjum im. Leszka Czarnego 
w Lutomiersku - zawody sportowe: Powiatowy Turniej Piłki Siat-
kowej Plażowej (nasze gimnazjum - 2 miejsce); wewnątrzszkolne 
zawody lekkoatletyczne (bieg na 100m oraz skok w dal)

* 7 czerwca - Dni Lutomierska: prezentacja programu artystycz-
nego w wykonaniu uczniów naszej szkoły

* koniec czerwca - uroczyste zakończenie roku szkolnego
* 1 września - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

2008/2009
* 20 września - biegi przełajowe w Pabianicach: 1 miejsce naszej 

drużyny chłopców (1600m), awans do finału wojewódzkiego
* wybory do samorządu szkolnego i ślubowanie klas pierwszych
* 16 października - obchody 30-tej rocznicy początku pontyfika-

tu Jana Pawła II: uroczyste złożenie kwiatów pod szkolną tablicą 
pamiątkową; rozstrzygnięcie konkursu graficznego związanego z 
osobą ojca świętego

* 22 października - wycieczka do Wadowic - szlakiem Karola 
Wojtyły

* 7 listopada - obchody kolejnej rocznicy odzyskania niepod-
ległości: udział we mszy św.; udział pocztu sztandarowego szko-
ły oraz reprezentacji klas w ogólnogminnej części artystycznej w 
GOK; szkolny Turniej Recytatorski „Myśląc: Ojczyzna”

* 18 grudnia - szkolna wieczerza dla pracowników szkoły, z 
udziałem władz samorządowych

* 19 grudnia - Wigilia w klasach

Opracował	p.	Sławomir	Kułak

NaSze oSiĄGNiĘCia.

  W Gimnazjum im. L. Czarnego dobiega końca pierwszy semestr 
nauki. Wydawałoby się, że tak niewiele czasu minęło odkąd rozpo-
częliśmy naukę, a już widoczne są rezultaty naszej pracy. Mowa tu 
o konkursach przedmiotowych , w których liczni uczniowie zakwa-
lifikowali się do etapu rejonowego. W myśl łacińskiej sentencji „per 
aspera, ad astra”, co w wolnym tłumaczeniu znaczy „przez trudy, 
do sukcesu”, efektami mogą pochwalić się następujący intelektu-
aliści:

Konkurs z matematyki- Wojciech Adrianowski
Konkurs z języka polskiego- Martyna Gałązka i Aneta Tadeusiak
Konkurs z fizyki- Wojciech Adrianowski, Paweł Pietrzak, Dawid 
Omieciński i Dariusz Pawlak.
Konkurs z języka niemieckiego - Paweł Korbecki.
Konkurs z historii- Krystian Przyrowski.
Konkurs z geografii- Dominika Iwańska,Dawid Omieciński, Dariusz 
Pawlak,Paweł Pietrzak
Nie zabrakło również innego typu konkursów, a mianowicie:
Konkurs recytatorski- Paulina Adamiak
Konkurs ortograficzny- Karolina Kujawa, Edyta Mrozowska, Adrian 
Józefczyk  

Życzymy wszystkim uczniom jak najlepszych rezultatów, mamy 
nadzieję, iż będą sięgali „dalej, wyżej, śmielej” i udowodnią wszyst-
kim, że nauka daje ogromną satysfakcję, a zdobyta wiedza staje 
się kluczem, który otwiera wszystkie drzwi. 

Opracowała	p.	Małgorzata	Wybór

wiGilia w GimNazJum

W czwartek 17.12.2008r. w Gimnazjum im. Leszka Czarnego w 
Lutomiersku przy wigilijnym stole spotkali się p. Dyrektor, nauczy-
ciele, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście. Wśród Nich: p. T. 
Borkowski - Wójt Gminy Lutomiersk, p. Tadeusz Rychlik - Przewod-
niczący Rady Gminy w Lutomiersku,  p. Leszek Filipiak - Sekretarz 
Gminy w Lutomiersku. Na uroczystość przybyli również: Ks. Pro-
boszcz Marek Kowalski i Ks. Proboszcz Franciszek Jaciubek. 

Dzielono sie opłatkiem, śpiewano kolędy. Na stole znalazły się 
wigilijne potrawy. Spotkanie upłynęło w miłej, serdecznej atmosfe-
rze.

Radośnie, ale też uroczyście swoje opłatkowe spotkania przeży-
wała w piątek 18 grudnia młodzież gimnazjalna. Uczniowie wraz z 
wychowawcami oraz zaproszonymi nauczycielami dzielili się opłat-
kiem, składając sobie życzenia. Rozbrzmiewały koledy. nie zabra-
ko też tradycyjnych wigilijnych potraw: karpia, kapusty z grochem, 
grzybami, śledzia. Było ciasto i owoce. Choinka, białe obrusy, opła-
tek, swiece, kolędy spowodowały, ze wszyscy poczuli wyjątkowość 
i urok tej chwili.

Opracowała	Krystyna	Wdówka

UWAGA! W związku z okresem zimowym i występującymi utrudnieniami spowodowanymi zaleganiem śniegu, lodu i błota przypomina się mieszkańcom 
o obowiązku ich usuwania z chodników wzdłuż nieruchomości, przejść i bram. Śnieg należy pryzmować przy krawężnikach, w sposób nie powodujący utrudnień w 
korzystaniu z chodników oraz dewastacji zieleńców. W/w obowiązek wynika z zapisu § 5 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lutomiersk.
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Nazwa Plan

urząd Gminy lutomiersk 4 550 000,00
Zadania własne 3 335 000,00

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz-
ną, gaz i wodę

60 000,00

dostarczanie wody 60 000,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00

budowa odcinka wodociągu Mianów 15 000,00

wykonanie projektu i przygotowanie II odwiertu na uje-
ciu wody  w Prusinowicach

10 000,00

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto-
wych

35 000,00

urządzenie monitorujące pracę pomp 10 000,00

agregat prądotwórczy na ujęcie w Prusinowicach 25 000,00

Transport i łączność 2 820 500,00

lokalny transport zbiorowy 16 500,00
wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów 
do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie 
funduszy statutowych banków państwowych i innych 
instytucji finansowych

16 500,00

podniesienie kapitału zakładowego w Spółce z o.o. 
Tramwaje Podmiejskie - akcje

16 500,00

drogi publiczne gminne 2 804 000,00

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 728 000,00

przebudowa centrum Lutomierska II etap: przebudo-
wa parku na Placu Jana Pawła II

300 000,00

przebudowa centrum Kazimierza I etap: przebudowa 
parku na Placu Kościuszki 

250 000,00

przebudowa odcinka ulicy Rzecznej i odcinka ulicy 
Promyka w Kazimeirzu

200 000,00

przebudowa ulic: Azaliowej, Wschodniej i Zachodniej 
w Lutomiersku

120 000,00

przebudowa odcinka ulicy Armii Krajowej w Lutomier-
sku

50 000,00

przebudowa ulicy Kochanowskiego w Lutomiersku 28 000,00

przebudowa drogi w Albertowie 300 000,00

przebudowadrogi w Szydłowie 110 000,00

poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego z drogą 
powiatową nr 3709 E poprzez przebudowę odcinka 
drogi gminnej nr 111057 E w Mianowie

260 000,00

przebudowa odcinka ulicy Krótkiej w Lutomiersku 40 000,00

przebudowa ulicy Ogrodowej we Wrzącej 100 000,00

przebudowa odcinka ulic: Polnej i Szkolnej w Kazimie-
rzu

100 000,00

przebudowa odcinka ulicy Przełajowej w Lutomiersku 
i Wrzącej

140 000,00

modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych                                                                      
a) przebudowa drogi Florentynów - Bechcice

540 000,00

modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych                                                                                             
a) przebudowa odcinka drogi w Charbicach Górnych

160 000,00

opracowanie dokumentacji pod drogowe zamierzenia 
inwestycyjne

30 000,00

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto-
wych

76 000,00

samojezdna zamiatarka uliczna 70 000,00

zagęszczarka 6 000,00

administracja publiczna 55 000,00

urzędy gmin 55 000,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto-
wych

55 000,00

zakup oprogramowania 20 000,00

zakup sprzętu komputerowego 35 000,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 190 000,00
ochotnicze straże pożarne 190 000,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto-
wych

190 000,00

zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 
dla OSP Kazimierz

190 000,00

oświata i wychowanie 80 000,00
Szkoły podstawowe 80 000,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00

budowa sali gimnastycznej przy SP Lutomiersk - opra-
cowanie dokumentacji technicznej

80 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 129 500,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód 100 000,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00

budowa oczyszczalni ścieków i sieci  kanalizacyjnej 
wraz z przyłączami na terenie gm. Lutomiersk - I etap 
budowa oczyszczalni ścieków w Lutomiersku i sieci 
kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Lutomiersku 
i Wrzącej (opracowanie dokumentacji technicznej)

100 000,00

oświetlenie ulic, placów i dróg 29 500,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 29 500,00

dobudowa oświetlenia na ulicy Irysowej i Wspólnej 
w Lutomiersku

10 000,00

dobudowa oświetlenia na działkach w Kazimierzu 5 000,00

dobudowa oświetlenia w msc. Charbice Dolne 7 000,00

dobudowa oświetlenia w Babicach 7 500,00

Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 600 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 600 000,00
domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 600 000,00
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinan-
sowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych 
innych jednostek sektora finansów publicznych

600 000,00

przebudowa budynku GOK w Lutomiersku wraz z 
przebudową otoczenia

600 000,00

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 591 245,00

różne rozliczenia 591 245,00
rezerwy ogólne i celowe 591 245,00
rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 591 245,00

rezerwa celowa na dofinansowanie zakupu samocho-
du ratownictwa wysokościowego dla Komendy Powia-
towej PSP w Pabianicach 

15 000,00

rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki 
drogowej

576 245,00

Zadania realizowane na podstawie porozumień z JST 23 755,00

edukacyjna opieka wychowawcza 23 755,00
Pozostała działalność 23 755,00
dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i za-
kupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozu-
mień (umów) między JST

23 755,00

projekt „Nie tylko podręcznik i tablica” - wykorzystanie 
nowoczesnych technologii informatycznych w kształ-
ceniu młodzieży ze szkól różnych szczebli

23 755,00

oGÓŁem   wydaTKi   maJĄTKowe 4 550 000,00

Wykaz zadań i kwot wydatków inwestycyjnych
planowanych do realizacji w 2009 rokuPlany 2009
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Aktualności
W dniu 29 grudnia 2008 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku odbyła się XXXII Sesja Rady 

Gminy Lutomiersk. W sesji uczestniczyło 12 radnych, sołtysi, przewodniczący rad sołeckich, przewodniczące kół gospodyń 
wiejskich, oraz mieszkańcy Gminy Lutomiersk a także Wójt Gminy, Skarbnik Gminy oraz Sekretarz Gminy. 

Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z ostatniego posiedzenia radni przystąpili do podjęcia uchwały w sprawie zmian 
w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2008. Następnie przystąpili do najważniejszego punktu porządku obrad, mianowicie do 
uchwalenia budżetu na 2009 rok. Projekt budżetu omawiany był szczegółowo na posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy 
Lutomiersk, dlatego nie wywołał dyskusji wśród radnych. Budżet Gminy w imieniu Wójta Gminy szczegółowo omówiła Pani 
Skarbnik. Budżet na rok 2009 przygotowano w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych /Dz.U. Nr 249 poz.2104, z późn.zm./ oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego /Dz.U .Nr 203 poz.1966, z późn.zm./. Planuje się, iż dochody budżetowe osiągną kwotę 16.426.609 zł, z czego: - 
dochody własne - 8.476.578 zł, - subwencje - 5.625.679 zł, dotacje celowe na zadania zlecone - 2.151.308 zł, - dotacje celowe 
na zadania własne - 103.044 zł. i - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 70.000 zł.

 Zasadniczą częścią dochodów budżetowych są wpływy z podatków i opłat lokalnych. Planuje się, że dochody z wymienio-
nych źródeł będą stanowiły w przyszłorocznym budżecie ca 44 % ogółem planowanych dochodów t.j. kwotę 7.221.262 zł. 
Szczegółowy podział dochodów budżetowych gminy prezentuje Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej.

Planowane wydatki budżetowe przewiduje się w łącznej wysokości: - 20.265.858 zł; z czego: - wydatki na realizację zadań 
bieżących zabezpiecza się w kwocie - 15.715.858 zł. (w tym: zadania własne - 13.424.550 zł, zadania zlecone - 2.151.308 
zł, zadania w zakresu profilaktyki alkoholowej -  70.000 zł, zadania w zakresu udzielania pomocy JST - 70.000 zł), - wydatki 
na realizację zadań majątkowych zabezpiecza się w kwocie - 4.550.000 zł (w tym: zadania własne - 4.526.245 zł i zadania 
realizowane na podstawie porozumień JST - 23.755 zł), wydatki na obsługę długu - 170.000 zł, rezerwa ogólna - 200.000 zł, 
rezerwa celowa - 921.245 zł.

Planowane na rok budżetowy 2009 dochody budżetowe są niższe od zakładanych do realizacji wydatków budżetowych 
o kwotę 3.839.249 zł, która stanowi deficyt budżetu, który pokryty zostanie przychodami, w sposób określony w Zał. 3 do 
uchwały budżetowej. Na pokrycie przypadających do spłaty rat kredytów oraz pożyczek w łącznej wysokości 596.028,80 zł 
planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego.

Następnie Pan Wójt szczegółowo omówił Załącznik nr 6 do projektu budżetu dotyczący zadań i kwot wydatków inwestycyj-
nych planowanych do realizacji w 2009 roku (szerzej na ten temat na stronie 8).

W dalszej części Przewodniczący Stałych Komisji przedstawili opinie na temat projektu budżetu na rok 2009. Wszystkie 
Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały na swoich posiedzeniach przedmiotowy projekt budżetu. Następnie Wiceprze-
wodniczący – Zdzisław Sromecki - odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczą-
cą projektu budżetu Gminy Lutomiersk na 2009 r., poczym Pan Przewodniczący - uchwałę Składu Orzekającego RIO na temat 
możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Lutomiersk. Obydwie 
opinie były pozytywne. Radni jednogłośnie pozytywnie uchwalili budżet na 2009 rok.

W dalszej części radni przystąpili do przyjęcia programu współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz 
z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie, działającymi na jej terenie na rok 2009. W/w ustawa nakłada na organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego 
obowiązek corocznego uchwalania rocznego program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o któ-
rych mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy. 

Następnie radni zmienili Uchwałę Nr XXIX/191/08 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 17 października 2008 r. w sprawie 
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”. Konieczność podjęcia tej uchwały omówiła Pani Agnieszka Kiedrzyńska – Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Oświaty w Lutomiersku.

W dalszej kolejności radni nadali nazwy ulic w dwóch miejscowościach na terenie Gminy, tj. w Kazimierzu i Lutomier-
sku. Drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Kazimierz, gm. Lutomiersk, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 
nr 152, nadali nazwę: Norwida, zaś drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Lutomiersk, gm. Lutomiersk, oznaczonej w 
ewidencji gruntów jako działka nr 780, nadali nazwę: Malinowa. Uwaga! Powyższe uchwały wejdą w życie dopiero w terminie 
14 dni od dnia ich opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

W następnym punkcie porządku obrad przewodniczący stałych komisji Rady Gminy Lutomiersk, tj. Radny Sławomir Barań-
ski – Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Finansów i Inwestycji oraz Radna Agata H. Wiśniewska – Przewodniczą-
ca Komisji Spraw Lokalnych przedstawili Radzie Gminy plany pracy swoich komisji na rok 2009. Z kolei Radna Ewa Rzetelska 
– Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przedstawiła plan pracy oraz harmonogram kontroli Komisji na rok 2009, który 
następnie został przyjęty w formie uchwały przez radnych. Wyjaśniając - zgodnie ze statutem Gminy Lutomiersk - Rada Gminy 
zatwierdza w formie uchwały jedynie plan pracy komisji rewizyjnej. 

Ostatnią uchwalą podjętą na XXXII sesji było uchwalenie planu pracy Rady Gminy na rok 2009.
 Wszystkie uchwały znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lutomiersk pod adresem:  
www.bip.lutomiersk.akcessnet.net
Tradycyjnie sesję zamknął punkt – wolne wnioski, interpelacje i zapytania. 

Sesja budetowa
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ZAGOSPODAROWANIE
PRZESTRZENNE

Po przetargu rozstrzygniętym w kwietniu 
ubiegłego roku sporządzaniem planu zajęła 
się Pracownia Urbanistyczna z Warszawy. 

Do tej pory warszawskim projektantom 
udało się opracować przedłożoną Gminnej 
Komisji Urbanistycznej do oceny wstępną 
koncepcję 13 planów. 

Kolejne etapy procedury planistycznej 
zakładają m.in. uzgodnienia z poszcze-
gólnymi organami, wyłożenie miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego 
do publicznego wglądu na okres 21 dni. 

Początek prezentacji oraz dyskusji pub-
licznej nad przyjętymi w projektach planów 
rozwiązaniami z licznym udziałem zainte-
resowanych osób oraz podmiotów przewi-
dziano na przełomie lutego i marca b.r. 

Ogłoszenia w prasie oraz obwieszczenia 
o wyłożeniu projektów planów do publiczne-
go wglądu pojawią się na co najmniej 7 dni 
przed dniem wyłożenia. Wszystkie ewentu-
alne uwagi i spostrzeżenia, jakie zostaną 
wtedy zgłoszone będą wnikliwie rozpatry-
wane przez projektantów i mogą mieć duży 
wpływ na ostateczny kształt planu. 

Dopłaty do 
materiału siewnego

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż 
zgodnie z terminami określonymi w roz-
porządzeniu	Ministra	Rolnictwa	i	Rozwoju	
Wsi	z	dnia	15	listopada	2007	r.	w	sprawie	
terminów	 składnia	wniosków	 o	 przyzna-
nie	dopłaty	z	tytułu	zużytego	do	siewu	lub	
sadzenia	materiału	siewnego	kategorii	eli-
tarny	lub	kwalifikowany	oraz	terminu	i	spo-
sobu	wypłaty	tej	dopłaty (Dz.U. Nr 214, poz. 
1581), oddziały terenowe ARR od 1 grudnia 
2008 do 15 lutego 2009 r. będą przyjmo-
wały wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu 
zużytego do siewu lub sadzenia materiału 
siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowa-
ny mającej charakter pomocy de	minimis 
w rolnictwie. 

W powyższym terminie składania wnio-
sków można ubiegać się o przyznanie 
dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub 
sadzenia materiału siewnego kategorii 
elitarny lub kwalifikowany zbóż ozimych 
(wysianych w okresie od 1 lipca do 30 listo-
pada 2008 r.).

UWAGA: NOWY WZÓR WNIOSKU !
Wnioski należy składać tylko na formu-

larzu obecnie opublikowanym na stronie 
internetowej ARR. Formularze wniosków 
wykorzystywane w poprzednich terminach 
składnia wniosków są nieaktualne i nie będą 
mogły być podstawą przyznania dopłaty

źródło:	www.arr.gov.pl

Niecodzienny jubileusz
W dniu 01 stycznia 2009 r. mieszkanka Puczniewa – Pani Cecylia Włodarczyk obcho-

dziła swoje 100-tne urodziny.
Z tej wyjątkowej okazji dostojną jubilatkę odwiedził Wójt Gminy – Tadeusz Borkow-

ski, który w imieniu władz samorządowych złożył gratulacje i życzenia na dalsze lata 
życia. Obecni byli również przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społeczne-
go w Zduńskiej Woli. Z tej niecodziennej rocznicy urodzin Jubilatka obdarowana zosta-
ła bukietami kwiatów, listami gratulacyjnymi od przybyłych gości a także od Premiera 
Rzeczypospolitej Polskiej - Donalda Tuska. Pani Cecylia Włodarczyk otrzymała również 
gratyfikację pieniężną od władz samorządowych. 

Ponadto w miejscowości Jeziorko w domu brata Czesława Feliniaka (lat 98) gdzie 
obecnie przebywa Jubilatka, ksiądz proboszcz parafii Małyń w gronie rodziny i znajo-
mych odprawił mszę św. w intencji 100 – latki.

Mimo przeżytych lat Pani Cecylia cieszy się pogodą ducha i dobrym nastrojem. Wycho-
wała 2 córki, doczekała się 6 wnucząt, 12 prawnucząt i 4 praprawnucząt. Zdaniem jubi-
latki receptą na długie życie jest praca i jeszcze raz praca. Stwierdza to w kilku słowach: 
„modlitwa i praca człowieka wzbogaca”.

Redakcja Wiadomości Lutomierskich dołącza się do jubileuszowych życzeń.
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FERIE ZIMOWE 2009 r.
Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku zaprasza

DATA: ZAJĘCIA: GODZINA: OPIEKUN:
Poniedziałek
26.01.2009 r.

•	Zajęcia	taneczne	break	dance	i	hip-hop
•	Rozgrywki	w	tenisie	stołowym
•		Nauka	gry	na	saksofonie,	klarnecie,	trąbce,	
saxhornie,	puzonie	i	tubie

13-17
10-15
17-20

Bednarkiewicz Mirosław
Pączek Piotr
Żeno Zbigniew, Kossakowski 
Dariusz

Wtorek
27.01.2009 r.

•		Przedstawienie	teatralne																																																																								
„URODZINY	BABY	JAGI”

•	Warsztaty	teatralne
•	Rozgrywki	w	tenisie	stołowym

10-11

11-12
12-15

Teatr PICCOLO

Aktorzy Teatru Piccolo
Pączek Piotr

Środa
28.01.2009 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
17-20

Bednarkiewicz Mirosław
Pączek Piotr
 Żeno Zbigniew, Kossakowski 
Dariusz

Czwartek
29.01.2009 r.

•		Pokaz	BEATBOX-a																																	
	Szukamy	młodych	talentów

•		„Rozkosze	łamania	głowy”																					
	(Puzzle,	gry	planszowe,	łamigłówki)

•	Nauka	gry	na	keyboardzie
•	Nauka	gry	na	gitarze

11-12

12-15

16-18
16-18

Wdowiak Piotr

Pączek Piotr

Wrocławska Agnieszka
Wróbel Radosław

Piątek
30.01.2009 r.

•	Zajęcia	taneczne	break	dance	i	hip-hop
•		„Rozkosze	łamania	głowy”																					
	(Puzzle,	gry	planszowe,	łamigłówki)

•	Rozgrywki	w	tenisie	stołowym

10-14
11-13

10-15

Bednarkiewicz Mirosław
Pączek Piotr

Pączek Piotr

Poniedziałek 
02.02.2009 r.

•	Zajęcia	taneczne	break	dance	i	hip-hop
•	Rozgrywki	w	tenisie	stołowym
•		Nauka	gry	na	trąbce,	saksofonie,	klarnecie,	
saxhornie	i	tubie

10-14
10-15
16-20

Bednarkiewicz Mirosław
Pączek Piotr
 Żeno Zbigniew, Kossakowski 
Dariusz

Wtorek
03.02.2009 r.

•		Przedstawienie	teatralne																											
„Krawiec	Niteczka”

•	Warsztaty	teatralne
•	Rozgrywki	w	tenisie	stołowym

10-11

11-12
12-15

Teatr Arlekin 

Aktorzy Teatru Arlekin
Pączek Piotr

Środa
04.02.2009 r.

•	Zajęcia	taneczne	break	dance	i	hip-hop
•	Rozgrywki	w	tenisie	stołowym
•		Nauka	gry	na	saksofonie,	klarnecie,	saxhor-
nie	i	tubie

10-14
10-15
17-20

Bednarkiewicz Mirosław
Pączek Piotr
Żeno Zbigniew
Kossakowski Dariusz

Czwartek
05.02.2009 r.

•		„Rozkosze	łamania	głowy”																						
	(Puzzle,	gry	planszowe,	łamigłówki)

•	Nauka	gry	na	keyboardzie
•	Nauka	gry	na	gitarze
•	Rozgrywki	w	tenisie	stołowym

11-13

16-18
16-18
10-15

Pączek Piotr

Wrocławska Agnieszka
Wróbel Radosław
Pączek Piotr

Piątek
06.02.2009 r.

•		TURNIEJ	tenisa	stołowego	o	Puchar	Wójta	
Gminy	Lutomiersk	w	kategorii	dziewcząt	
i	chłopców:	Szkół	Podstawowych,	Gimna-
zjum

10-16 Pączek Piotr

Sobota
07.02.2009 r.

•		TURNIEJ	tenisa	stołowego	o	Puchar	Wójta	
Gminy	Lutomiersk	w	kategorii	OPEN

10-16 Pączek Piotr
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Jasełka
Jasełka organizowane przez Niepubliczne Przedszkole Sióstr 

Urszulanek w Kazimierzu odbyły się 17 stycznia w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Lutomiersku. Scenariusz Jasełek napisała i opracowała 
Siostra Dyrektor Janina Zawadzka. 

W realizacji przedstawienia pomagały nauczycielki: Pani Doro-
ta Śmiechowska, Pani Justyna Rygiel, Pani Agnieszka Skalska, 
Pani Monika Podpora, Pani Agnieszka Depczyńska. Akompanio-
wała Pani Karolina Nowosielska. Naszą uroczystość zaszczycili 
swoją obecnością: Wójt Gminy Lutomiersk Pan Tadeusz Borkowski, 
Ksiądz Proboszcz Parafii Kazimierz Andrzej Chmielecki oraz Ksiądz 
Arkadiusz Piotrowski - Salezjanin. Składamy im serdeczne Bóg 
zapłać. Na naszą uroczystość przybyły bardzo licznie rodziny i zna-
jomi przedszkolaków. Nie zabrakło również rodzin i dzieci – naszych 
absolwentów.

Dzieci z naszego przedszkola w jasełkach przybliżyły historię 
narodzenia Pana Jezusa. Wyrażały to słowami, śpiewem kolęd i pa-
storałek oraz tańcami. Po zakończeniu przedstawienia dzieci zostały 
nagrodzone owacjami na stojąco przez publiczność, a rodzice doce-
niając trud i wysiłek swoich pociech, wręczyli im upominki. 

Dziękujemy za współprace w zorganizowaniu przedstawienia 
rodzicom przedszkolaków. Dziękujemy serdecznie Państwu Barba-
rze i Tomaszowi Zasada, Pani Małgorzacie Dzieniakowskiej, Panu 
Mariuszowi Wiśniewskiemu oraz Państwu Anecie i Tomaszowi 
Paczkowskim za pomoc podczas dekorowania sali. Podziękowania 
składamy Dyrektorowi GOK-u Panu Piotrowi Pączkowi za ciepłe 
przyjęcie nas. 

Materiał	przekazała
Siostra	Dyrektor	Janina	Zawadzka

Wspólna inwestycja Powiatu Pabianickiego z Gminą Lutomiersk
W 2009 roku zostanie zmodernizowany odcinek drogi powiatowej (ok. 6 km) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 710 w Lutomiersku przez 

Czołczyn, Jerwonice do Szydłowa. Inwestycja będzie realizowana przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach przy pomocy Gminy Lutomiersk 
Szacowana wartość inwestycji to 2.050.000 zł. Na Sesji Rady Gminy Lutomiersk w dniu 19 listopada 2008 r. podjęto uchwalę w sprawie 
udzielenia w 2009 roku pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu w formie dotacji w kwocie 70.000 zł na realizację zadnia publicznego pn 
„Remont drogi powiatowej nr 3314 E od drogi wojewódzkiej 710 w Lutomiersku do miejscowości Szydłów Gm. Lutomiersk”.
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Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Kazimierzu zaprasza na Bal Karnawałowy

Rozpoczęcie balu dnia 14 lutego 2009 r.o godzinie 20 w sali OSP Kazimierz

   Organizatorzy zapewniają:  • 4 dania na gorąco   
• 0,5 litra alkoholu na pare   
• różnorodne zimne zakąski  
• ciasta, owoce, napoje 

 
Istnieje możliwość zakupu alkoholu po przystępnej cenie w bufecie.
W trakcie balu odbędzie się loteria fantowa i walczyk czekoladowy.

Do tańca grał będzie zespół muzyczny
Koszt balu 170 zł od pary.

Zapisy i wpłaty do dnia 8 lutego przyjmują:
Pani Irena Czołczyńska - sklep JAMIR, ul. Słowackiego 10.

Pracownik szkoły w Kazimierzu – (043) 677 60 26
Całkowity dochód z balu przeznaczony będzie na potrzeby

Szkoły Podstawowej w Kazimierzu

W miesiącu styczniu b.r. 
wystąpiły intensywne opady 
śniegu. Dzięki zakupionym 
w 2008r. pługom do ciągnika 
gminnego mieliśmy możliwość 
skutecznego odśnieżania chod-
ników, placów i ulic.

Zakupiono również do w/w 
ciągnika urządzenie do roz-
sypywania mieszanki piasku 
z solą przy pomocy którego 
likwidujemy śliskość na lokal-
nych drogach i placach.

Przy większych opadach 
śniegu w odśnieżaniu uczest-
niczą również pługi zainstalo-
wane  na samochodach stra-
żackich. Wykorzystuje się rów- 
nież w tym celu gminną rów-
niarkę oraz spycharko-łado-
warkę.

„PĘDZĄ, PĘDZĄ SANIE…”
Proboszcz parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela 

w Kazimierzu ks. Andrzej Chmielecki wraz ze 
swymi parafianami podziwiał piękno zimowej 
aury podczas zorganizowanego kuligu. 

Mile spędzano czas przy ognisku i śpiewa-
niu kolęd. W kuligu uczestniczyło ok. 80 osób. 
Najstarszy uczestnik kuligu miał 83, a najmłod-
szy 4 lata. 

    Irena	Białecka

DOFINANSOWANIE DLA 
GMINY LUTOMIERSK 

W RAMACH RZĄDOWEGO 
PROGRAMU

„ROZWÓJ EDUKACJI NA 
OBSZARACH WIEJSKICH 
W LATACH 2008-2013”

W dniu 16 października 2008 r. 
pomiędzy Wojewodą Łódzkim 
a Gminą Lutomiersk zawarta 
została umowa na dofinansowa-
nie realizacji programu realizowa-
nego przez Szkołę Podstawową 
im. Orła Białego w Lutomiersku 
w ramach Rządowego Programu 
„Rozwój edukacji na obszarach 
wiejskich w latach 2008-2013” prio-
rytet 1 działanie 1.9.4. „Kształcenie 
umiejętności społecznych i życio-
wych, kształcenie właściwych rela-
cji w kontaktach międzyludzkich”.

Projekt realizowany przez Szkołę 
Podstawową w Lutomiersku w ra-
mach programu nosił tytuł „Szuka-
my piękna w nas i wokół nas.” 

Celem projektu było zbliżenie 
dzieci do przyrody, sprawienie by 
nauczyły się badać, obserwować, 
rozumieć i cenić to, co wokół, 
a  także budować prawidłowe rela-
cje ze samym sobą i otoczeniem. 

W projekcie uczestniczyło 220 
uczniów. Projekt realizowany był od 
3 listopada do 19 grudnia 2008 r.

W ramach zawartej umowy Gmi-
nie Lutomiersk udzielona została 
dotacja w wysokości 19.554 zło-
tych, wkład środków własnych 
Gminy w realizacji projektu wyniósł 
5345 zł. Całkowity koszt programu 
wyniósł 24.889 zł.
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INFORMACJE

Terminarz wywozu odpadów komunalnych
realizowany przez spółkę REMONDIS na 2009 r.

w poniedziałek obsługiwane są następujące miejscowości:
Babice, Babiczki, Charbice, Florentynów, Kazimierz, mirosławice, 
Prusinowice, Prusinowiczki, Puczniew, Szydłów, wrząca, wygoda 
mikołajewska, zalew, zdziechów.
Dzień wywozu: poniedziałek
STYCZEŃ 2009 r. 05, 19

w piątek obsługiwane są miejscowości:
Czołczyn, dziektarzew, Jerwonice, lutomiersk, zofiówka.
Dzień wywozu: piątek
STYCZEŃ 2009 r.  03, 16, 30

W dniach 20 i 21 stycznia 2009 r. w godz. 9:00 – 13:00 pracownik 
Spółki REMONDIS będzie pełnił dyżur w Referacie Gospodarki Komu-
nalnej i Lokalowej Urzędu Gminy. Mieszkańcy gminy, którzy korzystają 
z usług tej spółki będą mogli uregulować należność za nieczystości, 
wnieść reklamacje itd.

Terminarz wywozu odpadów komunalnych na  2009 r. z terenu 
gm.Lutomiersk realizowany przez Firmę z Zelowa – Wiesław Strach 

Tel. 044 733-31-31

  1/. M-c Styczeń    - 08
  2/. M-c Luty   - 05
  3/. M-c Marzec   - 05
  4/. M-c Kwiecień   - 02
  5/. M-c Maj   - 07
  6/. M-c Czerwiec   - 04
  7/. M-c Lipiec   - 02
  8/. M-c Sierpień   - 06
  9/. M-c Wrzesień   - 03
  10/.M-c Październik   - 01
  11/.M-c Listopad   - 05
  12/.M-c Grudzień   - 03
Pojemniki prosimy wystawiać od godz. 6.00 oraz przypominamy o 

terminowym regulowaniu opłat.

Harmonogram Wywozu Nieczystości Stałych
(Odpady Komunalne) Na Terenie Gminy Lutomlersk

Przez Firmę „Sanator” W 2009 R. 

STYCZEŃ  I i II SOBOTA   3 i 10 styczeń 2009 r. 
LUTY   I i II SOBOTA   7 i 11 luty 2009 r. 
MARZEC  I i II SOBOTA 7 i 14 marzec 2009 r. 
KWIECIEŃ  I i II SOBOTA  4 i 11 kwiecień 2009 r. 
MAJ   I i II SOBOTA   2 i 9 maj 2009 r. 
CZERWIEC  I i II SOBOTA· 6 i 13 czerwiec 2009 r. 
LIPIEC  I i II SOBOTA   4 i 11 lipiec 2009 r. 
SIERPIEŃ  I i II SOBOTA  1 i 8 sierpień 2009 r. 
WRZESIEŃ  I i II SOBOTA   5 i 12 wrzesień 2009 r. 
PAŹDZIERNIK I i II SOBOTA  3 i 10 październik 2009 r. 
LISTOPAD I i II SOBOTA  7 i 14 listopad 2009 r. 
GRUDZIEŃ  I i II SOBOTA  5 i 12 grudzień 2009 r.

ZAPRASZAMY
NA BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

KOBIETY W WIEKU 50 - 69 LAT
(roczniki od 1940 do 1959)

ZAMIESZKAŁE NA TERENIE GMINY LUTOMIERSK
które przez ostatnie 2 lata nie korzystały z badań 
finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Badania będą przeprowadzane w godzinach: 
 od 9,00 do 17,00  w dniu 3-go lutego 2009 r. 

przed  przychodnią 
Gminny Ośrodek Zdrowia, Pl. J. Pawła II 12

Wskazane zapisy pod nr. tel.:
043 677 50 25 oraz 501 420 706

Prosimy o przybycie z dowodem osobistym.

NZOZ „MEDICA”
ul. A. Struga 3, 90-420 ŁÓDŹ

TEL 0-517-544-004, 0-501-420-706



Urząd Gminy Lutomiersk - /43/ 6775011, 6775016
Wójt Gminy Lutomiersk - /43/ 6775088

Gminny Ośrodek Oświaty - /43/ 6775011, 6775016 w. 135, 150
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - /43/ 6775011, 6775016 w. 139 lub /43/ 6775555

Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku- /43/ 6775969
Gminna Biblioteka Publiczna w Lutomiersku - /43/ 6775129
Gminne Centrum Informacji (GCI) - /43/ 6776459 lub /43/ 6776461

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu - /43/ 6776026
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiersku - /43/ 6775028
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szydłowie - /43/ 6775628
Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku - /43/ 6775102

Posterunek Policji w Lutomiersku - /43/ 6775007, 997
Ochotnicza Straż Pożarna w Lutomiersku - /43/ 6775008, 998
Pogotowie Ratunkowe - /42/ 2114576, 999
Urząd Pocztowy w Lutomiersku - /43/ 6775050

Parafia p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Lutomiersku - /43/ 6775034
Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Kazimierzu - /43/ 6775428
Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny w Mikołajewicach- /43/ 6775009
Klasztor Księży Salezjanów w Lutomiersku - /43/ 6775033
Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK w Kazimierzu - /43/ 6775481

Gminny Ośrodek Zdrowia w Lutomiersku - /43/ 6775025
Wiejski Ośrodek Zdrowia w Kazimierzu - /43/ 6775415
Wiejski Ośrodek Zdrowia w Szydłowie - /43/ 6775626

Apteka „Cefarm” w Lutomiersku - /43/ 6775018
Apteka „Przy Rynku” w Lutomiersku - /43/ 6776093
Apteka „Validus+” w Kazimierzu - /43/ 6775413
Ludowy Bank Spółdzielczy Zduńska Wola w Lutomiersku - /43/ 6775757 
Bank Spółdzielczy Poddębice w Lutomiersku - /43/ 6776481

W razie awarii:
Energetyka – /43/ 8215001, 991
Gazownia – /42/ 2111907, 992
Wodociągi – /43/ 6775011 w. 144, 134,  
/ERA GSM/ 602510748, 696475055

Zdjęcia na okładce: Rafał Bujnowicz , Krzysztof Pacholak

Ważne telefony:


