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Czwarta rocznica śmierci Jana Pawła II

" W naszych sercach na zawsze "
Uroczystą Msza Św. koncelebrowaną przez księży: Marka Kowalskiego-Proboszcza Parafii Lutomierskiej i Franciszka Jaciubka-Proboszcza Parafii Mikołajewskiej, młodzież i nauczyciele gimnazjum uczcili 4-tą rocznicę śmierci Ojca ŚW. Jana Pawła II. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz: p.Tadeusz Borkowski-Wójt Gminy Lutomiersk, p.Tadeusz Rychlik-Przewodniczący Rady Gminy wraz z Radnymi, p.Leszek Filipiak-Setretarz Gminy, p.Agnieszka Kiedrzyńska-Dyrektor Gminnego Ośrodka Oświaty,
p.Krzysztof Pacholak-Radny Powiatu Pabianickiego; p.Andrzej Stasiak-Dyrektor Gimnazjum, Rodzice, Mieszkańcy Gminy oraz Nauczyciele i Uczniowie Gimnazjum.Oprawę liturgiczną przygotowali gimnazjaliści. Po Mszy Św. młodzież zaprezentowała program artystycznywspomnienie o Ojcu Świętym, opracowany w oparciu o prozę współczesnego pisarza Andrzeja Stasiuka i muzykę góralską. Wykonano
m.in. pieśni "Matka Boża Jaworzyńska" i "Psalm Orawski". W programie wzięli udział: chór gimnazjum oraz soliści i recytatorzy: Paulina
Adamiak, Paweł Korbecki, Krystian Przyrowski, Karolina Zych, Małgorzata Kacprzak, Kamila Jażwiec, Anna Kiedrzyńska, Martyna Dawidzka, Paulina Kaźmierczak, Klaudia Pierzchała, Dawid Kukulak, Mirosław Janiak, Szymon Antoniewicz. Opiekę artystyczną sprawowali: p.Krystyna Wdówka,p.Janina Olszyńska-Gebler, p.Sławomir Kułak, p.Piotr Zganiacz.
"Ojcze Święty pokaż nam wszystkim, jak się umiera, pokaż, czym jest los człowieczy, pokaż, czym jest wielkość ducha pomieszana
z nędzą cielesności, pokaż nam wszystkim, czym jest człowieczeństwo". A.Stasiuk
Opracowały: Janina Olszyńska-Gebler, Krystyna Wdówka
Fotorelacja na stronie 4

POŻAR KLASZTORU W LUTOMIERSKU

Wieczorem dnia 02.04.2009r. Lutomierskiem wstrząsnęła wiadomość o pożarze Klasztoru Ojców Salezjanów. Z wielkim niepokojem
mieszkańcy wpatrywali się w ognistą łunę unoszącą się nad Zabytkowym Klasztorem. Zapaliło się poddasze budynku, w którym mieści
się szkoła muzyczna. Na miejsce przyjechało 14 zastępów straży pożarnej, którym udało się opanować ogień. Nikomu z mieszkańców nic się nie stało. Obecnie szacowane są straty i wyjaśniane są przyczyny pożaru. Zabytkowy Klasztor Ojców Salezjanów wraz ze
szkołą muzyczną jest miejscem bardzo ważnym nie tylko mieszkańców Gminy. Jest miejscem kultu religijnego ale również ośrodkiem
kultury i jej mecenasem. W dzień po pożarze należy mieć nadzieję, że Ojcom Salezjanom uda się szybko z pomocą ludzi dobrej woli
odbudować spaloną cześć klasztoru. Wójt i Rada Gminy Lutomiersk zadeklarują udzielenie pomocy Ojcom Salezjanom w usuwaniu
skutków pożaru.

Wybory do Parlamentu Europejskiego
Postanowienie
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 9 marca 2009 r.
w sprawie zarządzenia wyborów posłów
do Parlamentu Europejskiego
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25,
poz. 219, z późn. zm.1) stanowi się, co następuje:

§ 1. Zarządzam wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.
§ 2. W Rzeczypospolitej Polskiej wybiera się 50 posłów do Parlamentu Europejskiego.
§ 3. Dzień wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 7 czerwca
2009 r.
§ 4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do
postanowienia.
§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
(-) Lech Kaczyński
Załącznik do postanowienia
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 9 marca 2009 r.

Kalendarz wyborczy
dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiegow dniu 7 czerwca 2009 r.
Data wykonania
czynności wyborczych

Treść czynności wyborczych

1

2

do dnia 18 kwietnia 2009 r.

•- zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:
• przez organ partii politycznej o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego,
• przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu
komitetu wyborczego wyborców

do dnia 20 kwietnia 2009 r.

•- powołanie okręgowych komisji wyborczych,
•- powołanie rejonowych komisji wyborczych

do dnia 23 kwietnia 2009 r.

•- dokonanie zmian stałych obwodów głosowania,
•- utworzenie obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej oraz w zakładach
karnych i aresztach śledczych

Wydawca: Gmina Lutomiersk, 95-083 Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II 11
Adres redakcji: Urząd Gminy Lutomiersk 95-083 Lutomierska, Pl. Jana Pawla II 11, tel: 043 677 50 11, e-mail: ug@lutomiersk.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Pacholak
Miejsce i data wydania: Lutomiersk, 08.04.2009 r.
Wydanie zamknięto: 08.04.2009 r.
Informujemy wszystkich korespondentów, że materiały przyjmujemy tylko w formie elektronicznej. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie
prawo do skrótów.

Druk: Drukarnia offsetowa StarCo Zgierz, ul. Łódzka 89, tel. 042 630 51 30

INFORMACYJNY BIULETYN SAMORZĄDOWY

WIADOMOŚCI
LUTOMIERSKIE

Strona 3

kwiecień 2009

do dnia 28 kwietnia 2009 r.
do godz. 24.00

•- zgłaszanie okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w celu zarejestrowania

do dnia 8 maja 2009 r.

•- podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych w gminach oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
•- przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą, w drodze losowania, jednolitego numeru dla list
tego samego komitetu wyborczego zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym,
•- zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych

do dnia 13 maja 2009 r.

•- przyznanie przez okręgową komisję wyborczą, w drodze losowania, numerów dla list komitetów
wyborczych, które zarejestrowały listy wyłącznie w danym okręgu wyborczym

do dnia 17 maja 2009 r.

•- powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych,
•- podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz
o siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych za granicą

od dnia 17 maja 2009 r.
do dnia 24 maja 2009 r.

•- składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących
służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza
miejscem stałego zamieszkania, oraz przez policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej
pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do spisu wyborców w miejscowości, w której odbywają służbę

od dnia 23 maja 2009 r
do dnia 5 czerwca 2009 r.
do godz. 24.00

•- rozpowszechnianie na własny koszt przez Telewizję Polską Spółka Akcyjna, Polskie Radio Spółka
Akcyjna i spółki radiofonii regionalnej w programach ogólnopolskich i regionalnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 24 maja 2009 r.

•- sporządzenie przez gminy spisów wyborców

do dnia 28 maja 2009 r.

•- składanie przez wyborców niepełnosprawnych wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w
wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania,
•- składanie przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych wniosków o dopisanie do spisu wyborców,
•- podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych
okręgowych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

do dnia 2 czerwca 2009 r.

•- zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do
spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach,
spis
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•- zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu
obwodach głosowania utworzonych za granicą

w dniu 5 czerwca 2009 r.
o godz. 24.00

•- zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 7 czerwca 2009 r.
godz. 8.00 - 22.00

•- głosowanie

Gospodarka drogowa
1. Zamówiono zamiatarkę do nawierzchni z pojemnikiem na zanieczyszczenia na ciągnik gminny.
2. Na ul. Łęgowej w Lutomiersku zakończono prace związane z ułożeniem krytego rowu odprowadzającego wody deszczowe.
3. Na sesji Rady Gminy Lutomiersk w dniu 23 marca br. podjęto
uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego z zakresu zarządu
drogą powiatową inwestycji pn. „Remont lewostronnego odcinka
chodnika na ulicy Paderewskiego w Kazimierzu”. Szacunkowa wartość udzielonej pomocy stanowi kwota w wys. 100 tys. zł. Koszty
robocizny i zakupu materiałów pokryje Gmina Lutomiersk.
4. Rozpoczęto utwardzanie dróg gruntowych kruszywem drogowym.
W I etapie planuje się dostawę 1.700 ton kruszywa za kwotę
94.159,60 zł.
5. W miesiącu kwietniu rozpoczną się prace na zadaniach:
• „Przebudowa centrum Lutomierska II etap; przebudowa parku
na Pl. Jana Pawła II” za kwotę 299.612 zł, planowana realizacja do
końca maja br.
• „Przebudowa odcinka ulicy Rzecznej i Promyka w Kazimierzu” za
kwotę 93.753 zł, planowana realizacja do 15 maja br.
6. Ogłoszono przetarg pn: „Remont drogi powiatowej nr 3314 E od
drogi wojewódzkiej 710 w Lutomiersku do miejscowości Szydłów,
Gm. Lutomiersk”. Remont obejmuje przebudowę nawierzchni ciągu
dróg na odcinku ok. 6 km od Lutomierska (ul. Kilińskiego wraz z
wykonaniem prawostronnego chodnika) przez Czołczyn, Jerwonice
do Szydłowa.

Informacja o drogach
powiatowych
W związku z licznymi sygnałami mieszkańców Gminy Lutomiersk i innych użytkowników dróg powiatowcyh w sprawie
złego ich stanu zamieszczamy na str. 12 mapę z zaznaczonymi drogami powiatowymi przebiegającymi przez Gminę Lutomiersk. Zarządcą dróg powiatowych jest Zarząd Powiatu Pabianickiego, który dysponuje środkami na remonty i przebudowę
tych dróg. W związku z tym wszelkie uwagi i pytania dotyczące
stanu dróg powiatowych prosimy kierować do Wydziału Dróg
i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach (tel. 0-42 21301-00). Łączna długośc dróg powiatowych na terenie Gminy Lutomiersk wynosi około 60 km.
W dniu 4 kwietnia 2009 roku we Wiśniowej Górze zadebiutował I Festiwal Piosenki Zapomnianej który miał na celu
realizację programu inspirowania i kultywowania amatorskiej
twórczości artystycznej oraz tradycji regionalnych. W festiwalu brali udział artyści z całego województwa, wykonawcy
piosenek i przyśpiewek ludowych reprezentujący środowiska
wiejskie jak i miejskie. Każdy uczestnik przeglądu prezentował trzy zapomniane piosenki lub przyśpiewki ludowe . W
festiwalu wziął udział nasz zespół folklorystyczny SZYCHA z
Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku , prezentując piosenki „Kujawiak” , „Dwa serduszka” , „Nie chodź koło róży” ,
które były bardzo gorąco przyjęte przez publiczność festiwalu.
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II Kazimierskie Kaziuki.
W dniu 8 marca 2009 r. w kościele pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela w Kazimierzu odbyły się II Kazimierskie
Kaziuki. Mszę Świętą celebrował ksiądz proboszcz Andrzej
Chmielecki.
Święto to pięknym śpiewem
oraz recytacją wierszy uświetnił
występ Zespołu „Rudomianka”
z Wileńszczyzny, Zespołu Ludowego „Szycha”oraz Zespołu
Ludowego „Polskie Kwiaty” z
Kazimierza.
Festiwal Kaziuki to odbywający się od czterystu lat jarmark
w Wilnie, w dzień Świętego Kazimierza, na pamiątkę syna króla
Polski Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. Kaziuki są
pewnego rodzaju przygotowaniem do Wielkanocy.Organizowane
w wielu polskich miastach stają się okazją do spotkań z kulturą
i sztuką ludową. Dla ludzi osobiście związanych z Kresami są przypomnieniem utraconej Ojczyzny.
W tym dniu sprzedaje się rękodzieła twórców ludowych tj.: Haftowane serwety, obrusy, wyroby ceramiczne, wyroby ze sznurka, wikliny, malarstwo, rzeźbę, wileńskie pierniki, palmy, miód, pisanki.
W związku z tym, że tegoroczne Kaziuki przypadły na dzień
8 marca przystojni panowie na szczudłach wręczyli wszystkim PANIOM tulipany.

kwiecień 2009
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Nowe zasady rejestracji
działalności gospodarczej
Od 1 kwietnia br. przedsiębiorca może złożyć wniosek o wpis do ewidencji na jednym formularzu w urzędzie gminy. Tak wynika z nowelizacji
ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.
2007 nr 155, poz. 1095).
Przedsiębiorca będzie mógł podjąć działalność gospodarczą już w dniu
złożenia wniosku o wpis do ewidencji, a nie jak do tej pory dopiero po
jego uzyskaniu (zmieniony art. 14 ust. 1). Wyjątkiem od tej zasady dotyczy sytuacji gdy do rozpoczęcia działalności niezbędne jest uzyskanie
koncesji bądź zezwolenia. Wtedy firma zacznie funkcjonować dopiero po
ich uzyskaniu.
Rada Ministrów wydała 24 marca br. rozporządzenie w sprawie jednolitego wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. W
związku z tym wystarczy, że przedsiębiorca wypełni tylko jeden formularz
w gminie, a nie jak obecnie cztery w różnych instytucjach. Wniosek o wpis
do ewidencji jest jednocześnie wnioskiem:
- o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
- zgłoszeniem indentyfikacyjnym albo aktualizacyjnym,
- zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Nie dotyczy to sytuacji, gdy wniosek dotyczy zmian danych nieobjętych
wpisem do ewidencji działalności gospodarczej. W ciągu trzech dni od dnia
dokonania wpisu, organ ewidencyjny prześle do wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego, właściwego urzędu statystycznego oraz właściwej jednostki terenowej ZUS albo Centrali KRUS wniosek
wraz z kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji. Przedsiębiorca będzie
też mógł załatwić wpis listownie – listem poleconym i podpisanym własnoręczne przez wnioskodawcę. Jednak utrudnieniem przy takim załatwianiu
sprawy będzie konieczność notarialnego poświadczenia podpisu. Będzie
można również złożyć elektroniczne za pomocą formularza dostępnego
na stronie internetowej gminy lub http://www.mg.gov.pl/ Będzie on od razu
ważny, jeżeli wypełniający go dysponuje podpisem elektronicznym. Jeżeli
go nie ma, to w ciągu trzech dni od złożenia dostanie od gminy zawiadomienie o terminie podpisania wniosku.
Ważne jest również, iż wpis do ewidencji jak i zmiany w min będą bezpłatne.
Kolejna istotna zmiana w ustawie to, iż od lipca 2011 r. przedsiębiorca
dokona wyłącznie „samorejestracji" wypełniając odpowiedni formularz na
stronie internetowej. Będzie to możliwe dzięki ogólnopolskiej Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej
przez Ministra Gospodarki.
Zastąpi ona całkowicie ewidencję działalności gospodarczej i będzie
prowadzona w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do
spraw gospodarki. Wnioski o wpis do CEIDG, informacje i inne dane przekazywane będą za pośrednictwem formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej
ministra właściwego do spraw gospodarki oraz na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (zmieniony art. 24 ust. 2).
Osoba fizyczna złoży wniosek o wpis (opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym) do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego. Następnie system teleinformatyczny CEIDG prześle wnioskodawcy
na wskazany adres e-mail potwierdzenie złożenia
nia wniosku.
Wszelkie pytania i wątpliwości związane
ne
z wdrożeniem nowy zasad rejestracji działalności
ści
gospodarczej można kierować do Ministerstwa
wa
Gospodarki na skrzynkę pocztową:
jedno-okienko@mg.gov.pl.

Wszystkim Podopiecznym
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
ejj
w Lutomiersku
najlepsze życzenia z okazji
ŚWIĄT WIELKANOCNYCH składają:
kierownik oraz pracownicy GOPS.
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INFORMACJA DLA KOBIET W CIĄŻY
Na podstawie art.18 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie
ustawy o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1456 ),
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku – Wydział Świadczeń
Rodzinnych informuje, iż:
od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z
tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia
lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką
lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia,
formę opieki medycznej oraz wzór wymaganego zaświadczenia. Powyższy
warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły
do sądu o przysposobienie dziecka. Wymóg ten nie dotyczy także osób,
które złożą wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu
urodzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia
dziecka przed 1 listopada 2009 r.
Opisane zmiany wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o
zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia
31 grudnia 2008 r., Nr 237, poz. 1654).

INFORMACJA

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach uprzejmie informuje,
iż w dniach: 10 kwietnia, 17 kwietnia, 24 kwietnia i 30 kwietnia 2009 r.
w godzinach: 8:00 – 15:00 pracownicy Urzędu Skarbowego obsługiwać
będą na terenie Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim okresowy punkt obsługi podatnika w zakresie podatku dochodowego.

BEZPŁATNA CYTOLOGIA I MAMMOGRAFIA – BEZ
BÓLU BEZ KOLEJKI ZA DARMO
BEZPŁATNA CYTOLOGIA - POPULACYJNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA
SZYJKI MACICY
Do kogo jest skierowany program?
Do wszystkich ubezpieczonych kobiet w wieku od 25 do 59 lat, które
w ciągu ostatnich trzech lat nie miały wykonywanego badania cytologicznego.
Jeśli kobieta nie mieści się w grupie wiekowej od 25 do 59 lat, może
skorzystać z bezpłatnej cytologii w ramach ubezpieczenia w NFZ. Lekarza specjalista wyda skierowanie na badanie. Jeśli lekarz uzna, że kobieta powinna mieć częściej wykonywaną cytologię, NFZ także sfinansuje
takie badanie, płacąc za nie lekarzowi.
Czym jest cytologia?
To bezpieczne i bezbolesne badanie. Pozwala na wykrycie nie tylko
wczesnych postaci raka szyjki macicy, ale także stanów, które nieleczone mogą doprowadzić do powstania nowotworu. Lekarz ginekolog lub
położna pobiera za pomocą specjalnej szczoteczki komórki nabłonka
z powierzchni szyjki macicy. Badanie zajmuje nie więcej niż 5 minut.
Badanie to powinno się wykonywać co trzy lata, jeśli lekarz nie zaleci
inaczej.

Kiedy przyjść i jak przygotować się do badania?
• nie zgłaszaj się w czasie krwawienia miesiączkowego
• zgłoś się co najmniej dwa dni po zakończeniu krwawienia miesiączkowego
• 48 godzin przed badaniem nie używaj żadnych leków dopochwowych, nie wykonuj płukania pochwy
• 24 godziny przed badaniem zrezygnuj ze współżycia płciowego.

Gdzie można wykonać bezpłatne badanie cytologiczne?
G
Bezpłatne badania cytologiczne można wykonać we wszystkich gaB
binetach
b
bin
iin
ne
ginekologicznych, które podpisały umowę z NFZ. Wystarczy
zzg
zgłosić
gło się osobiście lub umówić telefonicznie z wybraną placówką i ustaliić
lić
ćd
dogodny termin wizyty. Należy mieć ze sobą dokument tożsamości.
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Skierowanie
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ani imienne zaproszenie na badanie nie jest potrzebne.
/dok. na str 6/
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W pobliżu Lutomierska bezpłatną cytologię można zrobić w następujących gabinetach:
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Konstantynów Ł.
Konstantynów Łódzki, Sadowa 10, (042)211 10 66
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pabianicach
Pabianice, Jana Pawła II 68, +48 422 253 855
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pabianicach
Pabianice, Nawrockiego 24a, +48 422 135 064
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pabianicach
Pabianice, Wileńska 61, +48 422 253 608
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejOśrodek Zdrowia
w Ksawerowie
Ksawerów, Jana Pawła II 27, +48 42 215 83 13
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasku
Dobroń, Sienkiewicza 60, +48 436 755 555

Dlaczego warto się zbadać?
W Polsce na raka szyjki macicy zapada co roku 4 tys. kobiet (10 dziennie).
Połowa z nich umiera tylko dlatego, że zbyt późno zgłosiły się do lekarza.
Ryzyko zachorowania rośnie wraz z wiekiem - najczęściej chorują kobiety między 45 a 55 rokiem życia, szczególnie te, które wcześnie rozpoczęły życie seksualne, wiele razy rodziły, palą papierosy.
Wczesne wykrycie choroby gwarantuje niemal 100% skuteczność wyleczenia. Rak szyjki macicy jest bardzo podstępny i w pierwszym okresie
przebiega bez niepokojących objawów. Jego rozpoznanie jest możliwe
tylko dzięki badaniu cytologicznemu. Dlatego warto dać sobie szansę i
wziąć udział w badaniu.

Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje:
Dodatkowe informacje o realizacji programu w Łódzkiem można uzyskać w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia:
042 94 88
042 275 40 30
www.nfz-lodz.pl
oraz w Wojewódzkim Ośrodku Koordynującym - Instytut Centrum
Zdrowia Matki Polki przy ul. Rzgowskiej 281/289, tel. 042 271 15 16.
Infolinia: 042 296 03 03
www.wybierzzycie.pl

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA - POPULACYJNY
PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI
Do kogo jest skierowany Program ?
Do wszystkich ubezpieczonych kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które
przez ostatnie dwa lata nie miały wykonywanej mammografii.
Jeśli kobieta nie mieści się w grupie wiekowej od 50 do 69 lat może
skorzystać z bezpłatnej mammografii w ramach ubezpieczenia w NFZ. W
tym celu powinna się zgłosić do lekarza specjalisty, który wyda skierowanie na badanie.

Czym jest mammografia?
To bezpieczne i bezbolesne badanie piersi, które jest najlepszym sposobem wczesnego wykrycia nieprawidłowych zmian. Powinno się je wykonywać co dwa lata, jeśli lekarz nie zaleci inaczej.

Dlaczego warto wziąć udział w programie?
Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Co roku zapada na tę chorobę 12 tys. Polek. Prawie połowa z nich
umiera, bo zbyt późno zgłosiły się do lekarza. Gdyby skorzystały z badań
profilaktycznych, mogłyby żyć. Rak piersi wcześnie wykryty jest niemal w
100% uleczalny.

Gdzie można wykonać bezpłatne badania mammograficzne?
Bezpłatne badania mammograficzne można wykonać w zakładach opieki zdrowotnej i mammobusach, które podpisały umowę z NFZ na realizację programu. Wystarczy zgłosić się osobiście lub umówić telefonicznie z wybraną placówką i ustalić
dogodny termin wizyty. Należy mieć ze sobą dokument tożsamości.
Skierowanie nie jest potrzebne!
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Ubezpieczenia upraw rolnych
i zwierząt gospodarskich w 2009 r.
Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw
rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.)
od 2006 roku wdrażany jest w Polsce system ubezpieczeń upraw rolnych i
zwierząt gospodarskich z dofinansowaniem z budżetu państwa do składek
producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia następujących zdarzeń losowych:
- dla produkcji roślinnej (tj. upraw - zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych,
truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych) od:
huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się
ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków
wiosennych,
- dla produkcji zwierzęcej (tj. bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń)
od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia
się ziemi, lawiny, uboju z konieczności.
Przepisy ww. ustawy dopuszczają możliwość ubezpieczania upraw roślin i zwierząt od wszystkich określonych w ustawie ryzyk lub wybranych
przez producenta rolnego, np. występujących najczęściej na danym obszarze. Poziom dopłat z budżetu państwa do składek ubezpieczeń należnych od producentów rolnych z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia
upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich na 2009 r. został określony
przez Radę Ministrów w rozporządzeniu z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i
zwierząt gospodarskich w 2009 r. ( Dz. U. z 2008 r. Nr 225 poz. 1488),
w wysokości: 50% składki do 1 ha upraw rolnych i 50% składki do 1 szt.
zwierzęcia gospodarskiego.
Od 1 lipca 2008 r. rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych w rozumieniu przepisów o płatnościach do gruntów rolnych i
oddzielnej płatności cukrowej ma obowiązek ubezpieczenia co najmniej
50% powierzchni upraw. Rolnik ma zatem obowiązek zawarcia umowy
ubezpieczenia z wybranym zakładem ubezpieczeń, który zawarł z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowę w sprawie dopłat, albo innym
wykonującym działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia
upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków
cukrowych lub roślin strączkowych, od zasiewu lub wysadzenia do ich
zbioru, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź,
grad, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne.
Rolnik, który nie spełni obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, tj. ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw, obowiązany będzie do wniesienia opłaty za niespełnienie tego obowiązku.
Wysokość opłaty obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowić
będzie równowartość w złotych 2 Euro od 1 ha, ustaloną przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski według
tabeli kursów nr 1 w roku kontroli. Opłata za niespełnienie obowiązku
zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego będzie wnoszona na
rzecz gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę
rolnika. Powyższe sankcje nie będą jednak stosowane wobec rolników
w przypadku, gdy rolnik nie zawrze umowy ubezpieczenia obowiązkowego z powodu pisemnej odmowy przez co najmniej dwa zakłady ubezpieczeń, które zawarły zministrem właściwym do spraw rolnictwa umowy
w sprawie dopłat, w szczególności z powodu zaoferowania ubezpieczenia w stawkach taryfowych przekraczających 6% sumy ubezpieczenia.
Należy podkreślić, iż niezawarcie przez rolników umów ubezpieczenia upraw rolnych nie będzie miało wpływu na ubieganie się przez
nich o płatności bezpośrednie.
Wprowadzenie obowiązku ubezpieczenia upraw rolnych jest konieczne
w związku z unijnym obowiązkiem posiadania polis ubezpieczenia 50%
upraw rolnych przez rolników, którzy od 2010 r. będą ubiegać się o inne
formy wsparcia z budżetu krajowego w przypadku wystąpienia klęsk.
Zgodnie z ww. ustawą z dnia 7 lipca 2005 r., Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi zawarł z trzema zakładami ubezpieczeń umowy w sprawie dopłat ze
środków budżetu państwa do składek z tytułu zawarcia w 2009 r. umów
ubezpieczenia z producentami rolnymi od ryzyka wystąpienia skutków
zdarzeń losowych w rolnictwie, tj. z:
- Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
- Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie
- Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą
w Poznaniu.
źródło: www.minrol.gov.pl
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Z ŻYCIA SZKÓŁ
Sprostowanie do artykułu: "Dzień Patrona w murach Gimnazjum"
(Nr 76, marzec 2009).
Wśród znakomitych gości uczestniczących w dniu 23.01.2009 roku w obchodach Dnia Patrona nie zabrakło jak zwykle Pana Tadeusza Rychlika
Przewodniczącego Rady Gminy w Lutomiersku, który zawsze służy pomocą i wsparciem, jest częstym gościem naszego Gimnazjum.
Za zaistniałe niedopatrzenie serdecznie Pana Przewodniczącego przepraszamy.
Dyrektor Gimnazjum Andrzej Stasiak

Z życia Gimnazjum w Lutomiersku

PONOWNIE 1 MIEJSCE...

Szczęśliwy finał!!!

Kolejny już raz I Miejsce w Konkursie Piosenki Anglojęzycznej w Powiatowym
Zespole Edukacyjnym w Konstantynowie Łódzkim w dniu 25 marca 2009 odbył
się Międzyszkolny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej, zorganizowany przez panią
Dorotę Sujecką. I podobnie jak w ubiegłym roku, również tym razem zwyciężyła
uczennica naszego Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku. Tym razem
była to Paulina Adamiak z klasy IIIb.
Sześciu uczestników przeglądu zaśpiewało po dwie piosenki w języku angielskim, w tym jedną o tematyce antywojennej. Nasza laureatka zaprezentowała utwory: "All of Me" oraz "The Town I Loved So Well" przygotowane wspólnie z nauczycielem języka angielskiego p. Sławomirem Kułakiem, który akompaniował jej na
gitarze i harmonijce ustnej. Dodatkowo Paulina Adamiak otrzymała drugą nagrodę
w głosowaniu publiczności.
Jak zwykle konkurs przebiegał w bardzo sympatycznej atmosferze i wielu obecnych uczniów LO w Konstantynowie znów z dumą mogło identyfikować się ze szkołą, której mury tak niedawno opuścili.
Opracował p. Sławomir Kułak
Wielkanoc - Zmartwychwstanie Pana.
Radosne Alleluja - Szczęście i nadzieja.
"Zwyczajne" jajko - Długo oczekiwane narodziny życia.
Jezus pukający do ludzkich serc - Odrodzenie się człowieka.
By Święta Wielkiej Nocy były rodzinne, słoneczne i pełne uroku.
By Zmartwychwstały Pan dał moc, nadzieję i miłośc.
By wszechogarniające Alleluja jak pierwszy,
nieśmiały promień słońca, ogrzało serca wszystkich.
Tego Radzie Gminy i Wójtowi p. Tadeuszowi Borkowskiemu,
Rodzicom oraz wszystkim mieszkańcom Gminy Lutomiersk życzą
- Dyrektor Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku p.
Andrzej Stasiak wraz z całą szkolną społecznością.

Możemy być dumni z naszych gimnazjalistów. Nieobce są im języki obce,
a europejskie granice nie stanowią dla
nich barier niemożliwych do przebycia.
Mam tu na myśli dwa ważne konkursy,
które pozwoliły Pawłowi Korbeckiemu
i Magdalenie Kulecie stanąć na najwyższym podium.
Dnia 28 lutego 2009 r. odbyły się
eliminacje wojewódzkie Konkursu
Przedmiotowego z Języka Niemieckiego. Uczestniczyło w nich 45 uczniów,
jednym z finalistów został uczeń klasy IIIb naszego Gimnazjum, który uzyskał 101
punktów, co dało wynik 92% i pozwoliło zdobyć zaszczytne 3 miejsce. Nie można
nie wspomnieć o opiekunie Pawła p. Małgorzacie Nowackiej, która przygotowywała
naszego laureata do sięgnięcia po najwyższą wygraną.
Również i zawiłe arkana sztuki fotograficznej okazały się mocną stroną jednej
z naszych dziewcząt. Mowa tu o uczennicy klasy IIa Magdalenie Kulecie, pracującej pod okiem p.Sylwestra Paczesnego, która została laureatką, jedną z pięciu,
konkursu fotograficznego pt."Moja wizja granic w Europie" za zdjęcie "Taniec Przyjaźni". Wyróżnieniem będzie wyjazd utalentowanej, młodej pani fotograf do Lille
we Francji, gdzie 15 maja 2009 r. odbędzie się wernisaż zwycięskich prac oraz
wręczenie nagród.
Serdecznie gratulujemy Pawłowi i Magdalenie i życzymy im dalszych sukcesów.
Cieszymy się, że słynny cytat z nieśmiertelnej "Ody do młodości"- "Tam wsięgaj,
gdzie wzrok nie sięga/ Łam, czego rozum nie złamie..." jest aktualny i dziś, a siła
młodości nie zna granic i sięga po to, co wydawałoby się nieosiągalne. Jeszcze raz
gratulujemy!!!
Opracowała p. Małgorzata Wybór

Uwaga !!! Ważne dla uczniów klas trzecich – nabór do szkół ponadgimnazjalnych
I.Terminy rekrutacji obowiązujące w województwie łódzkim na rok szkolny
2009/2010
1) Składanie dokumentów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży: od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2009 r., do godz. 15.00
2) Składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum, poświadczonych przez dyrektora szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego przez kandydatów do liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży
(nie obowiązuje przy prowadzeniu naboru do szkół ponadgimnazjalnych w formie
elektronicznej) od 19 czerwca do 23 czerwca 2009 r., do godz. 12.00
3) Test badający predyspozycje językowe dla klas wstępnych w dwujęzycznych oddziałach szkół ponadgimnazjalnych od 25 maja do 5 czerwca 2009 r.,
4) Terminy ogłaszania list przyjętych do liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży
• lista wstępna 26 czerwca 2009 r., do godz. 15.00
• lista ostateczna 30 czerwca 2009 r., do godz. 13.00
5) Termin złożenia przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnej oryginału
świadectwa stanowiącego potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole
ponadgimnazjalnej od 26 czerwca 2009 r., godz. 15.00 do 30 czerwca 2009 r.,
godz. 12.00
II. Zasady naboru elektronicznego
1. Informacje o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych umieszcza
się na stronie internetowej http://www.kuratorium.lodz.pl/Kandydat w dniach od
26 czerwca (lista wstępna) oraz od 30 czerwca (lista ostateczna).
2. Kandydaci wskazują w deklaracji wyboru na stronie: www.lodzkie.edu.com.pl
dowolną liczbę oddziałów w ramach trzech wybranych przez siebie szkół, ustalając kolejność wybranych oddziałów w formie listy preferencji. Lista preferencji
obejmuje wszystkie wskazane przez kandydata oddziały, do których chciałby on
zostać przyjęty, poczynając od oddziału, do którego kandydat chciałby być przyjęty w pierwszej kolejności.
3. Uczniowie otrzymają login i hasło - NIE NALEŻY ZMIENIAĆ HASŁA!. Po zalogowaniu się mogą sprawdzić swoje dane osobowe, w razie pojawienia się błędów

w danych zgłaszają się do p. Renaty Mielczarek.
4. Kandydaci mają możliwość dokonania ostatecznych zmian w wyborze szkół i
deklarowanej kolejności oddziałów na liście preferencji w terminie od 15 do 17
czerwca 2009 r. do godz. 15.00.
5. Deklaracja wyboru w formie pisemnej wydrukowana, podpisana przez ucznia
i jego rodziców lub opiekunów prawnych i wszystkie dokonane w niej zmiany
powinny być złożone w macierzystym gimnazjum.
6. Kandydat przyjmowany jest do oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji
spośród wskazanych przez niego na liście preferencji, do którego liczba punktów
przy uwzględnieniu dodatkowych kryteriów jest wystarczająca do przyjęcia.
7. Dla kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę punktów, po uwzględnieniu wszystkich obowiązujących kryteriów, ustala się dodatkowe kryteria w porządku hierarchicznym:
a) zachowanie ciągłości edukacji dwujęzycznej w tym samym języku (dotyczy kandydatów do szkół z oddziałami dwujęzycznymi)
b) średnia ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych
c) ocena z zachowania
8. Do techników i zasadniczych szkół zawodowych potrzebne są badania lekarskie,
do każdej z zadeklarowanych szkół osobno. Uczniowie powinni dowiedzieć się,
czy dana szkoła nie wystawia skierowań na badania na własnym druku.
9. Uczniowie wybierający szkołę w Poddębicach powinni dowiedzieć się w szkole,
czy jest wymagane dostarczenie podania w formie drukowanej.
III. Zasady przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych
zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim
roku nauki w gimnazjum, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów.
1. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów, a także za
wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz
inne osiągnięcia kandydatów – 200 pkt., w tym:
- liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim
roku nauki w gimnazjum (liczba punktów uzyskanych przez
/dok. na str 8/
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kandydata jest równa liczbie punktów zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu) – 100 pkt.
- liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów – języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć
edukacyjnych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum – 100 pkt.
2. Na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych:
1) stopień celujący – 15 pkt.
2) stopień bardzo dobry – 13 pkt.
3) stopień dobry – 11 pkt.
4) stopień dostateczny – 7 pkt.
5) stopień dopuszczający – 2 pkt.

kwiecień 2009

Powiatowy Młodzieżowy
Turniej Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”
Eliminacje gminne
Dnia 10 marca 2009 r. w Ochotniczej Straży w Lutomiersku odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej ”Młodzież zapobiega pożarom”. Organizatorami turnieju był Zarząd Oddziału Gminnego Zw.OSP RP w Lutomiersku i Wójt
Gminy Lutomiersk.
Nagrody i suweniry dla uczestników konkursu ufundował Wójt Gminy Lutomiersk. W turnieju udział wzięło 13 uczniów, reprezentujących Szkołę Podstawową w Szydłowie, Gimazjum w Lutomiersku i szkoły ponadgimnazjalne.
Po dokonaniu oceny prac pisemnych do finału zakwalifikowali się niżej wymienieni uczniowie.

3. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt.
4. Sposób przeliczania na punkty innych szkolnych lub pozaszkolnych osiągnięć
ucznia z okresu nauki w gimnazjum, umieszczonych na świadectwie ukończenia
gimnazjum:
1) uzyskanie tytułu finalisty w konkursach przedmiotowych organizowanych przez
kuratora oświaty:
· jeden tytuł – 11 pkt.
· dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 pkt.
2) zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach tematycznych i interdyscyplinarnych co
najmniej na szczeblu wojewódzkim:
· w jednym konkursie – 5 pkt.
· w dwóch i więcej konkursach – dodatkowo 2 pkt.
3) zajęcie od 1 do 6 miejsca w zawodach sportowych indywidualnych lub od 1 do 4
miejsca w grach zespołowych co najmniej na szczeblu wojewódzkim:
· w jednej dyscyplinie – 5 pkt.
· w dwóch i więcej dyscyplinach – dodatkowo 2 pkt.
· albo (w przypadku braku osiągnięć co najmniej na szczeblu wojewódzkim) zajęcie
od 1 do 3 miejsca w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym – 2 pkt.
4) zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach artystycznych co najmniej na szczeblu
powiatowym – 3 pkt.
5) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu,
albo osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego – 3 pkt.
5. Uczeń gimnazjum dwujęzycznego, ubiegający się o przyjęcie do klas dwujęzycznych w szkołach ponadgimnazjalnych, przy zachowaniu ciągłości edukacji
dwujęzycznej w tym samym języku, otrzymuje dodatkowo 5 pkt. Punkty są przyznawane, gdy suma wszystkich punktów za szkolne lub pozaszkolne osiągnięcia tego ucznia oraz umieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum nie
przekracza 28 pkt. W przypadku, gdy suma wszystkich punktów za szkolne lub
pozaszkolne osiągnięcia ucznia przekracza 28, przyznaje się odpowiednią liczbę
punktów, tak aby suma wszystkich punktów wynosiła 33.
Opracowała p. Sylwia Łykowska

Z życia Szkoły Podstawowej w Lutomiersku
Sprawozdanie z działalności Samorządu
Uczniowskiego za I Półrocze Roku Szk. 2008/2009
Rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku po akceptacji rady pedagogicznej oraz uczniów pełni p. Izabela
Grabarczyk.
Wyznaczono także opiekunów poszczególnych sekcji:
Opiekun sekcji kulturalno – redakcyjnej – p. Agnieszka Sobczak.
Opiekun sekcji porządkowo - sportowej – p. Hubert Wawrowski.
Opiekun sekcji plastycznej - p. Katarzyna Karnowska i p. Iwona Lichańska.
W I półroczu roku szk. 2008/2009 Samorząd Uczniowski czynnie uczestniczył
w przygotowaniu apeli, akademii i imprez okolicznościowych.
SU czynnie włączył się w inaugurację roku szkolnego 2008/2009. W tym celu
przygotowano wystrój szkolnego korytarza. Opiekunowie czuwali nad ładem i porządkiem podczas wchodzenia dzieci i rodziców do budynku szkolnego. Wystawiono
poczet sztandarowy do głównej uroczystości rozpoczęcia roku. Uroczystości szkolne
poprzedzone były mszą świętą, w której uczestniczyła cała społeczność szkolna prezentująca sztandar.
20 września odbyła się kolejna edycja Sprzątania Świata. W tym roku pod hasłem
„Ziemia w Twoich rękach”. Z powodu złej pogody uczniowie tego dnia uczestniczyli
w zajęciach o tematyce ekologicznej a na kolejnych lekcjach do dyspozycji wychowawcy porządkowali klasowe ogródki.
24 września miało miejsce niecodzienne wydarzenie, mianowicie odbyło się w naszej szkole spotkanie ze znanym i cenionym autorem książek dla dzieci – p. Grzegorzem Kasdepke. Uczniowie słuchali z wielkim zainteresowaniem barwnych opowieści
- przykładów tekstów z napisanych książek. Następnie zadawali gościowi mnóstwo

I grupa - uczniowie szkół podstawowych
• Aleksandra Bernaciak
• Anna Włodarczyk
• Katarzyna Ulańska
II grupa wiekowa – uczniowie gimazjum
• Edyta Mrozowska
• Jacek Nowak
• Natalia Karasińska
III grupa wiekowa – uczniowie szkół ponadgimazjalnych
• Paulina Kaszuba
• Dagmara Zimkowska
Uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe i dyplom za zajęcie miejsc i uczestnictwo. Finalistom życzyliśmy powodzenia w dalszej – powiatowej turze konkursu.
Turniej powiatowy odbył się 25 marca br. w Szkole Podstawowej w Konstantynowie przy ul. Sadowej. Organizatorami turnieju byli Zarząd Oddziału
Powiatowego Zw.OSP RP w Pabianicach, Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach oraz miasto Konstantynów.
Po pisemnym teście i rozgrywce ustnej, polegającej na rozpoznawaniu
sprzętu strażackiego młodzież naszej gminy uzyskała następujące wyniki:
Uczniowie szkoły podstawowej nie zakwalifikowali się na miejsca punktowane.
III miejsce zajęła Natalia Karasińska uczennica Gimnazjum w Lutomiersku - druhna OSP Szydłów.
Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych
I miejsce uzyskał Łukasz Lis uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Konstantynowie – druh OSP Bechcice,
III miejsce Dagmara Zimkowska - druhna OSP Lutomiersk.
fotorelacja. str. 9
dociekliwych pytań nie tylko ze sfery zawodowej. Na koniec można było otrzymać
autograf pisarza oraz zakupić książkę. Przedstawiciele SU podziękowali gościowi
bukietem kwiatów i laurką.
15 października SU uroczyście obchodził Dzień Edukacji Narodowej. Po uroczystej
akademii przygotowanej przez p. Teresę Włodarczyk i p. Mirosławę Łykowską wszyscy pracownicy szkoły otrzymali róże oraz gorące życzenia od młodzieży. W przeddzień szkolnego święta przedstawiciele SU i ich opiekunowie udali się na cmentarz w
Lutomiersku i w Kazimierzu w celu złożenia hołdu zmarłym nauczycielom, pracownikom szkoły i księdzu Włodzimierzowi Paszkowskiemu. Na grobach zapalono znicze
i zmówiono modlitwę.
Podczas Ślubowania uczniów klas I SU wystawił poczet sztandarowy i służył pomocą przy obsłudze sprzętu nagłaśniającego i przy pracach porządkowych.
31 października odbyło się wyjście na miejscowy cmentarz w celu uporządkowania Mogiły Powstańców i grobu ostatniego powstańca. Młodzież zapaliła tam znicze
i złożyła kwiaty.
7 listopada SU uroczyście obchodził Święto Odzyskania Niepodległości. Uczniowie wzięli udział we mszy świętej w intencji Ojczyzny, podczas której wystawili poczet
sztandarowy. Po mszy w Gminnym Ośrodku Kultury w Lutomiersku odbyła się akademia środowiskowa przygotowana przez p. Dorotę Lisiecką – Garę i p. Agnieszkę
Sobczak we współpracy z p. Grzegorzem Chobotem.
28 listopada tradycyjnie p. Mirosława Łykowska przygotowała wróżby andrzejkowe dla całej społeczności szkolnej. W godzinach popołudniowych tego dnia odbyła
się dyskoteka andrzejkowa, na której bawili się uczniowie całej szkoły.
5 grudnia SU zorganizował w szkole mikołajki. Uczniowie pod opieką wychowawców uczestniczyli w klasowych imprezach mikołajkowych, a wszyscy pracownicy
szkoły zostali obdarowani słodkimi mikołajkami lub bałwankami.
19 grudnia odbył się w naszej szkole finał projektu „Szukamy piękna w nas i wokół
nas”, nad którym pracowali wszyscy uczniowie i nauczyciele przez prawie dwa miecd na str. 10
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Powiatowy Młodzieżowy Turniej Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”
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siące. Wielu zaroszonych gości oraz społeczność uczniowska obejrzała prezentację
multimedialną przedstawiającą efekty pracy. Na uroczystości pożegnaliśmy długoletniego pracownika szkoły p. Jerzego Sucharę. Przedstawiciele SU wręczyli piękne
kwiaty i odczytali list pożegnalny wzruszając p. Jerzego (i nie tylko jego) do łez. Następnie odbyło się bardzo miłe spotkanie wigilijne w gronie nauczycieli i pracowników
szkoły. Wcześniej odbyły się króciutkie spotkania wigilijne w klasach.
23 stycznia odbyła się w naszej szkole zabawa karnawałowa w przygotowanie,
której SU także się zaangażował. Uczniowie zajęli się oprawą muzyczną. Tego dnia
odbyło się też symboliczne przyjęcie uczniów klas IV do starszej grupy wiekowej, tzw.
Otrzęsiny pod kierunkiem p. Agnieszki Adrianowskiej. Przedstawiciele SU zadbali
o stronę techniczną i sympatyczny nastrój wydarzenia.
Ważnym celem przewidzianym do realizacji było rozwijanie samodzielności
i przedsiębiorczości.
Uczniowie klas VI obsługiwali sklepik szkolny zasilając znacznie konto SU, prowadzili dokumentację, dbali o porządek w pomieszczeniu sklepikowym oraz rozwijali
umiejętności matematyczne prowadząc rachunki towarzyszące pracy sprzedawcy
poświęcając swój wolny czas na przerwach, jak również po lekcjach.
Sekcja plastyczna pod kierunkiem p. Katarzyny Karnowskiej i p. Iwony Lichańskiej
dbała o gazetkę ścienną SU, która była systematycznie uaktualniana i przyciągała
wzrok swą estetyką.
Przeprowadzono akcję „Szkoło, pomóż i Ty”. Sprzedawano cegiełki w miesiącu
październiku i na konto fundacji przekazano 191 zł.
W styczniu przeprowadzono też zbiórkę pieniędzy, kocy i karmy dla zwierząt przebywających w schronisku w Łodzi. Zebrano 56,50 zł.
W grudniu zorganizowano konkurs na najładniejszą kartkę świąteczną i najpiękniejszy stroik świąteczny, następnie wykonane prace sprzedano na kiermaszu, z którego dochód (32 zł)przeznaczono na zakup paczki świątecznej dla jednego z uczniów
szkoły. Nagrody dla wyróżnionych rozdane zostały podczas zabawy karnawałowej.
Samorząd Uczniowski ponownie wziął udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przez cały tydzień zbierano pieniądze, aby 10 stycznia mogły zasilić
konto fundacji Jurka Owsiaka. Zebrano 153,70zł. Delegacja SU pod opieką p. Izy
Grabarczyk uczestniczyła w imprezie zorganizowanej w Gminnym Ośrodku Kultury,
licytując gadżety fundacji i biorąc udział w imprezach towarzyszących.
Rozwojowi przedsiębiorczości i samodzielności służy praca w poszczególnych
sekcjach SU.
Rolą SU jest wyrażanie opinii w sprawach szkoły. Przedstawiciele społeczności
uczniowskiej opiniowali między innymi Roczny Plan Pracy Szkoły, akceptowali kandydaturę p. Izy Grabarczyk na opiekuna SU. Odbywają się systematyczne spotkania
z dyrekcją szkoły, na których poruszane są problemy uczniów, wyrażane są opinie o
pracy nauczycieli, zgłaszane są oczekiwania względem szkoły i propozycje uczniowskich inicjatyw.
SU to także praktykowanie zasad demokracji pośredniej i bezpośredniej.
2 października odbyły się wybory do SU. Brali w nich udział uczniowie klas II – VI
w liczbie 156 osób. W wyniku głosowania powołana komisja w składzie: Kasprzak.
Izabela Grabarczyk, p. Agnieszka Sobczak, oraz uczniowie kl. VI b Marysia Antoniewicz, Adam Kmiecik, Bartek Pawłowski przeliczyła głosy i ogłosiła wyniki. Spośród
7 kandydatów największą liczbę głosów uzyskała Karolina Cyrulska (kl. VI a), której
powierzono funkcję przewodniczącej SU. Zastępcą została Patrycja Opasińska (kl.
VI b), a skarbnikiem Marta Piotrowska (kl.V b). Wybrano także przewodniczących
poszczególnych sekcji i ich członków. Nowo powołany SU rozpoczął swą działalność
z dniem 2 października 2006 r., zgodnie z przyjętymi zasadami.
Uczniowie znają swoje prawa i obowiązki, wiedzą, iż należy szanować cudzą godność, okazywać szacunek kolegom, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły.
Dbają o bezpieczeństwo własne i kolegów, czuwają nad przestrzeganiem praw i obowiązków. Są wyczuleni na wszelkie przejawy agresji, wiedzą, gdzie należy interweniować w sytuacjach konfliktowych i trudnych. Oczekiwania uczniów wobec szkoły
omawiane są na spotkaniach przedstawicieli SU z opiekunem.
Samorząd Uczniowski ma też znaczny wpływ na tworzenie tradycji szkoły. Uczniowie godnie reprezentują szkołę podczas uroczystości szkolnych i środowiskowych.
Wzbogacają swą wiedzę na temat patrona szkoły – Orła Białego.
SU pamięta o imieninach dyrekcji, pracowników szkoły oraz organu założycielskiego. W takich uroczystych dniach obdarowuje solenizantów kwiatami i składa
serdeczne życzenia. Delegacja SU towarzyszy też pracownikom szkoły w smutnych
wydarzeniach, jakimi są pogrzeby członków ich rodzin. Uczniowie łączą się wtedy
w bólu z pogrążonymi w żałobie, a na grobach składają wiązanki kwiatów. Szczególnie smutnym wydarzeniem zeszłorocznych wakacji było pożegnanie wieloletniego
pracownika naszej szkoły p. Haliny Nowackiej. Uczniowie licznie wzięli udział w pogrzebie, zakupiono wieniec od SU.
Drugie półrocze niesie ze sobą wiele wyzwań i pracy, w którą wypoczęci po feriach
zimowych uczniowie włączą się ze zdwojoną energią.
Opiekun SU - Izabela Grabarczyk
Zbliżamy się do wielkich tajemnic
męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
Nadchodzące Święta Wielkiej Nocy to czas refleksji i radości.
W tych wyjątkowych dniach odpoczynku w rodzinnym gronie,
wszelkiego szczęścia oraz błogosławieństwa Bożego
czytelnikom Wiadomości Lutomierskich
życzy
Samorząd Uczniowski
Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku
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Z życia Szkoły Podstawowej w Kazimierzu
Dnia 20 marca zgodnie z tradycją, uczniowie świętowali pierwszy dzień wiosny. Brać
szkolna zrezygnowała z topienia tradycyjnej Marzanny. Uczniowie pragnęli w ten sposób
zwrócić uwagę na problem zanieczyszczenia rzek. Spotkanie wiosenne rozpoczęły dzieci
uczęszczające na zajęcia koła plastycznego „Zaczarowany zajączek” pod kierunkiem p. I.
Podstawczyńskiej i B. Kacprzak. Uczniowie wystawili przedstawienie pt.: „Kolorowa wiosna”, w którym pojawiły się wszystkie zwiastuny wiosny: żaby, leśne zwierzęta obudzone
ze snu, kwiaty. Nadejście wiosny obwieścił bocian, który przyniósł list. Uczniowie wystąpili
w barwnych strojach wykonanych samodzielnie z ekologicznych materiałów. W dalszej
części pani wiosna zadawała zagadki o tematyce wiosennej. Za prawidłową odpowiedź
uczniowie otrzymywali lizaki.
Tego dnia rozstrzygnięto konkursy, p. A. Skępska – dyrektor szkoły, wręczyła nagrody
i dyplomy. Na konkurs pt.: „Najciekawsza kompozycja wiosenna” uczniowie przygotowali
kwiaty z różnorodnych rodzajów papieru, wykonane w tradycyjny sposób, jaki znały nasze
prababcie. Dawnych technik wykonywania „ozdób na potrzeby domu” uczy p. I. Podstawczyńska na zajęciach koła plastycznego.
Wręczono też nagrody laureatom XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt.:
„Klęska, powódź czy huragan. Straż pożarna Ci pomoże’’ zorganizowanego przez
Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, Starostwo Powiatowe i Dom Kultury w Pabianicach. Szczególnie gratulujemy Malinie Kochan, uczennicy klasy I za zajęcie II miejsca.
Na zakończenie wiosennego spotkania wszyscy uczniowie otrzymali słodkie niespodzianki.
Dnia 3 kwietnia odbył się uroczysty apel, w którym uczniowie oddali hołd największemu z Polaków – papieżowi Janowi Pawłowi II w IV rocznicę śmierci. Uczniowie
pod kierunkiem p. I. Białeckiej – katechetki przygotowali scenografię i montaż słowno
– muzyczny poświęcony papieżowi Polakowi. Recytowali wiersze, przypominali nauki, w których mówił jak żyć i postępować. Przypominali prośby Papieża skierowane
do dzieci. Jan Paweł II w Liście do dzieci z 1995 r. nawoływał: „Pragnę powierzyć
waszej modlitwie, drodzy mali przyjaciele, nie tylko sprawy waszej rodziny, ale także
wszystkich rodzin na świecie. I nie tylko to. Mam jeszcze wiele innych spraw, które
chcę wam polecić. Papież liczy bardzo na wasze modlitwy. Musimy się razem wiele
modlić, ażeby ludzkość, a żyje na ziemi wiele milionów ludzi, stawała się coraz bardziej rodziną Bożą, ażeby mogła żyć w pokoju." Na zakończenie uczniowie śpiewali
ulubione pieśni Jana Pawła II. Nie zabrakło: „Barki” i „Kwiatów polskich”.
Jednym z celów wychowawczych szkoły jest kultywowanie tradycji polskich wśród
dzieci. Nauczyciele pracujący w placówce dokładają wszelkich starań, by krzewić
kulturę polską i nie dopuścić by bogate tradycje odeszły w zapomnienie.
Dnia 7 kwietnia odbyło się w szkole spotkanie wielkanocne. Rozpoczęli je uczniowie
klasy II pod kierunkiem p. A. Wiśniewskiej. Mali aktorzy przygotowali barwne przedstawienie pt: „Kogucik” nawiązującej do dawnej tradycji obchodzonej na wsi, a dziś
już zapomnianej. (Najbardziej powszechnym zwyczajem w Polsce było chodzenie
w święta wielkanocne „po wykupie” i „dyngusie” z kurkiem. W świąteczne dni chłopcy
wycinali z tektury lub drewna kolorowego kogutka i umieszczali go na wózku. Z tym
wielkanocnym kurkiem wstępowali do domów i śpiewali piosenki. Kogut w wierzeniach ludowych zwiastował zmianę pogody, zbliżanie się nowego dnia. Przebierańcy
zwani „kurcorzami” chodzili od chaty do chaty, śpiewając dyngusowe pieśni życząc
gospodarzom dobrych plonów i zdrowia. W nagrodę dostawali przysmaki. „Kurcorze”
za otrzymane dary dziękowali okolicznościowymi piosenkami).
Następnie rozstrzygnięto konkursy o tematyce wielkanocnej. Na konkurs pt: „Jajka malowane na Wielkanoc dane” uczniowie przygotowali wiele pisanek, kraszanek
i malowanek, barwnie ozdobionych. Uczestnicy konkursu „Symbole wielkanocnego
kosza” musieli wykazać się widzą i powiedzieć jakie produkty znajdują się w koszu
wielkanocnym i co symbolizują. Przypomnieli, że jajko jest symbolem odradzającego
się życia i zwycięstwa nad śmiercią. Sól to minerał życiodajny, posiada moc odpędzania wszelkiego zła. Bez soli nie ma życia. Symbolizuje także oczyszczenie, esencję
bytu i prawdy. Wędlina ma zapewnić zdrowie i płodność, ale także i dostatek. Od XIX
wieku plasterek szynki zastępowany jest także kiełbasą. Ser symbolizuje przyjaźń zawartą między człowiekiem, a siłami przyrody. Jest także gwarancją rozwoju zwierząt
hodowlanych. Chrzan to symbol siły fizycznej i tężyzny. Uzupełnienie potraw. Ciasto
jest symbolem umiejętności i doskonałości. Ale aby można było liczyć na moc ciasta,
taki produkt musi pochodzić z własnego, domowego wypieku. Palma to pamiątka
uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Palmy miały chronić przed chorobami
i zapewnić dobre plony. Laureaci konkursów otrzymali z rąk p. Anny Skępskiej – dyrektora szkoły nagrody. Na zakończenie spotkania wszyscy uczniowie zostali obdarowani słodkimi wielkanocnymi jajkami.
Agata H. Wiśniewska
„Alleluja dziś śpiewajmy
Bogu część i chwałę dajmy
bo zmartwychwstał nasz Zbawiciel,
tego świata Odkupiciel”.
Radosnego przeżywania Świąt Wielkanocnych,
dużo zdrowia oraz pogodnego wypoczynku
w miłej, radosnej atmosferze w gronie rodziny
Wójtowi Gminy, Radzie Gminy Lutomiersk,
pracownikom Ośrodka Oświaty w Lutomiersku oraz dyrektorom szkół
składa Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu
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Niech czas Świąt Wielkanocnych
upłynie w radosnej atmosferze rodzinnej,
a zgoda i miłość gości przy świątecznym stole
Dobroczyńcom, Radzie Rodziców i wszystkim Rodzicom
uczniów Szkoły Podstawowej w Kazimierzu
życzenia składa Dyrekcja i Grono Pedagogiczne.

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Szydłowie
Uczniowie naszej szkoły chętnie uczestniczą w różnorodnych konkursach i turniejach prezentując swoje umiejętności i wiedzę nie tylko na forum szkoły, ale także na
forum gminy, czy też powiatu. Szczególnym powodzeniem cieszą się turnieje sportowe. W ostatnim okresie uczniowie uczestniczyli, osiągając sukcesy, w następujących
imprezach:
W II Międzyszkolnym Turnieju Siatkówki zdobyliśmy:
- pierwsze miejsce chłopców w kategorii szkół podstawowych,
- pierwsze miejsce dziewcząt w kategorii szkół podstawowych.
W Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Lutomiersk:
W kategorii dziewcząt
- I miejsce Paulina Janczak,
- III miejsce Aleksandra Bernaciak.
W kategorii chłopców
- I miejsce Mateusz Kacprowski,
-III miejsce Mariusz Adrianowski.
W II Międzyszkolnym Turnieju Koszykówki:
- III miejsce w kategorii dziewcząt,
- III miejsce w kategorii chłopców.
Osiągnięcia sportowców są imponujące, ale nie jedyne.
W XI Edycji Konkursu Plastycznego pod hasłem „Klęska – powódź czy huragan – straż pożarna Ci pomaga” wyróżniono pracę uczennicy naszej szkoły Katarzyny Ułańskiej.
W Gminnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej:
- I miejsce zajęła Aleksandra Bernaciak (kl. V),
- II miejsce Anna Włodarczyk (kl. VI),
- III miejsce Katarzyna Ulańska (kl.V).
Cennym doświadczeniem i okazją do dobrej zabawy był udział laureatek Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej, w
Szkole Podstawowej nr 5 w Konstantynowie Łódzkim.
Wszystkim laureatom i uczestnikom konkursów oraz wspaniałym sportowcom serdecznie gratulujemy.
Przygotowały: p. L. Kręzel, p. D. Gajzler
Kolorowych jajeczek,
Wycinanych owieczek,
Rozkicanych króliczków,
Pyszności w koszyczku,
A przede wszystkim
Udanego uciekania
W dniu „wielkiego lania”
Całej społeczności Gminy Lutomiersk
Życzą pracownicy i uczniowie
Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza
w Szydłowie.

RUSZYŁA II EDYCJA
Indeks Start2Star jest programem stypendialnym skierowanym do tegorocznych maturzystów. Zarówno w poprzedniej, jak i w tej
edycji miesięczna wysokość stypendium wynosi tysiąc trzysta złotych brutto. Jedynym fundatorem Indeks Start2Star jest
Fundacja LC Heart, a jego organizatorem Fundacja im. Lesława A. Pagi.
Indeks Start2Star to nowatorski program stypendialny, obejmujący cały,
nawet pięcioletni okres studiów. Jego celem jest zapewnienie wybranej grupie najzdolniejszych i najbardziej aktywnych społecznie maturzystów, pochodzących z niezamożnych rodzin, środków finansowych na odbycie studiów.
Aby otrzymać stypendium należy spełnić łącznie kilka kryteriów:
- być uczniem ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej

kwiecień 2009

FIRMA „SANATOR”: Dzień wywozu (I i II sobota)
11 kwiecień , 2 i 9 maj
6 i 13 czerwiec, 4 i 11 lipiec
1 i 8 sierpień, 5 i 12 wrzesień
3 i 10 październik, 7 i 14 listopad
5 i 12 grudzień
FIRMA Z ZELOWA – WIESŁAW STRACH (tel. 044 733-31-31):
07 maj
04 czerwiec
02 lipiec
06 sierpień
03 wrzesień
01 październik
05 listopad
03 grudzień
Pojemniki prosimy wystawiać od godz. 6.00 oraz przypominamy o terminowym regulowaniu opłat.

HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH
(ODPADY KOMUNALNE) NA TERENIE GMINY
LUTOMlERSK W 2009 R PRZEZ NASTĘPUJACE FIRMY:
SPÓŁKA „REMONDIS”:
- dzień wywozu: poniedziałek (dla następujących miejscowości: Babice, Babiczki, Charbice, Florentynów, Kazimierz, Mirosławice, Prusinowice, Prusinowiczki, Puczniew, Szydłów, Wygoda Mikołajewska, Zalew, Zdziechów, Wrząca)
13 (sobota – wyjątkowo!) i 27 kwiecień
11 i 25 maj
8 i 22 czerwiec
6 i 20 lipiec
3, 17 i 31 sierpień
14 i 28 wrzesień
12 i 26 październik
9 i 23 listopad
7 i 21 grudzień
dzień wywozu: piątek (dla następujących miejscowości: Czołczyn, Dziektarzew, Jerwonice, Lutomiersk, Zofiówka)
10 i 24 kwiecień
8 i 22 maj
5 i 19 czerwiec
3, 17 i 31 lipiec
14 i 28 sierpień
11 i 25 wrzesień
9 i 23 październik
6 i 20 listopad
4 i 18 grudzień

ODBIÓR PADŁYCH ZWIERZĄT

Gmina Lutomiersk podpisała z PPH „HETMAN” Sp. z o.o. z siedzibą
Florianów nr 24 -umowę na nieodpłatny odbiór padłych zwierząt. Odbiór padłych zwierząt stanowiących uboczne produkty zwierzęce kategorii 1 i 2 przez w/w Firmę następuje w terminie 48 godzin licząc od
dnia telefonicznego zawiadomienia. Zgłoszenia przyjmowane są pod
następującymi numerami telefonów: (024) 282-16-53 lub 0-662-041241 lub (056)683-25-62.
Wszyscy zainteresowani muszą posiadać szczegółowe dane dotyczące odbieranego podłego zwierzęcia (wiek, numer kolczyka oraz nr
stada w przypadku odbioru trzody chlewnej).
Niniejsza umowa nie obejmuje odbioru padłych zwierząt z ferm drobiu i ferm zwierząt futerkowych, w przypadku których wymagane jest
zawarcie indywidualnych umów.

- w tym roku szkolnym przystąpić do matury
- chcieć studiować na polskich uczelniach
- mieć dobre wyniki w nauce (średnia ocen powyżej 4,0 w przedostatniej
klasie szkoły ponadgmnazjalnej)
- aktywnie działać po zajęciach lekcyjnych
- mieć miesięczny dochód na osobę w rodzinie nieprzekraczający 800 zł
od dwóch lat podatkowych
Maturzysto, jeśli spełniasz powyższe warunki, nie zwlekaj!!! Wystarczy
wypełnić na stronie internetowej Fundacji – www.paga.org.pl formularz zgłoszeniowy oraz napisać esej, w którym uzasadnisz ubieganie się o przyjęcie
na dany kierunek studiów i o przyznanie stypendium. Do aplikacji należy dołączyć opis aktywności pozalekcyjnej w zakresie przedsiębiorczości, edukacji ekonomicznej, działalności społecznej i wolontariatu. Wniosek należałoby
złożyć do 10 maja 2009 roku. Później zostanie Ci tylko stanąć przed komisją
stypendialną i przekonać ją, że jesteś jednym z najlepszych.
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WAŻNE TELEFONY

URZĄD GMINY LUTOMIERSK - /43/ 6775011, 6775016
WÓJT GMINY LUTOMIERSK - /43/ 6775088

GMINNY OŚRODEK OŚWIATY - /43/ 6775011, 6775016 W. 135, 150
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - /43/ 6775011, 6775016 W. 139 LUB /43/
6775555
GMINNY OŚRODEK KULTURY W LUTOMIERSKU- /43/ 6775969
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LUTOMIERSKU - /43/ 6775129
GMINNE CENTRUM INFORMACJI (GCI) - /43/ 6776459 LUB /43/ 6776461
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W KAZIMIERZU - /43/ 6776026
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W LUTOMIERSKU - /43/ 6775028
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZYDŁOWIE - /43/ 6775628
GIMNAZJUM IM. LESZKA CZARNEGO W LUTOMIERSKU - /43/ 6775102
POSTERUNEK POLICJI W LUTOMIERSKU - /43/ 6775007, 997
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LUTOMIERSKU - /43/ 6775008, 998
POGOTOWIE RATUNKOWE - /42/ 2114576, 999
URZĄD POCZTOWY W LUTOMIERSKU - /43/ 6775050

PARAFIA P.W. MATKI BOSKIEJ SZKAPLERZNEJ W LUTOMIERSKU - /43/ 6775034
PARAFIA P.W. ŚW. JANA CHRZCICIELA W KAZIMIERZU - /43/ 6775428
PARAFIA P.W. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W MIKOŁAJEWICACH- /43/ 6775009
KLASZTOR KSIĘŻY SALEZJANÓW W LUTOMIERSKU - /43/ 6774980
ZGROMADZENIE SIÓSTR URSZULANEK SJK W KAZIMIERZU - /43/ 6775481
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W LUTOMIERSKU - /43/ 6775025
WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W KAZIMIERZU - /43/ 6775415
WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W SZYDŁOWIE - /43/ 6775626

APTEKA „CEFARM” W LUTOMIERSKU - /43/ 6775018
APTEKA „PRZY RYNKU” W LUTOMIERSKU - /43/ 6776093
APTEKA „VALIDUS+” W KAZIMIERZU - /43/ 6775413
U
UTOMIERSKU
LUDOWY BANK SPÓŁDZIELCZY ZDUŃSKA WOLA W LUTOMIERSKU
- /43/ 6775757
6
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

