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Relacja z XL Sesji Rady Gminy Lutomiersk
14 września 2009 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku odbyła się XL Sesja Rady Gminy Lutomiersk. 

W sesji uczestniczyło 15 radnych, sołtysi, przewodniczący rad sołeckich, przewodniczące kół gospodyń wiejskich, oraz mieszkańcy Gmi-
ny Lutomiersk, a także wójt Gminy, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, Dyrektor GOPS w Lutomiersku oraz Radny Powiatu Pabianickiego 
Pan Krzysztof Pacholak. Na początek Radni uczcili minutą ciszy poległych podczas napaści hitlerowskiej i najazdu Armii Czerwonej na 
Polskę 1 i 17 września 1939 roku. Następnie po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia przystąpili do realizacji 
punktów informacyjnych. W pierwszej kolejności Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy odczytali kolejno informację z działalności 
tychże komisji za I półrocze br. Informację z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku przedstawiła Pani Do-
rota Pabjańska – Dyrektor GOPS. Następnie Pan Wójt przedłożył Radzie Gminy informację z realizacji budżetu za I półrocze 2009 roku. 
Do przedstawionej informacji radni ani mieszkańcy Gminy nie wnieśli uwag, zastrzeżeń ani pytań.

 Po punktach informacyjnych radni przystąpili do realizacji punktów merytorycznych.
W pierwszej kolejności wprowadzili zmiany w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2009 z tytułu przeniesień planowanych wydatków 

budżetowych między działami i grupami wydatków, w wyniku których uległ również zmianie wykaz limitów wydatków na realizację wielo-
letnich programów inwestycyjnych Gminy. Następnie radni podjęli uchwałę wprowadzającą zmiany w planie dochodów budżetu państwa 
związanych z realizacją zadań zleconych Gminie na rok 2009 na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN.I-30112-162/2009 z dn. 
03.09.2009 r.

W dwóch kolejnych punktach porządku obrad radni udzielili pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania 
publicznego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 3709E i 3314 E - ,w łącznej wysokości 10.000 zł. W tych punktach Pan Wójt poinfor-
mował zebranych, iż Zarząd Powiatu Pabianickiego do końca września br. zamierza złożyć dwa wnioski o tzw. „schetynówki”. Pierwszy 
z nich dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 3709 E – ul. Kilińskiego od drogi wojewódzkiej nr 710 do ul. Sienkiewicza w Kazimierzu, 
Gm. Lutomiersk. Drugi - na remont drogi powiatowej nr 3314 E od drogi wojewódzkiej nr 710 w Lutomiersku do miejscowości Szydłów, 
w ramach wieloletniego programu p.n.: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

W dalszej części sesji radni podjęli jeszcze dwie uchwały. Pierwszą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokal-
nego Gminy Lutomiersk na lata 2007-2013. Drugą w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Wiejskich Województwa Łódzkiego.

Tradycyjnie ostatnim punktem posiedzenia Rady Gminy były wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
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Adres redakcji: Urząd Gminy Lutomiersk 95-083 Lutomierska, Pl. Jana Pawla II 11, tel: 043 677 50 11, e-mail: ug@lutomiersk.pl
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Miejsce i data wydania: Lutomiersk, 06.11.2009 r.                                                                                       Wydanie zamknięto: 06.11.2009 r.
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Gospodarka 
drogowa 
w Gminie Lutomiersk
1/ W miesiącu wrześniu br. wykonano przebudowy n/w dróg po-
legające na wykonaniu nakładki bitumicznej na istniejącej pod-
budowie z kruszywa:
    - Żurawieniec – Leonów  za kwotę133.996,87 zł
    - Jerwonice za kwotę 126.750,68 zł.
2/ Zakończono III etap dostawy kruszywa w ilości 1.800 ton  
z przeznaczeniem na naprawy dróg szlakowych i gruntowych 
za kwotę 94.362,12 zł. Utwardzono odcinki dróg w  miejscowo-
ściach: Dziektarzew, Kol. Zdziechów, Stanisławów Nowy, Flo-
rentynów i Stanisławów Stary.  
3/ Zakupiono oznakowanie tablic z nazwą ulicy dla miejscowości 
Babiczki ( I etap ) za kwotę 17 tys. zł.
 4/ Oznakowano wjazd do miejscowości Mikołajewice i Stanisła-
wów Stary za kwotę 1.200,- zł.
5/ Zakończono prace na zadaniu pn. : „ Przebudowa centrum 
Kazimierza :  I etap przebudowa parku na Pl. Kościuszki ” po-
legające na ułożeniu nowej nawierzchni chodników z kostki be-
tonowej, zamontowaniu nowych lamp oświetleniowych i ławek 
parkowych. Wartość zadania stanowi kwota 194.376,38 zł.  
6/ Przy udziale środków gminy zakończono przebudowę odcinka  
nawierzchni drogi powiatowej Lutomiersk – Szydłów, polegającą 
na ułożeniu prawostronnego odcinka chodnika na ul. Kilińskiego 
w Lutomiersku, ułożeniu nowej nawierzchni bitumicznej od gra-
nic Lutomierska do Szydłowa i wzmocnieniu poboczy.



Strona 3 WIADOMOŚCILUTOMIERSKIE

INFORMACYJNY BIULETYN SAMORZĄDOWY

listopad 2009

OGŁOSZENIE 
Wójta Gminy Lutomiersk

o wyłożeniu do publicznego wglądu  
projektu Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego 

dla obszarów położonych w obrębach gedezyjnych: Mirosławice , Lutomiersk, Kazimierz  
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 
717 z póź. zm.) oraz uchwały nr XXI/129/08 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Mirosławice w Gmi-
nie Lutomiersk,  uchwały nr XXI/133/08 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Lutomiersk w Gminie 
Lutomiersk oraz uchwały nr XXI/131/08 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Kazimierz w Gminie 
Lutomiersk,

 zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

 w dniach od 14 października 2009 r. do 12 listopada  2009 r. 
w siedzibie Urzędu Gminy w Lutomiersku, Pl. Jana Pawła II nr 11 – pokój nr 2, 

w godzinach od 9 00  do 15 00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 listopada  2009r. w sali 
widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku, Pl. Jana Pawła II nr 13 od godz.1300 do godz.1400 .
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozy oddziaływania 
na środowisko, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu planu miejscowego należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lutomiersk z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
26 listopada  2009 r.
Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lutomiersk lub w formie elektronicznej 
na adres ug@lutomiersk.pl  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 listopada 2009 r.

Lutomiersk, dnia 06.10.2009 r. 

Wójt Gminy Lutomiersk
  /-/ Tadeusz Borkowski

Katyń …ocalić od zapomnienia
2 października br. przy Klasztorze Ojców Salezjanów w Lutomiersku, w ramach ogólnopolskiego  programu edukacyjnego „Katyń…

ocalić od zapomnienia”  odbyła się uroczystość poświęcenia pięciu dębów pamięci oraz odsłonięcia tablic pamiątkowych. Każde z drzew 
jest symbolicznym uhonorowaniem osób, które zginęły m.in. w Katyniu i Charkowie w kwietniu i maju 1940 r.  zamordowanych strzałem 
w tył głowy przez NKWD. Dęby posadzone w Lutomiersku upamiętniają czterech generałów brygady Lucjana Janiszewskiego s. Włady-
sława, ur. 1891 roku, Kazimierza Burczaka s. Antoniego, ur. 1895 roku, Jana Janiszewskiego s. Lucjana, ur.1874 roku, Feliksa Huskow-
skiego s. Wikora, ur. 1885 roku oraz pułkownika Edwarda Jarocińskiego s. Franciszka, ur. 1879 roku.

Uroczystości rozpoczęła msza świętą o godzinie 10.00 w Klasztorze Ojców Salezjanów. 
Msze świętą  celebrowali: ks. Krzysztof  Majsterek Kapelan Garnizonu Łaskiego , 

ks. Roman Indrzejczyk –przedstawiciel  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ks. 
Zbigniew Malinowski Dyrektor Salezjańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej. Po 
jej zakończeniu wszyscy zaproszeni goście, dzieci i młodzież ze szkół  oraz gimnazjum 
wraz z  mieszkańcami  gminy Lutomiersk udali się na plac przy Klasztorze. Przy dźwię-
kach  hymnu państwowego wykonanego  przez Orkiestrę Dętą z Gminnego Ośrodka 
Kultury wciągnięto flagę państwową na maszt. Zaproszonych gości przywitał Wójt Gmi-
ny Lutomiersk Tadeusz Borkowski, a okolicznościowy list od Prezydenta  RP Lecha 
Kaczyńskiego honorowego patrona programu odczytał ks. kapelan Roman Indrzejczyk. 
Kolejny punkt programu Apel Poległych i salwy honorowe zostały zrealizowane przez  
Kampanię Honorową  32 Bazy Lotniczej  z Łasku. Następnie delegacje samorządów 
i instytucji oraz  przedstawiciele Wojska Polskiego, straży pożarnej, policji i rodzin ka-
tyńskich złożyły kwiaty pod pamiątkowymi tablicami. Pieczę nad posadzonymi dębami 
powierzono młodzieży z Lutomierska.   Fotorelacja na str. 4
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Fot. Rafał Adamczewski, Krzysztof Pacholak
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70 rocznica wybuchu 
II wojny światowej

1 września 2009r., w 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej, 
uczczono pamięć poległych podczas tej wojny. Dzień rozpoczął się 
uroczystą mszą w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Luto-
miersku. Następnie, przedstawiciele władz gminnych oraz Zarządu 
Koła Gminnego Związeku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i 
Byłych Więźniów Politycznych złożyli kwiaty w miejscach pamięci 
na terenie Gminy Lutomiersk. Po części oficjalnej   odbyło się spo-
tkanie z Zarządem Koła Gminnego ZKRP i BWP w Lutomiersku w 
Urzędzie Gminy Lutomiersk.

DZIEŃ SENIORA
22 października br w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka 

Kultury w Lutomiersku, swoje święto uczcili seniorzy. Uroczystość 
rozpoczęła się o godzinie 10.00. Zaproszonych gości powitała 
Pani Dorota Pabjańska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, a życzenia złożyli Wójt Gminy Lutomiersk – Tadeusz 
Borkowski oraz Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Rychlik. 
Udział w święcie wzięli również ks. Andrzej Chmielecki-Proboszcz 
parafii Kazimierz, ks. Franciszek Jaciubek- Proboszcz parafii Mi-
kołajewice, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zdzisław Sromecki, 
radni gminy Lutomiersk oraz delegacja Związku Emerytów i Ren-
cistów ze Zduńskiej Woli. Podczas części oficjalnej Pani Teresa 
Leśniewska - Przewodnicząca Związku Emerytów i Rencistów w 
Lutomiersku, złożyła swoją rezygnację z pełnionej funkcji. Za dłu-
goletnią pracę na rzecz związku i społeczności lokalnej Pani Tere-
sa otrzymała listy gratulacyjne, niezliczoną ilość kwiatów, życzeń 
i serdecznych podziękowań. 

Wszystkim naszym seniorom władze samorządowe wręczyły 
róże i wiązanki kwiatów, a część artystyczną uświetnił zespół ludo-
wy „Szycha” oraz kabaret „Splot” .
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SERDECZNE PODZIĘKOWANIE

Przewodnicząca Gminnego Związku Emerytów i Rencistów w Lu-
tomiersku Teresa Leśniewska, pragnie złożyć serdeczne podziękowanie za 
wieloletnią współpracę i organizację wspaniałego „DNIA SENIORA” Sza-
nownemu Panu Wójtowi naszej Gminy Panu Tadeuszowi Borkowskiemu, 
Szanownemu Panu Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury Panu Pio-
trowi Pączkowi oraz miłym i Szanownym Paniom z Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej i Szanownym Paniom pracownicom Domu Kultury.

Za wszelką pomoc jeszcze raz serdecznie dziękuję
Z poważaniem Teresa Leśniewska

VI Jarmark Wojewódzki
6 września 2009r. Gmina Lutomiersk uczestniczyła w VI Jarmarku 

Wojewódzkim. Wystawialiśmy różne produkty, np.: rzeźby p. Macieja 
Rabskiego w Mikołajewic, obrazy p. Bożeny Staneckiej z Kazimierza, 
oraz hafty krzyżykowe p. Bogusławy Pacześ z Dziektarzewa. Ponad-
to ekspozycję zdobiły doniczki produkcji Ceramiki „GAL-PI” z Orze-
chowa, oraz Ceramiki  „MIECZYSŁAW KOZERA” z Lutomierska.   
Pokrzepić się można było chlebem z wypieku piekarni p. Grażyny 
Paczkowskiej z Lutomierska,  różnymi gatunkami miodu z pasieki p. 
Tomasza Plesińskiego z Antoniewa i owocami z sadu Marka Koło-
dziejczyka z Antoniewa. 

Stanowisko, na którym wystawiała się Gmina Lutomiersk odwiedzi-
ło wielu ludzi zainteresowanych naszą ofertą. Na pamiątkę zaintere-
sowani dostawali breloki, długopisy lub mapy gminy.  

Ponad to, na scenie wystąpiły: Zespół Folklorystyczny „SZYCHA” 
oraz Zespół „DIXIE LUTEK” natomiast w paradzie jarmarku aktywnie 
uczestniczyła orkiestra dęta GOK w Lutomiersku. 

Był to kolejny jarmark wojewódzki, w którym Gmina Lutomiersk bra-
ła udział i okazał się bardzo udany.

Hołd pamięci wielkiemu uczonemu 
profesorowi Stanisławowi Kostaneckiemu

Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzy-
szenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, zorga-

nizowało w dniach 12 -16 września br  na Politechnice Łódzkiej 52 Zjazd 
PTCH i SITPChem.  Zjazd ten miał charakter jubileuszowy, ponieważ 
w tym roku Polskie Towarzystwo Chemiczne obchodziło 90-lecie swego 
istnienia. Korzystając z bliskości miejsca  52 zjazdu i zbliżającej się za 
rok 100-letniej rocznicy śmierci prof. Stanisława Kostaneckiego, posta-
nowiono oddać hołd jego pamięci. 12 września o godz. 11.00 na cmen-
tarzu w Kazimierzu odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia 
ufundowanej przez PTCH tablicy ku czci profesora. Tablicę poświęcił  
ks. Andrzej Chmielecki, a jej  odsłonięcia dokonała Pani Maria Bald 
przedstawicielka rodziny Kostaneckich. W spotkaniu udział wzięli m.in. 
profesorowie, przedstawiciele władz samorządowych, straży pożarnych, 
szkół wraz z dyrektorami  oraz mieszkańcy gminy Lutomiersk.  Prof. dr 
hab. Paweł Kafarski prezes  PTCH, przekazał pamiątkową kopię meda-
lu St. Kostaneckiego dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Braci Kostaneckich w Zagórowie.  Medal ten przyznawany jest  corocz-
nie za wybitne osiągnięcia z dziedziny chemii organicznej.  Zaproszeni 
goście i delegacje złożyły kwiaty pod tablicą pamiątkową umieszczoną 
na murach kaplicy grobowej rodziny Kostaneckich. 

Prof. Stanisław Kostanecki chemik, organik, pionier chemii barwników 
roślinnych urodzony 16 kwietnia 1860 roku w Myszakowie, niedaleko Za-
górowa.  Miał 3 braci Antoniego, Kazimierza (naukowcy) i Jana oraz jedną 
siostrę Zofię. Kształcił się w gimnazjum realnym w Poznaniu. Szkołę śred-
nią ukończył w 1881 roku. Następnie studiował na wydziale filozoficznym 
uniwersytetu w Berlinie. Rozpoczął studia w dziedzinie chemii organicznej 
pod kierunkiem słynnego prof. Liebermanna. Z tym laboratorium był zwią-
zany do 1886 roku. Tu wykonał swoje pierwsze prace naukowe.

W 1887 roku Stanisław wyjeżdża z Berlina do Alzacji, gdzie w Milu-
zie podejmuje pracę u prof. Noeltinga. Doświadczenia Kostaneckiego 
zmierzają do wyjaśnienia związku między budową chemiczną związ-
ków organicznych, a ich właściwościami barwnikowymi. W ciągu trzech 
lat pobytu w Miluzie opracował bardzo istotną, ze względu na praktycz-
ne zastosowanie, teorię barwienia na zaprawach. Od 1890 roku aż do 
przedwczesnej śmierci Stanisław Kostanecki był kierownikiem katedry 
chemii organicznej w Bernie. 

Kostanecki wraz ze swoimi uczniami (a wypromował 161 doktorów) 
jest twórcą chemii flawonoidów, ważnego rozdziału chemii organicz-
nej, a szczególnie chemii barwników. W 1893 roku ustalił, że znana 
już wcześniej chryzyna (żółty barwnik znajdujący się w pąkach topo-
li), jest pochodną substancji, którą nazwał w 1895 roku flawonem (od 
łac. flavus - jasnożółty). W 1898 roku przedstawił hipotezę, że wiele 
rozpowszechnionych w roślinach (zwłaszcza w owocach i warzywach) 
żółtych barwników jest pochodnymi właśnie tej macierzystej substancji 
- flawonu.  Zajmował się również teorią związków organicznych oraz 
teorią barwników i barwienia. Opublikował blisko 200 prac naukowych 
w języku polskim i niemieckim. Cieszył się dużym szacunkiem wśród 
społeczności akademickiej własnego uniwersytetu oraz w środowisku 
chemików szwajcarskich.

Prof. Kostanecki przez całe życie utrzymywał ścisłe związki z ośrod-
kami naukowymi na ziemiach polskich, a od 1905 roku był członkiem 
krakowskiej Akademii Umiejętności. Piastował też przez jakiś czas 
godność rektora uniwersytetu w Bernie. W 1909 roku został wybrany 
prezesem Szwajcarskiego Towarzystwa Chemicznego. Za swoją pracę 
naukową wielokrotnie był odznaczany medalami przez różne stowarzy-
szenia naukowe i przemysłowe. Otrzymał m.in. medal Le Blanca, wielki 
złoty medal Lavoisiera i Krzyż Legii Honorowej oraz rządu francuskiego.

W 1910 roku Stanisław Kostanecki ciężko zachorował, zmarł w Ber-
nie 16 listopada 1910 roku, przeżywszy zaledwie 50 lat. Jego zwłoki 
przewieziono do Polski i pochowano w Kazimierzu koło Łodzi. Ogłosze-
nie o śmierci Kostaneckiego ukazało się w Kurierze Warszawskim do-
piero w dniu pogrzebu, 
zatem nikt z chemików 
Polaków nie mógł wziąć 
udziału w ceremoniach 
pogrzebowych.

 Udział w odsłonię-
ciu tablicy pamiątkowej 
w Kazimierzu był więc 
oddaniem hołdu uczo-
nemu przez współcze-
sne pokolenie polskich 
chemików.
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Dzień Papieski w SP im. A. Mickiewicza w Szydłowie 
Dnia 15 .10. ucznio-

wie wspominali postać 
Ojca Świętego Jana 
Pawła II podczas apelu, 
na którym został przed-
stawiony montaż słowno 
- muzyczny pt. „Habe-
mus Papam”. Występu-
jącym towarzyszył duży 
portret Jana Pawła II 
udekorowany kwiatami. 
Na wstępie przypomnia-
ny został moment ogłoszenia wyników konklawe w 1978r. oraz pierwsze 
wystąpienie papieża. Następnie wspominano pierwszą wizytę w Ojczyź-
nie. Zebrani usłyszeli słowa Ojca Świętego do rodaków podczas wizyty w 
Wadowicach, Zakopanem i Gdańsku. W dalszej części montażu zacytowa-
ne były słowa z Jego encykliki i wystąpień na temat miłości, konieczności 
opierania swojego życia na nauce Chrystusa, poszanowania ludzi chorych 
i starszych, roli młodzieży w budowaniu współczesnego świata, pokojo-
wego współżycia między narodami, kształtowania wrażliwości sumienia. 
Fragmenty tekstów przeplatane były pieśniami: „Barka”, „Abba Ojcze”, 
„Ojcu Świętemu śpiewajmy”, „Tak mówił papież”, Spójrz „Ojcze nasz”.

Apel przygotowali uczniowie klas IV, VI, i II pod kierunkiem katechetki 
szkolnej Bożeny Pinkiewicz – Gusta.

„W podziękowaniu za dar największy - za wiedzę…”

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
Słowa Matki Teresy z Kalkuty: „W tym życiu nie jesteśmy zdolni do do-

konywania czynów wielkich. Możemy jedynie czynić drobne, ale z wielkiej 
miłości” stały się mottem tegorocznego Dnia Edukacji Narodowej , które 
odbyło się 13 października 2009 roku w Gimnazjum im. L. Czarnego w 
Lutomiersku. Tę ważną uroczystość zaszczycili znamienici goście: p. T. 
Borkowski- Wójt Gminy Lutomiersk, p. A. Kiedrzyńska- Dyrektor Gminne-
go Ośrodka Oświaty w Lutomiersku, ks. M. Kowalski- proboszcz Parafii 
w Lutomiersku, ks. F. Jaciubek- proboszcz Parafii w Mikołajewicach oraz 
rodzice z p. G. Skępską- przewodniczącą Rady Rodziców.

Część oficjalną rozpoczął Dyrektor Gimnazjum im. L. Czarnego w Lu-
tomiersku p. Andrzej Stasiak, który w pierwszych słowach zwrócił się do 
pierwszoklasistów, życząc im, aby po ukończeniu gimnazjum mogli po-
wiedzieć: „stałem się mądrzejszym, rozsądnym, wrażliwym, świadomym 
swych praw i obowiązków człowiekiem.”  Następnie słowa podziękowania 
skierował do pracowników szkoły, wyrażając  wdzięczność za ich codzien-
ną, niełatwa pracę. Życzył, żeby każdy dzień pracy z młodymi ludźmi, spra-
wiał dużo radości, satysfakcji i był okazją do świętowania, zarówno tych 
drobnych jak i widocznych, sukcesów.  Korzystając z okazji i gratulując 
sukcesów w roku szkolnym 2008/2009,  Pan Dyrektor Andrzej Stasiak wrę-
czył  nagrody dyrektora  gronu pedagogicznemu i pracownikom obsługi.

Część artystyczną rozpoczęło ślubowanie pierwszych klas. Nieśmiali, 
przejęci powagą chwili, pierwszoklasiści ślubowali na sztandar szkoły, iż 
będą aktywnie uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych i w życiu szkoły, 
godnie reprezentować szkołę, z szacunkiem i kulturą zwracać się do na-
uczycieli, pracowników obsługi oraz koleżanek i kolegów. Następnie pełno-
prawni uczniowie gimnazjum , krótkim montażem słownym, podziękowali 
za trud włożony w ich edukację. Również Samorząd Uczniowski, pod kie-
runkiem p. K. Borkowskiej i p. M. Żmijewskiej- Szewczyk, wręczył okaza-
łe, purpurowe róże i złożył życzenia wszystkim pedagogom. Dziękując za 
uprawę ugoru, jakim są uczniowskie czerepy wdzięczne basałyki życzyły, 
by „szlachetne zdrowie  ulubowało sobie wszystkich pracowników tej prze-
świetnej instytucji oświatowej i wspierało ich nadwątlone siły”

Uroczystość dobiegła ku końcowi, a uśmiechnięte twarze grona pedago-
gicznego świadczyły o tym, iż Święto Edukacji Narodowej w Gimnazjum im. 
L. Czarnego w Lutomiersku było niezapomnianym przeżyciem i przyniosło 
wiele wzruszeń i radości wszystkim, którzy przybyli na tę uroczystość. 

Opracowała p. Małgorzata Wybór

Święto nauczycieli i uczniów w Szkole w Kazimierzu
13 października 2009 r. w Szkole Podstawowej w Kazimierzu obchodzo-

no podwójną uroczystość: ślubowanie pierwszoklasistów oraz Dzień Edu-
kacji Narodowej. Uroczystość swoją obecnością uświetnili: p. T. Borkowski 
– Wójt Gminy Lutomiersk, A. Kiedrzyńska – Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Oświaty, ks. A. Chmielecki – Proboszcz Parafii Kazimierz, s. J. Zawadzka – 

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola w Kazimierzu, emerytowani nauczy-
ciele oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Ze szczególnym wzruszeniem 
w uroczystości uczestniczyli rodzice uczniów klasy I. W tym dniu ich dzieci 
zostały uroczyście przyjęte do ,,rodziny szkolnej, w której każdy ma swoje 
prawa, ale i obowiązki, które trzeba solidnie wypełniać’’. Pierwszoklasiści 
złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Uroczystego pasowania na uczniów 
dokonała p. Anna Skępska – dyrektor szkoły. Ciepłe słowa skierował do 
pierwszaków  wójt - p. T. Borkowski  oraz wręczył dzieciom upominki. Na-
stępnie uczniowie klasy I recytowali wiersze i śpiewali piosenki, których 
nauczyli się w pierwszym miesiącu nauki pod kierunkiem swojej wycho-
wawczyni p. B. Kacprzak.

W drugiej części uczniowie podziękowali wierszem i piosenką swoim 
nauczycielom za trud, serce oraz wkład włożony w  wychowanie i naucza-
nie. Wręczyli wychowawcom piękne kwiaty róż. Okolicznościowe przemó-
wienie wygłosiła p. A. Skępska. Pani dyrektor swoje słowa skierowała do 
emerytowanych nauczycieli i obecnych pracowników szkoły. Nauczycie-
lom szczególnie wyróżniającym się w pracy dydaktyczno – wychowawczej  
pani dyrektor wręczyła nagrody. 

Wycieczka uczniów klas 0 – III do Torunia i Ciechocinka.
Na początku roku szkolnego uczniowie klasy 0 – III pod opieką pań A. Wi-

śniewskiej i M. Głodny uczestniczyli w jednodniowej wycieczce turystyczno 
– krajoznawczej do Torunia i Ciechocinka. Wycieczkę rozpoczęli od rejsu 
po Wiśle. Następnie spacerując po mieści poznali znaczenie murów obron-
nych, zabudowę i funkcje dawnego miasta handlowego. Na starówce zoba-
czyli najciekawsze zabytki i osobliwości Torunia. Odwiedzili dom słynnego 
astronoma – Mikołaja Kopernika i zobaczyli jego pomnik. W dalszej części 
wycieczki poznali proces tradycyjnego wypieku pierników, z których słynie 
Toruń. Dzieci samodzielne zagniatały, wałkowały i formowały ciasto oraz wy-
piekały pierniki. Zwiedziły piekarnię i zobaczyły dawne narzędzia do wyrobu 
pierników. Następnie dzieci udały się do Ciechocinka. Zobaczyły słoneczny 
zegar zrobiony z kwiatów. Poznały funkcje uzdrowiskowo – lecznicze Cie-
chocinka. Spacerowały po parku zdrojowym i po tężniach. Z pamiątkami 
i w znakomitych humorach uczniowie wrócili do szkoły.

Zwiedzamy najbliższą okolicę i ciekawe zakątki Polski.
Rok szkolny 2009/2010 uczniowie klas IV-VI rozpoczęli od poznania naj-

ciekawszych zakątków najbliższej okolicy i kraju. 10 września pod opieką 
p. Mirosławy Śmiałkowskiej i p.Justyny Jasińskiej uczestniczyli w wyciecz-
ce rowerowej na trasie Kazimierz-Charbice-Malanów-Bełdów-Zgniłe Bło-
ta, podczas której doskonalili umiejętność obserwacji i oceny sytuacji na 
drodze. Stosowali się do zasad i przepisów ruchu drogowego. Podziwiali 
piękno przyrody i architektury tych miejscowości.  Był to pierwszy wspólny 
wyjazd po uzyskaniu karty rowerowej. 

23 września uczniowie klas IV-VI pod opieką p. Mirosławy Śmiałkow-
skiej i p. Anny Skępskiej uczestniczyli w jednodniowej wycieczce na trasie 
Kazimierz Dolny- Puławy. Zwiedzili ruiny zamku z pięknym widokiem na 
przełom Wisły, Górę Trzech Krzyży. Podziwiali zabytkowe kamienice na 
rynku Kazimierza Dolnego. W drodze powrotnej zwiedzili pałac Czartory-
skich w Puławach. Wycieczka była doskonałą lekcją poznania zabytków 
naszego kraju ojczystego.  

IX Dzień Papieski.
Dnia 11 października uczniowie szkoły w Kazimierzu upamiętnili IX 

Dzień Papieski, którego hasło przewodnie brzmi: Jan Paweł II – Papież 
Wolności. Uczniowie klasy V i VI w wystąpieniu przypomnieli sceny z życia 
Jana Pawła II oraz wypowiedzi  na temat potrzeby podjęcia po raz kolejny 
modlitwy o wolność rozumianej jako ,,wyzwolenie motywacji do podejmo-
wania koniecznych działań’’. Przedstawili scenę powołania Karola Wojtyły 
na Stolicę Piotrowią. Śpiewali ulubione pieśni Jana Pawła II i przywołali 
słowa, w których Papież prosi dzieci i młodzież o modlitwę, która umoc-
ni ich w wierze oraz da siłę do przezwyciężania trudności i pokonywania 
własnych słabości. Uroczysty apel, w którym uczestniczyli uczniowie, na-
uczyciele i pracownicy szkoły w Kazimierzu stanowił symboliczne podzię-
kowanie Bogu za wyjątkowy dla nas Polaków pontyfikat.

Dzień Edukacji Narodowej w SP im. A. Mickiewicza 
w Szydłowie 
14 października Dzień Edukacji Narodowej.
Obchody DEN połączone były ze ślubowaniem kl. pierwszej. Podczas 

uroczystej akademii pierwszaki miały okazję, by pokazać swoje umiejętno-
ści i tym samym wkupić się do szkolnej społeczności.

Po występie dzieci złożyły przyrzeczenie na sztandar szkoły, a uroczy-

Z ŻYCIA SZKÓŁ

 - dok na str. 10 -
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PODRÓŻE KSZTAŁCĄ – uczniowie ze SP im. A. Mickiewicza 
  w Szydłowie na XV Festynie  

 Archeologicznym w Biskupinie
Wrzesień - a już w naszej szkole wycieczka i to jaka! Dwa autokary  24. 09. zawiozły uczniów  

klas I – VI wraz z opiekunami i chętnymi rodzicami, a nawet babciami na XV Festyn Archeologiczny 
do Biskupina, bo przecież najlepiej poznawać historię „na żywo”. Zainteresował nas szczególnie 
tegoroczny festyn, ponieważ został poświęcony kulturze węgierskiej, a przecież co roku gościmy 
grupę dzieci i młodzieży z Romhany. 

Dzięki wystawie „Mieszkańcy gwiaździstego nieba” (przygotowanej przez Muzeum w Debreczy-
nie) mieliśmy okazję poznać historię, dawne wierzenia oraz rytuały Węgrów. Naszą uwagę zwróciła 
jurta madziarskich koczowników oraz ich stroje. Jednak z niczym nie mogła się równać bitwa, jaka 
rozegrała się na naszych oczach,  między grupą koczowników uzbrojonych w zakrzywione miecze 
i łuki - takie, jakimi posługiwali się Madziarowie w X wieku, a znanymi z okrucieństwa wojownikami 
wojami Ottona I. Walczący zadbali o wiarygodność widowiska, ich wyczyny sprawiały, że niejeden 
obserwator miał gęsią skórę. Trochę naszą krew ostudziły pokazy  rzemieślników prezentujących 
kunszt wykonywania wzorzystych pledów, sakw, nakryć głowy oraz serdaków z wełny filcowej. 
Mogliśmy też podglądać pracę  garncarzy, kowali i kaletników, a nawet spróbować wykonać samo-
dzielnie niektóre przedmioty.

Pokazowi towarzyszyła oryginalna dawna węgierska muzyka w wykonaniu zespołu Borviz i wę-
drownych muzykantów średniowiecznych. Mogliśmy również włączyć się w nurt muzyki i wraz 
z zespołem Fabiana Csutko zatańczyć.

To barwne widowisko zatytułowane „Polak, Węgier dwa bratanki” dostarczyło na pewno naszym 
uczniom wielu niezapomnianych wrażeń i mam nadzieję, że także wzbogaciło ich w  pewien zasób 
praktycznej wiedzy.

opracowała J. Fornalczyk - Kocik
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Dzień Papieski w Wadowicach
 
9 października 2009 roku grupa młodzieży z na-

szego gimnazjum pod opieką pań: Beaty Zielińskiej, 
Krystyny Wdówka i Krystyny Borkowskiej uczestni-
czyła w wycieczce do Wadowic.

Na początku zwiedzaliśmy Park Miniatur „Świat 
Marzeń” zlokalizowany w Inwałdzie na 40 000 m2, 
w którym podziwialiśmy miniatury cudów architek-
tonicznych z całego świata. 

Tam zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie na tle 
największejw Europie miniatury Placu św. Piotra. 
Nie zabrakło również czasu na świetną zabawę 
w Mini Lunaparkui Zielonym Labiryncie, z którego 
nie każdy potrafił znaleźć drogę powrotną.

Następnie pojechaliśmy do Wadowic, gdzie ru-
szyliśmy śladami papieża Jana Pawła II . Zostali-
śmy oprowadzeni po muzeum przedstawiającym 
Dom Papieski, prowadzony  przez siostry  zakonne. 
Poza tym odwiedziliśmy Bazylikę, do której chodził 
kard. Wojtyła jako mały chłopiec.

Jak widać, trasa naszej wycieczki była długa, 
a program bardzo napięty, jednak nie zabrakło 
nam czasu, na kupowanie pamiątek i skosztowa-
nie pysznych papieskich kremówek, którym nikt nie 
mógł się oprzeć.

Wszyscy zmęczeni, ale zadowoleni szczęśliwie wróciliśmy do swoich domów.     Patrycja Materowicz - IIIb 
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Gminny Ośrodek Kultury
zaprasza na:

-  zajęcia tańca nowoczesnego break dance i hip hop (w kilku grupach wiekowych) - w każdy piątek w godz. 
16.00 – 20.00

-  naukę gry na fortepianie i keyboardzie - w każdą sobotę w godz. 10.00 – 12.00
-  naukę gry na gitarze - w każdy czwartek w godz. 15.30 -  19.00
- naukę gry na instrumentach dętych - w każdy poniedziałek w godz. 17.00 – 19.00  oraz w środę w godz. 16.30-18.00
- zajęcia koła teatralnego
- kurs języka angielskiego

Ponadto: Zapraszamy osoby grające do Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w każdy poniedziałek w 
godz.19.00-20.30  Informacje w Gminnym Ośrodku Kultury pok. nr. 1,  w godz. 9.00-15.00  tel. 43 6775969

Tenis stołowy
Dnia 01.10.2009r. zainaugurowała liga tenisa stołowego amatorów  województwa łódzkie-

go. W tych rozgrywkach, po raz pierwszy w historii Gminy Lutomiersk, bierze udział drużyna 
Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku. Reprezentantom naszej Gminy życzymy dużo 
sukcesów na tenisowym stole .Więcej informacji na stronie www.goklutomiersk.pl 

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach zaprasza osoby bezrobotne 
zamierzające otworzyć działalność gospodarczą do udziału w projek-
cje „TYGRYSY BIZNESU”. 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Udział w projekcje daje możliwość osobom  bezrobotnym otrzy-
mania:

- bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej do 40 tys. zł
- wsparcia szkoleniowo-doradczego
- pokrycia kosztów związanych z prowadzeniem firmy przez okres do 12 miesięcy
- specjalistycznego doradztwa w pierwszym roku działalności

Uczestnikiem projektu może być osoba zarejestrowana jako bezrobotna 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach, zamierzająca rozpocząć pro-
wadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób, które: 

- posiadały zarejestrowaną działalność w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projek-
tu,

- są zaangażowane w realizację projektu po stronie Beneficjenta, partnera lub wykonawcy w 
ramach projektu,

- posiadają zaległości w zapłacie podatków lub składek ubezpieczenia społecznego lub nie toczy 
się przeciwko nim postępowanie sądowe, administracyjne albo egzekucyjne dotyczące niespła-
conych zobowiązań,

- zamierzają „przejąć” działalność gospodarczą po członku rodziny (rodzice, współmałżonek, dzie-
ci),

- zamierzają prowadzić taką samą działalność gospodarczą jak członek rodziny pod tym samym 
adresem z wykorzystaniem pomieszczeń, w których jest prowadzona inna działalność.

Priorytetowo traktowane będą:
- osoby w wieku powyżej 45 roku życia,
- osoby do 25 roku życia,
- osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 

tys. mieszkańców zamierzający podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją ro-
ślinną i/lub zwierzęcą, a także 

- osoby, które w latach poprzednich nie korzystały z pomocy publicznej na rozpoczęcie działal-
ności gospodarczej,

- osoby zamierzające rozpocząć działalność o charakterze produkcyjnym,
- osoby zamierzające rozpocząć działalność generującą w przyszłości nowe miejsca pracy.
  Warunkiem zgłoszenia udziału w projekcie jest wypełnienie ankiety rekrutacyjnej i 

złożenie jej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach 
pok. 209 (II piętro, bud. A)
w terminie od 26.10.2009 do 10.11.2009  (pon.-pt. w godz. 8:00 do 12:00)
UWAGA! W celu poprawnego wypełnienia ankiety rekrutacyjnej należy dokładnie zapoznać się 

z Regulaminem projektu.
Szczegółowe informacje:  Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach, ul. Waryńskiego 

11, 95-200 Pabianice
pokój 309 (bud. A, III piętro), tel. 042 215-70-86 wew. 307, 292

stego pasowania dokonała Pani 
Dyrektor, od której pierwszaki otrzy-
mały pamiątkowe dyplomy oraz tar-
cze-symbol przynależności do braci 
uczniowskiej. A potem były już ży-
czenia i prezenty od Wójta, od Sa-
morządu Uczniowskiego i od Rady 
Rodziców.

Po uroczystości w sali czekała na 
uczniów klasy I jeszcze jedna miła 
niespodzianka - słodkie przyjęcie, 
przygotowane przez mamy.

To był wyjątkowy i niezapomnia-
ny dzień dla pierwszaków.

Bezpośrednio po zakończeniu 
uroczystości związanych ze ślu-
bowaniem klasy pierwszej Pani 
Dyrektor złożyła życzenia pedago-
gom i pracownikom obsługi z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej, wręczy-
ła nagrody. Do życzeń przyłączył 
się Wójt, Ksiądz Proboszcz i Rada 
Rodziców następnie  głos zabra-
li uczniowie, którzy z tej to okazji 
przygotowali część artystyczną. Po-
witali w imieniu całej społeczności 
uczniowskiej przybyłych gości, ro-
dziców i nauczycieli oraz udowad-
niali wszystkim, że „być nauczycie-
lem trudno – trudno, ale uczniom 
też nie lekko”.

W sposób żartobliwy dzieci po-
dzielone na dwie grupy, jedni gra-
jący nauczycieli a drudzy uczniów, 
przedstawili nam problemy, z jakimi 
borykają się zarówno uczniowie jak 
i nauczyciele. Pedagodzy, którzy 
„chcą nauczyć, przygotować do 
dalszego życia, chcą przełamać w 
uczniach wrodzoną niechęć do wy-
siłku umysłowego. Ciągle tłumaczą, 
tłumaczą i tłumaczą”  przedstawiali 
swoje racje, a uczniowie, którym 
przeszkadza to, że „wszystkie lekcje 
są za długie, a za krótkie wszystkie 
przerwy”, swoje. 

Na zakończenie wszyscy obec-
ni wysłuchali zabawnych piosenek 
o szkole, na znane melodie pol-
skich przebojów, które przygotowali 
uczniowie w wielkiej tajemnicy przed 
nauczycielami i pracownikami szko-
ły z pomocą pani Ewy Pilarskiej. W 
podzięce za trud i cierpliwość wrę-
czyli każdemu pracownikowi różę. 

Rada Rodziców przygotowała 
dla pracowników szkoły wspaniały, 
olbrzymi tort i wspólnie z rodzicami 
świętowaliśmy w tym dniu przy ka-
wie i herbacie.

Nasi uczniowie już od rana skła-
dali życzenia, rozdawali kwiaty - to 
było bardzo miłe, ale chyba naj-
większą radość sprawili nam tym, 
że każde dziecko chciało i zapre-
zentowało się podczas  akademii. 
Dziękujemy.

Celina Wojtas

Dzień Edukacji Narodowej...
- dok. ze str. 8

Z ŻYCIA 
SZKÓŁ
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Dopłaty do materiału siewnego.
Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że zgodnie z prze-

pisem §1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
16 lipca 2009 r. w sprawie terminów składania wniosków o przy-
znanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału 
siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i spo-
sobu wypłaty tej dopłaty (Dz.U. Nr 113, poz. 945) wnioski o przy-
znanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału 
siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter 
pomocy de minimis w rolnictwie będzie można składać w Oddzia-
łach Terenowych Agencji Rynku Rolnego w terminie od 15 stycznia 
2010 r. do 15 lipca 2010 r.

Wymogi wzajemnej zgodności
(cross compliance)
Producenci rolni, którzy chcą sprawdzić, czy ich gospodarstwo 

spełnia minimalne wymogi wzajemnej zgodności (cross complian-
ce), mogą skorzystać z oferty oceny gospodarstwa przez specja-
listów Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w ramach dzia-
łania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy 
lasów”. 

Producenci rolni mogą skorzystać z pomocy doradczej w zakre-
sie oceny spełniania przez gospodarstwo wymogów wzajemnej 
zgodności,  a jeżeli w jej trakcje zostaną stwierdzone nieprawidło-
wości, wsparcie może być udzielone  także w sporządzeniu planu 
dostosowania gospodarstwa do wymogów wzajemnej zgodności. 
Ocena gospodarstw dotyczy całości gospodarstwa, w wyniku któ-
rej dokonuje się przeglądu i oceny kompletności wymaganej z pra-
wem dokumentacji, którą powinien posiadać właściciel gospodar-
stwa: lustracji pól, warunków utrzymania zwierząt oraz ochrony 
środowiska.  Taki pełen przegląd gospodarstwa pozwala  wcześniej 
zauważyć braki i nieprawidłowości i daje możliwość rolnikowi ich 
usunięcia jeszcze przed kontrolą  lub  wejściem w życie kolejnych 
obszarów.  Rolnicy pokrywają tylko część kosztów usługi doradczej 
w wysokości 20 % netto oraz podatek VAT, pozostałe 80% finan-
sowane jest z budżetu Unii Europejskiej. Wszelkich informacji do-
tyczących w/w działania udzielają specjaliści Łódzkiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego z/s w Bratoszewicach tel. 042 719-89-28

Źródło: miesięcznik „Rada”

KOMUNIKAT
Informujemy, że 9 listopada 2009 o godz. 10.00 w sali wi-

dowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku, odbyło 
się zebranie Koła Gminnego Związku Emerytów i Rencistów, 
podczas którego dokonano wyboru nowego przewodniczącego 
i nowego Zarządu Koła ZEiR. O wynikach wyborów poinformuje-
my Państwa w następnym wydaniu Wiadomości Lutomierskich.

Powszechnemu Zakładowi  Ubezpieczeń Społecznych S.A. 
Oddział Okręgowy w Łodzi 

serdeczne podziękowania składają :

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutomiersku 
za przyznanie dotacji  z funduszu prewencyjnego  w kwocie 6000,00 zł. , 

którą jednostka przeznaczyła na zakup 
aparatu powietrznego  oraz wentylatora oddymiającego .

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygodzie Mikołajewskiej 
za przyznanie dotacji  z funduszu prewencyjnego  w kwocie 4040,00 zł.,

 którą jednostka przeznaczyła na zakup piły do drewna 
oraz  motopompy pływającej.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Czołczynie  
za przyznanie dotacji  z funduszu prewencyjnego  w kwocie 960,00 zł., 

którą jednostka przeznaczyła na zakup 
rozdzielacza kulowego oraz węży pożarniczych.

Powiatowy Lekarz Weterynarii 
w Pabianicach
przypomina o obowiązku znakowania trzody chlewnej znajdu-

jącej się w gospodarstwie. Ponadto informuje, ze obrót żywymi 
zwierzętami może odbywać się tylko na targowiskach objętych 
nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii. W związku z powyż-
szym na terenie powiatu pabianickiego zakazany jest obrót żywymi 
zwierzętami na targowiskach.
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(LINIA „43” i „43bis”) 

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

GMINNY OŚRODEK OŚWIATY - /43/ 6775011, 6775016 W. 135, 150
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZ NEJ - /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
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

WAŻNE TELEFONY


