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Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia 
upłyną w miłej atmosferze, zdrowiu i spokoju, 
a Nowy Rok niech przyniesie wiele sukcesów 

w życiu prywatnym i zawodowym.
Tego Mieszkańcom Gminy życzą

 Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk     Wójt Gminy Lutomiersk
 Tadeusz Rychlik Tadeusz Borkowski
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Informacja Polskiego Związku Hodowców 
Gołębi Pocztowych – Sekcja Lutomiersk.
W dniu 21.11.2009 r. odbyło się zebranie członków sekcji 

PZHGP w Lutomiersku. Tematem zebrania było podsumo-
wanie sezonu lotowego 2009.

Poniżej podajemy wyniki w lotach gołębi dorosłych oraz 
wyniki w lotach gołębi młodych w 2009 r:

W lotach gołębi dorosłych:
• Zbigniew Czołczyński – mistrz
• Zbigniew Maurer – I vicemistrz
• Tadeusz Zbrożyński – II vicemistrz
W lotach gołębi młodych:
• Przemysław Zakrzewski - mistrz
• Zbigniew Maurer - I vicemistrz
• Tadeusz Zbrożyński - II vicemistrz

Gratulujemy kolegom hodowcom wyników i pięknych pu-
charów. Wszystkim kolegom hodowcom życzymy sukcesów 
w latach następnych. Zapraszamy miłośników gołębi do wstę-
powania do naszej sekcji. Druga część zebrania poświęcona 
była wyborowi zarządu Sekcji Lutomiersk Polskiego Związ-
ku Hodowców Gołębi Pocztowych. Na czteroletnią kadencję 
wybrano: Pana Przemysława Zakrzewskiego – prezes, Pana 
Zbigniewa Maurera – viceprezes, Pana Tadeusza Zbrożyń-
skiego - skarbnik.

Członkowie Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczto-
wych – Sekcja Lutomiersk serdecznie dziękują za czterolet-
nią pracę ustępującemu zarządowi w osobach Pana Marka 
Bujnowicza – prezesa i Pana Lecha Paczkowskiego- skarb-
nika.

Z okazji zbliżających się Świąt kolegom hodowcom i ich 
rodzinom składamy Najserdeczniejsze Życzenia Bożonaro-
dzeniowe oraz Życzenia Szczęśliwego Nowego Roku.

   Z pozdrowieniem „DOBRY LOT”
Zarząd PZHGP – Sekcja Lutomiersk

Mikołajki w Domu Kultury
W dniu 04.12.2009r. na widowni sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury zagościły  dzieci ze szkół podstawowych 

z Lutomierska, Kazimierza i Szydłowa. Okazją do spotkania były  Mikołajki .W tym dniu wystawiona została „Opowieść świą-
teczna” podczas której było wiele zabaw,  konkursów oraz popisów wokalnych i tanecznych naszych najmłodszych . Nie 
zabrakło również Mikołaja,  któremu dzieci śpiewały kolędy.  Przedstawienie  było przyjęte przez dzieci z ogromną radością 
i nagrodzone wielkimi brawami. Po przedstawieniu  wszystkie dzieci obdarowane zostały przez Mikołaja słodkimi upominkami, 
a to miłe przedpołudnie uświadomiło wszystkim jak blisko są już święta. Na stronie 4 przedstawiamy fotorelację z imprezy.

Pogodnych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku 2010
wszystkim druhom,  oraz sympatykom OSP życzy w imieniu Związku Gminnego OSP RP

Prezes Zarządu Tadeusz Nowak

Z okazji zbliżających się Świąt 
Wójtowi, Radzie Gminy,

Pracownikom Gminnego Ośrodka Oświaty
w Lutomiersku składamy życzenia

przeżycia Bożego Narodzenia 
w zdrowiu, radości, w ciepłej, rodzinnej atmosferze. 
Kolejny Nowy Rok niech będzie czasem pokoju 

oraz realizacji osobistych marzeń.
Dyrektor, Nauczyciele i Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej 
w Kazimierzu

Święta Bożego Narodzenia to czas spokoju,
wspomnień, zadumy a przede wszystkim

radości w gronie najbliższych. 
Niech te Święta przyniosą Wszystkim Naszym 
Podopiecznym nadzieję i spełnienie marzeń 

a Nowy 2010 Rok niech będzie szczęśliwy, 
zdrowy i spokojny.
Dorota Pabjańska

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lutomiersku

Odznaczenia za długoletnie 
pożycie małżeńskie

W związku zapytaniami mieszkańców naszej gminy dotyczący-
mi sposobu zgłaszania kandydatów do odznaczenia za długoletnie 
pożycie małżeńskie, uprzejmie informujemy, że pary małżeńskie 
winny zgłaszać swoje jubileusze 50–lecia pożycia małżeńskiego 
osobiście lub poprzez osoby z rodziny do tutejszego Urzędu Sta-
nu Cywilnego w Lutomiersku. Zgłoszenia można dokonać także 
telefonicznie, jednakże wymagane jest podanie daty oraz miejsca 
zawarcia związku małżeńskiego /świeckiego - nie wyznaniowego/. 
Nie wszyscy bowiem mieszkańcy zawierali związki małżeńskie 
w urzędach stanu cywilnego na terenie naszej gminy. 

Zgłoszenia można dokonać na 3 miesiące przed datą jubileuszu, 
gdyż okres oczekiwania na przyznanie medalu za długoletnie po-
życie małżeńskie od wysłania wniosku do Prezydenta RP wynosi 
ponad 6 miesięcy. 

Podajemy adres naszego Urzędu Stanu Cywilnego oraz tele-
fon:

Urząd Stanu Cywilnego w Lutomiersku
Plac Jana Pawła II nr 11
95-083 Lutomiersk
/043/ 6775-011 lub 6775-016 wew. 115



Strona 3 WIADOMOŚCILUTOMIERSKIE

INFORMACYJNY BIULETYN SAMORZĄDOWY

grudzień 2009

Pouczające spotkania teatralne w Gminnym Ośrodku Kultury.
12 listopada br w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku  zostało wystawione przedstawienie teatralne pod 

tytułem „Komnata czasu”. Widzami byli uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy. Przedstawienie to uświadomiło dzieciom, jak 
bardzo szkodzą zdrowiu wymyślone przez człowieka substancje i dlaczego nie należy ich spożywać.

18 listopada uczniowie Gimnazjum im. Leszka Czarnego obejrzeli w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury przedstawienie 
teatralne pod tytułem „Lewa strona życia”. Opowieść  ta mówiła o ważnym problemie społecznym, jakim są negatywne zachowania 
współczesnej młodzieży. Przedstawienie poruszało również zagadnienia dotyczące przemocy, alkoholu i narkotyków. Historia została 
opowiedziana została poprzez dialog narracyjny woźnej XXI wieku i woźnego sprzed 30 lat. Fotorelacje przedstawiamy na stronie 9.

By zbliżające się Święta Bożego Narodzenia zjednoczyły wszystkich przy wspólnym, dostatnim, wigilijnym stole.
By domy wypełniły:

wszechogarniająca radość, miłość i szczęście.
By narodziny Maleńkiego wlały w serca nadzieję na lepsze jutro i pozwoliły zapomnieć o troskach

dnia codziennego, a nadchodzący Nowy Rok ziścił
najskrytsze plany i marzenia.

Tego Panu Wójtowi Tadeuszowi Borkowskiemu, Przewodniczacemu Rady Gminy - Panu Tadeuszowi Rychlikowi, Radnym, Ro-
dzicom oraz wszystkim mieszkańcom Gminy Lutomiersk życzą Dyrektor Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku 

Andrzej Stasiak wraz z całą szkolną społecznością.

Niech ten szczególny czas Świąt Bożego Narodzenia 
będzie okazją do spędzenia miłych chwil w gronie najbliższych,

w atmosferze pełnej miłości 
i wzajemnej życzliwości, a Nowy Rok, by stał się czasem 
spełnionych marzeń i nadziei   rodzicom i dobroczyńcom 

życzy Dyrektor, Nauczyciele
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu

Najserdeczniejsze życzenia:
Cudownych Świąt Bożego Narodzenia
Rodzinnego ciepła i wielkiej radości,

Pod żywą choinką zaś dużo prezentów,
Świąt dających radość i odpoczynek

oraz nadzieję na Nowy Rok,
żeby był jeszcze lepszy niż ten,

co właśnie mija. 
Całej Społeczności Lokalnej,
Przyjaciołom Szkoły życzą:

dyrektor, pracownicy i uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. A. Mickiewicza w Szydłowie

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia najser-
deczniejsze życzenia błogosławieństwa 

Bożej Dzieciny, szczęścia, spokoju i ciepła rodzinnego
oraz wszelkiej pomyślności

w nadchodzącym 2010 roku 
wszystkim czytelnikom „Wiadomości Lutomierskich” 

życzy  Samorząd Uczniowski 
Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku.

Święto Niepodległości w Gminie Lutomiersk
10 listopada br. od złożenia wiązanek kwiatów i zapalenia 

zniczy przez władze samorządowe i kombatantów  w miej-
scach pamięci na terenie gminy, rozpoczęły się obchody 
Święta Niepodległości. Uroczystą mszę świętą w intencji 
Ojczyzny odprawił ks. Marek Kowalski - Proboszcz Parafii 
Lutomiersk. Po jej zakończeniu poczty sztandarowe, wła-
dze samorządowe, dzieci i młodzież oraz mieszkańcy udali 
się do Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie odbyła się dalsza 
część uroczystości. Po odśpiewaniu hymnu państwowego 
uczniowie Gimnazjum im. Leszka Czarnego przedstawili 
program artystyczny.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
spokoju ducha, radości oraz miłych chwil

w gronie rodziny i najbliższych życzy
Zarząd Koła Związku Emerytów i Rencistów w Lutomiersku

Janina Adamczyk, Leokadia Bujnowicz,
Zygmunt Burski

Aby wszystkie dni w roku były tak piękne i szczęśliwe, 
jak ten jeden wigilijny wieczór. 

Nastrojowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz samych szczęśliwych zdarzeń w nadchodzącym 
Nowym Roku życzy Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i 
pracownicy Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w 

Lutomiersku.
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W 1999r. oddany został do użytku nowy budynek szkolny, 
w którym mieści się Gimnazjum.

Następnie w 2001r. oddano do użytku piękną salę gimna-
styczną, a w 2002r. boiska sportowe. 

Do naszego gimnazjum uczęszcza młodzież z terenu całej 
Gminy Lutomiersk.

Drodzy czytelnicy minęło już dziesięć lat od momentu, w którym pierwszy rocznik gimnazjalistów przekroczył 
mury naszej szkoły- Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku. Cieszymy się bardzo, że tak wielu mą-
drych, młodych ludzi wykształciła i przygotowała do dorosłego życia nasza placówka. Korzystając z tak zna-
mienitej okazji chcemy przybliżyć Państwu naszego patrona, dorobek szkoły, przedstawić kadrę pedagogiczną, 
uczniów i ich osiągnięcia. Serdecznie zapraszamy do przeczytania i obejrzenia stron dotyczących gimnazjum, 
nazwanego przez jedną z uczennic- „Wielką szkołą życia!” 

 „Już pierwsza dziesiątka minęła

 Od momentu, gdy szkoła funkcjonować zaczęła.

 Uczą się w niej i zdolni i młodzi,

 A Leszek Czarny za wzór tu uchodzi.

 I choć mają czasem z nauką trudności wiele,

 To pomagają im wspaniali nauczyciele,

 I wspólnie pokonują nauki znój,

 Tak jak Leszek Czarny ruszają w ten codzienny bój. 

 Tutaj również czekają ich miłe chwile,

 Bo przyjaciół maja tyle,

 Że wspólnie do przodu mkną,

 Po szczeblach konkursów się pną.

 Pa miętajcie - Leszek Czarny w murach gimnazjum 
wszystkich serdecznie wita

 I o nowych pierwszoklasistów pyta !!! ” 
Edyta Mrozowska klasa IIc

Leszek Czarny był synem Kazimierza Kujawsko-Łęczyckiego i Konstancji, córki 
Henryka Pobożnego oraz wnuczkiem Konrada Mazowieckiego.

Gdy w 1257 roku Kazimierz po śmierci Konstancji ożenił się ponownie, stosunki 
pomiędzy nim a synem uległy pogorszeniu. Prawdopodobnie od tego czasu Leszek 
Czarny stał się bliski księciu krakowskiemu Bolesławowi Wstydliwemu. 

W 1260 roku wykorzystując trudną sytuację ojca wymusił na nim Leszek wydzie-
lenie dzielnicy Łęczyckiej zamienionej później na sieradzką. Księstwo sieradzkie nie 
było rozwinięte gospodarczo i posiadało niewiele miast. Okres, w którym żył Leszek 
jest o tyle istotny, że przypada nań szczytowy okres rozdrobnienia feudalnego na 
ziemiach polskich. Leszek Czarny był więc dzielnym księciem małej i niezbyt liczą-
cej się ziemi w systemie politycznego układu sił w Polsce. Mimo to władca nowego 
księstwa rządy swe rozpoczął energicznie i z rozmachem. Chciał bowiem aby zna-
czenie gospodarcze jego ziem rosło i dlatego zakładał nowe wsie i miasta.

Jednym z takich miast był Lutomiersk, który otrzymał prawa miejskie 24 kwietnia 1274 roku. Leszek Czarny 
zmarł 30 września 1288 r. Niewątpliwie jego zasługą było wzmocnienie władzy książęcej, wykorzystanie ro-
dzącej się siły mieszczaństwa. Czyny tego władcy w dużej mierze przyczyniły się do zjednoczenia kraju. 

26 stycznia 2001 roku nasze gimnazjum  otrzymało imię Leszka Czarnego.

X-lecie Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku
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RADA PEDAGOGICZNA GIMNAZJUM IM.LESZKA CZARNEGO W LUTOMIERSKU

 DYREKTOR GIMNAZJUM - p. ANDRZEJ STASIAK
	 Pedagog	szkolny	-	p.	Zdzisława	Ignatowicz

 NAUCZYCIELE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
	 I.JĘZYK	POLSKI		 II.	JĘZYK	ANGIELSKI	 III.	JĘZYK	NIEMIECKI
  p.Aneta Szadziewicz   p. Sławomir Kułak  p.Aleksandra Kalsztein
  p.Janina Olszyńska-Gebler  p.Przemysław Zawicki  p.Emilia Zarzycka
  p.Małgorzata Wybór  p.Joanna Walczak
  p.Magdalena Żmijewska-Szewczyk 
	 IV.	MATEMATYKA	 V.	GEOGRAFIA	 VI.	HISTORIA	
 p.Aneta Grzelak  p.Beata Zielińska  p. Krystyna Borkowska
 p.Renata Mielczarek
	 VII.BIOLOGIA	 VIII.WIEDZA	O	SPOŁECZEŃSTWIE		
 p.Agata Wróblewska  p.Aneta Szadziewicz 
 p.Przemysław Zawicki
	 IX.	CHEMIA	 X.	FIZYKA	 XI.	INFORMATYKA	 XII.	PLASTYKA
 p. Małgorzata Krysiak  p.Sylwia Łykowska  p. Andrzej Stasiak  p. Halina Przyrowska
      p. Sylwester Paczesny
      p. Renata Mielczarek  
      p. Małgorzata Wybór
      p. Sylwia Łykowska
 	 XIII.	MUZYKA	 XIV.	TECHNIKA	 XV.	RELIGIA	 XVI.	BIBLIOTEKA	SZKOLNA
  p.Piotr Zganiacz  p. Beata Zielińska  p. Krystyna Wdówka  p. Aneta Szadziewicz
	 XVII.WYCHOWANIE	FIZYCZNE	 	 XVIII.	ŚWIETLICA	SZKOLNA
  p.Krzysztof Milbrandt    p. Emilia Zarzycka
  p. Halina Przyrowska    p. Elżbieta Brodowicz
  p. Agata Wróblewska    p. Beata Zielińska
      p.Janina Olszyńska-Gebler

„Bez uczniów nie byłoby szkoły, a bez szkoły nie byłoby nauczycieli” - W. Gombrowicz

Szkoła widziana oczami gimnazjalistów
„Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku nie jest zwykłą placówką, w której uczy się ponad dwustu uczniów, lecz czymś 

w rodzaju domu. Ta szkoła jest odzewem na apel A. Mickiewicza – Co dzień postrzegam, jak młódź cierpi na tem, ze nie ma szkół 
uczących żyć z ludźmi i światem…..” - fragment pracy literackiej Natalii Karasińskiej uczennicy klasy II c

„Wielu młodym ludziom szkoła jawi się jako coś okropnego. Nasze gimnazjum takie nie jest, ponieważ stoi dla każdego otworem. 
Nauczyciele są mili i zawsze każdemu pomogą. Są ludźmi wykształconymi i potrafią swoją wiedzę przekazać nam- uczniom. Dyplomy 
wiszące prawie na każdej ścianie korytarza świadczą o tym najlepiej. Często nie doceniamy szkoły. Dopiero trzecioklasista dostrzega 
wszystkie atuty. Widzi, jak ogromną wiedzę otrzymał przez wszystkie lata nauki. Nie chodzi tu tylko o przedmioty, ale również, a może 
przede wszystkim,  o odpowiedzialność za swe czyny i wyrobienie nawyku pracowitości. Wielu z nas nie chce z tej szkoły odchodzić 
i najchętniej to właśnie TU kontynuowałoby naukę.” - fragment pracy literackiej Anny Kulak uczennicy klasy III b

„Pierwszej pomocy w naszej szkole udziela pani pielęgniarka, której gabinet znajduje się na parterze obok kącika pracowników 
obsługi, dbających, abyśmy każdego ranka przychodzili do czystego i ciepłego gimnazjum. Domową atmosferę wprowadzają nauczy-
ciele, którzy potrafią słuchać  i odpowiadać na nurtujące nas pytania. Najgłówniejszą postacią jest pan dyrektor, który wypełnia swe 
obowiązki bez zarzutu. Pracuje tu również niezastąpiona pani pedagog, która przygotowuje uczniów do życia w rodzinie. …Życie 
w naszej szkole przypomina film, w którym nauczyciele i uczniowie są aktorami. Reżyserowany jest w odcinkach już od 10 lat. Od nas 
uczniów zależy, aby się nie skończył i trwał nadal…” - fragment pracy literackiej Katarzyny Kubik uczennicy klasy III b.

X-lecie Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku
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•  Tomasz Paczkowski - Turniej Judo Dzieci - Łódź (I 
miejsce), Mistrzostwa Judo Regionu Centralnego 
Kadetów - Łódź (I miejsce)

•  Milena Stachlewska, Bogusia Lopka, Monika Świt, 
Agata Świstek, Mariusz Rafałek - II Powiatowy Kon-
kurs Recytacji z Elementami Gry Aktorskiej "Poroz-
mawiajmy Poezją" (I miejsce)

•  Piotr Kręzel - Konkurs Historyczny "Z Arką Przez Wieki" 
(laureat konkursu na szczeblu ogólnopolskim)

•  Piotr Kręzel - Konkurs Plastyczny "Ptakiem Do Europy-
"(I miejsce na szczeblu centralnym)

•  Magdalena Panek - Ogólnopolski Konkurs Plastycz-
ny "23 Zielone Punkty Na Mapie" (II nagroda na 
szczeblu centralnym)

•  Piotr Kręzel,  Agata Kowalińska, Karolina Łuczak  
(Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej "Euro-quiz", 
II miejsce w eliminacjach wojewódzkich)

•  Wioleta Deląg, Paulina Grzelczak, Łukasz Piątek  (Kon-
kurs "Euro-quiz", I m-ce województwo, udział w elimi-
nacjach krajowych-III miejsce w ćwierćfinale) 

•  Łukasz Piątek,Paulina Grzelczak- Gimnazjada Euro-
pejska(I miejsce) 

•  Łukasz Piątek- Wojewódzki Konkurs Historyczny 
(I miejsce)

•  Paulina Grzelczak- Powiatowa Gimnazjada Huma-
nistyczna (I miejsce) 

•  J. Stachowicz (I miejsce), Monika Opara (II miejsce), 
Aneta Szychowicz (III miejsce) - Wojewódzki Konkurs 
Plastyczny "O człowieku-Ziemi-Miłości"

•  Adam Adrianowski, Tomasz Adrianowski, Krzysz-
tof Cyrulski - Powiatowa Gimnazjada Europejska 
(I miejsce)

•  Magdalena Maciaszczyk - Powiatowy Konkurs Pla-
syczny "Moja bezpieczna szkoła" (I miejsce)

•  Paulina Kaszuba - Ogólnopolski Turniej Wiedzy Po-
żarniczej" Młodzież Zapobiega Pożarom" - elimina-
cje powiatowe (I miejsce)

•  Tomasz Adrianowski - Wojewódzki Konkurs Geogra-
ficzny (laureat)

•  Adam Adrianowski - Wojewódzki Konkurs Historycz-
ny (laureat)

•  Dariusz Justyński - Wojewódzki Konkurs Geograficz-
ny (finalista)

•  Anita Ponińska - Wojewódzki Konkurs Historyczny (fi-
nalistka)

•  Mistrzostwo powiatu w piłce siatkowej zdobyte przez 
siatkarzy w roku szkolnym 2007/2008

•  Mistrzostwo powiatu w sztafecie lekkoatletycznej 4 
x 100 m zdobyte przez chłopców w roku szkolnym 
2008/2009

•  II miejsce na poziomie powiatu w indywidualnym 
pchnięciu kulą wywalczone przez Paulinę Ludwi-
siak w Gimnazjadzie 2008/2009

•  Mistrzostwo powiatu w przełajowych biegach tere-
nowych zdobyte przez lekkoatletów naszego Gim-
nazjum w Gimnazjadzie 2009/2010

Więcej informacji na temat sukcesów uczniów naszej 
szkoły można znaleźć na stronie:

http://gimlutomiersk.szkoly.lodz.pl 

Zespół redakcyjny: p. A. Szadziewicz, p. M. Wybór
Dziękujemy Panu Tadeuszowi Rosiakowi za udostępnienie zdjęć.

Dziękujemy wydawcy "Wiadomości Lutomierskie" za możliwość 
publikacji treści dotyczących naszej szkoły.

Nasze osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, zawodach.
"Wiedza prawdziwa, mądrość, nikomu jeszcze nie objawiła się we śnie, zanim nie zaczął się jej uczyć" Q. Eniusz

X-lecie Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku

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, 18.12.2009 r.                                                                                       Wydanie zamknięto: 16.12.2009 r.
Informujemy wszystkich korespondentów, że materiały przyjmujemy tylko w formie elektronicznej. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrze-
ga sobie prawo do skrótów.                                                                           Druk: Drukarnia offsetowa StarCo  Zgierz, ul. Łódzka 89, tel. 42 630 51 30 
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W dniu 1 września 2009 roku w Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lu-
tomiersku miała miejsce inauguracja roku szkolnego 2009/2010, zaś 13 
października w przeddzień Święta Edukacji Narodowej odbyło się ślubowa-
nie uczniów klas pierwszych i przyjęcie ich do społeczności szkolnej.

W bieżącym roku szkolnym organizacja pracy w naszym gimnazjum wy-
gląda następująco: 

  do dziewięciu klas (po trzy oddziały na każdym poziomie) naszego 
gimnazjum, w roku szkolnym 2009/2010 uczęszcza 213 uczniów (101 
dziewcząt i 112 chłopców); na każdym poziomie funkcjonuje klasa z roz-
szerzonym programem nauczania języka angielskiego i informatyki; w 
szkole pracuje 25 nauczycieli; wszyscy posiadają odpowiednie kwalifi-
kacje; dyrektorem szkoły jest pan Andrzej Stasiak; pedagogiem szkol-
nym - p. Z. Ignatowicz,  a wychowawcami poszczególnych klas: 
  Ia – Sylwia Łykowska, Ib – Przemysław Zawicki, Ic – Aneta Grzelak, 
IIa – Agata Wróblewska, IIb – Janina Olszyńska, IIc – Małgorzata Kry-
siak, IIIa – Renata Mielczarek, IIIb – Aneta Szadziewicz, IIIc – Beata 
Zielińska. 
Po przerwie spowodowanej urlopem macierzyńskim do pracy powróciły: 

Aleksandra Kalsztein i Joanna Walczak (od listopada),a po przerwie do 
pracy w świetlicy wróciła również Elżbieta Brodowicz.

Zgodnie z art. 42 Karty Nauczyciela w naszej szkole prowadzone są 
następujące zajecia dodatkowe: 

- koło historyczne (Krystyna Borkowska),
- zajęcia plastyczno-dekoratorskie (Elżbieta Brodowicz), 
- zajęcia wyrównawcze z matematyki (Aneta Grzelak),
 -  zajęcia przygotowujące do egzaminu mat-rzyr  (Małgorzata Krysiak, 

Renata Mielczarek), 
-  warsztaty poezji śpiewanej (Sławomir Kułak), 
- koło języka niemieckiego (Aleksandra Kalsztein), 
-  koło fizyczne (Sylwia Łykowska),
- zajęcia sportowe (Krzysztof Milbrandt), 
- koło polonistyczne (Janina Olszyńska-Gebler),
-  koło informatyczno-fotograficzne (Sylwester Paczesny),
- wyjazdy na basen (Halina Przyrowska),
-  koło teatralno-dziennikarskie (Aneta Szadziewicz, Małgorzata Wybór),
-  konsultacje biologiczne (Agata Wróblewska),
-  chór (Krystyna Wdówka, Piotr Zganiacz),
- bezpieczeństwo w ruch drogowym (Emilia Zarzycka), 
- koło turystyczne (Przemysław Zawicki), 
- koło geograficzne (Beata Zielińska),
-  zajęcia wyrównawcze z j. polskiego (Magdalena Żmijewska-Szew-

czyk).
W szkole dla czterech grup prowadzone są dodatkowe zajęcia z języka 

angielskiego przowadzone przez Szkołę Języków Obcych ‘‘Jodar’’ z Kona-
stantynowa Łódzkiego w ramach projektu realizowanego z środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego.

Szkoła podjęła współpracę ze Stowarzyszeniem Edukacja i Wychowanie 
(współfinansowane przez Urząd Marszłkowski w Łodzi) w zakresie profilak-
tyki zachowań (uzależnienia). W debacie na temat Profilaktyki uzależnień 
uczestniczyła młodzież klas drugich i trzecich, a klasy pierwsze odbędą 
takie zajęcia w najbliższym czasie.

W listopadzie 2009 roku uczniowie gimnazjum uczestniczyli w widowisku 
teatralnym p.t.”Lewa strona życia”, które mówiło o ważnym problemie spo-
łecznym jakim jest negatywne zachowanie młodzieży.

Od roku 2008/2009 gimnazjum wdraża „System Zapobiegania  Zacho-
waniom Problemowym Uczniów", który pomaga budować własny system 
wartości każdego młodego człowieka.

W szkole (na mocy ustaleń Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej) nie 
obowiązuje już jednolity strój szkolny ("mundurek"), a jedynie schludny strój 
w stonowanych kolorach. Obowiązuje również obuwie na zmianę przecho-
wywane w workach z materiału, które uczniowie mogą zostawić w szatni.

Na terenie szkoły działa świetlica szkolna, biblioteka, odbywają się zaję-
cia Uczniowskiego Klubu Sportowego, chóru oraz ww kół zainteresowań. 
Uczniowie odpłatnie korzystać mogą z obiadów oraz mleka smakowego w 
jednorazowych kartonikach (osoby znajdujące się w trudnej sytuacji mate-
rialnej mogą liczyć na pomoc w sprawach w/w posiłków; istnieje również 
możliwość wypożyczenia podręczników ze szkolnej biblioteki).

Wszyscy uczniowie ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.
W okresie wakacyjnym w gimnazjum udało się przeprowadzić wiele prac 

remontowo – modernizacyjnych: malowanie sal i korytarzy szkolnych  oraz 

pokrycie dachu nową warstwą papy. Każda z sal wyposażona jest w kom-
puter, a urządzenia te w większej ilości dostępne są dla uczniów w dwóch 
działających na terenie szkoły pracowniach informatycznych i bibliotece.

Niedawno oddano również do użytku kilka nowych pracowni multime-
dialnych. 

Opracował:
Sławomir Kułak, Zdzisława Ignatowicz

Z ŻYCIA SZKÓŁ
Informacja o organizacji zajęć w Gimnazjum im. Leszka 
Czarnego w Lutomiersku, w roku szkolnym 2009/2010

Nowoczesne technologie na zajęciach 
w Gimnazjum im. Leszka Czarnego 

w Lutomiersku.
Rok szkolny 

2008/2009 był dla 
uczniów i nauczy-
cieli Gimnazjum 
okresem, w którym 
wyposażenie szkoły 
wzbogaciło się w no-
woczesne pomoce 
naukowe.

Od 1 września 
2008 roku ucznio-
wie mogli korzystać 
z nowej pracowni 
komputerowej uzy-

skanej w ramach Programu MEN „Pracownie komputerowe dla szkół” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. Pracownia wyposażona została w 10 stanowisk uczniowskich, 
serwer, komputer przenośny i projektor multimedialny, odpowiednie 
oprogramowanie systemowe, biurowe oraz do nauki języków obcych. 
Nauczyciele uczestniczyli w ramach tego projektu w szkoleniach umoż-
liwiających poznanie metod i sposobów wykorzystania komputera na 
zajęciach lekcyjnych.

Zakupiona pod 
koniec 2008 roku 
tablica interaktywna 
pozwoli z wykorzy-
staniem odpowied-
niego oprogramo-
wania uatrakcyjnić 
proces edukacyjny 
i zachecić młodzież 
do większego udzia-
łu w zajęciach.

Dzięki zaan-
gażowaniu Rady 
Rodziców została 
zakupiona kamera cyfrowa oraz stół do wykonywania doświadczeń 
w klasopracowni chemiczno - biologicznej. Wartym podkreślenia jest 
fakt, iż każda sala lekcyjna wyposażona jest w komputer, w wielu znaj-
duje się telewizor, sprzęt nagłaśniający.

W ostatnich dniach gimnazjum otrzymało 5 multimedialnych pracowni 
przedmiotowych w ramach projektu realizowanego przy współudziale 
środków unijnych „Nie tylko podręcznik i tablica”. Zainstalowanie opro-
gramowania edukacyjnego do fizyki, historii, matematyki, geografii, 
chemii i biologii pozwoli nauczycielom i uczniom w pełni wykorzystać 
otrzymywany sprzęt w trakcie zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych.

Aktualnie gimnazjum uczestniczy w zapoczątkowanym pod koniec 
2008 roku programie „Komputer dla ucznia”.

Pokój nauczycielski został wyposażony w komputer z dostępem do 
Internetu, drukarką oraz kopiarką. Dzięki temu nauczyciele Gimnazjum 
mogą w pełni korzystać z zasobów Internetu, planować i prowadzić za-
jęcia lekcyjne z wykorzystaniem posiadanego sprzętu multimedialnego.

Opracował Andrzej Stasiak
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Pouczające spotkania teatralne w Gminnym Ośrodku Kultury.
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Gospodarka drogowa
1/  Przy udziale środków gminy  zakończono  przy drogach powia-

towych: 
-  przebudowę odcinka  nawierzchni  na ul. Kościuszki w Lutomiersku 

polegającą na wykonaniu nakładki  bitumicznej od  kościoła  do 
rynku;

-  przebudowę odcinka nawierzchni na ul. Kilińskiego od ul. Krótkiej 
do Pl. Bartłomieja w Lutomiersku polegającą na wykonaniu nowej 
nakładki bitumicznej i budowie kanalizacji deszczowej;

-  przebudowę odcinka ul. Kilińskiego od Pl. Bartłomieja do Polnej w 
Lutomiersku polegającą na ułożeniu nowego chodnika i wjazdów 
do posesji z kostki betonowej  i pogłębieniu rowu przydrożnego;

-  nakładkę bitumiczną i pobocza z destruktu w  Czołczynie i częścio-
wo w Jerwonicach i Szydłowie;

3/  Na podstawie wniosku Wójta Gminy Lutomiersk, radnych i miesz-
kańców   wsi Szydłów Powiat Pabianicki przystąpił do budowy 
chodnika w Szydłowie prowadzącego od Szkoły Podstawowej w 
kierunku wsi.

A K C J A   Z I M A
W celu zapewnienia ciągłości ruchu drogowego w okresie zimowym 

oraz usprawnienia robót związanych z odśnieżaniem i zwalczaniem 
gołoledzi zimowej, utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie gmi-
ny prowadzone będzie przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Szydłowie posiadającą samochód ciężarowy wraz z  zamontowa-
nym pługiem lemieszowym. Do prac zaangażowany będzie również 
gminny sprzęt drogowy: równiarka samojezdna, spycharka i ciągnik 
z pługiem. Śliskość zimowa usuwana będzie piaskiem i mieszanką 
solno- piaskową.

Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Luto-
miersk odpowiada tegorocznej zimy Powiat Pabianicki.

 Telefony kontaktowe: /042/ 213-01-00     
lub całodobowy: 605 223 808.

 
Lp. nazwa jednostki data zebrania godzina
1. OSP Albertów 30.01.2010r. 18oo

2. OSP Babice 20.02.2010r. 18oo

3. OSP Bechcice 16.01.2010r. 18oo

4. OSP Charbice 20.02.2010r. 18oo

5. OSP Czołczyn 06.02.2010r. 16oo

6. OSP Franciszków 13.02.2010r. 18oo

7. OSP Jerwonice 30.01.2010r. 17oo

8. OSP Kazimierz 24.01.2010r. 16oo

9. OSP Lutomiersk 07.02.2010r. 16oo

10. OSP Malanów 06.02.2010r. 18oo

11. OSP Mianów 31.01.2010r. 17oo

12. OSP Mirosławice 06.02.2010r. 17oo

13. OSP Orzechów 27.02.2010r. 17oo

14. OSP Prusinowice 13.02.2010r. 18oo

15. OSP Puczniew 13.02.2010r. 18oo

16. OSP Stanisławów 23.01.2010r. 18oo

17. OSP Szydłów 14.01.2010r. 16oo

18. OSP Zdziechów 07.02.2010r. 15oo

19. OSP Wygoda 27.02.2010r. 18oo

Kalendarz zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP 
z terenu gminy Lutomiersk w 2010 roku.

Nowy Zarząd Koła Związku Emerytów 
i Rencistów w Lutomiersku.

W miesiącu listopadzie bieżącego roku odbyły się wybory 
nowych władz Koła Związku Emerytów i Rencistów w Lu-
tomiersku. Spotkanie rozpoczęło  się  od przedstawienia 
statutu związku,  sposobu głosowania oraz zgłaszania kan-
dydatów na poszczególne funkcje. W wyniku jawnego głoso-
wania został wybrany jednogłośnie Zarząd w następującym 
składzie:

Przewodniczącą została  Pani Janina Adamczyk, za-
stępcą  Pani Leokadia Bujnowicz, a skarbnikiem  Pan  
Zygmunt Burski. 

Nowy Zarząd przedstawił  cele i zadania do realizacji na 
rzecz wszystkich naszych seniorów. Zaproponował między 
innymi   wyjazdy do kin i teatrów, organizowanie wspólnych 
imprez, wycieczek i spotkań. Członkowie związku, korzysta-
jąc z okazji, że w spotkaniu udział wzięli również przedstawi-
ciele władz Związku EiR ze Zduńskiej Woli, zadawali  liczne 
pytania dotyczące formy pozyskiwania wsparcia na działa-
nia i zadania związku w Lutomiersku. Na wszystkie zadane 
pytania wyczerpujących odpowiedzi udzielała Pani przewod-
nicząca Jadwiga Kochańska i Pani skarbnik Mieczysława 
Michnik  Na koniec  przedstawiciele ZEiR ze Zduńskiej Woli 
wraz z Panem Wójtem Tadeuszem Borkowskim złożyli po-
dziękowania, gratulacje oraz życzenia wszystkim seniorom 
i nowo wybranemu Zarządowi. 

Zarząd Koła Gminnego Związku Emerytów i Rencistów w Lu-
tomiersku informuje, że uległ zmianie dzień pełnienia dyżurów 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Lutomiersku.

Od miesiąca grudnia br wszystkich zainteresowanych zaprasza-
my w każdą środę tygodnia w godzinach od 9.00 do 11.00 (pokój 
nr 5).

Janina Adamczyk 
Przewodnicząca ZEiR

KOMUNIKAT

Podziękowanie dla Pani Doroty Pabjańskiej oraz Wszystkich Pracowni-
ków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku za zaangażowanie 
i pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych mieszkańców Naszej Gminy

Komisja Rewizyjna

Od lewej Pani Mieczysława Michnik - Skarbik ZEiR ze Zdunskiej 
Woli, Pani Teresa Leśniewska - była Przewodnicząca ZEiR w Luto-
miersku, Pani Jadwiga Kochańska - Przewodnicząca ZEiR ze Zduń-
skiej Woli, Nowy Zarząd Koła w Lutomiersku: Leokadia Bujnowicz 
- Zastępca Przewodniczacego, Pani Janina Adamczyk - Przewodni-
cząca, Pan Zygmunt Burski-Skarbnik.
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Lutomiersk, dnia 17.11.2009 r. 

O G Ł O S Z E N I E  
Wójta Gminy Lutomiersk

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Ogólnego Zagospo-
darowania Przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: Czoł-
czyn, Jerwonice, Zofiówka, Prusinowice, Zalew, Wrząca wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko  

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póżn. zm.) oraz uchwały nr XXI/136/08 Rady Gmi-
ny Lutomiersk z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych 
Czołczyn, Jerwonice, Zofiówka w Gminie Lutomiersk;  uchwały nr XXI/134/08 Rady Gminy 
Lutomiersk z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych 
Prusinowice, Zalew w Gminie Lutomiersk, uchwały nr XXI/135/08 Rady Gminy Lutomiersk z 
dnia 3 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym Wrząca w Gminie 
Lutomiersk, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 
od 25 listopada 2009 r. do 23 grudnia 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  15 grudnia  2009 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku, 
Pl. Jana Pawła II nr 13 od godz.1300 do 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 nieru-
chomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  14 stycznia 2010 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 na-
zwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2010 r.

 Wójt Gminy Lutomiersk
   /-/ Tadeusz Borkowski

Przedsiębiorco !!!
Przypominamy, że z dniem 1 stycznia 2010 roku tracą aktualność zaświadczenia o wpisie do Ewi-

dencji Działalności Gospodarczej zawierające kody PKD 2004 zgodnie z rozporządzeniem Rady Mi-
nistrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U.07.251.1885). Przedsiębiorcy, którzy dokonali wpisu do ww. 
ewidencji przed 1 stycznia 2008 r. i nie dokonywali po tej dacie żadnej zmiany w posiadanym wpisie 
- zobowiązani są do końca 2009 r. zaktualizować swoje zaświadczenia o wpisie poprzez przeklasyfi-
kowanie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej z kodów PKD 2004 na kody PKD 2007. 
Niedokonanie zmiany wpisu może spowodować po 1 stycznia 2010 roku trudności przy załatwianiu 
spraw bankowych, zawieraniu umów gospodarczych, uniemożliwić złożenie oferty w przetargu itp. 
Zmiany wpisów sa bezpłatne i należy ich dokonać na wniosku EDG-1 określonym rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wnioskuo wpis do ewidencji działalności 
gospodarczej. Wnioski dostępne są min. na stronie internetowej http://www.mg.gov.pl/,. http://www.
bip.lutomiersk.akcessnet.net.  lub w urzędzie. Wnioski można składać codziennie w godzinach urzę-
dowania Urzędu tj. w poniedziałek godz. 9:00 - 17:00 i od wtorku do piątku  w godz. 7:30 - 15:30.

XX-lecie Poradni
Psychologiczno -  

Pedagogicznej 
w Konstantynowie Łódzkim.

27 listopada br. w siedzibie 
Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej znajdującej się przy 
ulicy Kilińskiego 75, odbyła 
się uroczystość XX- lecia jej 
istnienia. Udział w obchodach 
wzięli między innymi władze 
samorządowe, przedstawiciele 
Kuratorium Oświaty, jednostek 
organizacyjnych, placówek 
oświatowych oraz pracownicy 
poradni. Po oficjalnym powita-
niu zaproszonych gości, została 
przedstawiona historia i charak-
terystyka placówki. Osobom i fir-
mom wspierającym działalność 
PPP wręczono podziękowania, 
kwiaty i drobne upominki. Kolej-
nym punktem uroczystości było 
otwarcie i poświęcenie nowej 
pracowni poradni. Uroczystości 
jubileuszowe zakończył występ 
artystyczny oraz wystąpienia 
zaproszonych gości, którzy na 
ręce Pana Dyrektora Mariusza 
Wielebskiego - dyrektora pla-
cówki składali życzenia i kwiaty. 

Organem prowadzącym dla 
Poradni od 1 stycznia 1999 r. 
jest Starosta Powiatu Pabianic-
kiego. Teren działania Poradni 
obejmuje Miasto Konstantynów 
Łódzki i Gminę Lutomiersk.

KOMUNIKAT
Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym „REGULAMINEM  UTRZYMANIA PORZĄDKU i CZYSTOŚCI  NA  

TERENIE GMINY LUTOMIERSK” wszyscy mieszkańcy są zobowiązani wyposażyć zajmowane nieruchomości 
w urządzenia do zbierania odpadów komunalnych oraz podpisać umowy z firmami  wywozowymi  na wywóz śmieci.

Na terenie Gminy Lutomiersk usługi w zakresie  wywozu nieczystości stałych świadczą niżej wymienione firmy:
•  „REMONDIS” 98-220 Zduńska Wola ul. Zielonogórska 14/16, tel. 43 823-37-32 (kontakt – Referat 

Gospodarki Komunalnej i Lokalowej Urzędu Gminy Lutomiersk )
•  „SANATOR” 95-070 Rąbień ul. Pańska 68/70, tel. 42 712-57-21 
• „BRACIA STRACH” 42-200 Częstochowa ul. Kosmowskiej 6 m 94 / Oddział Zelów tel. 44 733-31-31
Obecnie prowadzona jest aktualizacja ewidencji umów na wywóz  nieczystości .           
Osoby , które nie wywiązały się z obowiązku nałożonego regulaminem,  proszone są o jego  dopełnienie.
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INFORMACYJNY BIULETYN SAMORZĄDOWY
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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


