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I Sesja Rady Gminy Lutomiersk VII kadencji 

1 grudnia 2014 r. o godz. 12.00  w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Lutomiersku odbyła się I sesja Rady Gminy Lutomiersk kadencji 2014-2018. 
Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym sesja została zwołana przez 
Komisarza Wyborczego w Łodzi, który zwołuje pierwszą sesję nowo wybranej rady 
gminy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do 
rad na obszarze całego kraju.

Na wstępie wręczono zaświadczenia o wyborze Radnym i Wójtowi Gminy Luto-
miersk – Panu Tadeuszowi Borkowskiemu. Nowo wybrani radni oraz Wójt Gminy 
Lutomiersk złożyli ślubowanie. Następnie dokonano wyboru Przewodniczącego 
Rady Gminy Lutomiersk, którym został Pan Tadeusz Rychlik. Po przejęciu prowa-
dzenia obrad przez Przewodniczącego Rady Gminy, wybrano Wiceprzewodniczą-
cych Rady Gminy Lutomiersk, którymi zostali: Pani Agata Helena Wiśniewska i Pan 
Jarosław Wasilewski. 

 Skład Rady Gminy Lutomiersk w kadencji 2014-2018:
1. Adrianowski Wiesław
2. Antoniewski Janusz
3. Augustyniak Mieczysław
4. Barański Sławomir
5. Błażejewski Marcin
6. Bujnowicz Leokadia
7. Chojczak Józef
8. Janiak Janusz
9. Kądziela Piotr
10. Owczarek Janusz
11. Paczkowska Grażyna
12. Rychlik Tadeusz
13. Rzetelska Ewa
14. Wasilewski Jarosław
15. Wiśniewska Agata Helena

Poniżej przemówienie Wójta Gminy Lutomiersk Pana Tadeusza Borkowskiego 
na nową VII  kadencję:

Szanowni Państwo!

Wybory Samorządowe 2014 za nami.
Mieszkańcy Gminy Lutomiersk  16 listopada zadecydowali o składzie perso-

nalnym nowej Rady Gminy oraz wybrali Wójta Gminy Lutomiersk.
Głosowali także na  radnych do Rady Powiatu Pabianickiego i Sejmiku Woje-

wództwa Łódzkiego.
Po raz kolejny Mieszkańcy Gminy obdarzyli mnie zaufaniem głosując na mnie 

i na kandydatów na radnych z Komitetu Wyborczego Wyborców Tadeusza Bor-
kowskiego. 

Bardzo dziękuje wszystkim za oddanie głosu na mnie i na radnych z naszego 
komitetu.

Dziękuję wszystkim wyborcom  za wzięcie udziału w Wyborach Samorządo-
wych.

Ponad 53 procentowa frekwencja wyborcza odnotowana w Naszej Gminie  
dobrze świadczy o zainteresowaniu sprawami publicznymi i sprawami  Gminy.

Wszystkim wybranym  gratuluję! Dziękuję wszystkim którzy startowali w wy-
borach samorządowych.

Szczególnie  gratuluję  radnemu  Tadeuszowi Rychlikowi, który po raz kolejny 
będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Lutomiersk.

Przed chwilą złożyliśmy ślubowanie rozpoczynając VII kadencję  Samorządu  
Gminnego. 

Życzę,  aby ta kadencja była równie owocna jak miniona.
Na progu nowej kadencji deklaruję współpracę z całą Radą Gminy, z Sołty-

sami , Przewodniczącymi Rad Sołeckich, z Parafiami z terenu gminy, z Księżmi 
Salezjanami, z Dyrekcjami Szkół, z Zarządami Jednostek OSP, z Kołami Gospodyń 
Wiejskich, z Kołem Związku Emerytów i Rencistów, z całym Środowiskiem Samo-
rządowym,  dla dobra i w interesie Społeczności Lokalnej. 

Będziemy konsekwentnie realizowali założenia naszego programu wyborcze-
go, którego głównym celem jest dalszy dynamiczny rozwój Gminy Lutomiersk i 
troska o jej mieszkańców.

Nie zwolnimy tempa inwestycyjnego, będziemy sięgali po środki unijne,  które 
będą ostatnim rozdaniem w okresie 2014-2020, a które pozwolą na korzystne 
zmiany i dalszy rozwój gminy.

Dziękując za wybór zapewniam iż, nie zawiodę  Was,  będę dalej słuchał i słu-
żył mieszkańcom naszej gminy, jak to czynię od wielu lat. Ważna dla mnie będzie 
nie tylko kolejna inwestycja ale pojedynczy mieszkaniec, jego troski i problemy, 
jego dobro.

Lutomiersk, dn. 01.12.2014 r.
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STACJA UZDATNIANIA WODY W SZYDŁOWIE
Trwają prace na stacji uzdatniania wody w Szydłowie. Mimo dużego zakresu 

prac budowlanych oraz montażowych związanych z postawieniem zbiorników na 
wodę, postawienia i wykończenia obiektu budowlanego od podstaw prace dobie-
gają końca. 

Obecnie podłączane i uruchamiane są systemy sterowania pomp. Trwają pra-
ce porządkowe przed obiektem. W miesiącu grudniu zostaną również docieplone 
zbiorniki znajdujące się na zewnątrz. Planowany termin zakończenia prac i urucho-
mienie stacji - styczeń 2015 roku.

GMINA LUTOMIERSK REALIZUJE
KOLEJNE INWESTYCJE

W listopadzie b. r. zakończono roboty związane z wykonaniem wymiany starej 
instalacji centralnego ogrzewania na nową z pcv wraz grzejnikami i kotłem c.o. w 
budynku będącym siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirosławicach.

Trwają roboty przy budowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lu-
tomiersku (planowane zakończenie – wrzesień 2015r.) 

W miesiącu listopadzie zostało zrealizowane zadanie:
 „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wrząca - budowa 

siłowni plenerowej na terenie działki o nr 242". W ramach zadania na terenie wy-
żej wymienionej działki we Wrzącej zostały zamontowane urządzenia fitness.

Wartość zadania: 38.130,00 zł. 

W październiku br. wykonano prace drogowe na zadaniu „ schetynówki ”: pn. 
Przebudowa odcinka drogi gminnej w Mikołajewicach o dł. 1,5 km na które gmina 
otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego 
pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeń-
stwo – Dostępność – Rozwój. 

Wartość całego zadania stanowi kwota: 638.275,59 zł, w tym:
-  opracowanie dokumentacji ( mapy, uzgodnienia ,pozwolenia) – 13.497,82 zł
-  wykonawca robót – 623.777,77 zł ( Sp.J. Andrzej Włodarczyk „ WŁODAN ”)
-  nadzór inwestorski – 1.000,-zł
Dotacja uzyskana z Urzędu Wojewódzkiego stanowi kwota 279.045,- zł, pozo-

stałe to środki budżetu gminy w wys. 359.230,59 zł.

PODZIĘKOWANIE
Składam serdeczne podziękowanie Wyborcom, którzy zaufali mo-

jej osobie i oddali na mnie swój głos w wyborach samorządowych.
Zapewniam, że nadal będę służyć Państwu swoją pracą, wiedzą i 

doświadczeniem.
Gratuluję wszystkim, którzy te wybory wygrali.

/-/ Tadeusz Rychlik
Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk

Podziękowanie za udział w wyborach

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lutomiersk
Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim Państwu, którzy tak 

licznie wzięliście udział w wyborach samorządowych. Państwa obecność 
przy urnach nie była tylko wypełnieniem obywatelskiego obowiązku, ale 
przede wszystkim była wyrazem zaangażowania i troski o losy naszej gmi-
ny. 16 listopada po raz kolejny udzieliliście mi Państwo olbrzymiego kredytu 
zaufania powierzając funkcję wójta gminy na kolejne 4 lata. Zapewniam, że 
dołożę wszelkich starań, by nie zawieść Państwa oczekiwań. Gratuluję nowo 
wybranym radnym Rady Gminy Lutomiersk na kolejną kadencję. Życzliwość 
i zaufanie, jakim zostaliście obdarzeni niech będą wyzwaniem do rzetelnego 
sprawowania mandatu radnego. Ponieważ samorząd tworzymy wszyscy: 
wójt, radni i mieszkańcy, życzę sobie i Państwu zrozumienia, umiejętności 
osiągania kompromisów, wielu sukcesów i wiary w to, że praca na rzecz roz-
woju gminy warta jest naszego poświęcenia i zaangażowania.

Dziękuję za Państwa głosy i poparcie.
Z poważaniem

Wójt Gminy Lutomiersk
/-/ Tadeusz Borkowski

PODZIĘKOWANIE
Radni Gminy Lutomiersk nowej kadencji samorządowej 2014-

2018 dziękują wyborcom za udzielone poparcie. 
RADNI GMINY LUTOMIERSK
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Otwarcie boiska sportowego w Szydłowie
7 listopada b.r. odbyło się uroczyste otwarcie wielofunkcyjnego boiska sporto-

wego w Szydłowie. Na uroczystość otwarcia boiska przybyli mieszkańcy Szydłowa, 
młodzież szkolna oraz zaproszeni goście, radni i sołtysi z sąsiednich miejscowo-
ści. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy Lutomiersk Pan Tadeusz 
Borkowski , Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk Pan Tadeusz Rychlik, Radny 
Gminy Lutomiersk Pan Zdzisław Sromecki, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szy-
dłowie Pani Maria Miłosz, Sołtys Sołectwa Szydłów Pan Józef Chojczak, Pani Da-
nuta Mrozowska oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Szydłowie. Nowe boisko 
zostało poświęcone przez księdza Andrzeja Chmieleckiego, Proboszcza Parafii Ka-
zimierz, aby ustrzec ćwiczących na boisku od kontuzji i zapewnić im przychylność 
losu. Boisko sportowe w Szydłowie będzie służyło zarówno mieszkańcom Gminy 
Lutomiersk, zwłaszcza jej zachodniej części jak i będzie to arena zmagań dla dzie-
ci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Szydłowie. Przedstawiciele władz Gminy 
wręczyli młodzieży piłki i rakiety do tenisa, aby już od pierwszych dni od otwarcia 
mogli korzystać z obiektu.

Kort tenisowy w Lutomiersku
W dniu 3 października br. dokonano otwarcia kortu tenisowego w miejscowości 

Lutomiersk.
Wartość całkowita zadania - 213.770,25 zł.
wartość dotacji uzyskanej z UE - 135.806,00 zł.
W otwarciu udział wzięli uczniowie Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej, a tak-

że zaproszeni goście: Wójt Gminy Lutomiersk Tadeusz Borkowski, Przewodniczący 
Rady Gminy Lutomiersk Tadeusz Rychlik, Dyrektor Gimnazjum im. Leszka Czarnego 
Andrzej Stasiak

Informacja Polskiego Związku Hodowców 
Gołębi Pocztowych – Sekcja Lutomiersk

8 listopada br. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych – Sekcja Luto-
miersk i Konstantynów Łódzki zakończyła uroczyście w Hotelu „Leszczyński” sezon 
lotowy 2014.

Podczas oficjalnej uroczystości wręczono hodowcom dyplomy i puchary za osią-
gnięte wyniki swoich gołębi. Na uroczystość zakończenia sezonu lotowego zostali 
zaproszeni Wójt Gminy Lutomiersk Pan Tadeusz Borkowski, radny powiatu pabia-
nickiego Pan Krzysztof Pacholak. W spotkaniu uczestniczyli także Burmistrz Miasta 
Konstantynowa Łódzkiego Pan Henryk Brzyszcz, Przewodniczący Rady Miasta Kon-
stantynowa Łódzkiego Pan Andrzej Owczarek oraz redaktor gazety lokalnej 43-bis 
Pan Bernard Cichosz. Wójt Gminy Lutomiersk Pan Tadeusz Borkowski ufundował 
puchary dla zwycięzców oraz wręczył dyplomy osobom, których gołębie osiągnęły 
dobre wyniki na średnim dystansie (4 loty z Gardelegen – Niemcy).

I miejsce zajął  kol. Przemysław Zakrzewski
II miejsce zajął   kol. Jan Bilski
III miejsce zajął   kol. Wiktor Chruściński

Podajemy wyniki sezonu lotowego – Sekcja Lutomiersk 
Loty gołębi dorosłych:
Jan Bilski   - mistrz 
Przemysław Zakrzewski  - I Wicemistrz
Tadeusz Zbrożyński  - II Wicemistrz
Loty gołębi młodych:
Zakrzewski Przemysław  - mistrz
Śliwiński Krzysztof   - I Wicemistrz
Białkowski Zdzisław  - II Wicemistrz

Najlepszy lotnik stary- gołąb kol. Zakrzewskiego Przemysława
Najlepszy lotnik młody- gołąb kol. Zakrzewskiego Przemysława
Gratulujemy kolegom hodowcom pięknych wyników i życzymy sukcesów w na-

stępnych lotach.
Z pozdrowieniami

„Dobry Lot” Zarząd PZHGP, Sekcja Lutomiesk

Z okazji zbliżających się Świąt Panu Wójtowi, Radzie Gminy, 
pracownikom samorządowym, kolegom hodowcom i ich 
rodzinom oraz mieszkańcom Gminy Lutomiersk  składamy 
Najserdeczniejsze Życzenia Bożonarodzeniowe oraz Życzenia 
Szczęśliwego Nowego Roku. 

Z pozdrowieniem „DOBRY LOT” 
Zarząd PZHGP – Sekcja Lutomiersk

UWAGA !!!
SPRZEDAŻ BILETÓW MIESIĘCZNYCH na PKS
Informuje się , iż od 25 stycznia 2015r.  bilety  m-czne  na  autobus 

kursujący na trasie Łódź Pl. Niepodległości – Jerwonice  i trasa powrotna 
sprzedawane będą w   Gminnym Ośrodku Kultury w Lutomiersku   Pl. 
Jana Pawła II Nr 13  /wejście główne/.

Radosnych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz
szczęścia i pomyślności w każdym dniu 

nadchodzącego Nowego Roku życzy wszystkim strażakom

Prezes Zarządu Gminnego Komendant Gminny 
Ochotniczych Straży Pożarnych Ochotniczych Straży Pożarnych
/-/ Tadeusz Nowak /-/ Zdzisław Sromecki
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MIKOŁAJKI
5 grudnia Gminny Ośrodek Kultury wypełnił się dziećmi ze szkół podstawowych naszej gminy, które tłumnie przybyły świętować Mikołajki. Wspólne zabawy taneczne, 

konkursy i niespodzianki prowadzone przez artystów ze Świata Przygód szybko przypadły dzieciakom do gustu. A warsztaty z ozdabiania ciasteczek i ozdób świątecznych 
wprowadziły wszystkich w przedświąteczny nastrój. Nie mogło oczywiście zabraknąć wizyty Świętego Mikołaja, który rozdał wszystkim słodkie niespodzianki.
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Konkurs na „Najlepszą recenzję książki”
Jesienią Gminna Biblioteka Publiczna w Lutomiersku, aby zachęcić młodzież do 

czytania książek, zorganizowała konkurs na „Najlepszą recenzję książki”. Do udzia-
łu w konkursie zgłosili się uczniowie Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomier-
sku. Co ciekawe recenzje dotyczyły głównie książek fantazy takich jak: „Eragon”, 
„Osada. Podwodny świat”, „Igrzyska śmierci”. Laureaci konkursu otrzymali nagro-
dy książkowe, a wszyscy biorący udział w konkursie zostali nagrodzeni drobnymi 
upominkami.

Laureaci konkursu:
I miejsce Julia Rombel
II miejsce Maja Chmielecka
III miejsce Oliwia Wlazły
Wszystkim uczestnikom jeszcze raz serdecznie gratulujemy !!!

Spotkanie autorskie w Bibliotece
Aby umilić czytelnikom ponure listopadowe przedpołudnie, Gminna Biblioteka 

Publiczna w Lutomiersku, zorganizowała spotkanie autorskie z panem Arkadiu-
szem Niemirskim. O tym, że spotkania autorskie nie muszą być nudne przekonali 
się Ci, którzy uczestniczyli w spotkaniu z pisarzem kryminałów, skierowanych za-
równo do młodzieży, jak i starszych czytelników. Zapewne nikt nie spodziewał się, 
że o książkach można mówić w tak interesujący sposób. Kontynuator kultowej 
serii o przygodach „Pana Samochodzika” podczas spotkania prezentował własną 
twórczość w formie nowoczesnej prezentacji multimedialnej, nie zapominając o 
klasykach literatury detektywistycznej i sensacyjnej. Dowiedzieliśmy się również, 
że autor pracuje nad scenariuszami filmowymi i nową powieścią sensacyjną. Po 
występie była okazja do zdobycia autografów. Cieszymy się, że frekwencja na spo-
tklaniu była tak wysoka, bo wzięło w niej udział blisko osiemdziesięciu słuchaczy. 
Szczególne pozdrawienia dla wszystkich tłumnie przybyłych pierszaków z Gimna-
zjum.

Fotorelacja ze spotkania na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury 
w Lutomiersku www.gok.lutomiersk.pl.

PÓŁ WIEKU RAZEM 
 Dnia 21 października 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lutomiersku odby-

ła się uroczystość 50 - lecia pożycia małżeńskiego , którą świętowało dziewięć par 
z terenu naszej Gminy, byli to państwo: 

Halina i Tadeusz Adamiakowie, Zofiai Bogdan Andrysiakowie, Józefa i Wiesław 
Bednarkowie, Halina i Leszek Bartczykowie, Jadwiga i Henryk Kądziela, Daniela i 
Mieczysław Michalscy, Krystyna i Jan Sobolczykowie, Zofia i Władysław Szkudlar-
kowie, Czesława i Romuald Włodarczykowie.

Podczas uroczystości Jubilaci zostali odznaczeni medalami za długoletnie poży-
cie małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wręczenia 
odznaczeń dokonał Wójt Gminy Lutomiersk - Tadeusz Borkowski. Ponadto Jubi-
laci otrzymali kwiaty, upominki i listy gratulacyjne. W uroczystości przy lampce 
szampana, muzyce i jubileuszowym torcie uczestniczyli najbliżsi Jubilatów, a także 
przedstawiciele władz samorządowych Gminy Lutomiersk .

Twórcze warsztaty w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Lutomiersku 

Zainspirowani twórczym działaniem po ostatnich warsztatach decupaqe, 
24 listopada pracowania plastyczna wspólnie z biblioteką zorganizowały kolejne 
kreatywne decupaqowe spotkanie. Wspólnymi siłami, w miłej atmosferze za-
mienialiśmy zwykłe drewniane przedmioty w niepowtarzalne mini dzieła sztuki. 
Na kolejnych warsztatach, 8 grudnia, każdy mógł wykonać swoja autorską kartkę 
świąteczna. Kolorowe papiery, brokaty, pisaki, szablony oraz quilling szybko zamie-
niły się w gustowne świąteczne kartki. A jeszcze przed nami warsztaty z robienia 
świątecznych stroików. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku wszystkim    

podopiecznym Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku 

składamy najlepsze życzenia 
pomyślności, spokoju, nadziei, optymizmu 

oraz wytrwałości i sukcesów.

Dorota Pabjańska kierownik GOPS
wraz z pracownikami
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Pasowanie na Przedszkolaka
23 października w Przed-

szkolu Niepublicznym Zgroma-
dzenia Sióstr Urszulanek SJK, 
grupa Maluszków przeżywała 
swoje pierwsze, niezwykle 
ważne święto – Pasowanie 
na Przedszkolaka. Jak co roku 
dopisali zaproszeni goście:  Se-
kretarz Gminy Lutomiersk Pani 
Liliana Kaleta, Dyrektor GOŚ 
Pani Agnieszka Kiedrzyńska, 
Przełożona Centrum Łódzko-
-Sieradzkiego  S. Justyna Oleś, 
Przełożona wspólnoty w Ka-
zimierzu S. Janina Chamczyk,  
Proboszcz Parafii Kazimierz  
Ksiądz Andrzej Chmielecki, Dy-
rektorzy Szkół Podstawowych: 
Pani Barbara Świstek, Pani Ce-
cylia Bujnowicz-Wasilewska, 
Pani Anna Skępska, Pani Maria 
Miłosz. W tak zacnym towarzy-
stwie, pod czujnym okiem Sio-
stry Dyrektor Janiny Zawadzkiej 
dzieci pochwaliły się tym, czego 

nauczyły się w naszym przedszkolu. Były piosenki, tańce, tekst przysięgi oraz krót-
ka modlitwa do naszej Patronki – Świętej Urszuli Ledóchowskiej:

Święta Urszulo, do Ciebie się tulą
Wszystkie dzieciaki: Maluchy, Starszaki.
Ty nam błogosław i ucz nas miłości,
Niech pokój i miłość wśród nas zawsze gości.

Po uroczystym pasowaniu, zaproszeni goście skierowali do naszych milusińskich 
kilka ciepłych słów oraz ofiarowali im miłe upominki. Na zakończenie rodzice przy-
gotowali słodki poczęstunek.         Zdjęcia: Tomasz Świrk

Święto Niepodległości

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości, w Przedszkolu Niepublicznym 
Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK, każda z grup zorganizowała dla dzieci i ich 
rodziców uroczyste lekcje patriotyzmu. Dzieci z grup starszych pod kierunkiem na-
uczycielek przygotowały spektakle słowno- muzyczne, do których przygotowano 
specjalne stroje i dekoracje. Po występach, dzieci i rodzice pod kierunkiem Siostry 
Dyrektor Janiny Zawadzkiej śpiewali znane i lubiane pieśni patriotyczne. 

Grupa młodsza zorganizowała dla dzieci i rodziców warsztaty pod tytułem Naj-
bliższa okolica Malucha zachwyca. Wspólnie uzupełnialiśmy kontur mapy Polski 
o godło, flagę, Wisłę, Bałtyk i Tatry. Następnie nanieśliśmy na mapę herb Łodzi 
i Lutomierska. Dzieci wyrecytowały napisany specjalnie na tę uroczystość wiersz:

Jest na mapie mała kropka,
To Lutomiersk – tu mnie spotkasz.
Słońce z cieniem gra tu w berka,
Na Przedszkole nasze zerka.
Jest plac zabaw, płynie rzeka,
Pies sąsiadów czasem szczeka,
Czas tu płynie powolutku,
Kwiaty pachną nam w ogródku.
Cudna jest ma okolica
Co Malucha wciąż zachwyca.

Z kolei rodzice otrzymali zdjęcia ciekawych obiektów naszej gminy, i korzysta-
jąc z przygotowanych materiałów musieli ustalić co one przedstawiają. Na foto-
grafiach znalazły się: Cmentarz Wojenny w Bechcicach, Mogiła w Zalewie, Zespół 
Drewnianych Stodół w Kazimierzu, Głaz narzutowy w Trupiance, Klasztor Ojców 
Salezjanów oraz znajdujący się w nim rokokowy kredens. Rodzice spisali się wspa-
niale, obiecali przygotować ciekawe zdjęcia naszej gminy i strasznie trudno było 
nam się rozstać.

Zdjęcia: Tomasz Świrk

Z okazji Świat Bożego Narodzenia, 
składamy wszystkim Czytelnikom najlepsze życzenia. 

Niech ten wyjątkowy czas napełni Państwa serca otuchą 
i nadzieją oraz pozwoli przezwyciężyć

nawet największe trudności. 
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy
Państwu, aby wszystkie chwile spędzone w
rodzinnym gronie były radosne i spokojne, 

a każdy dzień Nowego Roku
był pełen szczęścia i nadziei.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Oświaty w Lutomiersku 
Agnieszka Kiedrzyńska z pracownikami
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Gminny Dzień Seniora odbył się w dniu 23 października 2014 r. w Sali OSP 
Lutomiersk. Organizacja Dnia Seniora już na stałe wpisała się w kalendarz 
ważnych imprez lokalnych. 

W spotkaniu udział brali członkowie Związku Emerytów i Rencistów oraz 
zaproszeni goście. Przybyłych gości powitała Pani Daniela Leśniewska Prze-
wodnicząca Koła Związku Emerytów i Rencistów w Lutomiersku. 

Pan Tadeusz Borkowski – Wójt Gminy Lutomiersk oraz Pan Tadeusz Ry-
chlik – Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk złożyli najserdeczniejsze 
życzenia seniorom i zaprosili do wspólnej zabawy. Seniorzy przygotowali 
wspólną biesiadę przy muzyce.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie funkcjo-
nujący przy Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Lutomiersku informuje, że w ramach 
działalności GZI Lutomiersk w miesiącu wrze-
śniu 2014 r. zostało zorganizowane szkolenie 
dla członków zespołu pt. „Rozmowa ze sprawcą 
przemocy”. 

Oprócz szkolenia Gminny Zespół Interdy-
scyplinarny działający przy Wójcie Gminy Luto-
miersk zorganizował konkurs literacki pt. „Wier-
sze przeciwko przemocy”, który był skierowany 
do klas IV-VI ze Szkoły Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Kazimierzu. 

Zaszczytne pierwsze miejsce zajęła Klaudia Skalska (IV). Na podium stanęła również Ka-
rolina Czechowicz (IV) zajmując drugie miejsce oraz Julia Dargiel (V), która zajęła trzecie 
miejsce. Wyróżnienia zdobyły: Natalia Candrowicz (V), Natalia Ponińska (VI) oraz Rozalia 
Ołubek (IV). Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w konkursie. Stop przemocy!

Kochana mamo, kochany tato.
Co Wy powiecie na to?
Mam do Was wielką prośbę.
Nie lubię, gdy spełniasz swoją groźbę.
Nie lubię, gdy mama płacze.
Nie znoszę tego, że czasem zachowujesz się inaczej.
Nie chcę, by mi się też obrywało.
Bo, wtedy będzie mnie serduszko bolało.
Nie lubię słuchać krzyków i wrzasków. 
Chciałabym budzić się w ciszy i brzasku.
By spokój zamieszkał razem z nami.
Byście już zawsze byli moimi ANIOŁAMI.

Klaudia Skalska, kl. IV.
Magdalena Antoniewicz, GOPS Lutomiersk

Pełnych ciepła, spokoju i radości 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz szczęśliwego Nowego Roku 
wszystkim seniorom 

życzy Zarząd Związku 
Emerytów i Rencistów w Lutomiersku 

/-/ Daniela Leśniewska
 Przewodnicząca ZEiR
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„Jak tworzymy wraz z rodzicami balonowe ZOO” 
– spotkanie integracyjne w grupie 4 - latków

W dniu 26 listopada 2014r. odbyło się spotkanie integracyjne dla dzieci 4 - let-
nich i ich rodziców w ramach realizacji projektu „Pójdźmy razem!” pt. „Idziemy 
do ZOO”. Głównym celem spotkania było wzajemne poznanie się oraz stworzenie 
atmosfery sprzyjającej wspólnej zabawie.

Zorganizowane zostały zabawy ze śpiewem, tańce oraz działania plastycz-
ne, w których rodzice i dzieci aktywnie uczestniczyli. Atrakcyjną propozycją dla 
obu stron okazała się nauka tworzenia zwierzątek z balonów do modelowania. 
Po skończonej zabawie zachęcono rodziców do podzielenia się własnymi wraże-
niami. Odczucia uczestników były bardzo dobre. Rodzicom podobały się zajęcia, 
zwłaszcza te o charakterze muzycznym oraz manualnym, a szczególnie tworzenie 
zwierząt z balonów. Wszyscy uczestnicy w ewaluacji wyrazili swoje zadowolenie 
i zwrócili uwagę na ogromną korzyść z przeprowadzonych zajęć. Rodzice podkreśli-
li, że spędzony w przedszkolu czas dał im możliwość relaksu i odpoczynku po pracy.

W podziękowaniu za zaangażowanie i wspólną zabawę wszystkie rodziny otrzy-
mały dyplomy. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem przygotowanym 
przez rodziców. Osiągnięte efekty zachęcają rodziców i wychowawcę do organizo-
wania zajęć o takim charakterze.

W Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku realizowany jest pro-
jekt edukacyjny pod nazwą „Pójdźmy razem!”. 

Głównym celem projektu jest zwiększenie upowszechnienia edukacji przed-
szkolnej na terenie gminy wiejskiej Lutomiersk poprzez utworzenie 25 dodatko-
wych miejsc przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Luto-
miersku w terminie od 01.09.2014 r. do 30.06.2015 r. 

Projekt ten umożliwił uruchomienie nowego oddziału przedszkolnego dla 
dzieci 4 – letnich. I tak od 1 września 2014r. 25 maluchów - 11 dziewczynek i 14 
chłopców po raz pierwszy przekroczyło progi oddziału przedszkolnego, rozpo-
czynając swoją przygodę ze szkołą. 

Czas pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym trwa od godz. 8.00 do godz. 
13.00 . W tym czasie maluchy odbywają zajęcia dydaktyczno – wychowawcze 
w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Razem w przedszkolu”. Pro-
gram obejmuje realizację podstawy programowej (zgodnej z aktualnym rozpo-
rządzeniem MEN) dostosowaną do potrzeb i wieku dzieci. Realizacja zadania od-
bywa się poprzez zabawy tematyczne, dydaktyczne, manipulacyjne, badawcze. 
Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi. Głównym celem zajęć jest 
rozbudzanie ciekawości poznawczej, kształtowanie postaw moralnych oraz przy-
gotowanie dzieci do edukacji szkolnej. Podczas wakacji dokonano modernizacji 
pomieszczenia przygotowywanego dla maluchów realizujących projekt. Dzieci 
spędzają czas w oddziale przedszkolnym w odpowiednio przygotowanej sali. 

Dzięki pozyskanym środkom finansowym z funduszy europejskich udało się 
wyposażyć salę w nowe, funkcjonalne meble, które można łączyć w zestawy w 
zależności od cyklu realizowanych zajęć oraz pór roku. Dzięki temu sala „żyje” 
i zmienia się tak, jak dzieci i otaczający świat. Zestawy mebli umożliwiły także 
stworzenie kącików : rekreacyjnego, nauki czytania, pisania, liczenia , gier dy-
daktycznych oraz pozwalają na zachowanie porządku w sali i dają możliwość 
korzystania z nich przez kilka grup dzieci jednocześnie. Teraz dzieci mają swo-
bodny dostęp do zabawek i pomocy edukacyjnych. Meble zostały zaprojekto-
wane z myślą o maluchach, dlatego też są bezpieczne, pozwalają na stworze-
nie przyjaznej atmosfery i służą rozwijaniu indywidualnych zainteresowań oraz 
wpływają pozytywnie na kontakty interpersonalne przedszkolaków. W ramach 
mebli zakupiono także indywidualne szuflady, w których maluchy przechowu-
ją bezpiecznie swoje rzeczy. Dzięki zakupowi mebli dostosowanych do potrzeb 
dzieci, nauczyciel może z łatwością przekazywać im wiedzę na temat utrzymania 
czystości oraz prawidłowego przechowywania swoich rzeczy. Zakup stolików i 
krzesełek pozwala na zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa przedszkolaków 
podczas wykonywania prac plastycznych i technicznych. 

Sala została również wyposażona w nowe pomoce dydaktyczne. Zgromadzo-
ny materiał edukacyjny sprzyja wszechstronnemu rozwojowi funkcji poznaw-
czych, wspomaga rozwijać umiejętności matematyczne, językowe, przyrodnicze 
oraz doskonalić mowę i myślenie dzieci. Stworzony został również kącik „ćwi-
czeń praktycznych”, w którym maluchy prowadzą zabawy badawcze i uczą się 

samodzielności. Dzieci poprzez działalność praktyczną i zabawy manipulacyjne 
usprawniają koordynację wzrokowo – ruchową i sprawność manualną – małą 
motorykę. Po zajęciach dydaktycznych w komfortowych warunkach mogą od-
począć i wyciszyć się. W „kąciku ciszy” umieszczono kanapę i pufy, na których 
dziecko może się zrelaksować. 

Oferta edukacyjna dla oddziału 4 – latków została wzbogacona o zajęcia do-
datkowe:

•  indywidualną terapię logopedyczną – program zajęć obejmuje m.in. niwe-
lowanie logofobii, eliminowanie dysfunkcji połykowych, naukę kontrolowa-
nia oddechu, rozwijanie słuchu fonetycznego oraz pamięci słuchowej, ko-
rekcję zaburzeń artykulacyjnych. Celem zajęć jest usprawnianie narządów 
artykulacyjnych oraz umiejętności komunikowania się z otoczeniem. 

•  zajęcia z języka angielskiego - program zajęć obejmuje: poznanie słownic-
twa z zakresu: jedzenie i zdrowie, życie codzienne, opis rodziny, otoczenia, 
przedszkola, poznanie podstawowych struktur gramatycznych. Celem zajęć 
jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka, w tym kompetencji klu-
czowych oraz zachęcanie do nauki języków obcych.

•  zajęcia ruchowo – grafomotoryczne – program zajęć obejmuje ćwiczenie 
sprawności grafomotorycznej poprzez zabawy z wykorzystaniem instru-
mentów muzycznych, ćwiczenia graficzne, tworzenie prac plastycznych przy 
wykorzystaniu różnorodnych technik, wykonywanie ćwiczeń fizycznych. Ce-
lem zajęć jest zwiększenie ogólnej koordynacji ruchowej wpływającej pozy-
tywnie na integrację układu sensorycznego, usprawnianie pracy obu półkul 
mózgowych, zapewniających jednocześnie możliwość lepszego odbioru i 
interpretowania bodźców budujących wiedzę.

Wspólne przeżywanie pierwszych chwil w oddziale przedszkolnym uatrakcyj-
nione poprzez stworzenie doskonałych warunków, przyczyni się do powstania 
klimatu sprzyjającego zabawie i nauce. 

Projekt „Pójdźmy razem !” dla 4 – latków

Jest taka noc, na którą człowiek czeka i za którą tęskni. 
Jest taki wyjątkowy wieczór w roku, gdy wszyscy obecni gromadzą się przy wspólnym stole.

Jest taki wieczór, gdy gasną spory, znika nienawiść… 
Wieczór, gdy łamiemy opłatek, składamy życzenia… 

To noc wyjątkowa, jedyna, niepowtarzalna - Noc Bożego Narodzenia.
Wszystkim czytelnikom życzymy nadziei – by nie opuszczała, radości – by rozweselała, 

miłości – by obrodziła, dobroci – by zawsze była, Magicznych Świąt Bożego Narodzenia.
Nowy 2015 Rok niech pozbawiony będzie przykrości i niech składa się jedynie 

ze szczęśliwych chwil.

Społeczność Szkoły Podstawowej 
im. Adama Mickiewicza w Szydłowie

Niech nadchodzący czas
Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2015 

był dla wszystkich zapowiedzią radości ze spełnionych marzeń
Niech każdy dzień będzie Świętem pojednania, miłości i wzajemnej Życzliwości!

Niech każda chwila upłynie w zdrowiu i ufności w świat, 
który może być ciągle lepszy i piękniejszy

Życzą: Dyrekcja i społeczność Szkoły Podstawowej 
im. Orła Białego w Lutomiersku

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
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63 DNI CHWAŁY - GIMNAZJUM

Z okazji 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego uczniowie klas II i III naszego 
gimnazjum wzięli udział w projekcie „ 63 dni chwały”, przygotowanym przez p. Krystynę Bor-
kowską, p. M. Milbrandt i p. B. Zielińską. Odwiedzili miejsca pamięci związane z powstańcami 
warszawskimi Janem i Andrzejem Romockimi oraz Stanisławem Leopoldem na terenie naszej 
gminy. Gimnazjaliści wzięli również udział w konkursie historyczno- literackim, dotyczącym 
bohaterów powstania oraz bohaterów „Kamieni na szaniec” A. Kamińskiego.

I miejsce zajęła Gabriela Adamczyk- III b,
II miejsce- Alicja Frank- III a, 
III miejsce Daniel Kotkowski- III a.
Kolejnym, realizowanym w ramach projektu, zadaniem była wycieczka do Warszawy. 

Uczniowie gimnazjum podążając śladami harcerzy- żołnierzy będących powstańcami warszaw-
skimi, odwiedzili groby Alka, Zośki i Rudego. Spacerując po cmentarzu na Powązkach poznali 
jego historię, mogli podziwiać zabytkowe grobowce i „spotkać się” raz jeszcze z wielkimi, któ-
rzy odeszli, z ludźmi kultury, nauki i sztuki.. Następnie odwiedzi warszawskie Stare Miasto wraz 
z Zamkiem Królewskim, Warszawską Syrenką i Pomnikiem Małego Powstańca. Jednakże punk-
tem kulminacyjnym wyprawy było zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego. Ekspozycja 
muzeum wzruszała, nakłaniała do refleksji, a z pewnością pozwoliła przenieść się w czasy tak 
odległe dla współczesnego gimnazjalisty. Dzięki niej mógł on przeżyć bombardowanie, wraz 
z innymi powstańcami, niemalże na klęczkach pokonać kanały, oddać strzał z karabinu ma-
szynowego i choćby spróbować zrozumieć dlaczego „opłakujemy godzinę, kiedy się wszystko 
zaczęło, kiedy padł pierwszy strzał”. Przed uczniami pozostał jeszcze jeden punkt - projekcja 
filmu „Miasto 44”. Wrażeniami podzielimy się w następnym artykule.    Magdalena Milbrandt

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI – SP Szydłów

W dniu 12 listopada 2014 r. odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Świę-
ta Niepodległości. Uroczystość została przygotowana przez uczniów klasy IV. Było to przed-
stawienie mówiące o 123 - letnim dążeniu kilku pokoleń Polaków do odzyskania niepodle-
głości utraconej wskutek zaborów. Widzowie odbyli krótką podróż „ Pociągiem do wolności”, 
poczynając od stacji „Niewola” poprzez „Powstania ”, „I wojnę światową” aż do stacji „Wol-
ność”. Prozą i wierszem czwartoklasiści poprowadzili nas przez trudny czas zaborów, aż do 11 
listopada 1918 roku, gdy Polska powróciła na mapę świata. Widowisko uświetniły rekwizyty, 
prezentacje multimedialne oraz pieśni patriotyczne wprowadzające widzów w klimat tamtych 
dni. Na koniec, „w dowód uznania i pamięci dla bohaterów tamtych czasów” uczniowie 
zapalili symboliczny znicz obok tablicy z biało-czerwoną flagą.                 Elżbieta Obierzalska

Ślubowanie pierwszoklasistów na uczniów 
Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Kazimierzu.

Uroczystość ślubowania, to niezwykle ważny dzień dla pierwszoklasistów wpisany w ob-
rzędowość szkoły. Jak co roku dnia 13 października pierwszoklasiści ubrani w stroje galowe i 
birety niecierpliwie oczekiwali na najważniejszy moment uroczystości - pasowanie na ucznia. 
Najpierw jednak musieli zaprezentować program artystyczny i złożyć uroczystą przysięgę. W 
podniosłej i uroczystej atmosferze pani dyrektor Anna Skępska dokonała uroczystego pasowania 
pierwszoklasistów na pełnoprawnych uczniów szkoły podstawowej, którzy uroczyście ślubowali 
przed pocztem sztandarowym być dobrymi Polakami, godnie reprezentować szkołę, a nauką 
sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Pani dyrektor pogratulowała także wspaniałego 
występu i życzyła sukcesów w nauce oraz przekazała uczniom wraz z wychowawczynią panią 
Moniką Głodny dyplomy pierwszoklasisty i legitymacje. Przejęci uczniowie otrzymali prezenty 
od pana Tadeusza Borkowskiego -Wójta Gminy Lutomiersk, księdza mgr Andrzeja Chmieleckie-
go - proboszcza parafii w Kazimierzu, od Siostry Janiny Zawadzkiej – Dyrektora Niepublicznego 
Przedszkola w Kazimierzu, od Pani Elżbiety Kaczmarek-Pierzchała – Pełnomocnika Oddziału Ban-
ku Spółdzielczego w Lutomiersku i od uczniów klasy III. 

Na zakończenie wszyscy przybyli zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Dla uczniów klasy 
pierwszej, ich rodziców i wychowawczyni będzie to na pewno niezapomniany dzień. W drugiej 
części uroczystości uczniowie klasy VI wraz z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego po-
dziękowali wszystkim nauczycielom i pracownikom obsługi. Swoją wdzięczność wyrazili poprzez 
krótki program artystyczny, który zakończył się bardzo wymownym wierszem pt. „Róża dla Pani” 
i wręczeniem pięknych róż wszystkim pracownikom szkoły oraz zaproszonym gościom. 

Obchody XIV Dnia Papieskiego - SP Kazimierz

16 października uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem p. katechetki mgr Ireny Białeckiej 
przygotowali uroczystą akademię upamiętniającą Jana Pawła II, w związku z XIV Dniem Papie-
skim, który w tym roku obchodzony był pod hasłem ,,Świętymi Bądźcie”. Uczniowie przedstawili 
program artystyczny poświęcony Wielkiemu Polakowi Janowi Pawłowi II. W kolejnych dniach 
można było kupić w szkole ulubione ciastka Papieża - kremówki.

DZIEŃ PAPIESKI - 20 10.2014 r. – SP Szydłów

Dzień Papieski poświęcony Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II przeżywaliśmy pod ha-
słem: „ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE”. Z tej okazji w naszej szkole odbył się uroczysty Apel. Przypomina-
liśmy sobie Osobę Świętego Jana Pawła II – największego Człowieka, Polaka naszych czasów. 
Uczył ON i dawał nam przykład, jak mamy żyć, by osiągnąć niebo. 

W czasie apelu dzieci z kl. IV recytowały krótkie teksty Ojca Świętego na temat:
miłość, nadzieja, przyjaźń, bezinteresowność, przebaczenie,
odwaga, dobroczynność, patriotyzm, wrażliwość, krzyż,
Eucharystia, Ewangelia.
Są to wartości, którymi trzeba żyć, aby zostać kiedyś świętym. Wszyscy śpiewaliśmy też 

piosenki poświęcone Ojcu Świętemu i Jego ulubione. Obejrzeliśmy też prezentację ukazującą 
życie Świętego Jana Pawła II.                      s. Zofia

Dzień otwarty w Gimnazjum im. Leszka Czarnego 
w Lutomiersku

im dążeniu kilku pokoleń Polaków do odzyskania niepodległości utraconej wskutek zabo-
Tradycją naszego Gimnazjum staje się organizowanie dni otwartych szkoły. Taki dzień w tym 
roku  szkolnym odbędzie się 23 stycznia 2015 roku. Czas ten daje możliwość rodzicom uczniów 
klas szóstych oraz osobom zainteresowanym życiem naszej placówki poznania pracy szkoły, 
warunków nauki, osób w niej pracujących. Jest to dla nas wszystkich bardzo ważne doświad-
czenie. Możemy bowiem bezpośrednio wysłuchać Państwa oczekiwań i uwag. Nasi Goście 
będą mogli uczestniczyć w lekcjach otwartych, zapoznać się z bazą lokalową szkoły oraz ofertą 
zajęć pozalekcyjnych i realizowanych różnych projektów edukacyjnych.  Szanowni Rodzice oraz 
drodzy uczniowie klas szóstych. To do Was szczególnie kierujemy nasze zaproszenie. Przyjdź-
cie, poznajcie nasze Gimnazjum, byście mogli świadomie podjąć własną decyzję o wybraniu 
szkoły ponadpodstawowej. Spotkanie rozpoczynamy o godz. 11.00 i będzie trwać do 14.30. 

Czekamy na Was. Do zobaczenia w dniu 23 stycznia 2015 roku.
Andrzej Stasiak

Dyrektor Gimnazjum

Podziękowania
dyrektor i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej im. Marii konopnickiej 

w kazimierzu składają  serdeczne wyrazy wdzięczności:
Panom Jackowi Jankowskiemu i Robertowi Stasikowi – właścicielom firmy JnS 

sp.z.o.o za przygotowanie strony internetowej szkoły w kazimierzu.
Państwu Monice i Grzegorzowi Petera za cykliczne przekazywanie owoców dla 

uczniów szkoły w kazimierzu.
Panu Janowi Lisieckiemu – prezesowi koła Łowieckiego ,,Ryś’’ za przekazanie 

materiałów edukacyjnych dla uczniów.
Państwu Ilonie i Tomaszowi Potylskim za przekazanie dywanu dla potrzeb szkoły.

Niech w  dniu Narodzin Maleńkiego nikogo nie zabraknie 
przy wigilijnym stole. Niech biały opłatek, symbol miłości 
i przebaczenia, zagości w każdym domu. Niech wraz z pierwszą 
gwiazdką spełnią się wszystkie, nawet te najskrytsze, marzenia. 
Niech Nowy 2015 rok będzie rokiem spełnionych nadziei tego 
Radzie Gminy na czele z Wójtem Panem Tadeuszem Borkowskim, 
wszystkim mieszkańcom Gminy Lutomiersk, sponsorom 
i rodzicom  życzy Dyrektor Gimnazjum im. Leszka Czarnego 
wLutomiersku

Andrzej Stasiak 
wraz z całą społecznością szkolną
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K a l e n d a r z y k
zebrań sprawozdawczo-wyborczych w jednostkach OSP

z terenu gminy Lutomiersk w roku 2015.
Lp. Nazwa jednostki Data zebrania godz.
1. OSP Albertów 07.02.2015 18:00
2. OSP Babice 28.02.2015 18:00
3. OSP Bechcice 17.01.2015 17:00
4. OSP Charbice 14.03.2015 18:00
5. OSP Czołczyn 31.01.2015 17:00
6. OSP Franciszków 21.02.2015 19:00
7. OSP Jerwonice 31.01.2015 19:00
8. OSP Kazimierz 21.02.2015 17:00
9. OSP Lutomiersk 14.02.2015 17:00

10. OSP Malanów 14.03.2015 19:00
11. OSP Mianów 14.02.2015 19:00
12. OSP Mirosławice 24.01.2015 17:00
13. OSP Orzechów 07.02.2015 18:00
14. OSP Prusinowice 14.02.2015 18:00
15. OSP Puczniew 28.02.2015 18:00
16. OSP Stanisławów 31.01.2015 18:00
17. OSP Szydłów 24.01.2015 18:00
18. OSP Zdziechów 15.02.2015 16:00
19. OSP Wygoda 14.03.2015 17:00

koMUnikaT !!!
W związku ze zbliżającymi się wyborami sołtysów i rad sołeckich na kolejną 

kadencję Urząd Gminy Lutomiersk informuje, że w I kwartale 2015 roku zostaną 
zwołane zebrania na których mieszkańcy poszczególnych sołectw wybiorą swoich 
przedstawicieli w jednostkach pomocniczych Gminy Lutomiersk. Zwracamy się z 
prośbą do wszystkich mieszkańców sołectw o branie udziału w zebraniach.

AKCJA  Z I M A
Akcję ZIMA 2014/2015 na terenie  Gminy Lutomiersk prowadzi:
- na drogach i ulicach gminnych :
Referat Rozwoju Gospodarczego  i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy 

Lutomiersk: Pani Krystyna Łuczak tel. służbowy (43) 6775-011 wew. 116  
w godz. 7.30-15.30 (w dni robocze ).

W dni wolne od pracy utrudnienia na drogach gminnych związane 
z odśnieżaniem należy zgłaszać na nr alarmowe : 696-208-043, 660-545-116  i 
meilowo  ug@lutomiersk.pl.

Bezpośrednio zimowym utrzymaniem:
-  drogi wojewódzkiej 710 Łódż – Konstantynów – Szadek kieruje 

bezpośrednio Rejon Dróg  Wojewódzkich w Poddębicach  (43) 678-23-42  
i Obwód Drogowy w Zygrach tel. (43) 678 – 69 – 85;

-  dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Lutomiersk kieruje 
Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Wydział Dróg i Mostów, tel. służbowe 
w godzinach pracy urzędu w dni robocze  (42) 225-40-27, 225-40-48, 225-
40-54, tel. Alarmowy: 605-223-808

Poniżej wykaz dróg powiatowych na terenie Gminy Lutomiersk:
STANDARD 3 – jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana 

na: skrzyżowaniach dróg, odcinkach o pochyleniu ˃ 4%, innych miejscach 
ustalonych przez dyżurnego powiatu:

1. Lutomiersk – Wodzierady 3,5 km 
2.  Lutomiersk – Babice 3,9 km(od drogi wojewódzkiej do granic Powiatu) 
3. Lutomiersk – Porszewice 6,2 km
Razem :  13,6 km       

STANDARD 4 – jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na 
odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

4. Lutomiersk – Janowice 4,4 km 
5. Lutomiersk – Czołczyn – Szydłów 8,6 km . 
6. Lutomiersk - Kałów   19,5 km (od drogi wojewódzkiej do granic Powiatu) 
7. Babice – Babiczki 2,0 km 
8. Charbice  – Malanów 3,5 km 
9 .Kuciny – Kwiatkowice 6,1 km (w granicach Powiatu)
10. Sarnów – Malanów 1,8 km 
Razem :  45,9 km       

Zadania właścicieli nieruchomości:
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013, poz. 1399) i regulaminem 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lutomiersk właściciele 
nieruchomości, do których przylegają chodniki,  zobowiązani są do 
zapewnienia możliwości bezpiecznego poruszania się pieszych i oczyszczania 
ze śniegu i lodu chodników.

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego przez producentów rolnych w roku 2015 r.
Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2015 r. część pieniędzy wydanych na olej 

napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT,
•  w terminie od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. należy złożyć odpowiedni 

wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca 
położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowią-
cymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 
stycznia 2015 r., 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2015 r. wynosi 81,70 zł * ilość ha użytków 
rolnych. Pieniądze wypłacane będą w terminie: 2 - 30 kwietnia 2015 r. w przypad-
ku złożenia wniosku w pierwszym terminie, gotówką w kasie urzędu gminy, albo 
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na 
podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy przypominamy, że 
31 stycznia 2015 r. upływa ustawowy termin do złożenia pisemnego 
oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie 
sprzedaży w roku 2014, i wniesienia opłaty I raty za korzystanie z zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 r.

HaRMonoGRaM wYwozU odPadÓw koMUnaLnYCH na i półrocze 2015 r.

OBSŁUGIWANE MIEJSCOWOŚCI :

DZIEŃ WYWOZU 
ODPADÓW 

KOMUNALNYCH 
NIESORTOWANYCH 

lub POZOSTAŁYCH PO 
SORTOWANIU

DZIEŃ WYWOZU ODPADÓW 
SORTOWANYCH SUCHYCH 

oraz DZIEŃ WYWOZU SZKŁA

LUTOMIERSK, WRZĄCA

 12, 26 Styczeń/2015 
 9, 23 Luty

 9, 23 Marzec
 7, 20 Kwiecień

 4, 18 Maj
 1, 15, 29 Czerwiec

 21 Styczeń/2015 
 18 Luty

 18 Marzec
 29 Kwiecień

 26 Maj
 23 Czerwiec

BABICZKI, BABICE ,STANISŁAWÓW 
STARY I STANISŁAWÓW 

NOWY, WOLA PUCZNIEWSKA, 
MIANÓW,FRANCISZKÓW, MADAJE 
NOWE, ŻURAWIENIEC,ORZECHÓW, 

MALANÓW,CHARBICE GÓRNE, 
,PUCZNIEW -LEONÓW, JEZIORKO, 

KAZIMIERZ ( + Zdziechów - ul. 
Rekreacyjna)

 13, 27 Styczeń 
 10, 24 Luty

 10, 24 Marzec
 8, 21 Kwiecień 

 5, 19 Maj
 2, 16, 30 Czerwiec

 20 Styczeń 
 17 Luty

 17 Marzec
 28 Kwiecień 

 25 Maj
 22 Czerwiec

JERWONICE, CZOŁCZYN, 
PUCZNIEW, SZYDŁÓW, 

SZYDŁÓWEK, ZYGMUNTÓW, 
ZOFIÓWKA, CHARBICE DOLNE, 

ZDZIECHÓW, ZDZIECHÓW 
NOWY I ZDZIECHÓW KOLONIA, 

MIROSŁAWICE, ALBERTÓW.

 2, 14, 28 Styczeń
 11, 25 Luty

 11, 25 Marzec
 9, 22 Kwiecień

 6, 20 Maj
 3, 17 Czerwiec

 20 Styczeń 
 17 Luty

 17 Marzec
 28 Kwiecień 

 25 Maj
 22 Czerwiec

ZALEW,WYGODA MIKOŁAJEWSKA, 
MIKOŁAJEWICE, MIKOŁAJEWICE 

KOLONIA,DZIEKTARZEW, 
ANTONIEW, LEGENDZIN, 

BECHCICE-KOLONIA, BECHCICE-
PARCELA, BECHCICE-WIEŚ, 

FLORENTYNÓW, PRUSINOWICE, 
PRUSINOWICZKI,

 2, 14, 28 Styczeń
 11, 25 Luty

 11, 25 Marzec
 9, 22 Kwiecień

 6, 20 Maj
 3, 17 Czerwiec/2015

 21 Styczeń/2015 
 18 Luty

 18 Marzec
 29 Kwiecień

 26 Maj
 23 Czerwiec/2015
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