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Zmiana na stanowisku sekretarza

Gminy Lutomiersk
Pani Liliana Kaleta została no-

wym Sekretarzem Gminy Luto-
miersk. 

29 maja 2014 r. ogłoszono nabór 
na wolne stanowisko kierownicze 
urzędnicze w Urzędzie Gminy Lu-
tomiersk. W wyniku zakończonej 
procedury naboru, z dniem 01 lipca 
2014 r.  stanowisko Sekretarza Gmi-
ny Lutomiersk objęła Pani Liliana 
Kaleta, zamieszkała w Szydłowie, 
gm. Lutomiersk.

Nowa Pani Sekretarz posiada 
niezbędne doświadczenie i kwalifi-
kacje zawodowe. W Urzędzie Gmi-
ny Lutomiersk pracuje od 13 lat. Od 
7 lat kierowała skutecznie pracą 
Referatu Podatków i Opłat, co po-

twierdziły prowadzone przez Regionalną Izbę Obrachunkową  w Łodzi kontrole 
kompleksowe gospodarki finansowej i zamówień publicznych.

Pani Liliana Kaleta zastąpiła pełniącego tę funkcję, Pana Leszka Filipiaka,  któ-
ry z dniem 01 lipca 2014 r. objął stanowisko zastępcy Burmistrza Aleksandrowa 
Łódzkiego. 

Życzymy Pani Sekretarz wielu sukcesów zawodowych.
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INWESTYCJE I PRZETARGI
20 kwietnia 2014 podpisano umowy dotyczące robót drogowych:

1. PRZEBUDOWA DROGI KOL. BECHCICE – BECHCICE
2.  PRZEBUDOWA ULICY KRZYWEJ, KRÓTKIEJ I POŁUDNIOWEJ W KAZIMIERZU”  

 I ETAP UL. KRZYWA
3. PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ W LUTOMIERSKU O NR EWID. 674

 16 maja br. odbył się przetarg pn. ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW 
KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, Z TERENU 
GMINY LUTOMIERSK. Wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złozyła firma 
„Wywóz Nieczystosci Oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach”

20 maja br. odbył się przetarg pn. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI WO-
DOCIĄGOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W SZYDŁOWIE GM. 
LUTOMIERSK. Wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złozyła firma „WODNER 
Kazimierz Żurawski”

23 maja br. wykonawca wybrany w przetargu dostarczył nowy ciągnik New  
Holland wraz z wozem asenizacyjnym. 

W miesiącach maj-czerwiec ogłoszono przetargi na:
1. PRZEBUDOWĘ DROGI W MIROSŁAWICACH
2. PRZEBUDOWĘ ODCINKA DROGI PRUSINOWICE – ZALEW
3. PRZEBUDOWĘ ULICY LEŚNEJ I ODCINKA UL. NADRZECZNEJ WE WRZĄCEJ
4. PRZEBUDOWĘ PL. BARTŁOMIEJA I ODCINKA ULICY POLNEJ W LUTOMIERSKU
5. Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lutomiersku
6.  „ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI LUTO-

MIERSK – BUDOWA KORTU TENISOWEGO NA TERENIE DZIAŁKI O NR. EWID. 577
Umowy na przebudowę dróg (punkty 1-4) zostaną podpisane w pierwszej poło-
wie lipca br.

Sprzęt Komunalny

W ramach  zadania  “Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z in-
frastrukturą  towarzyszącą w Szydłowie gm. Lutomiersk wraz z zakupem sprzętu 
– ciągnika z beczką asenizacyjną” Gmina Lutomiersk zakupiła:

• Ciągnik o mocy 82 KM marki NEW HOLLAND TD5.85

• Wóz asenizacyjny o pojemności 6700 l marki POMOT Chojna
Nowe pojazdy będą wykorzystywane do prac transportowych niezbędnych przy 

eksploatacji i utrzymaniu w sprawności technicznej wszystkich Stacji Uzdatniania 
Wody oraz rozległej sieci wodociągowej.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz ze środków PROW na lata 2007-
2014 w ramach działania “Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej”

Strategia rozwoju 
Gminy Lutomiersk 
na lata 2014-2020

Gmina Lutomiersk przystąpiła do opracowania „Strategii rozwoju Gminy Luto-
miersk na lata 2014-2020”. Strategia Rozwoju Gminy to podstawowy dokument 
pozwalający na ubieganie się przez gminę o środki pomocowe z Unii Europejskiej 
w latach 2014-2020 m.in. na budowę dróg, kanalizacji, termomodernizację  obiek-
tów komunalnych. Strategia stanowi niezbędne narzędzie w procesie profesjonal-
nego zarządzania jednostką samorządu terytorialnego. 

Wyznaczy ona kierunki rozwoju gminy poprzez sformułowanie wizji, misji, ce-
lów strategicznych i taktycznych oraz sposobów ich realizacji z wykorzystaniem 
określonych środków i narzędzi.

Będzie wskazywała strategiczne kierunki rozwoju jednostki na najbliższe sześć 
lat, wpisując się jednocześnie w założenia dokumentów strategicznych wyższego 
rzędu (takich jak np. Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020).Powyższy 
dokument tworzony jest we współpracy z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego 
S.A. Strategia powstaje przy udziale mieszkańców Gminy Lutomiersk. Pracownicy 
ŁARR przeprowadzali ankiety i wywiady telefoniczne z mieszkańcami.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 

przez producentów rolnych w roku 2014 r. 
Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2014 r. część pieniędzy wydanych na 

olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT i w 
terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. złożyć odpowiedni wnio-
sek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca po-
łożenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi 
dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 
2014 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2014 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2014 r. wynosi 81,70 zł * ilość ha użyt-
ków rolnych. Pieniądze wypłacane będą w terminie 1 - 31 października 2014 r. 
gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany 
we wniosku. 

CYKL IMPREZ LETNICH
LATO w LUTOMIERSKU 2014

FESTYN DLA DZIECI 
06.07.2014 r. godz.17-19

Plac Jana Pawła II
Show dla dzieci

WĘDROWNY FESTIWAL KOLORY POLSKI 
Sierpień 2014r 

Klasztor Księży Salezjanów

KINO LETNIE na leżakach
10.08.2014 r. godz.20.00

Plac Jana Pawła II
Projekcja filmu na dużym ekranie

DOŻYNKI GMINNE 
31.08.2014 r .godz.14-23

Park w Szydłowie
 Koncert zespołu MILANO
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Wójt Gminy Lutomiersk informuje, iż trwa nabór wniosków na dofinanso-
wanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Wnioski można składać 
w terminie do 31 sierpnia 2014r. lub do wyczerpania limitu środków przezna-
czonych na dotację określonego w uchwale budżetowej – w roku budżetowym 
2014 jest to kwota 200.000,00 zł. Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu 
Gminy Lutomiersk, Plac Jana Pawła II 11, w Sekretariacie - pokój nr 17, w go-
dzinach pracy urzędu - od godziny 7:30 do 15:30.

Wysokość dotacji wynosi 3.000,00 zł, jednak nie więcej niż 70% całkowitych 
kosztów inwestycji. O udzieleniu dotacji decyduje kolejność wpływu komplet-
nych wniosków do Urzędu Gminy Lutomiersk.

Formularze wniosku do pobrania na stronie internetowej Gminy Lutomiersk 
– www.lutomiersk.pl w zakładce Aktualności lub w siedzibie urzędu pok. 12.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z „Regulaminem udzielania 
dotacji celowej z budżetu Gminy Lutomiersk na dofinansowanie budowy przy-
domowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lutomiersk” zamieszczo-
nym na stronie internetowej www.lutomiersk.pl w zakładce Aktualności.

Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w siedzibie 
urzędu pok. 12 tel. 43 6775011 wew. 116.

INFORMACJA

Wydłużony czas pracy śWietlic
W szkołach podstaWoWych

Wójt Gminy Lutomiersk informuje, iż od dnia 1 września 2014 r. świetlice 
szkolne w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku, Szkole Podsta-
wowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu i Szkole Podstawowej im. Adama 
Mickiewicza w Szydłowie będą pracowały do godziny 17-ej. Wszelkich infor-
macji na temat dłuższego pobytu uczniów na świetlicy udzielają dyrektorzy 
szkół. 

1.) Do prac porządkowych i utrzymaniowych na drogach gminnych zakupiono:
- łyżkę trapezową do koparki TEREX;
- szybkozłącze do koparki ( w/w poz. za łączną kwotę 9.840,-zł);
- podkaszarkę do trawy za kwotę 3.199,-zł;
- piłę do cięcia gałęzi marki STHIL za kwotę 1.479,- zł.
2.)  Zakończono dostawę 3.000 ton kruszywa dolomitowego o frakcji od 0 do 

31,5 mm z przeznaczeniem na naprawy dróg gruntowych. Wartość dostawy 
to środki finansowe w wys. 161.700,- zł. Utwardzono odcinek ulicy Polnej 
i Norwida w Kazimierzu oraz drogę o dł. 0,7 km do Kolonii Zdziechów, a także 
drogę Jerwonice – Wandzin na odcinku 0,8 km.

3.) Zakończono prace na zadaniach:
-  „Przebudowa ulicy Krzywej, Krótkiej i Południowej w Kazimierzu” – I etap ul. 

Krzywa na dł. ok. 0,3 km. Wykonawcą robót było przedsiębiorstwo LAMBDAR 
z Łodzi za kwotę 154.585,55 zł. 

-  „Remont nawierzchni placu na działce o nr ewid.318/1 w Czołczynie” przy 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Wykonawcą była firma WŁODAN za kwotę 
20.000,-zł na pow. 285 m2

4.) Wykonano:
-  „Zagospodarowanie działki w Babicach w urządzenia zabawowe” (plac zabaw 

dla dzieci za kwotę 30.930,53 zł );
-  „Zagospodarowanie działki w Puczniewie w urządzenia zabawowe” (plac za-

baw dla dzieci za kwotę 23.767,87 zł);
-  „Zagospodarowanie działki w Malanowie w urządzenia zabawowe” (plac za-

baw dla dzieci za kwotę 28.826,55zł);
-  „Przebudowę drogi Kol. Bechcice – Bechcice” na odcinku ok. 1,3 km. Wyko-

nawcą była firma WŁODAN za kwotę w wys. 279.103,48 zł. 
-  „Przebudowa drogi dojazdowej w Lutomiersku o nr ewid. 674”- modernizacja 

dróg dojazdowych do gruntów rolnych ul. Słonecznana dł. ok. 0,4 km. Pla-
nowana realizacja zadania przez firmę WŁODAN za kwotę 134.081,44 zł do 
dnia 31 lipca br. Na w/w zadanie gmina ubiega się o dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi. 

5.)  Zakończono „Przebudowę odcinka chodnika w Malanowie na pow. 656,75 
m2 (II etap) przez firmę STACH - BRUK z Piorunówka. Wartość wykonanego 
zadania stanowi kwota 92.500,-zł.

6.)  W m-ącu czerwcu br. zakończono prace montażowe na zadaniu „Zagospoda-
rowanie działki w Kazimierzu w urządzenia sportowe – siłownia napowietrz-
na”. Wykonawcą była firma z Torunia PPHU ZAMA Maciej Zagórski za kwotę 
19.434,-zł.

7.)  Zakończono roboty budowlane na zadaniu „Przebudowa nawierzchni działki 
przed budynkiem komunalnym na działce 306/6 w Szydłowie”. Wykonaw-
cą była firma WŁODAN z Porszewic; wartość robót stanowi kwota w wys. 
47.700,-zł.

8.)  Opracowano operat wodno- prawny na odprowadzenie ścieków deszczo-
wych z ulicy Kilińskiego do wlotu w ulicę Łęgową w Lutomiersku, niezbęd-
ny do uzyskania pozwolenia wodno- prawnego ze Starostwa Powiatowego 
w Pabianicach.

9.)  W celu zgłoszenia robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Pa-
bianicach Punkt przyjęć w Konstantynowie Ł. została złożona dokumenta-
cja projektowa przebudowy dróg gminnych w ramach zadania: „Budowa 
odwodnienia terenu w rejonie ulic : Ogrodowej i Szkolnej we Wrzącej oraz 
Przełajowej i Kwiatowej w Lutomiersku”.

10.)  Zakończono remont drogi powiatowej na odcinku 2km (granica pow. zgier-
skiego w kierunku miejscowości Babice) od drogi wojewódzkiej nr 710 
do granic powiatu zgierskiego (Lutomiersk-Aleksandrów Ł.). Gmina Luto-
miersk uczestniczy w zadaniu, udzielając dotacji Powiatowi Pabianickie-
muw wys. 294 tys. zł.

Gospodarka drogowa

LATEM w GMINIE 
LUTOMIERSK bEZPIECZNIEj!
5 czerwca 2014 r. Wójt Gminy Lutomiersk podpisał z Komendantem Powia-

towym Policji w Pabianicach porozumienie, na podstawie którego strony po-
stanowiły zwiększyć ilość patroli prewencyjnych w Gminie Lutomiersk w okre-
sie letnim poprzez uruchomienie od dnia 25 czerwca 2014 r. systemu służb 
ponadnormatywnych. W terminie od 25.06.2014 r. do 30 września 2014 r. na 
trenie naszej Gminy będzie pracować zwiększona liczba patroli prewencyjnych 
policji. Celem porozumienia jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gmi-
ny Lutomiersk. Na mocy porozumienia Gmina zobowiązuję się przekazać środ-
ki finansowe w kwocie 10000, 00 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji 
w Łodzi z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnor-
matywnych.
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Na 100-lecie OSP do Kazimierza przybyli zaproszeni goście, 5 zaprzyjaźnionych 
jednostek OSP z gmin ościennych oraz 19 jednostek straży pożarnych z terenu gmi-
ny Lutomiersk. 

W sobotę 3 maja br. druhowie zebrali się przed strażnicą OSP Kazimierz. O godz. 
10:45 przemaszerowli do Kościoła Parafialnego w Kazimierzu na uroczystą mszę 
świętą, którą koncelebrował ks. arcybiskup Janusz Bolonek, ks. Kanonik Marek 
Kowalski i ks. Andrzej Chmielecki proboszcz parafii Kazimierz. Celebrze przewod-
niczył ks. arcybiskup.

Po mszy św. dowódca uroczystości dh Zdzisław Sromecki wprowadził orkiestrę, 
poczty sztandarowe i pluton strażaków na plac uroczystości. Tutaj dowódca uro-
czystości Dh Zdzisław Sromecki złożył raport dh Mieczysławowi Serwie Sekretarzo-
wi Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łodzi. Podnie-
siono flagę na maszt. 

Minutą ciszy uczczono pamięć druhen i druhów, którzy odeszli na wieczną war-
tę. Następnie powitano władze i zebranych gości. Dh Piotr Szydłowski odczytał 
historię OSP Kazimierz. 

W kolejnym punkcie programu goście honorowi odsłonili tablicę pamiątkową 
upamiętniającą obchody 100-lecia, księża ją poświęcili, a delegacja złożyła kwiaty.

Medal Honorowy- Zasłużony dla Gminy Lutomiersk przyznano OSP Kazimierz 
Uchwałą Rady Gminy Lutomiersk. Medal wręczyli przedstawicielom jednostki Pan 

Tadeusz Borkowski Wójt Gminy Lutomiersk i Pan Tadeusz Rychlik Przewodniczący 
Rady Gminy Lutomiersk.

Następnie druhom z OSP Kazimierz wręczone zostały odznaczenia resortowe.
Złotym Znakiem Związku odznaczona została OSP Kazimierz. Aktu dekoracji 

sztandaru dokonał dh Mieczysław Serwa Sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego Związku OSP RP w Łodzi i mł. bryg. Andrzej Bohdanowicz Komendant Powia-
towej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach.

Złotym Znakiem Związku odznaczony został dh Ryszard Czołczyński, a Medalem 
Honorowym im. Bolesława Homicza dh Zygmunt Czołczyński.

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: druhowie: Ks. Andrzej Chmie-
lecki, Sławomir Duszyński, Michał Śmiałkowski i Włodzimierz Grabarczyk.

Srebrnymi Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa uhonorowani zostali : Piotr 
Wilichowski, Piotr Szydłowski, Marcin Marczak, Eugeniusz Białasiński, Grzegorz 
Woskowicz i Krzysztof Wiśniewski.

Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono dh Sławomira Sęcz-
kowskiego.

Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali druhowie: Michał Walczak, Maciej Milec-
ki, Emil Czechowicz, Bogdan Paczkowski i Stanisław Woskowicz.

Odznaczenia powyższe wręczali : dh Mieczysław Serwa Sekretarz Zarządu Od-
działu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Łodzi i mł. brygadier Andrzej Bohdano-
wicz Komendant Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach

Odznakami „ Za wysługę lat „ odznaczeni zostali druhny i druhowie:
Zygmunt Czołczyński, Ryszard Czołczyński, Włodzimierz Grabarczyk,Roman Mi-

lecki, Piotr Wilichowski, Sławomir Duszyński, Piotr Szydłowski, Eugeniusz Biała-
siński, Tadeusz Borkowski, Ks. Andrzej Chmielecki, Stanisław Woskowicz, Michał 
Śmiałkowski, Grzegorz Woskowicz, Marcin Marczak, Krzysztof Wiśniewski ,Michał 
Walczak, Anna Bilska, Natalia Kochan, Sławomir Sęczkowski.

Odznaki wręczyli: Pan Tadeusz Borkowski Wójt Gminy Lutomiersk, dh Jerzy 
Paczkowski wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pabianicach 
i dh Tadeusz Nowak Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP w Lutomiersku.

Za wspieranie działalności strażackiej i OSP Kazimierz Prezydium Zarządu tejże 
jednostki Statuetką Okolicznościową uhonorowało Pana Tadeusza Borkowskiego 
Wójta Gminy Lutomiersk i Pana Tadeusza Rychlika Przewodniczącego Rady Gminy 
Lutomiersk.

Do druhów strażaków OSP Kazimierz kierowane były słowa podziękowania 
i uznania za pełną poświęcenia służbę i działalność społeczną wobec drugiego 
człowieka i Ojczyzny .

Listy gratulacyjne i życzenia składali:
Ks. arcybiskup Janusz Bolonek
Ks. kanonik Marek Kowalski
Ks. Andrzej Chmielecki
Przedstawiciel Marszałka Województwa Łódzkiego
Druh Mieczysław Serwa sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku 

OSP RP w Łodzi,
Mł. bryg. Andrzej Bohdanowicz Komendant Powiatowy PSP w Pabianicach
Pan Krzysztof Pacholak radny Powiatu Pabianickiego,
Pan Piotr Zacharski zastępca Komendanta Powiatowej Komendy Policji  w Pa-

bianicach,
Pan Tadeusz Borkowski Wójt Gminy Lutomiersk,
Pan Tadeusz Rychlik Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk
Dh Tadeusz Nowak prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lu-

tomiersku.
Fotorelacja na str. 4.

Historia Kazimierza nad Nerem
Pierwsza wzmianka o Kazimierzu pochodzi z 1261 r.  i dotyczy odbytego 6 lutego 

zjazdu dzielnicowego książąt: kujawskiego i łęczyckiego – Kazimierza Konradowica, 
jego syna Ziemomysława i licznych dostojników.

W Kazimierzu znajdują się: Kościół i cmentarz parafialny, Szkoła Podstawowa 
im Marii Konopnickiej, Ośrodek Zdrowia, apteka, Ochotnicza Straż Pożarna, liczne 
sklepy a także inne punkty usługowe.  

WAŻNIEJSZE DATY Z HISTORII KAZIMIERZA:
Przed 1288 r. – Kazimierzowi nadano prawa miejskie
1426 – Władysław Jagiełło nadaje osadzie przywilej na dwa jarmarki
1475 – okolice Kazimierza nawiedza plaga nieznanej dotychczas w Polsce sza-

rańczy
1661 – Kazimierz przechodzi do dóbr królewskich
1668 – Jan Kazimierz nadaje miasteczku dwa jarmarki

1723 – Król August II nadaje Kazimierzowi cztery jarmarki.
1792 – w czasie rozbioru Kazimierz wraz z ziemią łęczycką zostaje dołączony 

do Prus
1807 – Kazimierz zostaje włączony do nowo utworzonego księstwa Warszaw-

skiego
1807 – Kazimierz zostaje zniszczony podczas przemarszu wojsk napoleońskich
1870 – Kazimierz traci prawa miejskie i zostaje włączony do gminy Babice, jako 

osada miejska, z sołtysem na czele
6 VII 1930 – biskup Antonii Szlagowski konsekruje kościół w Kazimierzu
1934 - nad Nerem odnaleziono cmentarzysko sprzed 2-3 tysięcy lat
1939 r. po przegranej bitwie nad Wartą, 31 Pułk Strzelców Kaniowskich zajął 

kolejną linię obronną wzdłuż Neru. Poległych żołnierzy polskich pochowano na 
miejscowym cmentarzu.

100-lecie OSP Kazimierz
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DZIEŃ DZIECKA 2014
Jak przystało na świętowanie Dnia Dziecka Gminny Ośrodek Kultury wypełnił się po brzegi dziećmi ze szkół podstawowych naszej gminy. Wspólne tańce przy najnow-

szych przebojach , śpiewy i zabawy z kolorowymi rekwizytami prowadzone przez Ulę Pakułę rozgrzały wszystkich i wprowadziły w radosny prawie wakacyjny nastrój. Po 
wspólnej zabawie, tradycyjnie dla każdego czekał mały upominek.  Fotorelacja na str. 6

II Turniej Drużyn
24 maja 2014 roku odbył się II Turniej Dzikich Drużyn na Orliku w Lutomiersku. 

W zawodach uczestniczyło 5 drużyn ze Szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu 
Gminy Lutomiersk. Wspólnie z zawodnikami animatorzy Patryk Kołakowski i Piotr 
Suwald, ustalili zasady rozgrywek systemem każdy z każdym 2x10 min. Zawodnicy 
przybyli z kibicami, więc przez cały czas trwania zawodów na Orliku było naprawdę 
„gorąco”. Wszyscy zachowywali się zgodnie z zasadami „fair play” i dobrej zabawy, 
chociaż niejednokrotnie emocje brały górę. Ostatecznie po wyrównanych me-
czach I miejsce zajęła drużyna: KS Czarni, II miejsce: Galaktyczny Team, III miejsce: 
FC Świry, IV miejsce FC Podwórko, V miejsce: FC Lutek. Mimo zaciętej rywaliza-
cji w zawodach nie były ważne miejsca a możliwość wspólnego spędzania czasu 
i przeżywania pozytywnych emocji. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dy-
plomy, ufundowane przez Gminę Lutomiersk. 

W kwietniu Biblioteka wraz z Kołem Plastycznym Gminnego Ośrodka Kultury 
zorganizowały warsztaty z Quillingu dla dzieci i dorosłych. Jest to technika z rodza-
ju papieroplastyki, służąca do tworzenia ozdób z wąskich pasków papieru zwinię-
tych w kształt sprężyny i odpowiednio uformowanych. Na zajęciach można było 
wykonać kartki świąteczne oraz ozdobne obrazki do ramek. Warsztaty odbyły się 
w pracowni Koła Plastycznego pod okiem instruktorki. Efekty pracy uczestników 
zajęć można podziwiać na www.gok.lutomiersk.pl.

24 kwietnia odbyło się rozstrzygnięcia konkursu literacko-plastycznego „Nasza 
okolica w komiksie” dotyczącego historii, kultury, zabytków na naszej ziemi. Zgło-
szone prace były bardzo różnorodne i pomysłowe.

Miejsca zajęli:
I miejsce Maja Wojtczak
II miejsce Natalia Makowska
III miejsce Dominika Gabrysiak
Nagrodę specjalną otrzymała Aleksandra Zakrzewska
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki oraz pamiątkowe dyplomy, 

wystawę pokonkursową można oglądać w gablotach holu Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Lutomiersku.

Od 8 do 15 maja trwał XI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek z tej okazji w naszej 
Bibliotece odbył się cykl głośnego czytania oraz odwiedziny przedszkolaków.

21 maja w ramach prowadzonego w Bibliotece Dyskusyjnego Klubu Książki, 
gościliśmy autorkę powieści dla młodzieży Barbarę Kosmowską. Na spotkanie zo-
stali zaproszeni uczniowie z Gimnazjum w Lutomiersku. Autorka przybliżyła swoją 
osobę, mówiła o pracy pisarza oraz o swoich książkach, odpowiedziała również na 
pytania zadawane przez uczniów. 

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Promocja czytelnictwa”, realizowane-
go we współpracy z Instytutem Książki i British Council. Celem działalności klubów 
jest aktywizacja czytelników polegająca na wspólnej dyskusji na temat wybranych 
książek, recenzowaniu ich oraz udziału w spotkaniach autorskich. Klub działa w Bi-
bliotece i można się do niego przyłączyć. Więcej informacji na miejscu.

Zapraszamy na nasze strony internetowe www.gok.lutomiersk.pl oraz stronę 
katalogu księgozbioru www.lutomiersk-gok.sowwwa.pl.

Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku

WIADOMOŚCILUTOMIERSKIE

INFORMACYJNY BIULETYN SAMORZĄDOWY

czerwiec 2014Strona 5



D
Z

IE
Ń

 D
Z

IE
CK

A
 2

01
4

WIADOMOŚCILUTOMIERSKIE

INFORMACYJNY BIULETYN SAMORZĄDOWY

czerwiec 2014Strona 6



Obchody rocznicowe 
Konstytucji 3-go Maja
O godzinie 9.00 złożone zostały wiązanki kwiatów w miejscach pamięci na 

terenie Gminy Lutomiersk. Msza Święta w intencji Ojczyzny została odprawiona 
o godz. 10.00 w Kościele Parafialnym w Lutomiersku. Po jej zakończeniu, pocz-
ty sztandarowe, władze samorządowe, dzieci i młodzież ze szkół z terenu Gminy 
Lutomiersk, zaproszeni goście oraz mieszkańcy przeszli ulicami Lutomierska do 
Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie odbyła się część artystyczna. Okolicznościowy 
program artystyczny z okazji święta Konstytucji 3-go przygotowała młodzież ze 
Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku. 

Majówka z Polską
Na początku maja obchodziliśmy ważne święta. Oprócz Dnia Flagi Rzeczypo-

spolitej Polskiej i Święta Konstytucji 3-go Maja świętowaliśmy również 10 rocznicę 
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Dni wolne od pracy i szkoły były wspa-
niałą okazją, żeby zamanifestować patriotyzm i dumę z polskich barw narodowych 
i polskich sukcesów. Mamy wielkie szczęście żyć w kraju wolnym i demokratycz-
nym. 4 czerwca minęło 25 lat od pierwszych w powojennej Polsce częściowo wol-
nych wyborów. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku z radością włą-
czyli się w obchody świąt majowych w naszej miejscowości. Uroczystość rozpoczę-
ła się mszą świętą w intencji Ojczyzny. Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości 
przeszli do sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie po odegraniu 
hymnu państwowego obejrzeli występ artystyczny w wykonaniu uczniów naszej 
szkoły. Wzniosłą atmosferę wprowadził staropolski polonez zatańczony przez 
czwartoklasistów. Uznaliśmy, że w majowe święta warto porozmawiać o demo-
kracji, więc zaprosiliśmy mieszkańców Lutomierska na wycieczkę po świecie wy-
borów, prezydentów, premierów i królów. Przypomnieliśmy widzom, że bycie oby-
watelem państwa oznacza posiadanie określonych praw i obowiązków. Na koniec 
zastanawialiśmy się, jakie cechy i umiejętności powinien posiadać dobry obywatel 
oraz jaki pożytek przynosi zaangażowanie się w sprawy publiczne. 

Uroczystość przygotowali uczniowie klas 4 – 6 pod kierunkiem: pani Joanny 
Dziewierskiej, pani Renaty Wyrębskiej, pani Agnieszki Sobczak, pani Agaty Świstek, 
pana Grzegorza Chobota i pani Izabeli Grabarczyk. Oprawą plastyczną uroczystości 
zajęła się pani Mirosława Łykowska.   Agnieszka Sobczak

W sobotę i niedzielę 21-22 czerwca z okazji święta gminy Lutomiersk,  można 
było uczestniczyć  w rozgrywkach piłkarskich, II Biegu ulicznym, zobaczyć występy 
artystyczne dzieci i młodzieży ze Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum  „Koncert 
Dzieci – Rodzicom”. Ponadto o godz. 19.00 z okazji corocznych obchodów Dni Lu-
tomierska uczniowie m.in. Gimnazjum im. L. Czarnego  zaprezentowali program 
słowno-muzyczny z patronem w tle, ponieważ wydarzenie było szczególne- 740 
rocznica nadania Lutomierskowi praw miejskich przez księcia sieradzkiego Leszka 
Czarnego.

W II Biegu ulicznym wzięło udział około 140 osób. 
W grupie Szkół Podstawowych:
 I miejsce zajął Kacper Bartosiak
II miejsce Bartosz Cieślak
III miejsce Radek Chojczak
W grupie Gimnazjum:
I miejsce Jakub Szczepaniak
II miejsce Maciej Paczesny
III miejsce Jan Suwald
W grupie „Seniorzy”
I miejsce Tomasz Osmulski
II miejsce Leszek Marcinkiewicz
III miejsce Krzysztof Krygier
Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe medale,  a  zwycięzcą  wręczo-

no bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe.

W Turnieju Seniorów w Piłce Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy 
Lutomiersk walczyło osiem drużyn. I miejsce zajęła drużyna „Młodzi Biznesmeni”,  
II miejsce „YARO TEAM”, III miejsce Kazimierz. Pierwszy dzień Dni Lutomierska zo-
stał zakończony koncertem zespołu „Rezerwat” oraz Casanova. 

W niedzielę 22 czerwca o godzinie 16.00 Wójt Gminy Lutomiersk Tadeusz Bor-
kowski powitał zaproszonych gości oraz wszystkich, którzy uczestniczyli w drugim 
dniu święta gminy. Następnie na scenie wystąpił Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca 
„LUTOMIERZACZKI”, „ORKIESTRA DĘTA  GOK w LUTOMIERSKU”, zespół folklory-
styczny „SZYCHA”, zespół dixielandowy „ DIXIE LUTEK”. O godz. 18.00   nastąpił  
pokaz tańca nowoczesnego „HIP – HOP I BREAK DANCE”. W dalszej kolejności 
wystąpił   zespół „LIZA i  Cygańskie Gwiazdy” oraz „CZADOWE GITARY”. Podczas 
Koncertu zespołu  „BOYS”   można było usłyszeć ich największe przeboje. Dni Lu-
tomierska zostały zakończone występem  zespołu „ FANTASTIC”. Fotorelacja z Dni 
Lutomierska na okładce gazety oraz stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Lutomiersku.

DNI LUTOMIERSKA
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7 czerwca 2014 r. KGW w Mirosławicach świętowało jubileusz 50 – lecia 
swojej działalności społeczno – statutowej w KR i ich związkach. W spra-
wozdaniu 50 – letniej działalności Pani Przew. KGW Małgorzata Pintera 
wspomniała pierwszych założycieli K.R i KGW w Mirosławicach i przedsta-
wiła cały dorobek KGW dla dobra wszystkich mieszkańców. Przew. Gm. Zw. 
Roln. Kółek i Org. Roln. W Lutomiersku – Grażyna Paczkowska podziękowała 
wszystkim członkom za aktywność społeczno – zawodową, za niestrudzoną 
i ofiarną pracę na rzecz swojego środowiska i rodziny wiejskiej. Przew. G. 
Paczkowska wręczyła członkiniom statuetkę, medale pamiątkowe, dyplomy, 
listy gratulacyjne. Serdeczne słowa uznania i podziękowania wyraził Pan 
Wójt Gm. Lutomiersk Tadeusz Borkowski oraz Przew. Rady Gminy w Luto-
miersku  Tadeusz Rychlik. Serdeczne podziękowania dla wszystkich członkiń 
wyrazili również zaproszeni goście: Pani V-ce Starosta Irena Grenda i radny 
powiatu pabianickiego Krzysztof Pacholak, Dyr. Biura Rej. Zw. Roln. Kółek 
i Org. Roln w Sieradzu – Stefan Majchrzak, Dyr. Domu Kultury w Konstan-
tynowie Ł. – Andrzej Cieślik, Komendant Policji -  Ryszard Krawczyk, V- ce 
Przew. Rady Miasta i Gm. w Konstantynowie Ł. Pani Małgorzata Rusek. Na-
stępnie nastąpiło poświęcenie i odsłonięcie tablicy pamiątkowej.
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Festyn szkolny ,,Szkoła dzieciom 2014’’ 
w Szkole Podstawowej w Kazimierzu

Dnia 31 maja na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej 
po raz kolejny odbył się festyn pt.: ,,Szkoła Dzieciom 2014’’, zorganizowany przez 
Radę Rodziców, dyrektora szkoły i nauczycieli. Na początku imprezy pani dyrektor 
Anna Skępska powitała wszystkich uczestników i podziękowała sponsorom za hoj-
ność i zrozumienie potrzeb szkoły. W dalszej części uczestnicy festynu podziwiali 
występy wokalne i taneczne uczniów. Zaprezentowały się też koła zainteresowań, 
które funkcjonują w szkole. Dla najmłodszych uczestników festynu przygotowa-
no wiele atrakcji min. dmuchaną zjeżdżalnię, skocznię. Dużym zainteresowaniem 
dzieci cieszyły się przejażdżki na koniu. Starsze dzieci  i ojcowie uczniów wzięli 
udział w rodzinnym turnieju sportowym. Atrakcję dla wszystkich zgromadzonych 
stanowił pokaz umiejętności druhów z OSP Kazimierz. Uczestnicy festynu chętnie 
posilali się potrawami z grilla przygotowanymi według tradycyjnych przepisów i 
wiejskim chlebem ze smalcem. Kosztowali ciasta z domowych wypieków. Dużym 
zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa, w której każdy los wygrywał. O go-
dzinie 19.30 wylosowano nagrody główne: dwa tablety, wentylator, rower górski 
oraz komplet foteli. Wspólnemu biesiadowaniu sprzyjała przyjazna, miła atmosfe-
ra, jaką wytworzyli uczestnicy festynu. Całkowity dochód z imprezy został przezna-
czony na potrzeby szkoły w Kazimierzu.

.

Podsumowanie pracy dydaktyczno – 
wychowawczej w Szkole Podstawowej 

im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu

Minął kolejny rok nauki w Szkole Podstawowej w Kazimierzu. Uczniowie udali 
się na zasłużony wypoczynek wakacyjny. Wielu z nich ze świadectwami z czerwo-
nym paskiem, nagrodami za 100% frekwencję, pracę na rzecz szkoły, w Samorzą-
dzie Uczniowskim, sklepiku, bibliotece opuściło na czas kanikuły mury szkolne. 
Dyrekcja i nauczyciele, jak każdego roku zapewnili uczniom wszechstronny rozwój 
psycho - fizyczny. Dla wszystkich chętnych dziewcząt i chłopców zorganizowano 
pozalekcyjne zajęcia ogólno -  rozwojowe i sportowe. Oprócz tężyzny ciała ucznio-
wie rozwijali swoje zainteresowania i poszerzali wiedzę. Z zapałem uczestniczyli 
w kołach zainteresowań. Uczniowie nabywali nowe doświadczenia, przydatne 
w późniejszym życiu społeczno – kulturowym pełniąc różnorodne funkcje w sa-
morządzie szkolnym, pracując w sklepiku szkolnym i bibliotece, tworząc asystę 
kościelną. Uczniowie zorganizowali wspólnie z opiekunami PCK i Samorządu 
Uczniowskiego wiele akcji charytatywnych i imprez okolicznościowych. Z ogrom-
nym zapałem przygotowywali uroczystości klasowe, a także wpisane w tradycję 
uroczystości szkolne (Wigilia szkolna, Święto Patrona Szkoły, Dzień Babci i Dziad-
ka), w których uczestniczyli zaproszeni goście i rodzice. 

Owocnie układała się praca placówki w Kazimierzu z sąsiadującymi i zaprzyjaź-
nionymi szkołami, w których gościli nasi uczniowie lub podejmowali koleżanki i 
kolegów z innych placówek we własnej szkole. Celem poznania piękna polskiego 
krajobrazu, kultury i tradycji zorganizowano wycieczki krajoznawczo – turystyczne. 
Uczestnicząc w tego typu formach uczniowie uczyli się spędzania wolnego czasu 
aktywnie, rozbudzali ciekawość poznawczą, a także uczyli się szacunku do dziedzic-
twa narodowego i pięknej, polskiej przyrody. Nauczyciele szkoły w Kazimierzu byli 
organizatorami szkolnych i międzyszkolnych konkursów, które wpisały się na stałe 
w tradycję naszej placówki oraz imprez sportowych. Uczniowie chętnie uczestni-
czyli w konkursach i turniejach organizowanych w zaprzyjaźnionych placówkach. 
Wszechstronny rozwój uczniom placówki w Kazimierzu ułatwia wiele różnorod-
nych pomocy dydaktycznych, duża ilość nowoczesnego sprzętu RTV, komputery, 
dobrze wyposażona pracownia multimedialna oraz sprzęt do uprawiania różnego 
rodzaju dyscyplin sportowych. 

Współpraca dyrektora szkoły i nauczycieli z Radą Rodziców, która bardzo chęt-
nie służy pomocą i jest inicjatorem imprez szkolnych przyniosła wymierne korzyści. 
Wspólnym dziełem jest organizowany corocznie festyn szkolny, ,,Szkoła dzieciom’’ 
z którego dochód przeznaczony zostaje na potrzeby szkoły. Prawidłowo przebie-
ga współpraca z Gminnym Domem Kultury w Lutomiersku, który gościł dzieci 
naszej placówki na przedstawieniach i imprezach okolicznościowych i Poradnią 
Psychologiczno – Pedagogiczną w Konstantynowie Łódzkim. Owocnie układała 
się współpraca z Wójtem Gminy, Proboszczem Parafii w Kazimierzu, Radą Gmi-
ny Lutomiersk, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Gminnym Ośrodkiem 
Oświaty w Lutomiersku. Dzieci otrzymały dofinansowanie do wycieczek szkolnych 
z Funduszu Komisji do Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  Dla dzieci po-
trzebujących prowadzone było bezpłatne dożywianie finansowane przez GOPS w 
Lutomiersku. W szkole nie spotyka się aktów przemocy i agresji. Uczniowie chętnie 
uczęszczali na zajęcia, ponieważ w placówce w Kazimierzu panuje miła i przyjazna 
atmosfera. 

Dyrektor szkoły, nauczyciele i raDa roDziców
szkoły PoDstawowej im. marii konoPnickiej w kazimierzu 

skłaDają serDeczne PoDziękowania
Panu mariuszowi Ponińskiemu

za Położenie kostki w ogroDzie DyDaktycznym

PogoDnych i słonecznych wakacji 
obfitujących w niezaPomniane PrzygoDy  
wszystkim nauczycielom i uczniom szkół 

gminy lutomiersk 
życzy Dyrektor i raDa PeDagogiczna 

szkoły PoDstawowej im. marii konoPnickiej w kazimierzu

 jeDynie człowiek wielkiego serca wyciągnie Doń Pomocną Dłoń’’
Dyrektor szkoły, nauczyciele i raDa roDziców

skłaDają serDeczne PoDziękowania
Panu taDeuszowi borkowskiemu – wójtowi gminy lutomiersk,

sPonsorom i Darczyńcom,
którzy wsPomogli szkołę finansowo i materialnie,

Przyczyniając się Do organizacji festynu ,,szkoła Dzieciom 2014’’

Dyrektor szkoły, nauczyciele i raDa roDziców
szkoły PoDstawowej im. marii konoPnickiej w kazimierzu

skłaDają serDeczne PoDziękowania
Druhom z ochotniczej straży Pożarnej w kazimierzu

za Pokaz Pracy strażaków,
zaPrezentowanie możliwości technicznych samochoDów strażackich 

oraz Przewóz Dzieci samochoDem strażackim
PoDczas festynu ,,szkoła Dzieciom 2014’’

Dyrektor szkoły, nauczyciele i raDa roDziców
szkoły PoDstawowej im. marii konoPnickiej w kazimierzu 

skłaDają serDeczne PoDziękowania
Państwu katarzynie i aDamowi frankowskim

właścicielom firmy kaPilar
za wykonanie termometru zewnętrznego i montaż na buDynku szkoły.

termometr zamontowany na buDynku szkoły w kazimierzu 
mierzy 2m 60cm i jest Drugim co Do Długości termometrem w Polsce
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III MIĘDZYSZKOLNA OLIMPIADA JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO „EXAM” 

w Szkole Podstawowej w Szydłowie

23 kwietnia 2014 roku w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Szy-
dłowie odbyła się trzecia edycja Międzyszkolnej Olimpiady Języka Angielskiego 
„Exam”, zorganizowana przez nauczyciela języka angielskiego panią Annę Gawron.

Oprócz gospodarzy, w konkursie wzięli udział zaproszeni uczestnicy z zaprzyjaź-
nionych szkół podstawowych z Kazimierza i Lutomierska wraz z opiekunkami p. 
Anną Pieprzowską i p. Barbarą Świstek.

Do konkursu przystąpili uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych.
W rywalizacji wzięło udział łącznie 17 uczestników (zabrakło jednego uczestni-

ka, który, niestety, się rozchorował).

Naszą szkołę godnie reprezentowali:
- Wiktoria Mościcka, Igor Nowak (kl. IV)
- Julia Szkudlarek, Klaudia Antczak (kl. V)
- Martyna Wojtczak, Maja Wojtczak (kl. VI)
Celem olimpiady było rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowań językiem 

angielskim, motywowanie do nauki języka angielskiego, rozwijanie indywidual-
nych uzdolnień uczniów, wspomaganie umiejętności stosowania wiedzy w prak-
tyce oraz danie uczniom możliwości porównania swoich umiejętności językowych 
z innymi uczniami.

Olimpiada została zorganizowana na trzech poziomach trudności dla poszcze-
gólnych klas, zgodnie z wymaganiami programowymi. Uczestnicy zmagali się z za-
daniami w rozumieniu tekstu czytanego, gramatyce i słownictwie.

Jury olimpiady w składzie: p. Anna Gawron, p. Barbara Świstek, p. Anna Pie-
przowska wyłoniło zwycięzców. Wszyscy uczestnicy wykazali się ogromną wiedzą 
z języka angielskiego. Wśród najlepszych z najlepszych na podium stanęli:

W kategorii klas czwartych zwyciężyli: 
1. Michał Mielczarek (SP Lutomiersk)
2. Wiktoria Mościcka (SP Szydłów)
3. Julia Dargiel ( SP. Kazimierz )
Wśród klas piątych najlepsi byli:
1. Amelia Janiak (SP Lutomiersk)
2. Tomasz Paczkowski (SP Kazimierz)
3. Rafał Czajczyński (SP Lutomiersk)
Z klas szóstych na podium stanęli:
1. Mateusz Juszczykowski (SP Lutomiersk)
2. Maja Wojtczak (SP Szydłów)
3. Martyna Wojtczak (SP Szydłów)
Zwycięzcy olimpiady otrzymali dyplomy i nagrody, pozostali uczestnicy dyplo-

my. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz dziękujemy wszystkim pozostałym 
uczestnikom za wzięcie udziału w konkursie. Zapraszamy za rok !

Opracowała Anna Gawron

SP Szydłów Radość KANONIZACJI…

Wielkim przeżyciem dla dzieci, nauczycieli i wszystkich pracowników naszej 
Szkoły był czas radosnego oczekiwania na kanonizację Ojca świętego Jana XXIII 
i Jana Pawła II. Dzieci na katechezach zapoznawały się bliżej z ich życiem. Pogłę-
biały swoje wiadomości poprzez udział w konkursie szkolnym i archidiecezjalnym. 

W czasie poprzedzającym samą uroczystość kanonizacji 24 kwietnia 2014 prze-
żyliśmy w szkole przygotowany uroczysty APEL, podczas którego dzieci starały się 

ukazać wskazania Ojca Świętego Jana Pawła II. To On świadectwem własnego życia 
i nauczania pokazywał, jak mamy iść do nieba, ku świętości. Rolę Ojca Świętego 
pięknie odegrał uczeń klasy I Masymilian Stach. Przekazywał słowa Papieża:

„Nie rób nigdy nic byle jak, 
Powierzone ci zadania
Tak wykonuj, jakby Pan Bóg
Dał ci je do wykonania.

Ufaj Bogu, módl się, pracuj,
Kochaj ludzi, życie z rana, 
Pochyl się nad słabościami, 
Świętość twoja murowana!”. 
Wszyscy też radośnie śpiewaliśmy : „Janie Pawle Uśmiechnięty
      Jesteś wielki
      Jesteś ŚWIĘTY!”.

Dzisiaj trwamy w atmosferze radości i dziękczynienia za całe dzieło ŚWIĘTEGO 
OJCA JANA PAWŁA II. Oby nam się udawało żyć tak, jak uczył.  s. Zofia

SP Szydłów BÓG – HONOR – OJCZYZNA

5 maja w naszej szkole odbyła się akademia z okazji dnia Uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja, która przybrała formę sejmiku. Uczniowie z klasy VI przygotowali 
krótkie przedstawienie, w czasie którego tłumaczyli, czym i po co jest konstytucja. 
Dwie uczennice wyrecytowały również piękny wiersz Wisławy Szymborskiej pt. 
„Gawęda o miłości do ziemi ojczystej”. 

Pojawiła się także scena, w której posłowie przyszli do króla, prosząc o pod-
pisanie dokumentu zawierającego konstytucję. Następnie na środku sali pojawili 
się uczniowie trzymający w rękach transparenty z napisami: OJCZYZNA, WIARA, 
NADZIEJA i wytłumaczyli widowni, jakie znaczenie niosą one dla nas – Polaków. 
Patriotyczne treści zostały uzupełnione piosenkami. Uczniowie za trud włożony 
w przygotowanie tego przedstawienia otrzymali gromkie brawa.

Dominika Gabrysiak, uczennica klasy 6

WIADOMOŚCILUTOMIERSKIE

INFORMACYJNY BIULETYN SAMORZĄDOWY

czerwiec 2014Strona 10



Mówię agresji: „Nie!” – prace uczniów 
ze SP im. A. Mickiewicza w Szydłowie

Na lekcjach języka polskiego w klasie VI cykl zajęć został poświęcony 
problemowi agresji. Na koniec uczniowie mieli za zadanie zredagować i wygłosić 
mowę skierowana do rówieśników, w której przedstawili własne przemyślenia 
dotyczące właściwej postawy wobec przemocy obecnej zwłaszcza w środowisku 
szkolnym. Oto wybrane teksty.

Koleżanki i Koledzy!
Dziś chciałabym poruszyć temat dotyczący agresji. W dzisiejszych czasach spo-

tykamy się z tym problemem w różnych sytuacjach bardzo często. Niestety agresja 
jest także obecna w szkole. Jej przyczyny wśród uczniów są różne. Nie jest ona 
dobrym rozwiązaniem – pamiętajmy! Zarówno znęcanie fizyczne jak i psychiczne 
jest złe. Wielu z nas jest świadkiem agresji, a co robimy? Nic! Przechodzimy obok 
aktów przemocy, myśląc: „To nie mój problem, niech radzi sobie sama/sam.”. Co 
świadczy o nas taka postawa? Oczywiście dajemy dowód, że jesteśmy tchórzami 
i chowamy głowę w piasek. Nie zastanawiamy się, co dana osoba właśnie czuje. 
Nie reagujemy na przejawy zła. Łatwiej jest przecież udawać, że się niczego nie 
widzi.

Kiedy zobaczymy sytuację, że ktoś znęca się nad drugą osobą, wymusza pie-
niądze, przezywa, obgaduje, ośmiesza, grozi, kopie, bije, popycha, powinniśmy 
natychmiast zareagować! Powinniśmy podejść i pomóc lub zawiadomić kogoś 
dorosłego! 

A gdy my krzywdzimy kogoś innego, powinniśmy zastanowić się: „Czy to mi 
przyniesie jakąś korzyść i da szczęście?” Nie warto komuś sprawiać ból, lepiej roz-
wiązać problem za pomocą rozmowy. Kiedy kogoś krzywdzimy, pokazujemy jacy 
jesteśmy słabi, bo nie potrafimy poradzić sobie z naszymi problemami i emocjami.

Więc apeluję: „Powiedzmy agresji NIE!”.                       Dominika Gabrysiak kl. VI

Drogie Koleżanki i Koledzy!
Jak wiecie, w dzisiejszym świecie łatwo jest paść ofiarą agresji. Jednak wie-

lu z nas, gdy jest świadkiem takiego zdarzenia, boi się wyciągnąć rękę, pomóc. 
Chciałbym Wam uświadomić, że gdy jesteśmy świadkami przemocy fizycznej, czy 
też psychicznej, naprawdę warto zareagować! Nie możemy przechodzić obojętnie 
wobec zła! Przykładem może być szkoła. W czasie przerw nieraz widzimy znęcanie 
się nad młodszymi, niewinnymi osobami. Spotykamy się z wyłudzaniem pieniędzy, 
obrażaniem, popychaniem, kopaniem, a jednak odchodzimy, udajemy, że nic złe-
go się nie dzieje. Ktoś potrzebuje pomocy, a my co na to? „Jakby chciał pomocy, 
to by poprosił " - tak wiele osób traktuje sytuację! Musimy sobie uświadomić, iż 
zachowania agresywne mogą zakończyć się tragicznie. Dopiero wtedy zaczynamy 
myśleć racjonalnie. 

Często się zdarza, że najtrafniej powagę sytuacji zaczynamy rozumieć dopiero 
wtedy, gdy sami znajdziemy się na miejscu poszkodowanego. Wtedy dociera do 
nas to, że bycie ofiarą jest aktem napaści na nasze poczucie bezpieczeństwa, po-
czucie własnej wartości. 

Myślę, że każdy z Was zastanowi się nad tą sprawą, a później wyciągnie odpowied-
nie wnioski dla siebie. Jeżeli będziemy reagować na przejawy agresji, przeciwstawimy 
się takim aktom, świat wokół nas będzie lepszy.               Jarosław Wierzbowski kl. VI

Ach , co to był za występ 
Gimnazjum Lutomiersk

Mieszkańcy Lutomierska, rodzice gimnazjalistów, nauczyciele i wszyscy 
przybyli goście na długo zapamiętają 21 czerwca 2014r. Tego dnia o godz. 19 z 
okazji corocznych obchodów Dni Lutomierska uczniowie Gimnazjum im. L. Czar-
nego  zaprezentowali program słowno- muzyczny z patronem w tle. Dlaczego z 
patronem w tle? Ponieważ wydarzenie było szczególne- 740 rocznica nadania Lu-
tomierskowi praw miejskich przez księcia sieradzkiego Leszka Czarnego. 

Program rozpoczął się od wystąpienia Herolda- Mateusza Witaszewskiego, któ-
ry oznajmił publice, iż za chwilę książę sieradzki Leszek Czarny zaszczyci Lutomie-
rzan swoją obecnością, aby pod koniec biesiady nadać grodowi prawa miejskie. W 
osadzie zawrzało. Każdy coś przygotował i chciał pokazać się z jak najlepszej strony. 
Mężczyźni wspaniały popis walk rycerskich. 

W rolę wojowników wcielili się: Jakub Stolarz,Patryk Urbaniak, Mateusz Wi-
taszewski, Adam Łopatecki, Bartłomiej Woźniak i Wojciech Pluta. Na tle utworu 
wykonywanego przez gregorian dzielnie operowali mieczami i tarczami, by następ-
nie w zwolnionym tempie pokazać ruchy i mimikę twarzy walczących. Kobiety nie-
ziemsko śpiewały: „Laleczkę z saskiej porcelany” Daria Skórzewska oraz „Halleluja” 
w duecie z Magdaleną Mendelak. 

Pojawił się też „rodzynek”- przepiękny głos i wielkie odkrycie- Mateusz Wita-
szewski w utworze z repertuaru G. Tarasiuk „Niedorosła miłość”.Całość uzupełnia-
ła subtelna recytacja. Delikatna i wrażliwa Justyna Ulewicz dała wskazówki temu, 
który chciałby ją pokochać. Na to śmiałe wyznanie odpowiedział jednoznacznie, 
słowami z przepięknego liryku A. Mickiewicza, Adam Łopatecki wyznając dyskret-
ne „..kocham cię..”. Zupełnie inną parę stworzyli Alicja Frank i Emil Łapka, który ze 

zniecierpliwieniem w głosie błagał”.. mów do mnie jeszcze..”. Niestety wybranka 
jego serca na oczach tłumu, wrzeszcząc „ludzie on zwariował „,uciekła ze sceny. Po 
walce, śpiewie i recytacji przyszedł czas na niezwykły taniec. Inspiracją był utwór P. 
Rubika do nieśmiertelnego, najpiękniejszego i najpotężniejszego w swej wymowie 
„Hymnu o miłości” św. Pawła. 

Wykonało go w profesjonalny sposób 12 dziewcząt. Po biesiadzie nadeszła pora 
na wystąpienie Leszka Czarnego- wyrazisty głos Piotra Roźnieckiego i jego urokliwy 
orszak Barbarę Zych, i Julię Rombel- obwieszczającego wszem i wobec, iż na mocy 
przywileju uniejowskiego nadaje Lutomierskowi prawa miejskie. 

Działo się to wszystko w roku 1274, a dzięki gimnazjalistom współcześni mogli 
poznać kartę historii naszej małej ojczyzny.Od tamtego czasu minęły wieki. Luto-
miersk pięknieje i rozwija się. Wraz z nim młodzi ludzie,uczący się w pielęgnującym 
tradycję i ideały gimnazjum, którzy w przyszłości będą pełnoprawnymi mieszkańcy 
gminy i swoje dzieci nauczą tego, co wynieśli z murów naszej szkoły.

Wyjazdy edukacyjne naszych gimnazjalistów

Zajęcia edukacyjne w toruńskim Planetarium.
29 kwietnia uczniowie uczestniczący w zajęciach Koła zainteresowań zwiększa-

jącego kompetencje naukowo-techniczne z fizyki wzięli udział w wyjeździe edu-
kacyjnym do Torunia. To właśnie tam pogłębiali swoją wiedzę dotyczącą głównie 
astronomii. 

W Planetarium obejrzeli film pt. „8 planet”, który zgłębił ich wiedzę o plane-
tach i gwiazdach. Brali udział w wystawie interaktywnej Orbitarium, składającej 
się z kilkunastu interaktywnych urządzeń - zabawek przybliżających w sposób 
poglądowy działanie sił grawitacji na ciężkich ciałach niebieskich, powstawanie 
tornad, problemy związane z dalekimi lotami kosmicznymi (opóźnienie sygnałów, 
anteny paraboliczne, wielkie ciśnienia). Wystawa zawierała również model sondy 
kosmicznej. 

Nasi uczniowie wzięli również udział w drugiej wystawie interaktywnej Geo-
dium, która składa się z kilkunastu stanowisk interaktywnych - pole magnetyczne, 
trzęsienie Ziemi, konwekcja, atmosfera Ziemi, efekt Coriolisa, procesja osi ziem-
skiej, płyty litosferyczne, lepkość cieczy, cyklon, krążek Newtona, tworzenie wydm, 
źródła energii odnawialnej i start rakiety. 

Wystawa ta poświęcona jest Ziemi jako planecie. Jej centralnym elementem 
jest obracający się i odpowiednio oświetlony model kuli ziemskiej o średnicy 2,5m.

Eksperymenty fizyczne w Centrum Nauki Kopernika w Warszawie.
13 maja grupa uczniów Koła zainteresowań zwiększającego kompetencje na-

ukowo-techniczne z fizyki realizowanego w ramach projektu „Kompetencje klu-
czowe kluczem do przyszłości” wraz z opiekunami p. Sylwią Łykowską oraz p. 
Malgorzatą Włodarczyk brała udzial w wyjeździe edukacyjnym do Centrum Na-
uki Kopernik w Warszawie. To właśnie tam młodzi, ciekawi świata ludzie mogli 
uczestniczyć w kilku interaktywnych wystawach, między innymi: Świat w ruchu, 
Strefa światła czy Człowiek i środowisko. Przez ponad 5 godzin pod kierunkiem na-
uczyciela wykonywali różnorodne pomiary, doświadczenia, sprawdzali jak wygląda 
świat od naukowo technicznej strony.  

Największe emocje wzbudziła wspomniana Strefa światła, a dokładniej pokój 
Amesa. Dzięki złudzeniu, jakiemu w nim ulegamy możemy w kilka chwil „zamie-
nic się wzrostem” z kimś wyższym od nas, nawet o kilkadziesiąt centymetrów, jak 
również być świadkiem, jak to kulka toczy się wbrew prawu grawitacji, czyli w górę 
zamiast w dół. Wśród fascynujących pokazów znalazł się również Teatr wysokich 
napięć. 

To tutaj uczniowie mogli na własnej skórze poczuć napięcie elektryczne, w mro-
ku zobaczyć połyskującą czaszę generatora Van de Graffa, usłyszeć odgłosy wy-
ładowań atmosferycznych, czy też obserwować „najeżone włosy opiekunów”. Po 
wielu godzinach intensywnych przeżyć młodzi ludzie wzięli również udział w sean-
sie w kopernikowskim Planetarium. To tam zapoznali się z aktualnym wyglądem 
nocnego nieba nad naszym krajem. Mieli również możliwość poczuć jak to jest 
„latać na własnych skrzydłach” w trakcie oglądania filmu „Na skrzydłah marzeń”.
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Film ten to pierwsza polska produkcja w technologii fulldone, która umożliwia 
projekcję na sferycznym ekranie, otaczającym widownię z każdej strony. Wszyst-
kich zachwyciło poczucie bycia „otoczonym” przez obraz jak i fakt, że z każdej stro-
ny coś się dzieje. Twórcy filmu zabrali nas w podniebną podróż przeróżnymi latają-
cymi machinami: balonami, samolotem, wreszcie rakietą, to zachwycając to znów 
przerażając, ponieważ wszyscy odczuwaliśmy bardzo realistycznie każdy kolejny 
centymetr wznoszenia się nad ziemią.

p. Sylwia Łykowska

Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego

Z końcem roku szkolnego, swój trzyletni udział w ogólnopolskim, elitarnym 
projekcie Uczeń online kończy druga już grupa gimnazjalistów należących do koła 
lingwistycznego, którego pomysłodawcą i prowadzącym jest pan Przemysław Za-
wicki. 

W ramach projektu, szkoła otrzymała wyposażenie multimedialne pracowni, 
a uczniowie sposobność nauki wspomaganej nowoczesnymi technikami. Oprócz 
stałego podnoszenia swoich kompetencji językowych, uczniowie uczestniczyli w 
trzech wyjazdach na zajęcia na wyższe uczelnie (Uniwersytet Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski), a najbardziej zaangażowani mieli możli-
wość udziału w dwutygodniowych letnich obozach naukowych (w górach i nad 
morzem). 

Uczniom udostępniono również zasoby e learningowej platformy edukacyj-
nej, a ponieważ nic tak dobrze nie poszerza wiedzy jak próba nauczenia czegoś 
innych,  również członkowie koła publikowali kursy swojego autorstwa. Najlepsze 
z nich mogły wziąć udział w cyklicznych, ogólnopolskich konkursach na najciekaw-
szy kurs, uatrakcyjnionych nagrodami (m. in. kamery, tablety, odtwarzacze mp4). 
Ponad 150 kursów (głównie językowych) wykonanych w ramach projektu przez 
uczniów Gimnazjum im. L. Czarnego w Lutomiersku, dostępnych jest na platformie 
supermemo.net. Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie http://
www.uczenonline.pl/. Projekt Uczeń online jest współfinansowany przez Unię Eu-
ropejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przemysław Zawicki

Z dziejów Szkoły Podstawowej  
im. Orła Białego w Lutomiersku

Szkoła elementarna w Lutomiersku została utworzona w 1808 roku. Dozór 
nad szkołą pełnili: proboszcz, dziedzic i burmistrz. Izby lekcyjne wynajmowano 
w prywatnych domach. Dzieci żydowskie miały swoją szkołę w wybudowanej u 
schyłku XVIII wieku drewnianej synagodze. Po zakończeniu pierwszej wojny świa-
towej, w roku 1918, powołano w Lutomiersku szkołę powszechną. Do 1923 roku 
jej kierownikiem był Jan Niepokój. Następnie jego miejsce zajął Józef Berlak, który  
funkcję kierownika  pełnił do 1965 roku. Początkowo była to szkoła elementarna, 
ale już w roku szkolnym 1919/1920 sześcioklasowa, a rok później siedmioklasowa. 
Izby lekcyjne były rozrzucone aż w sześciu miejscach. Trzy klasy mieściły się budyn-
ku szkolnym przy ulicy Głowackiego, pozostałe w domach prywatnych.

W 1933 roku dokonano otwarcia nowej drewnianej szkoły, w której uczyły się 
cztery klasy. Jednak mieszkańcy Lutomierska widzieli potrzebę umieszczenia szkoły 
w większym budynku. 18 czerwca 1936 roku wydano pozwolenie na budowę mu-
rowanej szkoły. Działkę pod budowę szkoły zakupił dziedzic majątku Dziektarzew 
Stanisław Leopold. Środki na budowę uzyskano głównie z opodatkowania miejsco-
wej ludności. Dwupiętrowy murowany budynek, o dwunastu izbach lekcyjnych, 
był ukończony w grudniu 1938 roku. 10 stycznia 1939 roku nastąpiło uroczyste 
oddanie szkoły do użytku. Lutomiersk zyskał szkołę dla 600 dzieci.

7 września 1939 roku do Lutomierska wkroczyli Niemcy. Aresztowano kierowni-
ka szkoły. 17 stycznia 1940 roku nauczyciele zostali zwolnieni ze swych stanowisk, 
a w budynku szkoły ulokowano niemiecki urząd gminny. Naukę w szkole wznowio-
no dopiero po zakończeniu II wojny światowej. 1 września 1966 szkoła rozpoczę-
ła działalność jako zreformowana ośmioklasowa szkoła podstawowa. Obowiązki 
kierownika szkoły powierzono Stanisławowi Nowackiemu. W 1973 roku powołana 

została Zbiorcza Szkoła Gminna w Lutomiersku. W jej skład weszły filie w miejsco-
wościach: Czołczyn, Prusinowice, Mikołajewice, Bechcice, Florentynów. W ciągu 
kolejnych lat odpowiedzialną funkcję organizatora życia szkoły pełnili jako dyrek-
torzy: Stanisław Nowacki (1973 – 1976), Jadwiga Barłoga, Mirosław Świstek (1982 
– 1984), Tadeusz Rosiak (1990 – 1999), Kazimiera Stachowicz, Anita Podsiadła. 

1 września 1999 roku wraz z wdrożeniem reformy systemu edukacji Gmina sta-
ła się organem prowadzącym dla sześcioletniej szkoły podstawowej i trzyletniego 
gimnazjum. Zarządzanie Szkołą Podstawową w Lutomiersku powierzono pani dy-
rektor Barbarze Świstek. Od 2001 roku obowiązki zastępcy dyrektora pełni pani 
wicedyrektor Cecylia Bujnowicz – Wasilewska. W 2002 roku oddano do użytku do-
budowaną nową część szkoły, dzięki której przybyły cztery sale lekcyjne. Znacznie 
poprawiły się warunki w łazienkach i szatniach. W 2004 roku rozebrany został sta-
ry drewniany budynek szkoły. Wyjątkowym wydarzeniem dla społeczności naszej 
szkoły było podjęcie decyzji o nadaniu szkole imienia. 9 listopada 2005 roku  odby-
ła się piękna uroczystość  nadania szkole  imienia Orła Białego. Podczas mszy świę-
tej odprawionej przez Księdza Wizytatora Infułata Józefa Fijałkowskiego w Kościele 
Parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej został poświęcony sztandar 
szkoły. Szkoła dynamicznie się rozwija. Dzięki pozyskaniu przez Gminę Lutomiersk 
środków finansowych od maja 2013 roku uczniowie korzystają z kompleksu obiek-
tów sportowych, wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. 
Z myślą o młodszych dzieciach obok „Orlika” powstał kolorowy i bezpieczny plac 
zabaw. W grudniu 2013 roku dokonano uroczystego otwarcia i poświęcenia trzech 
nowoczesnych pracowni. Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umożliwiło utworzenie w 
szkole ekopracowni, do której zakupiono liczne pomoce dydaktyczne, urządzenie 
wielofunkcyjne, sprzęt: audio – wideo, komputerowy i fotograficzny. Z pewnością 
korzystanie z wymienionych pomocy w trakcie zajęć  lekcyjnych i pozalekcyjnych 
wpłynie na ich atrakcyjność. Zdając sobie sprawę, jak istotne jest przygotowanie 
uczniów do życia w globalnym społeczeństwie informacyjnym, Gmina sfinansowa-
ła utworzenie kompleksowo wyposażonej pracowni komputerowej. Każdy uczeń 
ma dostęp do własnego stanowiska komputerowego i może w pełni rozwijać swo-
je informatyczne umiejętności. Dzięki bardzo dobrej współpracy z rodzicami i ich 
zaangażowaniu w różne przedsięwzięcia służące pozyskiwaniu środków finanso-
wych powstała pracownia językowa wyposażona w słuchawki z mikrofonem dla 
wszystkich uczniów i lektora. 

Jako wyraz podziękowania za podejmowanie decyzji powodujących rozwój na-
szej placówki, życzliwość, wsparcie i czynne uczestnictwo we wszelkich projektach 
edukacyjnych w roku 2013 społeczność Szkoły Podstawowej im. Orła Białego po-
stanowiła tytuł „Lutomierski Anioł” przyznać następującym osobom: panu Tade-
uszowi Borkowskiemu – Wójtowi Gminy Lutomiersk, panu Tadeuszowi Rychlikowi 
– Przewodniczącemu Rady Gminy, pani Leokadii Bujnowicz – Wiceprzewodniczą-
cej Rady Gminy, panu Marcinowi Błażejewskiemu – radnemu, lekarzowi rodzinne-
mu oraz panu prof. Ryszardowi Grygielowi – dyrektorowi Muzeum Archeologicz-
nego i Etnograficznego w Łodzi.

Oddanie do użytku dobudowanej części szkoły

Od maja 2013 roku obserwowaliśmy postępy w rozbudowie Szkoły Podstawo-
wej im. Orła Białego w Lutomiersku. Prace zakończono w lutym 2014 roku. Nowa 
część szkoły połączyła  budynek z planowaną salą gimnastyczną. W łączniku miesz-
czą się przestronne sale lekcyjne, świetlica oraz sala rekreacyjna, w której odbywa-
ją się zajęcia z wychowania fizycznego.  Uroczystość oddania do użytku dobudowa-
nej nowej części szkoły odbyła się 15 kwietnia 2014 roku.  Pani Dyrektor Barbara 
Świstek powitała i przedstawiła wszystkich zaproszonych gości.  Zaszczycili nas 
swoją obecnością: Dyrektor Wydziału Strategii i Kadr Kuratorium Oświaty w Łodzi 
– Pani Elżbieta Modrzejewska, Starosta Pabianicki – Pan Krzysztof Habura, Ksiądz 
Proboszcz Kanonik Marek Kowalski, Ksiądz Proboszcz Kanonik Roman Ochnicki, 
Ksiądz Arkadiusz Piotrowski,  Ksiądz Proboszcz Kanonik Franciszek Jaciubek,  Wójt 
Gminy Lutomiersk – Pan Tadeusz Borkowski, Przewodniczący Rady Gminy – Pan 
Tadeusz Rychlik, Sekretarz Gminy Lutomiersk – Pan Leszek Filipiak, Wiceprzewod-
nicząca Rady Gminy – Pani Leokadia Bujnowicz, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 
– Pani Grażyna Paczkowska, Radny Powiatu Pabianickiego – Pan Krzysztof Pacho-
lak, Radni Gminy Lutomiersk – Pan Marcin Błażejewski, Pan Tadeusz Nowak, Pan 
Zdzisław Sromecki,  Dyrektor Muzeum Archeologiczno – Etnograficznego w Łodzi 
– Pan Ryszard Grygiel,  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kazimierzu – Pani Anna 
Skępska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szydłowie – Pani Maria Miłosz, Dyrek-
tor  Publicznego Gimnazjum w Lutomiersku – Pan Andrzej Stasiak, Siostra Dyrek-
tor Janina Zawadzka,  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku – Pan 
Piotr Pączek, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Konstantynowie 
Łódzkim – Pani Bożena  Krajewska,  Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej – Pani Joanna Błażejewska, Inspektor Nadzoru Budowlanego – 
Pani Aleksandra Sachajko, Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani  Magdalena Mi-
chalak- Wotton, Piotr Podsiadły. Dokonano przecięcia wstęgi i poświęcono nowo 
otwarte sale. Przybyli goście obejrzeli prezentację multimedialną przedstawiającą 
dzieje naszej szkoły, wystawę historyczną „A Ner płynie” oraz występy artystyczne 
uczniów. Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy za przybycie i uświetnienie 
naszej uroczystości swoją obecnością.

Społeczność Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku

WIADOMOŚCILUTOMIERSKIE

INFORMACYJNY BIULETYN SAMORZĄDOWY

czerwiec 2014Strona 12



HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA II Półrocze 2014

OBSŁUGIWANE MIEJSCOWOŚCI 
DZIEŃ WYWOZU ODPADÓW 

KOMUNALNYCH NIESORTOWANYCH LUB 
POZOSTAŁYCH PO SORTOWANIU

DZIEŃ WYWOZU ODPADÓW 
SORTOWANYCH SUCHYCH oraz 

SZKŁA

LUTOMIERSK, WRZĄCA 4....21....LIPIEC
5....18....SIERPIEŃ
1....15....29....WRZESIEŃ
6....20....PAŹDZIERNIK
4....17....LISTOPAD
1....15....30....GRUDZIEŃ

29..................LIPIEC
27..................SIERPIEŃ
22..................WRZESIEŃ
28..................PAŹDZIERNIK
27..................LISTOPAD
23..................GRUDZIEŃ

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)

7....22....LIPIEC
6....19....SIERPIEŃ
2....16....30....WRZESIEŃ
7....21....PAŹDZIERNIK
5....18....LISTOPAD
2....16....31....GRUDZIEŃ

28..................LIPIEC
26..................SIERPIEŃ
22..................WRZESIEŃ
27..................PAŹDZIERNIK
25..................LISTOPAD
22..................GRUDZIEŃ

JERWONICE, CZOŁCZYN, PUCZNIEW, SZYDŁÓW, SZYDŁÓWEK, ZYGMUNTÓW, ZOFIÓWKA, 
CHARBICE DOLNE, ZDZIECHÓW, ZDZIECHÓW NOWY i ZDZIECHÓW KOLONIA, 
MIROSŁAWICE, ALBERTÓW.

8....23....LIPIEC
7....20....SIERPIEŃ
3....17....WRZESIEŃ
1....8....22....PAŹDZIERNIK
6....19....LISTOPAD
3....17....GRUDZIEŃ

28..................LIPIEC
26..................SIERPIEŃ
22..................WRZESIEŃ
27..................PAŹDZIERNIK
25..................LISTOPAD
22..................GRUDZIEŃ

ZALEW, WYGODA MIKOŁAJEWSKA, MIKOŁAJEWICE, MIKOŁAJEWICE KOLONIA, 
DZIEKTARZEW, ANTONIEW, LEGENDZIN, BECHCICE-KOLONIA, BECHCICE-PARCELA, 
BECHCICE-WIEŚ, FLORENTYNÓW, PRUSINOWICE, PRUSINOWICZKI

8....23....LIPIEC
7....20....SIERPIEŃ
3....17....WRZESIEŃ
1....8....22....PAŹDZIERNIK
6....19....LISTOPAD
3....17....GRUDZIE

29..................LIPIEC
27..................SIERPIEŃ
22..................WRZESIEŃ
28..................PAŹDZIERNIK
27..................LISTOPAD
23..................GRUDZIEŃ

KOMuNiKAT
W związku z interwencjami 

mieszkańców  dotyczącymi wy-
wożenia ziemi i gruzu   na dział-
ki  na terenie gminy Lutomiersk 
informujemy, iż nie można 
składować takich odpadów na 
terenach do tego nieprzezna-
czonych. Zgodnie  z art. 26 ust. 
1   ustawy o odpadach  (Dz. U. 
z 2013 poz. 21 z późn. zm.)  „po-
siadacz odpadów jest obowiąza-
ny do niezwłocznego usunięcia 
odpadów z miejsca nieprzezna-
czonego do ich składowania lub 
magazynowania.   W przypadku 
nieusunięcia odpadów zgodnie 
art. 26 ust. 1 wyżej wymienionej 
ustawy, wójt, burmistrz lub pre-
zydent miasta, w drodze decyzji 
wydawanej z urzędu, nakazuje 
posiadaczowi odpadów usunię-
cie odpadów z miejsca nieprze-
znaczonego do ich składowania 
lub magazynowania”. 

Ponadto  „Regulamin utrzy-
mania czystości i porządku na 
terenie gminy Lutomiersk” 
zabrania dokonywania zmian 
naturalnego ukształtowania   
terenu w sposób niezgodny 
z przepisami ustawy Prawo 
ochrony środowiska oraz skła-
dowania odpadów  w miejscach 
nieprzeznaczonych do tego celu 
zgodnie z ustawą o odpadach.

Wójt Gminy Lutomiersk
/-/ Tadeusz Borkowski 

INFORMCJA DLA MIESZKAŃCÓW
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Informuję mieszkańców , że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZA-
MIESZKAŁYCH, Z TERENU GMINY LUTOMIERSK dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W dniu 04.06.2014r  została wyłoniona firma wywozowa, która dotychczas wykonywała i przez kolejny okres  1 roku: tj. od 
01.07 2014 r. do 30.06.2015 r. będzie wykonywać usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z nieruchomości 
zamieszkałych z terenu naszej Gminy. Wartość wykonania tego zadania za okres kolejnego roku wynosi:  844.560,00zł. brutto.

Dane adresowe Firmy wywozowej : ( Wykonawcy ) 

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI oraz PRZEWÓZ ŁADUNKÓW
WIESŁAW STRACH

42-224 Częstochowa, ul. Kosmowskiej 6 m 94
KONTAKT: Oddział Zelów,  ul. Kościuszki 11

Tel./fax: 44 733 31 31, tel.: 44 733 25 11
e-mail: wywozniecz@wp.pl

STAWKI OPŁAT w okresie od  01.07.2014r  do 30.06.2015 r  NIE ULEGNĄ ZMIANIE i wynoszą:
• 7 zł od osoby/ miesiąc – przy selektywnym gromadzeniu odpadów w nieruchomości
• 10 zł od osoby/ miesiąc – przy nie prowadzeniu selektywnego gromadzenia odpadów 
w nieruchomości
Nie ma obowiązku ponownego składania nowych deklaracji – złożone deklaracje obowiązują i są podstawą prawną dla 

wnoszonych opłat za gospodarowanie odpadami.
Firma wywozowa wyłoniona w przetargu dostarcza mieszkańcom nowe harmonogramy wywozu na okres kolejnego roku.
Harmonogram na najbliższe półrocze dostępny jest na naszej  stronie internetowej: „ Serwis internetowy Gminy Luto-

miersk”: www.lutomiersk.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 43/ 677 50 11 w. 208 lub 144.

WIELKOGABARYTY 2014 r
W miesiącu Wrześniu 2014r –zaplanowano zorganizowanie na zasadach podobnych jak w ubiegłym roku zbiórki tzw. 

„WIELKOGABARYTÓW” z  terenu naszej Gminy – czyli starych mebli, zużytego sprzętu RTV, AGD, lodówek, zużytych opon  itp. 
W nowym systemie gospodarki odpadami zbiórka wielkogabarytów  może obejmować  tylko nieruchomości zamieszkałe 

z terenu naszej Gminy – których właściciele złożyli deklaracje , gdyż jest ona jednym z zadań wykonywanych przez Firmę 
Wywozową w ramach obowiązującej umowy na odbiór i  zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy 
Lutomiersk – dlatego jej koszt będzie sfinansowany z opłat wnoszonych przez osoby objęte systemem.

Zbiórkę przeprowadzi firma wywozowa :
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI oraz PRZEWÓZ ŁADUNKÓW WIESŁAW STRACH
ODDZIAŁ:  97- 425 ZELÓW   ul. KOŚCIUSZKI 11    Tel.(44) 733-31-31
lub Tel.(44) 733-25-11
Termin i harmonogram zbiórki wielkogabarytów zostaną uzgodnione z firmą Wywozową i podane do wiadomości miesz-

kańców na przełomie sierpnia i września 2014 r.
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Gminny Zespół interdyscyplinarny do spraw 
prZeciwdZiałania prZemocy w rodZinie

Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie funkcjonujący przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luto-
miersku prowadzi działania mające na celu stworzenie silnego frontu oddzia-
ływującego zarówno na osobę doznającą przemocy jak i stosującą przemoc 
w rodzinie oraz prawidłowego przepływu informacji między instytucjami dzia-
łającymi na rzecz pomocy rodzinie. 

Dzięki współpracy przedstawicieli instytucji lokalnych, które wchodzą 
w skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie w ramach Procedury „Niebieskie Karty” możliwe staje się 
postawienie prawidłowej diagnozy sytuacji rodziny i dodatkowo zaplanowanie 
odpowiednich działań, których najważniejszym celem jest przerwanie przemo-
cy w rodzinie, a także zapobieganie jej występowaniu.

Obsługę organizacyjno-techniczną Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 
do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie zapewnia Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  w Lutomiersku, Pl. Jana Pawła 11, 95-083 Lutomiersk. 
W dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Tel. (43) 677 
50 11 wew. 212.

Magdalena Antoniewicz, GOPS Lutomiersk

ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ SPÓŁKI WODNE

Stowarzyszenie Mieszkańców 
Wsi Dziektarzew

Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Dziektarzew wyszło z inicjatywą postawienia 
pomnika upamiętniającego osoby związane z Dziektarzewem, które poległy w Po-
wstaniu Warszawskim. 

Okazją stała się 70 rocznica tego wydarzenia. Na płycie zostaną uwiecznione 
postaci: Stanisława Leopolda, Andrzeja i Jana Romockich. Pochodzili oni z rodzin 
zasłużonych dla okolic Lutomierska. Ojciec Stanisława Leopolda właściciel Dziekta-
rzewa, poseł na sejm, zakupił i przeznaczył we Wrzącej działkę pod budowę szkoły. 
Romoccy spowinowaceni z Leopoldami, wywodzący się z Lutomierska i Dziekta-
rzewa zasłużyli się udziałem w walkach powstańczych. 

Ojciec Jana i Andrzeja był posłem, ministrem komunikacji. Stanisław Leopold, 
Andrzej i Jan Romoccy byli dowódcami Powstania Warszawskiego, którzy za udział 
w zrywie zapłacili najwyższą cenę - cenę życia.Wszyscy spoczywają w Warszawie 
na Powązkach Wojskowych. 

15 sierpnia nastąpi w Dziektarzewie odsłonięcie pomnika. Wydarzeniu temu 
będą towarzyszyć uroczyste obchody oraz imprezy towarzyszące. W związku z po-
wyższym wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć inicjatywę Stowarzyszenia 
prosimy o wsparcie i kupowanie cegiełek wydanych na ten cel. Wszelkich informa-
cji udzielamy pod numerem telefonu 664968104.

Katarzyna Kołodziejczak-Kostecka

 Działania w ramach projektu pt. „Krok w przyszłość” 2014 rok
Ruszyła kolejna edycja projektu systemowego pt. „ Krok w przyszłość” 2014 rok realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku. 

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej. W tym roku wartość projektu to 100.595,65 zł, w tym 11.801,72 zł stanowi wkład własny Gminy Lutomiersk. Celem projektu jest aktywizacja 
społeczna i zawodowa osób bezrobotnych, będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej, zamieszkałych na terenie Gminy Lutomiersk. W tym roku działaniami 
zostaną objęte 22 osoby. W ramach projektu realizowane będzie m.in.:

- indywidualne poradnictwo psychologiczne;
- trening kompetencji wychowawczych;
- realizacja voucherów na samodzielny zakup usług społecznych;
- wsparcie finansowe dla uczestników projektu;
- działania środowiskowe m.in. wycieczka do Wrocławia oraz piknik;
- inne.
Obecnie złożony Wniosek o dofinansowanie projektu „Krok w przyszłość” został zaakceptowany do realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Aktualnie 

zakończyło się pierwsze działanie w ramach realizacji projektu, którym było indywidualne poradnictwo psychologiczne. Zostali nim objęci wszyscy uczestnicy pro-
jektu. Ponadto w miesiącu czerwcu w ramach działań o charakterze środowiskowym odbył się piknik, w czasie którego wszyscy beneficjenci projektu mieli okazję 
do zintegrowania się z grupą. Następnym działaniem, które zostanie podjęte w ramach projektu w 2014 r. będą spotkania z doradcą zawodowym.

Magdalena Antoniewicz, GOPS Lutomiersk
Projekt „Krok w przyszłość” realizowany

przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku 
jest współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Spółka złożyła wniosek do Starosty o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na 
piętrzenie rzeki Ner w Kazimierzu do celów nawodnień łąk. Złożenie wniosku było 
poprzedzone wykonaniem instrukcji gospodarowania wodą i operatu wodnopraw-
nego na w/w piętrzenie. Powyższe opracowania wykonał uprawniony podmiot pla-
nistyczny.  Zgodnie ze złożonym wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego, Zarząd 
Województwa Łódzkiego przyznał Gminnej Spółce Wodnej w Lutomiersku dota-
cję w wysokości zł 2450,00 (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) na 
konserwację odcinka rowu w Jerwonicach.  Do wykonania zadania spółka ze środ-
ków zebranych w formie składek dołoży nie mniej niż zł 5726,30, gdyż wysokość 
dofinansowania wynosi 30 %.  Spółka złożyła wniosek o dotację podmiotową na 
konserwację odcinków rowów w Bechcicach i Zofiówce. Łączna wysokość środków 
do wykorzystania to kwota zł 12942,00 (dwanaście tysięcy dziewięćset czterdzieści 
dwa z złote 00/100). 

Prace konserwacyjne rozpoczną się w miesiącu wrześniu, natomiast w miesią-
cu lipcu właściciele gruntów przez które przebiegają rowy i grunty przyległe do 
rowów, otrzymają zawiadomienia o planowanym przedsięwzięciu. Zaistnieje ko-
nieczność usunięcia zakrzaczeń i drzew po jednej stronie rowu – tam gdzie będzie 
pracował sprzęt. 

W związku z wykonywaniem zadań przypisanych Gminnej Spółce Wodnej i ko-
niecznością zbierania funduszy na powyższe cele, rozsyłane są zawiadomienia 
o ustaleniu składki na konserwacje urządzeń melioracyjnych. Większość zawiado-
mień doręczana jest za pośrednictwem sołtysów, gdyż są to przeważnie rolnicy za-
mieszkali na terenie gminy, a dla właścicieli gruntów zamieszkałych poza terenem 
gminy zawiadomienia doręczane są przez pocztę. 
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