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Relacja z XXX-XXXII Sesji Rady Gminy Lutomiersk
Od ostatniego wydania Wiadomości Lutomier-

skich odbyły się trzy sesje Rady Gminy Lutomiersk: 
17 i 28 grudnia 2012 roku oraz 31 stycznia br.

W związku z wejściem w życie zmian w usta-
wie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
Rada Gminy Lutomiersk podjęła szereg uchwał 
dotyczących nowego systemu gospodarki odpa-
dami komunalnymi, polegającego na przejęciu 
odpowiedzialności przez gminę za odpady i usta-
leniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór 
odpadów i ich zagospodarowanie. Mieszkańcy nie 
będą indywidualnie podpisywać umów z przed-
siębiorstwami wywozowymi na odbiór odpadów 
komunalnych. Zadanie to przejmie gmina, która 
w drodze przetargu wybierze firmę odbierającą  
i odpowiednio zagospodarowującą odpady komu-
nalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
z terenu Gminy Lutomiersk. Nowy system obejmie 
mieszkańców nieruchomości zamieszkałych w  na-
szej Gminie. W Gminie Lutomiersk nowy system 
odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 
roku. Wówczas właściciele nieruchomości będą 
wnosić na rzecz Gminy Lutomiersk tzw. opłatę za 
gospodarowanie odpadami. Do tego czasu miesz-
kańcy mają obowiązek pozbywania się odpadów 
komunalnych ze swoich nieruchomości na do-
tychczasowych zasadach, tj. na podstawie umowy  
z przedsiębiorstwem wywozowym, posiadającym 
odpowiednie zezwolenie Wójta Gminy Lutomiersk 
lub przedsiębiorstwem wywozowym wpisanym 
do rejestru działalności regulowanej w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości. 

 W powyższej sprawie podjęto niżej wymienione 
uchwały:
-  w sprawie regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Lutomiersk,
-  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia wysokości stawki tej opłaty,

-  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

-  w sprawie szczegółowego sposobu i zakre-

su świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości i zagospodarowania tych odpadów  
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieru-
chomości opłatę za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi,

-  w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uisz-
czania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

Poza tym z zakresu gospodarki komunalnej  
zatwierdzono taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę  na 2013 rok w wysokości 2,53 zł za 1 m3 
dostarczonej wody oraz przyjęto Regulamin udzie-
lania dotacji celowej z budżetu Gminy Lutomiersk 
na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, 
który określa zasady przyznawania osobom fizycz-
nym nie będącym przedsiębiorcami dotacji za zre-
alizowanie przedsięwzięcia polegającego na budo-
wie przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie 
Gminy Lutomiersk.

Na sesji w dniu 17 grudnia 2012 r. radni przyjęli 
wieloletni program współpracy Gminy Lutomiersk 
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmio-
tami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku „o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie” działającymi na jej 
terenie, na lata 2013-2016.

Podjęto decyzję o wystąpieniu Gminy Luto-
miersk ze Związku Gmin Wiejskich Województwa 
Łódzkiego z siedzibą w Łodzi.

W jednej z uchwał określono warunki i zasady 
korzystania z przystanków komunikacyjnych, któ-
rych właścicielem lub zarządzającym jest Gmina 
Lutomiersk.

Rada Gminy podjęła również uchwałę w spra-
wie podziału Gminy Lutomiersk na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz 
siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Obwody głosowania tworzy się w celu przepro-
wadzenia głosowania w wyborach powszechnych 
oraz w wyborach organów przedstawicielskich 
przeprowadzonych w trakcie kadencji. Obwód 
głosowania stanowi obszar działania jednej obwo-
dowej komisji wyborczej przeprowadzającej głoso-

wanie w jednym lokalu wyborczym.
Nowy podział na stałe obwody głosowania bę-

dzie miał zastosowanie do wyborów powszech-
nych oraz referendów od dnia wejścia w życie 
uchwały. Dla wyborów organów samorządowych 
obowiązywać będzie od kadencji 2014-2018.

Podczas ostatniej sesji w 2012 roku uchwalo-
no budżet na 2013 rok oraz Wieloletnią Prognozę  
Finansową na lata 2013-2019. Radni przyjęli plany 
pracy Rady Gminy Lutomiersk i Komisji Rewizyjnej 
na 2013 rok oraz zapoznali się z planami pracy po-
zostałych komisji.

Drodze położonej w miejscowości Zdziechów, 
gmina Lutomiersk, oznaczonej działkami: nr 
203/16, nr 205/7 i nr 205/11, nadano nazwę: „uli-
ca Jeżynowa”.

Wskazano Gminę Zadzim, jako tą której wydat-
ki bieżące ustalone w budżecie na prowadzenie 
przedszkola publicznego oraz kwota przewidziana 
na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i od-
działu przedszkolnego w części oświatowej sub-
wencji ogólnej stanowiły będą podstawę do okre-
ślenia kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych 
funkcjonujących na terenie Gminy Lutomiersk  
w 2013 roku.

Ustalono opłatę za wpis do rejestru żłobków  
i klubów dziecięcych prowadzących działalność na 
terenie Gminy Lutomiersk w wysokości 300 zł.

W jednej z uchwał wyrażono zgodę na udział 
Gminy Lutomiersk w projekcie „Strategia Rozwoju 
Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” , zwanego 
dalej Projektem w ramach Programu Operacyj-
nego Pomoc Techniczna 2007 -2013  ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w partnerstwie z jednostkami samorządu teryto-
rialnego z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

Na sesjach wprowadzono także zmiany w bu-
dżecie gminy na 2012 i na 2013 rok oraz w Wie-
loletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2019  
i na lata 2013-2019. 

Wszystkie podjęte na sesjach uchwały udostęp-
nione zostały w Biuletynie Informacji Publicznej 
(BIP) prowadzonym przez Urząd Gminy Lutomiersk 
pod adresem: www.bip.lutomiersk.akcessnet.pl.

Gmina Lutomiersk planuje w roku 2013 r. przeznaczyć kwotę 100.000 zł. na 
udzielenie dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Dotacje będą udzielane osobom fizycznym nie będącym przedsiębiorcami. Dota-
cja będzie przysługiwała osobom mającym tytuł prawny do nieruchomości znaj-
dującej się na terenie Gminy Lutomiersk, którzy wybudują przydomową oczysz-
czalnię ścieków o przepustowości do 5 m3/d ( w ramach zwykłego korzystania 
z wód – art. 36 ustawy Prawo wodne) i będą ją wykorzystywać przez okres min. 
5 lat. Warunkiem otrzymania dotacji jest likwidacja zbiornika bezodpływowego 
na nieczystości płynne i w zamian budowa przydomowej oczyszczalni ścieków 
przy istniejących budynkach mieszkalnych oraz brak zadłużeń finansowych wo-
bec gminy. 

Podmioty ubiegające się o udzielenie dotacji będą składać pisemne wnioski 
do Wójta Gminy Lutomiersk, zgodnie z wzorem określonym przez Wójta Gminy 
Lutomiersk wraz z dokumentami:

1)  kopią aktualnego dokumentu potwierdzającego własność działki, na której 

będzie realizowane przedsięwzięcie W przypadku nieruchomości, do której 
tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę wszystkich współ-
właścicieli na wybudowanie oraz użytkowanie oczyszczalni na określonej 
działce oraz zgodę na likwidację istniejącego zbiornika bezodpływowego;

2)  kopią prawomocnych pozwoleń i decyzji administracyjnych, a w przypad-
ku zgłoszenia robót, oświadczenie z Wydziału Architektury i Budownictwa 
Starostwa Powiatowego w Pabianicach punkt zamiejscowy Konstantynów 
Łódzki o braku sprzeciwu do zgłoszenia.

3)  kopią opisu lub projektu technicznego instalacji wraz z ich lokalizacją na 
działce (dopuszczana będzie mapa do celów opiniodawczych ) oraz apro-
baty techniczne.

4)  oświadczenie o posiadanym rachunku bankowego wraz z numerem tego 
rachunku

 Planowany termin składania wniosków w roku 2013 – od 1 do 30 czerwca. 

Dotacje celowe z budżetu Gminy Lutomiersk na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
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Z okazji 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku przystąpili do realizacji pro-
jektu upamiętniającego żołnierzy, którzy odważnie chwycili za broń i stanęli 
do boju o wolność Ojczyzny. Powstanie przeciwko Rosji wybuchło w nocy  
z 22 na 23 stycznia 1863 roku. Walki trwały przez kilkanaście miesięcy.  
Wiele tysięcy ludzi przypłaciło życiem udział w powstaniu. 

Na lutomierskim cmentarzu pochowano we wspólnej Bratniej Mogile 
około pół tysiąca powstańców z 1863 roku, dlatego pamięć o powstaniu 
powinna być przez nas szczególnie pielęgnowana. Od wielu lat młodzież na-
szej szkoły opiekuje się miejscem spoczynku ostatniego powstańca z 1863 
roku śp. Antoniego Funkowicza. Dzięki współpracy ze śp. księdzem probosz-
czem kanonikiem Włodzimierzem Paszkowskim mogliśmy zapomniany już 
nagrobek zrekonstruować. Sponsorami nowej płyty nagrobnej byli państwo 
Dorota i Jerzy Czołczyńscy z Dziektarzewa. Warto zwrócić również uwagę na 
okazały grobowiec rodziny Klinowskich z końca XIX wieku, w którym spoczy-
wa śp. Roch Klinowski znany z waleczności powstaniec z 1863 roku. 

MEDALE ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

150 rocznica 
 Powstania Styczniowego

9 stycznia br. podczas uroczystości, odbywającej się w sali prezydial-
nej pałacu Heinzla w Łodzi – siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego  
– wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska wręczyła kilkudziesięciu zasłużonym 
mieszkańcom Łodzi i naszego regionu wysokie odznaczenia państwowe, przy-
znane przez Prezydenta RP - z jego inicjatywy i na wniosek Wojewody Łódzkie-
go. Wysokimi odznaczeniami wyróżnieni zostali m.in. mieszkańcy wojewódz-
twa łódzkiego, którzy zasłużyli się w pracy zawodowej i działalności społecznej, 
charytatywnej, w niesieniu pomocy potrzebującym. Z rąk wojewody łódzkiego 
Jolanty Chełmińskiej  Medale Złote za Długoletnią Służbę otrzymały Panie: 
Zofia Makowska – Główny Specjalista  w Gminnym Ośrodku Oświaty w Luto-
miersku, Dorota Pabjańska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Lutomiersku.

Odznaczonym Paniom serdecznie gratulujemy!!!

22 stycznia w związku z obchodami 150 rocznicy wybuchu Powstania 
Styczniowego władze samorządowe Gminy Lutomiersk oraz dzieci i młodzież  
ze Szkoły Podstawowej w Lutomiersku i Gimnazjum im. Leszka Czarnego  
zapalili znicze i złożyli wiązanki kwiatów na pomniku Powstańców Stycznio-
wych, który  znajduje się na cmentarzu parafialnym w Lutomiersku. 

Pamięć poległych w walkach Powstania Styczniowego uczczono chwilą  
ciszy. Na zakończenie uczniowie w/w szkół przedstawili historię powstania, 
którą publikujemy poniżej.

(KP)

Żeby uczcić bohaterów tego 
narodowego zrywu, uczniowie 
poszukują śladów powstania 
styczniowego w naszej okolicy. 
Współpracujemy z Biblioteką 
Pedagogiczną w Łasku. Dowie-
dzieliśmy się, że 11 września 
1863 roku pułkownik Matusze-
wicz stoczył pod Lutomierskiem 
zwycięską potyczkę z oddziała-
mi rosyjskimi. Słabo uzbrojeni  
powstańcy śmiało stawili czoła 
regularnej armii wspartej dwoma 
armatami. Oddziały powstańcze 
wspomagali zakonnicy. W luto-
mierskim klasztorze powstań-
cy znajdowali schronienie, a 
ranni mieli zapewnioną opiekę  
lekarską. Powstańców poległych  
w okolicznych bitwach pochowa-
no w podziemiach klasztoru, a ich 
prochy przeniesiono na miejsco-

wy cmentarz. Stojący w ogrodzie klasztornym wiąz był ponoć świadkiem 
odpoczynku dowódcy powstańców, generała Edmunda Taczanowskiego. 
Dwór Parczewskich w Wodzieradach służył wtedy jako szpital powstańczy  
i punkt zaopatrzenia dla powstania. 

Na podstawie zebranych informacji uczniowie klas VI przygotowali pre-
zentację multimedialną o powstaniu styczniowym, którą przedstawili kole-
gom podczas szkolnej uroczystości. Znalazły się w niej m. in. sceny z po-
wstania utrwalone na wspaniałych obrazach batalistycznych oraz zdjęcia 
z rekonstrukcji historycznych. Pan Grzegorz Chobot włączył do repertuaru 
chóru szkolnego pieśni patriotyczne z okresu powstania. Nie przerywamy 
jeszcze działań związanych z dziejami powstania. Wiosną wybierzemy się na 
wycieczkę szlakiem powstańców z 1863 roku, aby odwiedzić miejsca walk 
powstańczych i zobaczyć pamiątki z tej epoki.

                 Agnieszka Sobczak
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19 stycznia 2013 roku w Łodzi o godz. 17.00 odeszła do domu Ojca s. Rafała 
Helena Saar od Jezusa Hostii w 103 roku życia i 86 roku powołania zakonnego. 
Siostra Rafała urodziła się 21.10.1910 r. w Łodzi, z rodziców Józefa i Ewy z domu 
Stachlewska, jako 10 dziecko z 14 rodzeństwa. Ojciec Józef Saar był robotnikiem 
przemysłowym, a matka prowadziła dom.  Szkołę Podstawową siedmioklasową 
siostra ukończyła w 1926 roku. Wielki wpływ na Jej życie religijne wywarła Kru-
cjata Eucharystyczna, do której należała od 5 klasy. Do Zgromadzenia wstąpiła 
13.04.1927 roku w Łodzi. Postulat otrzymała 26.08.1928 roku. Nowicjat rozpo-
częła 15.08.1929 roku w Pniewach, a pierwsze śluby zakonne złożyła 15.08.1930 
roku. Po nowicjacie zostaje skierowana na 2 tygodniowe zastępstwo do siero-
cińca Juvenat w Arturówku koło Łodzi. Zastępstwo przedłużyło się do 9 lat. 
15.08.1933 roku w Łodzi siostra Rafała złożyła profesję wieczystą. Czwartego dnia 
wojny siostry przenosiły dzieci i żywność z Arturówka do domów łódzkich. Po 
rocznym pobycie w Łodzi siostra przyjechała wraz z 25 chłopcami do Kazimierza, 
gdzie przebywała do momentu wywiezienia jej  do obozu w Bojanowie. W obozie 
przebywała przez 3 lata. Została zwolniona wcześniej z powodu zachorowania 
na gruźlicę. Po wyjściu z obozu schorowana  wróciła  do rodziny. Po wyleczeniu 
choroby udała się do wspólnoty w Milanówku.  Stamtąd    przyjechała ponownie 
z dziećmi do Kazimierza w 1945 roku, gdzie przebywała do 2007 roku. W domu 
kazimierskim siostra zajmowała się wieloma pracami. Podstawowym miejscem 
pracy była szwalnia Domu i praca dla podopiecznych oraz sióstr. Od 1945 roku 
siostra wykonywała wiele prac  na rzecz  parafii Kazimierz m.in. opiekowała się 
Kaplicą w Szydłowie,  prowadziła Koło Różańcowe, organizowała i częściowo wy-
konywała Ołtarze i trasy Procesji na Boże Ciało, żłobki w okresie Bożonarodze-
niowym oraz Grób Pański w okresie Wielkanocnym. Ponadto sprawowała opiekę 
nad scholą i asystą, a także organizowała Jasełka w okresie Bożego Narodzenia. 
Prowadziła również okresowo zajęcia katechetyczne i przygotowywała dzieci do 
I Komunii Świętej. Brała udział w dwudziestu czterech pielgrzymkach do Często-
chowy. Siostra Rafała była człowiekiem szczęśliwym w służbie Bogu i ludziom. 
Była zawsze wierna modlitwie, zgadzała się w życiu codziennym z wolą bożą, była 
pokorna i ustępliwa na rzecz drugiego człowieka. Bardzo kochała Matkę Założy-
cielkę, starała się wypełniać jej zalecenia w życiu codziennym. Swoje obowiąz-
ki w służbie Bogu i bliźniemu spełniała z prawdziwą radością i pogodą ducha. 
Całym swoim życiem dziękowała Bogu za wczesną łaskę powołania. Na wniosek 
Rady Gminy Lutomiersk uchwałą z dnia 21 marca 2011 roku został nadany i tego 
samego dnia wręczony siostrze Rafale Medal Honorowy „Zasłużony dla Gminy 
Lutomiersk”. Siostra Rafała w naszej pamięci oraz pamięci parafian pozostanie 
jako osoba skromna, pamiętająca o innych, uczynna, pracowita, która umiała 
w prostocie serca prosić i dziękować. Ogromnie taktowna, nie skoncentrowa-
na na sobie, wrażliwa na potrzeby innych. W kontaktach z ludźmi dyskretna, 
pełna szacunku, gotowa nieść pomoc potrzebującym, zdyscyplinowana, ofiar-
na i odpowiedzialnie zaangażowana w prace Jej powierzone. Kochała życie za-
konne, interesowała się życiem Kościoła i Zgromadzenia. W obecności Kapłana  
i Sióstr modlących się za Nią odeszła do domu Ojca. 

Siostry ze Wspólnoty  
w Kazimierzu

JASEŁKA W GMINNYM OŚRODKU KULTURY

Jasełka organizowane przez Niepubliczne Przedszkole Sióstr Urszulanek  
w Kazimierzu odbyły się 6 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Lutomier-
sku. Naszą uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Wójt Gminy Lutomiersk 
– Pan Tadeusz Borkowski, Przewodniczący Rady Gminy – Pan Tadeusz Rychlik, 
Radny Powiatu Pabianickiego- Pan Krzysztof Pacholak, Dyrektorzy Szkół w Kazi-
mierzu  i Lutomiersku: Pani Anna Skępska i Pani Barbara Świstek. Nie zabrakło 
również Sióstr Urszulanek ze Wspólnoty w Kazimierzu. Na naszą uroczystość 
przybyły bardzo licznie rodziny i znajomi przedszkolaków. Nie zabrakło rów-
nież rodzin i dzieci – naszych absolwentów. Sala GOK-u była wypełniona po 
brzegi. Dzieci z naszego przedszkola w jasełkach przybliżyły historię narodzenia 
Pana Jezusa. Wyrażały to słowami, śpiewem kolęd i pastorałek oraz tańcami.  
Po zakończeniu przedstawienia dzieci zostały nagrodzone wielkimi brawami,  
a rodzice doceniając trud i wysiłek swoich pociech, wręczyli im upominki.  
Rodzice także docenili trud jaki personel przedszkola włożył w przygotowanie 
Jasełek. Delegacja wręczyła wszystkim kwiaty, a jedna z mam wyrecytowała 
wiersz ułożony specjalnie na tę okazję dla Siostry Dyrektor.

Wszystkim Gościom serdecznie dziękujemy za przybycie.

Materiał przekazała
Siostra Dyrektor Janina Zawadzka

PRACE NA DROGACH GMINNYCH
1.)  Akcję ZIMA na terenie Gminy Lutomiersk prowadzi Referat Rozwoju Gospodar-

czego i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Lutomiersk. 
       Zimowe utrzymanie dróg polega głównie na zmniejszeniu zakłóceń ruchu  

pieszego i samochodowego przy pomocy sprzętu gminnego: równiarki,  
spychokoparki i pługów ciągnikowych do odśnieżania. Śliskość zimowa na 
skrzyżowaniach, łukach i podjazdach usuwana jest dzięki zastosowaniu mie-
szanki solno – piaskowej.

        Ponadto pracownicy gminni zajmują się zimowym utrzymaniem chodników  
i przejść w centrum Lutomierska i Kazimierza.

2.)  Trwają zabiegi pielęgnacyjne i korekcyjne drzewostanu przy drogach i ulicach 
gminnych oraz prace polegające na utrzymaniu czystości na terenie gminy tj. 
porządkowanie terenów parków, sprzątanie przystanków komunikacyjnych, 
wysepek ekologicznych, targowiska. Wszystkie prace wykonywane są przez 
pracowników gminnych.

3.)  W celu naprawy uszkodzonych poboczy przy drogach asfaltowych zakupiono  
28 ton kruszywa dolomitowego za kwotę 1.867,- zł.

I N W E S T Y C J E 
1.  Uzyskano pozwolenie na użytkowanie kompleksu boisk sportowych wybudo-

wanych w ramach programu „MOJE BOISKO-ORLIK 2012” (BOISKO PIŁKARSKIE 
ORAZ BOISKO WIELOFUNKCYJNE WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO-SZATNIO-
WYM) W LUTOMIERSKU.

2.  Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. 
Budowa łącznika między istniejącą Szkołą Podstawową w Lutomiersku i plano-
waną do budowy salą gimnastyczną.

3.  W miesiącu lutym 2013r. została podpisana umowa pomiędzy Samorządem  
Województwa Łódzkiego a Gminą Lutomiersk na realizację zadania „Przebu-
dowa i rozbudowa stacji wodociągowej  wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
w Szydłowie  gm. Lutomiersk wraz z zakupem sprzętu: ciągnika z beczką 
asenizacyjną. 

     Wartość całkowita  zadania 2.521.011,18 zł.
    Wysokość dotacji UE 1.537.384,00 zł.

RuSzA „ORlIk” W luTOMIERSku
Informujemy, że każdego roku od dnia 1 marca do 30 listopada będzie czynny kom-
pleks boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012” usytuowany przy Szkole Pod-
stawowej im. Orła Białego w Lutomiersku. Uroczyste otwarcie „Orlika” nastąpi w 
dniu 21 marca 2013 r. - pierwszego dnia wiosny. Regulamin korzystania z obiektu 
dostępny będzie na terenie Orlika

POŻEGNALIŚMY SIOSTRĘ  
RAFAŁĘ HELENĘ SAAR

ZASŁUŻONĄ DLA GMINY LUTOMIERSK

23 stycznia br. w Kościele Para-
fialnym p.w. św. Jana Chrzciciela  
w Kazimierzu o godz. 12.00 została 
odprawiona Msza Święta Pogrzebo-
wa za zmarłą siostrę Rafałę Helenę 
Saar. Uroczystej mszy przewodniczył 
arcybiskup łódzki Władysław Ziółek, 
a homilię wygłosił ks. Prof. Stani-
sław Skobel rektor Uniwersytetu 
Teologicznego w Łodzi. W pogrzebie 
wzięło udział 7 księży z proboszczem 
parafii Kazimierz Andrzejem Chmie-
leckim.

W ostatniej drodze zmarłej Hele-
nie Saar towarzyszyło kilkaset osób 
m.in.: Siostry Urszulanki, rodzina, 
władze samorządowe, mieszkańcy 
Gminy Lutomiersk.

 Ciało siostry Rafały spoczęło na 
cmentarzu parafialnym w Kazimie-
rzu. 

(KP)

Wspomnienie o śp. Siostrze Rafale Helenie 
Saar od Jezusa Hostii

Informujemy, że 14 lutego 2013 roku Starostwo Powiatowe w Pabianicach 
ogłosiło przetarg na przebudowę drogi powiatowej nr 3709E  
Kazimierz - Puczniew.
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Jasełka 2013

zdjęcia: Tomasz Świrk
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Strażaków
Noworoczne Spotkanie 

W dniu 18.12.2012 r. już po raz trzeci dobiegła do końca realizacja projektu „Krok 
w przyszłość” organizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lu-
tomiersku.  W 2012 r. projekt skierowany był do osób bezrobotnych, bądź rol-
ników zamieszkujących Gminę Lutomiersk, będących klientami GOPS. Uroczyste 
zakończenie projektu „Krok w przyszłość” odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Lutomiersku i było połączone z wigilią dla beneficjentów projektu, ich dzieci 
oraz osób zaangażowanych w realizację projektu. Spotkanie miało charakter inte-
gracyjno - kulturalny i miało na celu wzrost poziomu integracji uczestników projek-
tu i ich otoczenia. W uroczystości wziął udział m.in. Wójt Gminy Lutomiersk – Pan 
Tadeusz Borkowski, który pogratulował wszystkim beneficjentom uczestnictwa  
w projekcie oraz ukończenia szkoleń zawodowych, wręczając uczestnikom pro-
jektu certyfikaty ukończonych szkoleń. Kierownik GOPS w Lutomiersku – Pani 
Dorota Pabjańska pogratulowała wszystkim osobom biorącym w tym roku udział  
w projekcie  sukcesu, jakim było dotrwanie do końca realizowanych działań, a tak-
że sumienności i zaangażowania, jakimi wykazali się beneficjenci w czasie trwania 
projektu. Ponadto nagrodzono beneficjentów za ich aktywny i sumienny udział 
przez cały okres trwania projektu, wręczając każdemu upominki. Niewątpliwie be-
neficjenci, dzięki uczestniczeniu w szkoleniach i możliwości wzięcia udziału w dzia-
łaniach środowiskowych takich jak wycieczka do Zakopanego, wyjazd do teatru 
oraz uczestniczenie w uroczystym zakończeniu projektu, mogli poczuć, iż osiągnęli 
duży sukces. Wszystkie realizowane działania wśród beneficjentów przyczyniły się 
do wzrostu poziomu ich samopoczucia, podwyższenia własnej wartości i aktywiza-
cji społecznej oraz zawodowej.

Monika Maciejewska
GOPS w Lutomiersku

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

Uroczyste zakończenie projektu  
„Krok w przyszłość” w 2012 r.

NABÓR DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO 

„KROK W PRZYSZŁOŚĆ”
w 2013 r.

Jeśli jesteś mieszkańcem Gminy Lutomiersk, jesteś osobą bezrobotną lub 
nieaktywną zawodowo, korzystasz ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Lutomiersku  oraz jesteś osobą w wieku aktywności zawodowej, 
zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej w  Lutomiersku i weź udział w projek-
cie systemowym pt. „Krok w przyszłość”. 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.1 Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki. Rekrutacja prowadzona jest od 14.01.2013 r. do 
30.04.2013 r. 

W 2013 r. planowane jest kompleksowe wsparcie z zakresu:
- spotkania z psychologiem;
- trening kompetencji wychowawczych;
- realizacja voucherów na samodzielny zakup usług społecznych;
- możliwość odbycia praktyk zawodowych u wybranych pracodawców;
-  spotkania edukacyjne dot. problematyki rodzinnej i problematyki uzależ-

nień;
- poradnictwo specjalistyczne z lekarzami specjalistami;
- wsparcie finansowe dla uczestników projektu;
- działania środowiskowe;
inne.
Wszelkich informacji na temat realizacji projektu oraz szczegółowych warun-

ków uczestnictwa, można uzyskać w GOPS w Lutomiersku, Pl. Jana Pawła II 11, 
pok. 9, tel. 43 677 50 11 wew. 139. 

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

12 stycznia 2013 r. w Ochotniczej Straży Pożarnej w Bechcicach druhowie strażacy  
z terenu gminy Lutomiersk uczestniczyli w uroczystym spotkaniu noworocznym. 

Gośćmi spotkania byli:
Radny Powiatu Pabianickiego Krzysztof Pacholak
Kapelan Strażaków Gminy Lutomiersk Ksiądz Marek Kowalski
Proboszcz Parafii Kazimierz Ksiądz Andrzej Chmielecki
Prezes Zarządu Oddz. Pow. Zw. OSP RP w P-cach dh Mieczysław Serwa
V-ce Prezes Zarządu Oddz. Pow. Zw. OSP RP w P-cach dh Jerzy Paczkowski
Były Komendant Powiatowy PSP w Pabianicach Jerzy Minias
Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk Tadeusz Rychlik
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lutomiersk Leokadia Bujnowicz
Wójt Gminy Lutomiersk Tadeusz Borkowski
Prezes wraz z prezydium Zarządu Oddz. Gm. Zw.OSP RP w L-sku dh Tadeusz Nowak
Nauczyciel Gminazjum w Lutomiersku Beata Zielińska
Leśniczy Leśnictwa Grotniki Jarosław Obierzalski
Sympatycy i sponsorzy pożarnictwa Jadwiga i Mirosław Sobierajowie
Sympatycy i sponsorzy pożarnictwa Teresa i Jerzy Struszczykowie
Dyrektor GOK w Lutomiersku Piotr Pączek
Orkiestra Dęta G O K-u w Lutomiersku wraz z kapelmistrzem Zbigniewem Żeno

Zaproszonych gości oraz druhów powitał dh Andrzej Opara - Prezes OSP Bechcice.  
Oficjalną część uroczystości prowadził dh Tadeusz Nowak. Wójt Gminy Tadeusz Bor-
kowski przedstawił szczegółową informację dotyczącą finansowej realizacji zadań z 
zakresu ochrony przeciwpożarowej za miniony rok.

Natomiast dh Tadeusz Nowak Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lutomier-
sku poinformował zebranych o działalności operacyjnej jednostek, a mianowicie udziału  
w akcjach ratowniczo-gaśniczych , zawodach sportowo pożarni-
czych i manewrach. Podziękował druhom za pracę na rzecz bezpie-
czeństwa w gminie Lutomiersk, likwidację pożarów i miejscowych za-
grożeń, liczne uczestnictwo w uroczystościach strażackich gminnych  
i powiatowych oraz świętach kościelnych.

Figurkę „św. Floriana „ i listy gratulacyjne jako symbol podziękowania za trudną 
pracę społeczną oraz wspieranie działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej 
Wójt Gminy wręczył Radnemu Powiatu Pabianickiego, księżom, Prezesowi Zarządu 
Oddz. Powiatowego ZOSP RP , przedstawicielom jednostek OSP oraz sponsorom dzia-
łalności strażackiej i Orkiestrze , której podziękowano za współpracę kulturalną. 

Goście wyrazili wdzięczność dla druhów ochotników za ich poświęcenie i wkład 
pracy włożony w ochronę życia i mienia ludzkiego.
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Gmina Lutomiersk od września 2012 roku rozpoczęła realizację projektu: „Mały 
człowiek-duże możliwości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej   
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształ-
cenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyj-
nych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 
oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup  
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług eduka-
cyjnych. Realizacja Projektu obejmuje okres od września 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.

 
Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez wspar-

cie indywidualnego rozwoju dzieci z klas I - III Szkół Podstawowych  funkcjonują-
cych na terenie naszej gminy.

 Celem projektu jest:
-  zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny w Szkole Pod-

stawowej oferty zajęć edukacyjnych zgodnej z jego indywidualnymi potrzeba-
mi i  możliwościami psychofizycznymi,

-  zwiększenie atrakcyjności i efektywności prowadzonych zajęć poprzez doposa-
żenie Szkoły Podstawowej w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów zaplanowano realizację dodatko-
wych zajęć wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego, tj.:

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
-  zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym 

zagrożone ryzykiem dysleksji
- zajęcia rozwijające umiejętności matematyczno-przyrodnicze 
- zajęcia socjoterapeutyczne
- zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy,
Realizacja zajęć wsparta została zakupem nowoczesnych, atrakcyjnych pomocy 

dydaktycznych wzbogacających pracę na zajęciach edukacyjnych. 
Na realizację projektu w tym doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne Gmina 

Lutomiersk otrzymała dofinansowanie w wysokości 57.499,25 zł.
Liczymy, że zrealizowane zajęcia utorują drogę młodym mieszkańcom naszej 

Gminy ku lepszej przyszłości, ponieważ niepowodzenia na pierwszym etapie edu-
kacyjnym często negatywnie skutkują na dalsze losy uczniów.

REALIZACJA PROJEKTU
„MAŁY CZŁOWIEK - DUŻE MOŻLIWOŚCI” 

W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GMINY LUTOMIERSK
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15 stycznia 2013 roku w Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku odbyła się „Zabawa Karnawałowa” 
dla dzieci i młodzieży ze Szkół Podstawowych z całej Gminy. 

Bawiło się ponad 400 dzieci które były poprzebierane w najwymyślniejsze kreacje, a pomysłów naprawdę nie brakowało. 

Zabawa była wspaniała i bardzo kolorowa, były konkursy i nagrody, a wszystko to w rytmach największych hitów z list 
przebojów (piosenka „Ona tańczy dla mnie” pobiła oczywiście rekord popularności). Poniżej przedstawiamy fotorelację...

Z A B A W A  K A R N A W A Ł O W A 
D L A  

S Z K Ó Ł  P O D S T A W O W Y C H
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W obrzędowość Szkoły Podstawowej w Kazimierzu wpisała się zabawa  
karnawałowa organizowana dla uczniów. Odbyła się ona w piątek, dnia 25 stycz-
nia 2013r. W tym dniu do szkoły przybyli nie tylko uczniowie, ale ich rodzice, 
rodzeństwo, oraz absolwenci naszej placówki. 

 Szkolny bal otworzyła pani Mirosława Śmiałkowska życząc wszystkim 
zgromadzonym wesołej, ale i bezpieczniej zabawy. Następnie uczniowie i ich  
rodziny z dużym zainteresowaniem obejrzeli montaż słowno – muzyczny pt.: 
„Zima wcale nie jest zła” przygotowany przez uczniów klasy II i IV pod kierunkiem 
pani Moniki Głodny i pani Anny Makowskiej. Występujący uczniowie, przebrani 
w kolorowe i oryginalne stroje odgrywali role zwierząt. Opowiadali o ich życiu  
i leśnych przyjaźniach. O obecnej porze roku przypominała dekoracja i Pani 
Zima wraz ze swoim dworem: wesołym bałwanem i delikatnymi jak śnieg bia-
łymi pannami. Przedstawienie było przeplatane wieloma piosenkami i tańcami  
w wykonaniu dzieci. Dalszą część zabawy karnawałowej prowadził duet pań, 
które organizowały dla dzieci zabawy oraz konkursy taneczne i wokalne.  
W trakcie zabawy wszyscy uczniowie uczestniczyli w poczęstunku przygoto-
wanym przez Radę Rodziców. Wyczerpani tańcami, ale zadowoleni uczniowie  
po zakończonej zabawie udali się do swoich domów. 

Święto patrona Szkoły w Gimnazjum im. Leszka Czarnegao w Lutomiersku

Zabawa Karnawałowa

Pierwszy lutego 2013 roku. Za oknem niesprzyjająca aura. W szkole szum i gwar. 
To uczniowie gimnazjum przygotowują się do Dnia Patrona, który od dawna jest 
dniem szczególnym i ważnym dla całej społeczności szkolnej. Klasy pierwsze wraz 
z opiekunami biorą udział w nietypowej lekcji historii, mającej miejsce w muzeum, 
mieszczącym się w Klasztorze Salezjanów w Lutomiersku. Drugoklasiści głowią się 
nad mapą myślową na temat Leszka Czarnego. Natomiast trzecioklasiści rozwijają 
umiejętności sportowe oraz sprawdzają się w konkursie historycznym. Liczna gru-
pa teatralna dopracowuje część artystyczną(autorski program M. Wybór). Każdy 
ma przysłowiowe „pełne ręce roboty”. O godzinie 13.00 w sali gimnastycznej zbie-
rają się przybyli goście, rodzice, nauczyciele, pracownicy obsługi oraz uczniowie.

Szkołę zaszczycili swoją obecnością: p. Tadeusz Borkowski - Wójt Gminy Luto-
miersk, p. Tadeusz Rychlik - Przewodniczący Rady Gminy, p. Leszek Filipiak - Se-
kretarz Gminy, p. Leokadia Bujnowicz i p. Grażyna Paczkowska - Wiceprzewod-
niczące Rady Gminy, p. Agnieszka Kiedrzyńska - Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Oświaty, p. Agata Wiśniewska - Przewodnicząca Komisji do Spraw Lokalnych, ks. 
Marek Kowalski - Proboszcz Parafii w Lutomiersku, p. Mariusz Wielebski - Dyrek-
tor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Konstantynowie Łódzkim, p. Celina 
Wasilewska - Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku,  
p. Jan Poszepczyński - Prezes Koła Łowieckiego „Orzeł” w Lutomiersku, p. Konrad 
Fiszer - Drużynowy Hufca Konstantynów i p. Błażej Muzolf - przedstawiciel  
Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Wszystkich gości przywitał 
Dyrektor p. Andrzej Stasiak, który w swoim przemówieniu nawiązał do postaci 
Leszka Czarnego- dobrego gospodarza, doskonałego rycerza i wodza. Przypomniał 
o jego zasługach dla ziemi sieradzkiej i nadaniu Lutomierskowi w 1274r. praw miej-
skich. Uświadomił młodym ludziom ważną prawdę życiową -”starajmy się korzy-
stać z mądrości naszych przodków i pamiętajmy o tym, iż wszystko co czynimy  
w życiu, zostawia jakiś ślad”. Kolejnym punktem programu było wręczenie nagród 
za udział w V Powiatowym Konkursie dla Dyslektyków i Dysortografików. Nagrody 
wręczył dyr. PPP p. Mariusz Wielebski. Otrzymali je uczniowie klasy IIIa: Damian 
Dębiński za zajęcie I miejsca i Marlena Basińska za zajęcie III miejsca. Pozostali 
uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Po części oficjalnej nadszedł czas na część rozrywkową. Uczniowie z koła  
teatralno-dziennikarskiego pod opieką p. Anety Szadziewicz i p. Małgorzaty  
Wybór przygotowali niezwykłe widowisko. Przenieśli widownię w czasy śre-
dniowiecznych rycerzy, potykających się o rękę najpiękniejszej panny z wieży.  
A wszystko zaczęło się banalnie. Giermek- w tej roli perfekcyjny Michał Nowicki-  
i błazen- równie doskonały Kamil Jarociński-prowadzili zażartą dysputę na te-
mat przymiotów ducha i ciała rycerza. Nagle pojawili się oni, bohaterowie tego 
dnia. Rozpoczęli widowiskową walkę na miecze oraz na...kamień, papier i nożyce.  
Wygrał rycerz Kamil - wrażliwy, subtelny i uzdolniony również muzycznie Kamil 
Chachuła - który mógł już bez przeszkód zawrócić w głowie pannie Justynie. Jed-
nak zanim to nastąpiło otrzymał od niej niebanalny list zawinięty w... rolkę papieru 
toaletowego. Prawdziwy dżentelmen najpierw ze stoickim spokojem odczytał wia-
domość, następnie zagrał serenadę miłosną i rozpoczął dialog rodem z Szekspira, 
czyli scenę balkonową. Przemawiał do wybranki serca tak pięknie i poetycko, iż ta 
nie miała innego wyjścia jak tylko zakochać się w nim bez pamięci. Panna Justyna- 
w tej roli perfekcyjna głosowo i uzdolniona wokalnie Justyna Karwacka- oddała 
śmiałkowi rękę i serce. I właśnie w tej chwili widzowie, którzy z zapartym tchem 
śledzili losy dwojga zakochanych, zostali przeniesieni do czasów współczesnych 
na ...uroczystość zaślubin i salę weselną. W przepięknej, romantyczno- baśniowej 
scenerii, dopracowanej w każdym szczególe przez p. Joannę Walczak, młodzi przed 
księdzem- wielka rola Marka Włodarczyka- oraz zgromadzonymi licznie gośćmi 
weselnymi złożyli przysięgę małżeńską i przeszli przez salę gimnastyczną w orsza-
ku weselnym. Pozostał już tylko najistotniejszy moment- wręczenie prezentów. 
Całość poprowadził Mistrz Ceremonii Michał Nowicki i z właściwym sobie tonem 
głosu zapowiadał kolejne niebanalne prezenty, a mianowicie: piosenkę nieśmier-
telnej Anny Jantar „Przetańczyć z tobą chcę...” w wykonaniu zjawiskowego debiutu 
głosowego niepozornej i skromnej Pauliny Drobiny, która swoim śpiewem porwa-
ła gości weselnych do tańca i „zatarła wszelkie granice”; paczkę potrzebnych jak 
powietrze, pachnących świeżością i sprawdzających się w każdej sytuacji- „Pam-
persów”, wręczyła panna Mariola Złotousta, czyli specyficzna i pełna kobiecego 

wdzięku Mariola Insiak. Ostatnim prezentem był taniec urokliwych i rozgadanych 
panien dworskich, które przygotowała p. Krystyna Wdówka. 

Jeśli ktoś myślał, że to już koniec to oczywiście bardzo się pomylił. W każdej 
szanującej się sztuce teatralnej pojawia się epilog. Tu również miał on miejsce, 
choć zaskoczył niejednego odbiorcę. Po słowach „dziesięć lat później” na scenie 
pojawił się młody żonkiś, czekający z utęsknieniem i z...obiadem na małżonkę- biz-
neswoman. Ta owszem zajechała najnowszym modelem ferrari, ale z tęsknotą nie 
miała nic wspólnego. Z agresją w głosie rzuciła w jego stronę- „co jeszcze nie ma 
obiadu?”- i z miną obrażonej księżniczki łaskawie usiadła na krześle, przygotowa-
nym przez męża. Całość zakończyła się „Dumką na dwa serca” wykonaną przez 
równie utalentowaną, jak jej poprzedniczki, Patrycję Smoligę. Nadszedł wreszcie 
kres. Szczęśliwi i zmęczeni aktorzy otrzymali zasłużone brawa, a ich gra na długo 
pozostanie w pamięci widzów.Oprawę muzyczną widowiska przygotował Damian 
Rychlica, który wraz z Maciejem Trawińskim operował sprzętem muzycznym.  
Natomiast dekorację przygotowała p. Halina Przyrowska, p. Joanna Walczak.

Po części artystycznej p. dyrektor Andrzej Stasiak podziękował młodym akto-
rom i zaprosił młodzież na poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców. Nie 
był to koniec atrakcji. Gimnazjalistów czekała jeszcze jedna niespodzianka- lekcja 
muzyczna z zespołem „Jest” i zabawa karnawałowa. 

Minął kolejny dzień, dzień pełen wrażeń, dzień pełen niespodzianek, dzień pe-
łen radości, młodości i tańca. Chciałoby się zaśpiewać za Marylą Rodowicz „niech 
żyje bal, bo to życie to bal jest nad bale...” i wierzyć, że młodzi ludzie na długo 
zapamiętają pierwszy lutego i kolejną, przekazaną „pół żartem, pół serio”, lekcję 
historii.

Opracowała: Małgorzata Wybór
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BAL kARNAWAłoWY  
U pRZEDSZkoLAkÓW

  Bal karnawałowy dla rodziców i dzieci z Przedszkola Niepublicznego Sióstr Urszulanek odbył się 2 lutego 2013r. w Gminnym Ośrodku Kultury.  Gości bawił instruktor  
tańca nowoczesnego Pan Mirosław Bednarkiewicz wraz ze swoją asystentką Malwiną. Rodzice i dzieci chętnie uczestniczyli we wszystkich zabawach i tańcach.  
W przerwach pomiędzy zabawami wszyscy częstowali się z obficie zastawionych stołów. 

                                                              Materiał przekazała Dorota Śmiechowska - nauczyciel

zdjęcia: Tomasz Świrk



Strona 12 WIADOMOŚCILUTOMIERSKIE

INFORMACYJNY BIULETYN SAMORZĄDOWY

luty 2013

W dniach od 7.01.2013r. do 17.01.2013r 
w Gimnazjum wizytatorzy Łódzkiego  
Kuratorium Oświaty przeprowadzili ewa-
luację zewnętrzną całościową. Jest to 
nowa obowiązująca od 2010 roku forma 
nadzoru pedagogicznego. Ewaluacja po-
lega na zbieraniu i analizowaniu informa-
cji: o efektach działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej oraz innej 
działalności statutowej szkoły lub placów-
ki (na podstawie danych informujących; 
o wynikach pracy szkoły (lub placówki) 
odzwierciedlonych w umiejętnościach, 
zachowaniach, postawach, działaniach 
uczniów i w osiąganych przez nich re-
zultatach na różnego rodzaju testach, 
egzaminach); o procesach zachodzących 
w szkole lub placówce (na podstawie da-
nych, które informują o procesach i dzia-
łaniach zachodzących i podejmowanych 
w szkole (lub placówce), a decydujących 
o sposobie funkcjonowania, charakterze 
szkoły (lub placówki) i przede wszystkim 
prowadzących do pożądanych efektów); 
o funkcjonowaniu szkoły lub placówki  
w środowisku lokalnym, w szczególno-
ści w zakresie współpracy z rodzicami 
uczniów (na podstawie danych informu-
jących o sposobie współpracy ze środo-
wiskiem i funkcjonowaniu w środowisku 
oraz wykorzystaniu tych zasobów w pro-
cesie nauczania i uczenia się); o zarządza-
niu szkołą lub placówką (na podstawie 
danych informujących o sposobach za-
rządzania decydujących o jakości działań 
podejmowanych w szkole lub placówce). 

Informacje te zbierają wizytatorzy nie 
znający wcześniej placówki, którzy po-
przez obserwację szkoły, obserwacje za-
jęć, rozmowy z uczniami, nauczycielami, 
rodzicami, pracownikami niepedagogicz-
nymi, partnerami szkoły, dyrektorem, 
analizę dokumentacji oraz pytając w for-
mie ankiet nauczycieli, rodziców, uczniów 
przygotowują raport i ustalają poziom 
spełniania przez szkołę lub placówkę wy-
magań zawartych w załączniku do Rozpo-
rządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 7 października 2009 r. w sprawie 
nadzoru pedagogicznego.
Szkoła lub placówka może spełniać te  
wymagania na pięciu poziomach:
Poziom E - oznaczający niski stopień  
wypełniania wymagania przez szkołę lub 
placówkę.
Poziom D - oznaczający podstawowy sto-
pień wypełniania wymagania przez szko-
łę lub placówkę.
Poziom C - oznaczający średni stopień 
wypełniania wymagania przez szkołę lub 
placówkę.
Poziom B - oznaczający wysoki stopień 
wypełniania wymagania przez szkołę lub 
placówkę.
Poziom A - oznaczający bardzo wysoki 
stopień wypełniania wymagania przez 
szkołę lub placówkę.
Nasze Gimnazjum we wszystkich 17 wy-
maganiach spełnia te kryteria na wyso-
kim(B) lub bardzo wysokim poziomie(A).
Tak Gimnazjum postrzegane jest przez 
wizytatorów (fragmenty raportu):
Oto już od wejścia wita gości w swoich 

17 grudnia 2012 roku uczniowie 
z koła teatralnego pod opieką p. 
Anety Szadziewicz i p. Małgorza-
ty Wybór wystawili trawestację II 
części „Dziadów” Adama Mickie-
wicza (autorski tekst M. Wybór).W 
przepięknej i mrocznej scenerii, 
przygotowanej przez p. Joannę 
Walczak, pojawiły się Duchy: Dzieci 
- marnotrawnego Syna i nie mniej 
zepsutej Córki; Polonistki wraz 
z niedocenianymi uczniami oraz 
Chłopca - szkolnego podrywacza. 
W rolę marnotrawnego syna wcie-
lił się Michał Nowicki, a w rolę 
rozpieszczonej pannicy Katarzyna 
Krawczyk. Dzieci nie potrafiły pojąć 
dlaczego rodzice kochają je mimo 
tylu wad. Przyszły na Dziady, aby 
prosić o „dwie tabletki rozsądku, 
aerozol miłości i kroplę przyzwo-
itości”. Następnie pojawił się naj-
bardziej mroczny duch - duch po-
lonistki, który wciąż męczył słabych 
i nieodpowiednio ubierających się 
uczniów. W związku z tym dziew-
częta - „dawne uczennice”-nie 
pozwoliły duchowi na wejście do 
kaplicy i przypomniały mu również 
starą łacińską maksymę „nauczy-
cielu non omnis moriar-nauczy-
cielu pamiętaj o śmierci!”. Ostatni 
duch był „podrywaczem szkolnym, 
łamaczem serc i autorem serenad 
wieczornych”. Przebierał w pan-
nach, zawracał im w głowach, a tak 
naprawdę poszukiwał prawdziwej 
miłości, której nigdy nie znalazł.  
W związku z tym wchodził w in-
ternet i rozmawiał na gadu - gadu. 
Jego nauka brzmiała bardzo gorzko- 
„kto nie kochał prawdziwie ni razu, 
ten na wieki samotny zostanie,  
a internet będzie jego kochaniem”. 

Widzowie z zainteresowaniem 
oglądali tę sztukę, a gromkie 
brawa były najlepszą zapła-
tą za oryginalną grę aktorską. 

Czekamy na ciąg dalszy...

Małgorzata Wybór

Ewaluacja zewnętrzna całościowa  
w Gimnazjum  

im. Leszka Czarnego w Lutomiersku
progach niezwykle urokliwym klimatem 
drewnianych rzeźb, ozdobnych ław i fo-
teli, interesujących obrazów oraz prac 
plastyczno - technicznych autorstwa 
młodzieży uczęszczającej do tej placówki.  
Tak niecodzienny wystrój szkoła zawdzię-
cza bliskiej współpracy ze środowiskiem 
lokalnym. Całość wystroju łączy się 
w swym charakterze niejako z posta-
cią patrona, którego imię szkoła nosi. 
Wystrój jest nie tylko estetyczny, ale 
przede wszystkim funkcjonalny. Pozwala 
uczniom na spokojne spożycie śniadania, 
daje możliwość chwilowego odpoczynku 
w przyjaznych, wygodnych warunkach. 
Szkoła zapewnia rozwój inteligencji wie-
lorakich. Rozwija zainteresowania i pasje 
plastyczne, fotograficzne, literackie, mu-
zyczne, sportowe - dba o wszechstronny 
rozwój. Działania te przynoszą wymier-
ne efekty w postaci udziału młodzieży  
w konkursach na szczeblu powiatu, woje-
wództwa i kraju oraz zdobywanie wyróż-
nień i nagród. Przygotowaniem uczniów 
zajmują się często osoby, dla których  
te działania stanowią osobiste pasje, 
niejednokrotnie nie związane bezpośred-
nio z nauczanym przedmiotem. Szkoła 
rozwija umiejętności i zainteresowania 
informatyczne uczniów. Posiada kadrę 
o bardzo wysokich kwalifikacjach infor-
matycznych (Egzaminator Europejskie-
go Komputerowego Prawa Jazdy). Daje 
to uczniom możliwość przygotowania 
się, zdania egzaminów (szkoła posiada 
Certyfikat ECDL, jedna z pracowni kom-
puterowych pełni funkcję Laboratorium 
ECDL) i zdobycia Międzynarodowego 
Komputerowego Prawa Jazdy na terenie 
szkoły. Wszystkie działania, które podej-
mują nauczyciele mają na celu poprawę 
jakości pracy szkoły. Zajęcia dodatkowe 
odbywają się w godzinach funkcjono-
wania szkoły, aby wszyscy uczniowie 
mogli korzystać z całej oferty szkoły bez 
względu na to, czy są dowożeni do szkoły 
autobusami czy nie. Nauka to nie tylko 
zdobywanie wiedzy w szkolnych murach. 
W szkole uczniowie biorą udział w wy-
cieczkach i wyjazdach o charakterze kra-
joznawczym, integracyjnym oraz eduka-
cyjnym. Aby możliwie najwięcej uczniów 
korzystało z tych wyjazdów szkoła oferuje 
potrzebującym uczniom dofinansowanie. 
Gimnazjum w Lutomiersku liczy niewiele, 
bo około 200 uczniów Ta nieduża liczba 
gwarantuje dobrą znajomość indywidu-
alnych potrzeb każdego wychowanka, 
zapewnia możliwość podejmowania 
efektywnych działań w ich realizacji.  
W tej szkole uczeń nie jest ”numerem  
w dzienniku” lecz dobrze znaną z imienia  
i nazwiska, rozumianą i otoczoną za-
interesowaniem osobą. W gimnazjum 
potrzeby ucznia, dbałość o ich realiza-
cję stanowią priorytet. Troską obejmuje 
się zarówno te potrzeby podstawowe 
jak również podejmowanych jest szereg 
działań zapewniających poczucie bez-
pieczeństwa. Wpływa na to między in-
nymi realizowany w placówce Program 
Adaptacyjny. Działania podejmowane 
ułatwiają aklimatyzację uczniom rozpo-
czynającym naukę, eliminują zjawisko 
przemocy. Teren wewnątrz budynku i na 

zewnątrz objęty jest monitoringiem, co 
także w znacznym stopniu podnosi bez-
pieczeństwo. Szkoła zapewnia rodzicom  
i uczniom możliwość korzystania z pomo-
cy psychologicznej na terenie placówki. 
Ułatwia w ten sposób dostęp i pozwala 
na uzyskanie fachowej pomocy w rozwią-
zywaniu osobistych problemów ucznia  
i jego rodziny. Gimnazjum rozwija po-
stawy przedsiębiorczości i samorząd-
ności przygotowując młodzież do ak-
tywnego udziału w życiu społecznym. 
Realizuje projekty wyposażające uczniów 
w pożądane społecznie postawy. W pra-
cy wychowawczej osiąga wysokie efekty,  
w szkole nie ma problemu narkotyków. 
Nauczyciele i młodzież chętnie podej-
mują współpracę z innymi szkołami  
w gminie. Gimnazjum może poszczycić 
się wieloma absolwentami, którzy w toku 
dalszej nauki osiągają najwyższe efekty 
edukacyjne, są stypendystami i laure-
atami ogólnopolskich konkursów. Wie-
lu z byłych uczniów chętnie przychodzi  
do szkoły, szuka kontaktu z dyrektorem 
i kadrą pedagogiczną, dzieli się swymi 
sukcesami, czasem oczekuje pomocy, 
a niekiedy wychodzą z propozycjami 
współpracy. Taka postawa jest ważnym 
wyznacznikiem więzi między ludźmi, 
które potrafią tworzyć się podczas lat 
wspólnej pracy i wspólnego pobytu w tej 
szkole.

Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Luto-
miersku pełni rolę ośrodka, miejsca edu-
kacji ale i wydarzeń kulturalnych, sporto-
wych, miejsca spotkań. Atmosfera w niej 
panująca, mała liczebność klas pozwala 
na indywidualizację nauczania i wsparcie 
każdego ucznia.  

Raport kończy się następującymi wnio-
skami:
1.  Koncepcja pracy Gimnazjum im. Leszka 

Czarnego w Lutomiersku jest podsta-
wą rozwoju i doskonalenia pracy. Jest 
otwarta na dokonywanie poprawek 
i zmian wynikających z pracy szkoły 
przez poszczególne lata, zmieniającą 
się sytuację prawną, potrzeby spo-
łeczności lokalnej a przede wszystkim 
z uwagi na wnioski i spostrzeżenia na-
uczycieli uczących. 

2.  Gimnazjum to szkoła z potencjałem 
społecznym, kulturowym, sportowym, 
ważny ośrodek dla społeczności lokal-
nej - stwarzający możliwość wszech-
stronnego rozwoju każdemu uczniowi, 
wzmacniający więzi ze środowiskiem.

3. Ewaluacja wewnętrzna planowana i re-
alizowana jest elementem codziennej 
praktyki, w którą zaangażowani są na-
uczyciele. Prowadzone przez nauczycie-
li badania są odpowiedzią na konkretne 
i aktualne potrzeby – stanowią warto-
ściową i rzeczywistą pomoc w pracy 
gimnazjum, dostarczają informacji do 
podejmowania decyzji.

4.  Realizowane projekty, programy, po-
dejmowane działania, prezentowane 
postawy przez wszystkich pracowni-
ków, uczniów zmierzają do tworzenia 
dobrego klimatu oraz sprzyjają kształ-

„Ciemno wszędzie,  
głucho wszędzie...”

towaniu postaw zgodnych z przyjętymi 
normami społecznymi.

5.  Dbałość i troska wszystkich pracow-
ników o zapewnienie bezpiecznego 
miejsca pobytu i nauki, kształtowanie 
właściwego zachowania, pozwalają 
postrzegać szkołę przez wszystkie pod-
mioty uczestniczące w badaniu - jako 
przyjazną uczniowi, gdzie mogą rozwi-
jać swoje zainteresowania, zdolności, 
przyjemnie spędzić czas i realizować 
własne pomysły.

6.  Oferta edukacyjna umożliwia w pełni 
realizację podstawy programowej, jest 
wzbogacana i modyfikowana przez 
nauczycieli. Odpowiada na potrzeby 
uczniów, rodziców i środowiska lo-
kalnego – gwarantuje przygotowanie 
wychowanka do podjęcia dalszej drogi 
kształcenia.

Pełny tekst Raportu (35 stron) można 
znaleźć na stronie http://www.npseo.pl

Andrzej Stasiak



Strona 13 WIADOMOŚCILUTOMIERSKIE

INFORMACYJNY BIULETYN SAMORZĄDOWY

luty 2013

Mamy już półrocze za sobą. Skończyły się zabiegi o lepsze oceny, każde dziecko wie, ile 
włożyło pracy i razem z rodzicami będzie mogło cieszyć się swoimi sukcesami i pracować 
na konto kolejnego. Jak mówią mądre powiedzenia: „same gołąbki nie przylecą do gąbki”, 
„bez pracy nie ma kołaczy”, trzeba zakasać rękawy i zabrać się do roboty, bo zaczynamy II 
semestr bez odpoczynku, gdyż ferie dopiero za dwa tygodnie!.

Chwila oddechu po radzie klasyfikacyjnej niech będzie podsumowaniem wydarzeń, 
jakie miały miejsce w naszej szkole. Minął rok 2012 zwany „Rokiem Korczakowskim”. 
Janusz Korczak miał szansę przypomnieć się ze swoją filozofią mądrego i uważnego towa-
rzyszenia dziecku w kwestiach prozaicznych jak i kluczowych. Postaci „Starego Doktora” 
i jego działaniom na rzecz praw najmłodszych poświęcony był konkurs plastyczny ,,Por-
tret Janusza Korczaka- wielkiego przyjaciela dzieci”. Adresatem konkursu były najmłodsze 
dzieci. Wzięli w nim udział uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej 
w Kazimierzu oraz Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Szydłowie. Zainteresowanie 
było bardzo duże, w konkursie wzięło udział ok. 80% uczniów w każdej ze szkół. Do elimi-
nacji międzyszkolnych zakwalifikowano po 10 prac z każdej szkoły. Młodzi artyści wykazali 
się nie tylko znajomością tematu, ciekawą kompozycją, starannością, ale również niezwy-
kle bogatym i różnorodnym warsztatem pracy. 29 listopada konkurs został rozstrzygnięty, 
a zwycięzcy nagrodzeni. Jurorzy w składzie: Dyrektor GOOŚ w Lutomiersku -p. Agnieszka 
Kiedrzyńska, nauczyciel plastyki SP w Szydłowie - p. Jolanta Nieoczym, nauczyciel plastyki 
SP w Kazimierzu -p. Monika Głodny, przyznało następujące nagrody w trzech kategoriach.

W kategorii klas pierwszych: I miejsce - Marta Sałata - SP Szydłów, II miejsce-Zuzanna 
Rogut- SP Kazimierz, III miejsce - Weronika Basińska - SP Szydłów.

W kategorii klas drugich: I miejsce-Damian Bednarczyk- SP Kazimierz, II miejsce - Alek-
sandra Gawron – SP Szydłów, III miejsce – Mateusz Poniński –SP Kazimierz.

W kategorii klas III: I miejsce – Nataniel Paczkowski –SP Kazimierz, II miejsce – Natalia 
Kaczmarek – SP Szydłów.

Na uroczystość wręczenia nagród przybyła Pani Dyrektor SP w Kazimierzu - Anna Skęp-
ska oraz laureaci ze swoją opiekunką p. Moniką Głodny. Prace uczniów wyeksponowano 
na gazetkach . Wszystkim autorom prac serdecznie gratulujemy, a tych, którzy zechcą po-
dziwiać kunszt młodych artystów zapraszamy na wystawę.

Uczniowie klasy V i VI przygotowali zaś prezentację multimedialną o życiu, działalności i 
twórczości Janusza Korczaka (prawdziwe nazwisko Henryk Goldmit), którą zaprezentowali 
na forum szkoły, brali też udział w literackim konkursie międzyszkolnym „Kiedy śmieje się 
dziecko, śmieje się cały świat. (J. Korczak) Moja szkoła marzeń”. Trudy związane z organi-
zacją konkursu wzięła na swoje barki SP w Kazimierzu. Nasi uczniowie zajęli następujące 
miejsca: I – uczennica klasy VI Maja Chmielecka, III – uczeń klasy V Jarosław Wierzbowski. 
Wszyscy autorzy prac otrzymali nagrody. Za wszystko bardzo dziękujemy organizatorom.

JASEŁKA W SP SZYDŁÓW
Minęły już Święta Bożego Narodzenia, a my wspominamy jeszcze piękne jasełka, któ-

rych bohaterką była Nina Omiecińska w roli „Dziewczynki z zapałkami”. Kolędy śpiewane 
przez całą społeczność uczniowską do dziś brzmią nam w uszach, a szczególnie zapadła  
w pamięć pastorałka pt: „Kolęda na dzwonkach” w wykonaniu trzydziestu trzech przed-
szkolaków i uczniów klasy IV przygotowana specjalnie na tę okazję. 

Półrocze za nami - pora na podsumowanie
Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Szydłowie

Wielkim zainteresowaniem cieszył się konkurs zorganizowane przez siostrę Zofię, któ-
ra zachęciła do pracy dzieci i rodziców. Na konkurs pt.: „Szopka BOŻONARODZENIOWA  
w mojej RODZINIE”, uczniowie przynieśli aż 42 piękne, pomysłowe oraz zróżnicowane 
szopki bożonarodzeniowe. Prace dzieci można było podziwiać przez cały tydzień. Były 
one wystawione na dolnym korytarzu, a wszyscy wykonawcy zostali nagrodzeni podczas 
spotkania wigilijnego. Na szczególne wyróżnienie zasłużyły trzy piękne szopki wykona-
ne przez dzieci z klasy „0”. Nagrody i duże brawa odebrali: Maksymilian Stach, Adrian 
Kowalski i Tomasz Sobolczyk. W kategorii klas młodszych zwyciężyli: 1 miejsce- Natalia 
Kaczmarek kl.3, 2 miejsce - Weronika Basińska kl.1, 3 miejsce - Krystian Zieliński kl.2,  
a w kategorii klas starszych: 1 miejsce - Dominik Sęczkowski kl.4, 2miejsce - Gabriela Gaw-
ron kl.4, 3 miejsce - Radosław Skibiński kl.VI. Były dyplomy, kalendarze, obrazki. 

ZABAWA CHOINKOWA
Odbyła się już też zabawa choinkowa, jedyna w roku szkolnym, na którą dzieci przy-

jeżdżają po południu i odjeżdżają późnym wieczorem. Zabawa z „prawdziwą” orkiestrą, 
poczęstunkiem, upominkami i konkursem wokalnym. W tym roku chętne dzieci przygo-
towały kolędy i pastorałki na konkurs pt.: „Dzieciątku Bożemu śpiewamy…”. Wykonywały 
je solo lub w duecie. Czternastu uczestników przypomniało zebranym kolędy i pastorał-
ki znane i całkowicie nowe. Oczywiście były nagrody dla każdego śpiewającego dziecka,  
a szanowne jury przedstawiło wyniki konkursu i tak: 1miejsce –Martyna Stasiak kl. – „0”, 
Ewelina Kuropatwa kl. - I, Aleksandra Adrianowska kl. –IV, Wiktor Adriańczyk kl. – VI,  
2 miejsce: Antczak Karolina kl.- I, Aleksandra Gawron i Roksana Wiśniak z kl. – II, Maja 
Wojtczak kl. – V, oraz 3 miejsce: Wiktoria Mościcka i Patrycja Trojanowska z kl. - III, Ga-
briela Gawron i Ewelina Staszek z kl. - IV, Dominika Gabrysiak i Nina Omiecińska z kl. - V. 

150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
Nowy rok 2013 to kolejne ważne wydarzenie w życiu każdego Polaka a więc i w życiu 

szkoły. Właśnie w styczniu obchodziliśmy 150-siątą rocznicę wybuchu powstania stycz-
niowego.

„Za czyn dla kraju nagrody nie trzeba,
gdy duch powstańca w zaświaty uleci,

skreślcie nad grobem przepustkę do nieba
rok tysiąc osiemset sześćdziesiąty trzeci.”

(Walenty Czerkawski)

Aby przyłączyć się do obchodów 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego, 
uczniowie klas IV – VI ze SP im. A. Mickiewicza w Szydłowie na początku stycznia obejrzeli 
prezentację multimedialną przygotowaną przez nauczyciela historii, która przybliżyła im 
tematykę wydarzeń z 1863 roku. Następnie każda klasa otrzymała zadania, które musiała 
opracować i przedstawić 22 stycznia podczas wspólnego spotkania. Nadszedł czas przygo-
towań, poszukiwań w różnych źródłach informacji o powstaniu styczniowym, a także czas 
przemyśleń, jak tę problematykę przedstawić w najciekawszy sposób. 

Spotkanie rozpoczęli uczniowie klasy IV, którzy za pomocą elementów dramy wyjaśnili 
przyczyny kolejnego zrywu narodowowyzwoleńczego. Swoje przedstawienie rozpoczęli 
od symbolicznego rozbioru Rzeczypospolitej, potem pojawił się motyw mszy za Ojczyznę 
i czwartoklasiści odśpiewali pieśń „Boże coś Polskę”, przedstawili dwa stronnictwa patrio-
tyczne: „białych” oraz „czerwonych”. Swój występ zakończyli zainscenizowaniem „branki” 
- do rosyjskiej armii „wcielili” niektórych uczniów z klasy V. Następnie przyszła pora na 
piątoklasistów, którzy omówili przebieg powstania styczniowego. Przygotowali plakat, na 
którym przedstawili kolejnych dowódców powstania, zobrazowali broń, jaką posługiwali 
się powstańcy. Wyjaśnili też, dlaczego powstanie przybrało formę wojny partyzanckiej. 
Swoje wystąpienie wzbogacili odczytaniem wierszy, które powstały w tym okresie. Na-
wiązali również do walk, jakie toczyły się w najbliższej okolicy i miejsc upamiętniających 
powstanie styczniowe (Dalików, Lutomiersk). Na koniec uczniowie klasy VI omówili skutki 
powstania, starali się wzruszyć słuchaczy wierszem, w którym podmiotem lirycznym jest 
powstaniec skazany na zsyłkę, żalący się na swój ciężki los tułaczy. Pokazali, że mimo za-
krojonej na szeroka skalę rusyfikacji, zaborcy ponieśli klęskę, bo nie udało im się zabić 
ducha polskości w narodzie, nadziei na wolną Ojczyznę. Swój występ wzbogacili pięknie 
wykonanymi pieśniami patriotycznymi. Podsumowaniem wspólnej pracy stała się gazetka 
na szkolnym korytarzu. 

Mamy nadzieję, że tak przeprowadzone zajęcia pomogły uczniom zrozumieć najważ-
niejsze idee towarzyszące ich przodkom, którzy za wolność przyszłych pokoleń nie wahali 
się oddać życia i pojęcie patriotyzmu nie będzie dla nich pustym słowem.
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Nietypowe zmagania  
z ortografią

Kłopoty z poprawną pisownią to problem wielu uczniów na każdym poziomie 
edukacji. Wynikają one z zawiłości polskiej ortografii, ale są również efektem 
niedoceniania potrzeby poprawnego pod względem ortograficznym wypowia-
dania się w formie pisemnej. Istnieje jednak liczna grupa osób, które pomimo 
starań nie radzą sobie z pisownią z powodu specyficznych trudności w uczeniu 
się – są one diagnozowane jako dysortografia.

Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Konstantynowie Łódzkim już od 
pięciu lat organizuje konkursy ortograficzne dla dyslektyków i dysortografików, 
które mają zasięg powiatowy i są adresowane do uczniów z terenu Powiatu 
Pabianickiego posiadających aktualną opinię psychologiczną. Aby umożliwić 
udział w językowych zmaganiach jak największej liczbie młodzieży i dostosować 
poziom trudności do wieku uczestników, konkursy przygotowywane są na prze-
mian – w jednym roku dla gimnazjalistów, w drugim zaś dla uczniów szkół śred-
nich. Inicjatywa ta została objęta Honorowym Patronatem przez Starostę Powia-
tu Pabianickiego, zaś od trzech lat również przez Łódzkiego Kuratora Oświaty.

28 listopada 2012 roku odbył się V Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla Dys-
lektyków i Dysortografików pod hasłem „Pytajmy uczniów o ich potrzeby”, skie-
rowany do uczniów gimnazjum oraz szóstych klas szkół podstawowych. Składał 
się z dwóch etapów – korekty ortograficznej (praca indywidualna trwająca ok. 
45 min.) oraz części twórczej (praca w czteroosobowych grupach trwająca ok. 
45 min.). W części pierwszej uczestnicy otrzymali wydruk dyktanda, w którym 
wszystkie głoski: „ż”, „rz”, „ch”, „h”, „u” i „ó” zostały zastąpione kolorowymi 
kratkami. Praca uczniów sprowadzała się do poprawnego uzupełnienia tekstu 
przy pomocy słowników ortograficznych. Zadanie kształtowało umiejętność pra-
cy ze słownikiem – niezbędną sprawność dysortografika! Drugi etap polegał na 
narysowaniu – w oparciu o technikę piktogramu – maksymalnie sześciu obraz-
ków ilustrujących potrzeby ucznia dyslektycznego, które powinny być uwzględ-
niane przez nauczycieli w procesie dydaktycznym w szkole oraz przez rodziców 
podczas udzielania pomocy w nauce.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy wypełniali anonimową ankietę, a in-
formacje w niej zamieszczone oraz prace wykonane przez młodzież w części 
twórczej posłużą opracowaniu przez specjalistów Poradni Psychologiczno –  Pe-
dagogicznej w Konstantynowie Łódzkim poradnika dla nauczycieli, rodziców  
i uczniów.

Tegoroczna edycja konkursu cieszyła się ogromna popularnością – wzięło  
w niej udział 68 uczniów: z Pabianic (Gimnazjum Nr 1, Nr 2 i Nr 3 oraz SP 13 i SP 
17), Konstantynowa Łódzkiego (Gimnazjum Nr 1, SP 1, SP 2 i SP 5), Lutomierska 
(Gimnazjum), Dobronia (Publiczne Gimnazjum), Chechła (SP), Woli Zaradzyń-
skiej (SP), Mogilna Dużego (SP), Dłutowa (SP), a także Ksawerowa (SP).

Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 12 grudnia 2012 roku w Miejskim 
Domu Kultury w Pabianicach. Na oficjalne ogłoszenie wyników przybyli: Wice-
starosta Powiatu Pabianickiego – pani Irena Grenda, Przewodniczący Komisji 
Oświaty Rady Powiatu Pabianickiego – pan Andrzej Kurzawski oraz Naczelnik 
Wydziału Oświaty i Wychowania – pan Marian Lorenczak. Przedstawiciele Po-
wiatu Pabianickiego wraz z dyrektorem Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej 
– panem Mariuszem Wielebskim wręczali uczniom nagrody, dyplomy i podzię-
kowania za udział, zaś nauczycielom – pisemne podziękowania za przygotowa-
nie uczestników do konkursu.

Z zadaniami konkursowymi najlepiej poradzili sobie: Agnieszka Widz z Gim-
nazjum Nr 3 w Pabianicach oraz Damian Dębiński z Gimnazjum w Lutomiersku 
– I miejsce (obie prace bezbłędne!); Maksym Prusisz z Publicznego Gimnazjum 
w Dobroniu – II miejsce; – Karolina Jankowska z Publicznego Gimnazjum w Do-
broniu, Marlena Basińska z Gimnazjum w Lutomiersku oraz Mateusz Moskwin 
ze Szkoły Podstawowej Nr 17 w Pabianicach – III miejsce.

Od 2008 roku, kiedy to narodził się pomysł na niniejsze przedsięwzięcie, 
układam dyktanda, które stanowią podstawę pierwszego etapu ortograficznych 
zmagań i należę do grona Jury. Z przyjemnością obserwuję coraz większe zain-
teresowanie konkursem. Przez kilka ostatnich lat wyraźnie wzrosła też wiedza 
młodzieży a także osób uczących w szkole na temat dysleksji i dysortografii. Cie-
szę się, że grono młodych ludzi bierze udział w przedsięwzięciu dającym możli-
wość usprawnienia umiejętności ortograficznych. Warto podkreślić, że wszyscy 
uczestnicy otrzymują nagrody rzeczowe.

W kolejnym roku szkolnym planowana jest przez Poradnię kolejna edycja 
konkursu, tym razem adresowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

 
Monika Pawłowska–Wielebska

Sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej  
w Lutomiersku za 2012 r. 

-  Spółki wodne są formą aktywności społecznej, której podstawową formą 
działalności jest gospodarka wodą jako dobrem publicznym,

-  do specyfiki działalności spółek wodnych najbardziej pasuje określenie  
– spółki prawa administracyjnego,

-  z treści Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej wynika, że wymogiem w zakresie 
ochrony gleb jest utrzymywanie w stanie sprawności technicznej urządzeń 
melioracji szczegółowych, jeżeli na gruntach takie urządzenia się znajdują

Gminna Spółka Wodna w Lutomiersku w 2012 roku powiększyła obszar działa-
nia włączając do swojej działalności  grunty wsi Dziektarzew -  tym samym obszar 
objęty działalnością to powierzchnia  3500 ha  i  170 km rowów melioracyjnych.
W 2012 r. składka z 1 ha powierzchni gruntu dla całej spółki wynosiła 10 zł
Wpływy ze składek to suma zł. 19145,51
W 2012 r. w ramach działalności  wykonano oczyszczenia rowów na długości 8170 
mb , wykonano naprawy 6 wylotów melioracyjnych , naprawiono drenowanie na 
pow. 5 ha, naprawiono  i odbudowano 3  akwedukty, przebudowano 1 przepust, 
naprawiane były także zastawy na jazie w Kazimierzu. 

Gminna Spółka Wodna otrzymała dofinansowanie z budżetu Wojewody Łódz-
kiego w wysokości  zł 9000,00 i  wraz z własnym  - takim samym - wkładem finan-
sowym odbudowano 2 km rowu - rzeki Lubczyny w obrębie wsi Babice i Babiczki. 
Konserwację wykonała firma PHU MELBUD z Poddębic.

W swoich zadaniach spółka ma także nawodnienia łąk  Nawodnienia wykony-
wane były w Kazimierzu,   Charbicach Dolnych, Charbicach Górnych, Zygmuntowie 
i Jeziorku z jazu w Małyniu. Około 50 do 60% powierzchni łąk jest nawadnianych 
tzw. pierwszym nawodnieniem, a pozostałe nawodnienia to ok. 40%. Wśród przy-
czyn braku nawodnień niektórych łąk należy wymienić brak zaangażowania wła-
ścicieli lub dzierżawców, brak wykaszania rowów i niedobory wody szczególnie do 
tzw. drugiego i trzeciego  nawodnienia. 

W 2012 roku zaistniała możliwość składania wniosków o wykonanie drenażu 
gruntów rolnych . W ramach działalności  spółki – poprzez spółkę - rolnicy złożyli 
wnioski na drenaż powierzchni mniejszej niż 10 ha w skali gminy Lutomiersk.  

W roku 2013, wzorem roku poprzedniego,  Gminna Spółka Wodna w Lutomier-
sku złoży wniosek o  dotację  na dofinansowanie konserwacji rowów.

Spółka ubiegać będzie się o przedłużenie pozwolenia wodnoprawnego na pro-
wadzenie nawodnień w Kazimierzu.

Kontynuowane będzie wykonywanie konserwacji urządzeń melioracji  szczegó-
łowej  z wykorzystaniem sprzętu gminnego.  

Zbierane będą od rolników wnioski i dane w sprawie budowy i odnowy urzą-
dzeń melioracyjnych.

Bilans dochodów i rozchodów Gminnej Spółki Wodnej  
w Lutomiersku za 2012 rok

Dochody  zł Rozchody  zł

Gotówka w banku - BO 126,54 zł Prowizje banku 137,44 zł

Wpływy ze składek 19 145,51 zł Koszty  
administracyjne

83,65 zł

Dotacja 9 000,00 zł Konserwacja  
rowów

5 389,16 zł

Kapitalizacja odsetek 16,80 zł Naprawa 
melioracji

630,64 zł

 
 
 
 

 
 
 
 

Konserwacja rowu 
"Lubczyna

18 018,27 zł

Nawodnienia 398,92 zł

Koszty utrzymania 
jazu w Kazimierzu

822,25 zł

Gotówka w banku 
na 31.12.2012

2 808,52 zł

Razem 28 288,85 zł Razem 28 288,85 zł

Dopłaty do materiału siewnego w 2013 roku
Kwalifikowany materiał siewny z dopłatami gwarancją dobrego plonu

ARR przypomina, że od 15 lipca 2012 r. do 15 czerwca 2013 r. trwa okres, w którym można nabywać i zużywać do siewu/sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub 
kwalifikowany: zbóż ozimych, zbóż jarych, roślin strączkowych, ziemniaka,mieszanek zbożowych i pastewnych (sporządzonych z gatunków albo odmian gatunków objętych 
systemem dopłat, z wyłączeniem ziemniaka),który zostanie objęty dopłatą w 2013 r. Materiał siewny należy kupować tylko od przedsiębiorców lub rolników wpisanych do 
rejestrów prowadzonych przez Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Nabywca materiału siewnego powinien otrzymać od sprzedającego odpowied-
nie dokumenty potwierdzające zakup. Na fakturze zakupu winny znaleźć się informacje o materiale siewnym: nazwa gatunku i odmiany, kategoria lub stopień kwalifikacji, 
numer partii materiału siewnego oraz data sprzedaży. Wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub 
kwalifikowany można składać od 15 stycznia do 25 czerwca 2013 r.

Źródło: www.arr.gov.pl



Strona 15 WIADOMOŚCILUTOMIERSKIE

INFORMACYJNY BIULETYN SAMORZĄDOWY

luty 2013

Osoby, które mają inne miejsca zamieszkania i zameldowania są przekonane, 
że podatki trzeba płacić w miejscu zameldowania. Tymczasem zgodnie z prawem 
podatnicy, którzy uzyskują dochody w Polsce, muszą rozliczać się w urzędzie skar-
bowym właściwym według miejsca zamieszkania. Ustawodawca wyraźnie wskazał, 
że nie jest to miejsce zameldowania. Posiłkując się przepisami prawa cywilnego, 
należy uznać, że o miejscu zamieszkania decyduje nie meldunek, lecz miejsce, gdzie 
osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Wiele osób zamieszkujących naszą 
gminę z różnych powodów nie jest tu zameldowana. Z tego powodu ich podatki  
trafiają do innych gmin, tym samym nie przyczyniają się do poprawy jakości życia  
naszej lokalnej społeczności. Dlatego zwracam się do tych mieszkańców z apelem, 
aby rozliczali się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym 
w Pabianicach, który jest właściwy dla Gminy Lutomiersk. Jeżeli chcieliby Państwo, 
aby Wasze podatki zasilały budżet gminy, którą zamieszkujecie można to zrobić bez 
zbędnych niedogodności, zmiany miejsca zameldowania, wymiany dokumentów. 
Wystarczy złożyć zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3 w urzędzie skarbowym, aby do 
gminnej kasy mogły wpłynąć dodatkowe dochody. Wypełnienie druku zajmuje  
zaledwie kilka minut, można go złożyć w urzędzie skarbowym wraz z corocznym  
zeznaniem podatkowym, wysłać pocztą lub złożyć w Urzędzie Gminy Lutomiersk. 
Dla nas cenna będzie każda dodatkowa złotówka wpływająca z podatku docho-
dowego, gdyż możemy ją wykorzystać na poprawę infrastruktury z której wszyscy 
korzystamy, niezależnie czy jesteśmy tu zameldowani, czy nie. Druki ZAP-3 można 
pobrać w Urzędzie Gminy Lutomiersk w pokoju nr 17 (sekretariat). 

Wójt Gminy Lutomiersk 
/-/ Tadeusz Borkowski 

W związku ze zbliżającym się terminem składania  wniosków o przyznanie  
płatności bezpośrednich na rok 2013 (od 15 marca do 15 maja 2013 r.) Urząd  Gminy  
Lutomiersk zwraca się z prośbą do wszystkich producentów rolnych o wykony-
wanie kserokopii aktualnych  wniosków składanych do ARiMR. Kopie złożonych  
dokumentów mogą okazać się niezbędne przy  ewentualnym sporządzaniu  
protokołów strat po wystąpieniu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego  
w gospodarstwach rolnych.  

Z A W I A D O M I E N I E 
Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Lutomiersk informuje, że Rada Ministrów 29 listopada 2012 r. określiła 
stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2013 r. od oleju napędowego zużywanego 
do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł od 1 litra oleju.
Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2013 r. część pieniędzy wydanych na olej  
napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
-  w terminie od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 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) stanowiącymi 
dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 
2013 r.,

-  w terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 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) stanowiącymi 
dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 
r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2013 r.

Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosić będzie:
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
2 - 30 kwietnia 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek  
bankowy podany we wniosku. Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawar-
tego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz  
z fakturami zakupu należy składać w Referacie Podatków i Opłat Urzędu Gminy 
Lutomiersk Pl. Jana Pawła II nr 11 

Wójt Gminy Lutomiersk
/-/ Tadeusz BorkowskiARiMR OSTRZEGA PRZED 

OSZUSTAMI !!! 
Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotarły informacje, że rol-
nicy z różnych regionów Polski otrzymują pisma, opatrzone logotypem łudząco  
podobnym do logotypu ARiMR, w których anonimowy autor zachęca do wpłacania 
pieniędzy na podany numer konta bankowego, w celu otrzymania dopłat bezpo-
średnich. Reklamuje to pismo jako „zaproszenie”, które jest „najkrótszą drogą do 
otrzymania dotacji bezpośredniej”. Dalej wskazuje, że korzystając z tej propozycji 
rolnik zapewni sobie „spokój, relaks i beztroski sen” i dołącza blankiet przekazu 
pocztowego z sumą do wpłaty 246 zł., z tytułem przelewu: „opłata za wniosek”. 
Anonimowy autor nie precyzuje jednak na czym ma polegać skorzystanie z jego 
propozycji. Używa pojęcia bardzo nieprecyzyjnego, mogącego wskazywać np., że 
trzeba zapłacić za samo dostarczenie wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich, 
a przecież taki wniosek rolnik otrzymuje bez żadnych opłat. Przesłanie wypełnio-
nego przez rolnika wniosku do Agencji, czy to w formie papierowej czy elektronicz-
nej, także jest bezpłatne.
W związku z zaistniałą sytuacją Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa oświadcza, że nie ma z tym pismem nic wspólnego i prosi o zignorowanie go. 
ARiMR nie prowadzi bowiem odpłatnej działalności polegającej na przygotowaniu 
wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich, czy jakiegokolwiek innego rodzaju 
wsparcia finansowego. Wysyłanie pism do wielu rolników, na których umieszczo-
no nazwę „ARMiR” łudząco podobną do skrótu ARiMR (Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa) i znak graficzny bardzo podobny do prawdziwego logo 
Agencji, wskazuje, że może to być oszustwo zaplanowane na szeroka skalę.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przestrzega przed korzystaniem 
z ofert, w których brak jest podpisu, brak jakichkolwiek danych kontaktowych,  
a ich przekaz jest bardzo niejasny. Dokumenty te z pewnością nie pochodzą od 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
W przypadku podejrzenia, że chodzi o oszustwo wyłudzenia, należy przekazać 
sprawę do organów ścigania. 

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Pabianicach

Złóż PIT tu gdzie mieszkasz 
zrobimy więcej w naszej gminie

WAŻNY KOMUNIKAT  
DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH

ZMIANA NADZORU NAD LASAMI PRYWATNYMI !!!
 W związku z rozwiązaniem porozumień z Nadleśnictwami w sprawie pro-

wadzenia nadzoru nad lasami niepaństwowymi i przejęciem tych obowiązków 
przez Starostę Pabianickiego, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnic-
twa Starostwa Powiatowego w Pabianicach informuje, że obowiązki pełnione 
dotychczas przez leśniczych będą obecnie wykonywane przez Krzysztofa Mikłę 
pracownika do spraw leśnictwa i łowiectwa w Starostwie Powiatowym w Pa-
bianicach. Zgłoszenia dotyczące usuwania, cechowania drewna przyjmowane 
są w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przy ul. Piłsudskiego 
2 budynek A lub pod numerem telefonu (42) 225 – 40 – 10.

ODBIÓR PADŁYCH ZWIERZĄT
 Gmina Lutomiersk podpisała z PPH „HETMAN” Sp. z o.o. z siedzibą  

Florianów nr 24 – umowę na nieodpłatny odbiór padłych zwierząt na 2013 rok. 
Odbiór padłych zwierząt stanowiących uboczne produkty zwierzęce kategorii  
1 i 2 w rozumieniu Rozporządzenia(WE) Nr 1069/2009 r. przez w/w firmę  
następuje w terminie 48 godzin licząc od momentu telefonicznego zawiado-
mienia. Zgłoszenia przyjmowane są pod następującymi numerami telefonów: 
(24) 282-16-53 lub 662-041-241 lub (56) 683-25-62.

Wszyscy zainteresowani muszą posiadać szczegółowe dane dotyczące od-
bieranego podłego zwierzęcia (wiek, numer kolczyka oraz nr stada w przypad-
ku odbioru trzody chlewnej).

Niniejsza umowa nie obejmuje odbioru padłych zwierząt z ferm drobiu  
i ferm zwierząt futerkowych, w przypadku których wymagane jest zawarcie 
indywidualnych umów.

Informacja dla podatnika
Pracownik Urzędu Skarbowego w Pabianicach będzie udzielał informacji  

oraz przyjmował dokumenty dotyczące podatku dochodowego za rok 2012,  
w Urzędzie Gminy Lutomiersk, pok. nr 11, w godzinach 8:00 – 12:00, w dniu:

05 kwietnia 2013 roku.



Nowy system obejmie mieszkańców nieruchomości zamieszkałych w  naszej  
Gminie i zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 roku. Wówczas właściciele  
nieruchomości zamieszkałych będą wnosić na rzecz Gminy Lutomiersk tzw. 
opłatę za gospodarowanie odpadami. 

Obecnie mieszkańcy mają obowiązek pozbywania się odpadów komunal-
nych ze swoich nieruchomości na dotychczasowych zasadach, tj. na podstawie 
umowy z przedsiębiorstwem wywozowym wpisanym do rejestru działalności  
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  
nieruchomości.

Uwaga! Dotychczasowe umowy zawarte samodzielnie przez mieszkańców  
z przedsiębiorcami muszą być rozwiązane do końca czerwca 2013 roku.  
(z zachowaniem odpowiedniego okresu wypowiedzenia).

Każdy mieszkaniec Gminy będzie miał możliwość  segregacji odpadów pro-
wadząc selektywne gromadzenie odpadów komunalnych na swojej nierucho-
mości i będzie ponosił opłaty miesięczne w niższej stawce (7 zł od osoby za-
mieszkującej  nieruchomość).  Gromadzenie odpadów w sposób selektywny 
oznacza wyposażenie nieruchomości w trzy pojemniki służące do gromadzenia  
odpadów: szkła,  odpadów opakowaniowych  lekkich (tzn. opakowań wyko-
nanych z plastiku, papieru, metalu, aluminium, wielomateriałowych) oraz 
odpadów komunalnych zmieszanych. Ponadto odpady zielone oraz odpady  
ulegające biodegradacji winny zostać zagospodarowane na kompostowniku 
znajdującym się na terenie nieruchomości.

Inny sposób gromadzenia odpadów zostanie uznany za gromadzenie  
odpadów w sposób nieselektywny. Do ustalenia opłaty miesięcznej w takim  
przypadku  przyjmuje się  stawkę wyższą 10 zł. od osoby zamieszkującej   
nieruchomość.

 Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych działać będą   
zlokalizowane na terenie gminy Punkty  Selektywnego Zbierania  Odpadów 
Komunalnych (wysepki ekologiczne istniejące teraz), w których gromadzić  
będzie można odpady szklane oraz odpady opakowaniowe lekkie.

 Raz w roku w ramach wnoszonych opłat zostanie przeprowadzona zbiórka 
odpadów wielkogabarytowych. W bieżącym roku taka zbiórka  jest wstępnie 
zaplanowana - na zasadach podobnych jak w latach ubiegłych -  w dniach od 
24 do 28 czerwca 2013r. 

Właściciele niezamieszkałych na stałe działek rekreacyjnych, przed-
siębiorcy oraz właściciele lub osoby władające każdą niezamieszka-
łą nieruchomością, w której powstają  odpady komunalne mają obo-
wiązek zawrzeć odpłatną umowę z przedsiębiorstwem wywozowym, 
określającą ilość odpadów komunalnych usuwanych z danej nieru-
chomości oraz częstotliwość  usuwania odpadów  przy uwzględnieniu  
zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy  
Lutomiersk oraz wyposażyć nieruchomość w odpowiednie pojemniki. Obowią-
zek ten wynika z art. 5.1 oraz art. 6.1 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tekst jednolity: Dz.U.2012r poz. 391)

Informacje na temat ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska  
www.mos.gov.pl/komunalne.

NOWY SYSTEM GOSPODARKI  
ODPADAMI KOMUNALNYMI 
w Gminie Lutomiersk


