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Relacja z XLVII - XLVIII Sesji Rady Gminy Lutomiersk
W dniu 27 lutego br. odbyła się XLVII Sesja Rady Gminy Lutomiersk, podczas 

której podjęto uchwałę w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lutomiersk oraz w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Lutomiersk. Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy Lutomiersk zostało przyjęte uchwałą Nr 
XXXIII/241/2005 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 21 czerwca 2005 r. Zostało ono 
sporządzone w oparciu o obowiązującą ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Od 2005 r. studium nie było zmieniane. Na obszarze gminy Lutomiersk obowią-
zuje obecnie 21 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z czego 
8 (o powierzchni ok. 28 ha) uchwalono na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. o zagospodarowaniu przestrzennym, natomiast 13 (o powierzchni ok. 3260 ha) 
na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. Planami miejscowymi objęte jest ok. 25% obszaru gminy. 

W przypadku uznania studium lub planów miejscowych za nieaktualne, w ca-
łości lub w części, Rada Gminy przystępuje do sporządzania zmiany studium lub 
planu miejscowego w takim trybie, w jakim są one uchwalane. Pierwszym krokiem 
planistycznym powinna być aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy. 

Z przeprowadzonej przez Wójta Gminy Lutomiersk analizy wynika, że w związku 
z faktem, iż obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lutomiersk zostało sporządzone w oparciu o przepisy aktu-
alnej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i dokument okre-
śla wszystkie aspekty, które powinny być w nim uwzględnione, należy przystąpić 
do zmiany studium w zakresie wynikającym z bieżących potrzeb planistycznych, tj. 
dla poszczególnych rejonów gminy. Biorąc pod uwagę istniejący ruch budowlany 
w gminie oraz złożone wnioski, zmiany powinny dotyczyć w pierwszej kolejności 
miejscowości Lutomiersk i Wrząca. 

Ponadto podczas sesji uchylono dwie uchwały: Nr XXXIII/233/13 Rady Gminy 
Lutomiersk z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia Gminy Lutomiersk do 
realizacji Projektu pod nazwą „Trasy Rowerowe EuroVelo i uchwałę Nr XLVI/320/14 
Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27.01.2014r w sprawie utworzenia i przystąpienia 
do Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.

W zakresie gospodarki nieruchomościami podjęto dwie uchwały: w jednej 
z uchwał wyrażono zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem 
jest ta sama nieruchomość tj. lokal użytkowy o powierzchni 15,34 m2, mieszczący 
się w miejscowości Kazimierz przy Placu Kościuszki 1, stanowiący własność Gminy 
Lutomiersk, z dotychczasowym najemcą, wykorzystującą lokal użytkowy z prze-

znaczeniem na działalność medyczną – siedzibę poradni stomatologicznej. w dru-
giej uchwale wprowadzono zmianę w uchwale Nr XLII/305/06 Rady Gminy Luto-
miersk z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie zasad i kryteriów wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lutomiersk, polegającą na 
wydzieleniu z mieszkaniowego zasobu gminy lokali, które przeznacza się na najem 
jako lokale socjalne. Wykaz tych lokali znajduje się w Wieloletnim Programie Go-
spodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lutomiersk na lata 2013 – 2018, 
stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XLIII/298/13 Rady Gminy Lutomiersk 
z dnia 22 listopada 2013 r.”.

Poza tym przyjęto Raport Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych i Przeciwdziałania Narkomanii z realizacji Gminnego Programu Prze-
ciwdziałania Narkomanii Gminy Lutomiersk w 2013 r. oraz Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Lutomiersk w 2013 
r. oraz przyjęto sprawozdanie za 2013 rok z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w prowadzonych 
szkołach.

Podczas XLVIII sesji w dniu 8 kwietnia br. informację z działalności Gminnego 
Ośrodka Kultury w Lutomiersku za 2013 rok przedstawił dyrektor GOK-u, nato-
miast informację z działalności OSP w Gminie Lutomiersk przedstawił Prezes Za-
rządu Gminnego Związku OSP RP w Lutomiersku. Po części informacyjnej nadano 
Medal Honorowy „Zasłużony dla Gminy Lutomiersk” Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kazimierzu, która w tym roku obchodzi swoje 100-lecie istnienia – uroczystość 
związana z obchodami lecia zaplanowana jest na dzień 3 maja br.

W pozostałych punktach zatwierdzono „Plan odnowy miejscowości Mikołajewi-
ce” oraz zmieniono uchwałę NR XLVII/329/14 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Lutomiersk – zmianie uległ załącznik graficz-
ny do uchwały.

Ponadto przyjęto Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobie-
gania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutomiersk na 2014 rok.

Ustalono również tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przed-
szkoli funkcjonujących na terenie Gminy Lutomiersk oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich wykorzystania.

Na sesjach wprowadzono także zmiany w budżecie na 2014 rok oraz w Wielo-
letniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2019, rozpatrzono skargę, która wpły-
nęła do rady gminy.

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

Koszyk pełen świątecznych życzeń
wplecionych pomiędzy wiosenne kwiaty,

lukrowane babki, kolorowe pisanki,
cukrowe baranki i bazie
wszystkim Czytelnikom

Wiadomości Lutomierskich przesyłają:
Dyrektor Gminnego Ośrodka Oświaty

Agnieszka Kiedrzyńska 
z pracownikami

Zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej

W miesiącu styczniu Gmina Lutomiersk złożyła za pośrednictwem Fundacji 
Rozwoju Gmin „PRYM” wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „413 
- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warun-
kom przyznania pomocy dla działań: „Odnowa i rozwój wsi” na realizację zadania: 
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Lutomiersk - budowa 
kortu tenisowego na terenie działki o nr ewid. 577”. 

Wartość całkowita zadania: 204.945,55 zł. 

Kwota dotacji – 139.377,00 zł.
W miesiącu kwietniu zostały złożone dwa wnioski do Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań:
1.  Utworzenie ekopracowni „EKO – PRZYSTANEK” w Gimnazjum im. Leszka Czar-

nego w Lutomiersku. Wartość całkowita zadania 46. 600zł. Wnioskowana 
Kwota dotacji: 40.000 zł. 

2.  Utworzenie ekopracowni „Słoneczna Polana” w Szkole Podstawowej im. 
A. Mickiewicza w Szydłowie. Wartość całkowita zadania 48.577,50zł. Wnio-
skowana Kwota dotacji: 40.000 zł. 
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REALIZACJA KOLEJNYCH ZADAŃ 
w GMINIE LUTOMIERSK

1. Zakup i dostawa ciągnika rolniczego z wozem asenizacyjnym
2.  Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzy-

szącą w Szydłowie gm. Lutomiersk 
w/w zadania realizowane są w ramach projektu pn:
„Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzy-

szącą w Szydłowie gm. Lutomiersk wraz z zakupem sprzętu - ciągnika z beczką ase-
nizacyjną - Poprawa warunków życia mieszkańców”.

Obecnie trwa badanie ofert.  W dn. 28-03-2014 ogłoszono przetarg pn:
ZAKUP i DOSTAWA KRUSZYWA DOLOMITOWEGO o FRAKCJI OD 0 - 31,5MM 

w ILOŚCI 3000 TON

GOSPODARKA 
DROGOWA

1.  Zakończono prace przy sprzątaniu poboczy dróg polegające na wykonaniu wy-
cinki zakrzaczeń w miejscach zagrażających uczestnikom ruchu drogowego.

2.  Po okresie zimowym trwa wiosenne sprzątanie parków, ulic i dróg na terenie 
gminy.

3.  Ogłoszono 4 przetargi na n/w zadania:
-  ZAKUP i DOSTAWA KRUSZYWA DOLOMITOWEGO o FRAKCJI OD 0 - 31,5MM 

w ILOŚCI 3000 TON ( II etap); termin realizacji w II kwartale br.
-  PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ w LUTOMIERSKU o NR EWID. 674, ul. Sło-

neczna; planowany termin realizacji do 31 lipca 2014r.
-  PRZEBUDOWA ULICY KRZYWEJ, KRÓTKIEJ i POŁUDNIOWEJ w KAZIMIERZU 

i ETAP UL. KRZYWA; termin realizacji w II kwartale br. 
-  PRZEBUDOWA DROGI KOL. BECHCICE – BECHCICE; termin realizacji w II kwar-

tale br.
4.  Dokonano nasadzeń kwiatowych w Lutomiersku i Kazimierzu; wykonano na-

wożenie powierzchni boisk trawiastych, parków i  roślinności ozdobnej.
5.  Przygotowano działki pod planowane place zabaw w Babicach i w Malano-

wie; uprzątnięto tereny działek z krzaków, gruzu, zniszczonych i uszkodzo-
nych ogrodzeń. Do końca czerwca planujemy budowę 3-ech placów zabaw :

- na działce przy OSP w Puczniewie;
- na działce przy OSP w Malanowie;
- na działce gminnej w Babicach. 
6.  Rozpoczęto wiosenne równanie dróg gruntowych na gminie.
7.  Dobiega końca dostawa 500 ton kruszywa drogowego ( i etap ). Naprawiono 

odcinek drogi o dł. ok. 300 mb w  Stanisławowie Nowym, na ukończeniu jest 
utwardzenie odcinka w Zdziechowie o dł. 250 mb

Zapraszamy do wiosennych porządków właścicieli posesji poprzez 
uporządkowanie własnej nieruchomości i zadbanie o jej estetyczny wygląd.

Zakończono dużą inwestycję - Nowy budynek szkolny w Lutomiersku 
oddany do użytku – w bliskich planach budowa sali gimnastycznej.

W okresie od maja 2013r. do stycznia 2014r. Gmina Lutomiersk rozbudowywa-
ła Szkołę Podstawową w Lutomiersku. Dobudowano dwupiętrowy łącznik szkoły 
z planowaną do budowy salą gimnastyczną. Obecnie w Szkole Podstawowej uczy 
się 326 dzieci w tym 66 w oddziałach przedszkolnych. Pozytywnym zjawiskiem 
jest coroczny przyrost liczby uczących się w tej szkole. Nowy budynek rozwiązuje 

napiętą sytuację lokalową istniejącej podstawówki poprzez zapewnienie 4 sal lek-
cyjnych (po 56-57m2), sali gimnastyki korekcyjnej (82,06m2), magazynu sprzętu 
sportowego (58,11m2) oraz pokoju trenera (17,57m2). 

Wyposażono go także w toalety na i i II piętrze (po 27,37m2) co również po-
prawia komfort użytkowników Powierzchnia zabudowy obiektu wynosi 242,5m2, 
natomiast powierzchnia użytkowa 608,76m2. Wykonawca robót budowlanych 
wyłoniony w następstwie przeprowadzonej procedury przetargowej („Korporacja 
budowlana Darco” z Radomia) okazał się rzetelny i wykonał powierzone zamówie-
nie w wymaganym terminie. 

Gmina uzyskała już pozwolenie na użytkowanie i mogła przekazać obiekt do eks-
ploatacji. Uroczyste otwarcie nowej części szkoły odbędzie się 15 kwietnia 2014r.

Kolejnym etapem – planowanym do realizacji na przełomie 2014 i 2015r. – jest 
budowa sali gimnastycznej (815,98m2) z zapleczem sanitarnym wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą tj. zewnętrzną instalacją deszczową, zewnętrzną instalacją 
elektryczną, oświetleniem terenu, przebudową odcinka instalacji wodociągowej, 
zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej, przebudową napowietrznej sieci tele-

komunikacyjnej, miejscami parkingowymi i utwardzeniem terenu.
Nowa sala gimnastyczna o wymiarach 22x36m będzie służyć zarówno uczniom 

jak i mieszkańcom, którzy będą mogli rozwijać w niej swoją kulturę fizyczną.

Z okazji Świąt Wielkanocnych składam wszystkim druhom stra-
żakom, jak również sympatykom Ochotniczych Straży Pożarnych 

najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz wszel-
kiej pomyślności w służbie, pracy zawodowej 
i działalności społecznej, a także życiu osobi-
stym. Niech świąteczny czas spędzony w gronie 
najbliższych, upłynie w atmosferze radosnego 
nastroju i rodzinnego ciepła oraz wzajemnej 
życzliwości

Prezes Zarządu Tadeusz Nowak

WIADOMOŚCILUTOMIERSKIE

INFORMACYJNY BIULETYN SAMORZĄDOWY

kwiecień 2014Strona 2



Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz i wodę

224 100,00

40002 Dostarczanie wody 224 100,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek bu-
dżetowych

127 500,00

Przebudowa i rozbudowa stacji wo-
dociągowej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą w Szydłowie gm. Luto-
miersk wraz z zakupem sprzętu - cią-
gnika z beczką asenizacyjną

127 500,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bu-
dżetowych

86 600,00

Przebudowa i rozbudowa stacji wo-
dociągowej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą w Szydłowie gm. Luto-
miersk wraz z zakupem sprzętu - cią-
gnika z beczką asenizacyjną

86 600,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jed-
nostek budżetowych

10 000,00

Łyżka trapezowa do koparki 10 000,00

600 Transport i łączność 2 141 868,22

60014 Drogi publiczne powiatowe 350 000,00

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową 
udzielaną między jednostkami sa-
morządu terytorialnego na dofinan-
sowanie własnych zadań inwestycyj-
nych i zakupów inwestycyjnych

350 000,00

Dotacja celowa na pomoc finansową 
dla powiatu pabianickiego przy reali-
zacji remontu drogi powiatowej Nr 
5166 E od drogi wojewódzkiej nr 710 
do granic powiatu, Gmina Lutomiersk 
(rekonstrukcja)

350 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 1 791 868,22

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bu-
dżetowych

1 696 393,00

Budowa odwodnienia terenu w re-
jonie ulic: Ogrodowej i Szkolnej we 
Wrzącej oraz Przełajowej i Kwiatowej 
w Lutomiersku

26 300,00

Opracowanie dokumentacji pod dro-
gowe zamierzenia inwestycyjne

15 000,00

Przebudowa drogi dojazdowej w Lu-
tomiersku o nr ewid. 674 - moderni-
zacja dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych

140 600,00

Przebudowa drogi Kolonia Bechcice 
- Bechcice

309 708,00

Przebudowa drogi w Mirosławicach 201 830,00

Przebudowa odcinka chodnika w Ma-
lanowie etap II

100 000,00

Przebudowa odcinka drogi Prusino-
wice - Zalew

121 830,00

Przebudowa Pl. Bartłomieja i odcinka 
ulicy Polnej w Lutomiersku

181 830,00

Przebudowa ulicy Krzywej, Krótkiej 
i Południowej w Kazimierzu i etap: 
ul. Krzywa

191 205,00

Przebudowa ulicy Ledóchowskiej 
w Kazimierzu

91 830,00

Przebudowa ulicy Leśnej i odcinka ul. 
Nadrzecznej we Wrzącej

221 830,00

Przebudowa ulicy Łęgowej w Luto-
miersku

81 830,00

Wykonanie systemu nawadniające-
go terenu parku na Pl. Jana Pawła II 
w Lutomiersku

12 600,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jed-
nostek budżetowych

20 000,00

Zakup pługa odśnieżnego 15 000,00

Zakup świdra spalinowego (jedno-
osobowego) do montażu znakow 
pionowych

5 000,00

6610

Dotacje celowe przekazane gminie na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne re-
alizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samo-
rządu terytorialnego

75 475,22

Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru 
Metropolitalnego

75 475,22

700 Gospodarka mieszkaniowa 41 830,00

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki 
mieszkaniowej

41 830,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bu-
dżetowych

41 830,00

Przebudowa nawierzchni działki 
przed budynkiem komunalnym na 
działce nr 306/6 w Szydłowie

41 830,00

750 Administracja publiczna 65 000,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na pra-
wach powiatu)

65 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jed-
nostek budżetowych

65 000,00

Zakup kserokopiarki 4 500,00

Zakup niszczarki 5 000,00

Zakup programów komputerowych 10 000,00

Zakup serwera wraz z oprogramowa-
niem

20 000,00

Zakup sprzętu komputerowego 25 500,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

56 400,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 56 400,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jed-
nostek budżetowych

6 400,00

Zakup defibrylatora dla OSP w Kazi-
mierzu

6 400,00

6230

Dotacje celowe z budżetu na finan-
sowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwe-
stycyjnych jednostek nie zaliczanych 
do sektora finansów publicznych

50 000,00

Dotacja celowa na dobudowę garażu 
i sanitariatów do budynku strażnicy 
OSP w Orzechowie

50 000,00

758 Różne rozliczenia 300 000,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 300 000,00

6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwe-
stycyjne

300 000,00

Rezerwa celowa na inwestycje i zaku-
py inwestycyjne

300 000,00

801 Oświata i wychowanie 1 499 560,00

80101 Szkoły podstawowe 1 369 560,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bu-
dżetowych

1 369 560,00

Budowa sali gimnastycznej z zaple-
czem socjalnym przy SP w Lutomier-
sku oraz łącznika z istniejącą szkołą 
- etap I: budowa łącznika

1 056 900,00

Budowa sali gimnastycznej z zaple-
czem socjalnym przy SP w Lutomier-
sku oraz łącznika z istniejącą szkołą 
- etap II: budowa sali gimnastycznej

80 000,00

Przebudowa nawierzchni placu przed 
Szkołą Podstawową i Gimnazjum 
w Lutomiersku

107 830,00

Przebudowa nawierzchni placu przed 
Szkołą Podstawową w Kazimierzu

26 830,00

PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY LUTOMIERSK NA ROK 2014
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Utworzenie ekopracowni "Słoneczna 
Polana" w Szkole Podstawowej im. 
Adama Mickiewicza w Szydłowie

50 000,00

Utworzenie ogródka dydaktycznego 
przy Szkole Podstawowej im. Orła 
Białego w Lutomiersku

48 000,00

80104 Przedszkola 80 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bu-
dżetowych

80 000,00

Dokumentacja projektowo- koszto-
rysowa przedszkola z odziałem żłob-
kowym, planowanego do budowy 
w miejscowości Wrząca, ul. Sikorskie-
go, dz. nr 271,272,273

80 000,00

80110 Gimnazja 50 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bu-
dżetowych

50 000,00

Utworzenie ekopracowni "EKO-Przy-
stanek" w Gimnazjum im. Leszka 
Czarnego w Lutomiersku

50 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska

220 000,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 200 000,00

6230

Dotacje celowe z budżetu na finan-
sowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwe-
stycyjnych jednostek nie zaliczanych 
do sektora finansów publicznych

200 000,00

Dotacje celowe na dofinansowanie 
budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków

200 000,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 20 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bu-
dżetowych

20 000,00

Dobudowa oświetlenia - ul. Wrzoso-
wa we Wrzącej

20 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa naro-
dowego

15 000,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice 
i kluby

15 000,00

6220

Dotacje celowe z budżetu na finan-
sowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwe-
stycyjnych innych jednostek sektora 
finansów publicznych

15 000,00

Dotacja celowa na zakup serwera 
wraz z oprogramowaniem dla GOK 
w Lutomiersku

15 000,00

926 Kultura fizyczna 518 600,00

92601 Obiekty sportowe 518 600,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bu-
dżetowych

518 600,00

Zagospodarowanie działki w Babi-
cach w urządzenia zabawowe

31 200,00

Zagospodarowanie działki w Kazimie-
rzu w urzadzenia sportowe - siłownia 
napowietrzna

30 000,00

Zagospodarowanie działki w Malano-
wie w urządzenia zabawowe

31 200,00

Zagospodarowanie działki w Pucznie-
wie w urządzenia zabawowe

31 200,00

Zagospodarowanie przestrzeni pu-
blicznej w miejscowości Kazimierz 
- budowa boiska do piłki nożnej na 
terenie działki o nr. ewid.188

150 000,00

Zagospodarowanie przestrzeni pu-
blicznej w miejscowości Lutomiersk: 
budowa kortu tenisowego na terenie 
działki o nr. ewid.577

245 000,00

Razem 5 082 358,22

740 ROCZNICA NADANIA 
PRAW MIEJSKICH LUTOMIERSKOWI

Lutomiersk otrzymał prawa miejskie 
w dniu 24 kwietnia 1274 z rąk Leszka Czar-
nego na mocy przywileju wydanego w Unie-
jowie. Po śmierci księcia Leszka Czarnego 
ziemie sieradzką wraz z Lutomierskiem otrzy-
mał jego przyrodni brat a późniejszy król 
Władysław Łokietek, który potwierdził prawa 
miejskie Lutomierska w 1292 roku. Cztery lata 
później, wynagradzając zasługi sołtysa Ankina 
w rozwijaniu miasta włączył w jego granice 
wieś Wrzącą. w 1311 roku król Łokietek nadał 
Lutomiersk w dożywocie Wacławowi z Liso-
wic, późniejszemu kasztalenowi seradzkiemu.

Następnym etapem rozwoju miasta Lutomiersk było wzniesienie zamku ry-
cerskiego. Zamek ten został wzniesiony najprawdopodobniej przez ród Zarębów 
z Kalinowej około roku 1400. W późniejszych latach zamek przechodził kolejno 
w ręce Poddębskich, Grzymalitów, wreszcie Grudzińskich. w 1648 roku Andrzej 
Grudziński, wojewoda rawski, postanowił przenieść się do Rawy. 

Nie chcąc zostawiać zamku bez gospodarza ofiarował go franciszkom - re-
formatom z Krakowa i obiecał dobudować do niego kościół. Franciszkanie po 
dokonaniu pewnych przeróbek zamieszkali w lutomierskim zamku. Grudzińscy 
dotrzymali słowa i dzięki ich staraniom w 1651 obok klasztoru stanął kościół ba-
rokowy.

W 1406 roku Władysław Jagiełło część Lutomierska nadaje jako nagrodę za 
obronę ziemi dobrzyńskiej przed Krzyżakami rycerzowi Przyborowi i jego synowi 
Janowi z Chełmicy. Od nich wywodzi się rodzina Lutomierskich (Lutomirskich) 
herbu Jastrzębiec, która pozostaje w mieście do IV wieku. Na skutek wielu spo-
rów właścicielem tej części miasta stał się Stanisław Czołczyński.

Nieliczne wzmianki na temat tamtego okresu dotyczące aspektów życia 
w Lutomiersku wskazują, iż w mieście występowała produkcja sukiennicza już 
na przełomie XV/XVI wieku. Na początku XVI wieku Lutomiersk był znaczącym 
w okolicy centrum handlu solą. Miasto Lutomiersk posiadało przywilej prowa-
dzenia ośmiu jarmarków rocznie.Przywilej ten został potwierdzony w 1531 roku 
przez ktróla Zygmunta Starego. Oprócz targów handlowano na dużą skalę pędzo-
nymi ze wschodu wołami, zaś w każdą niedzielę odbywały się targi.

Pod koniec XVII wieku w Lutomiersku mieszkało około 1085 osób w tym 566 
żydów (dla przykładu w Łasku na 1718 mieszkańców 1327 starozakonnych, w Pa-
bianicach w tym czasie mieszkało 482 obywateli w tym 15 żydów zaś w Łodzi 
było 191 mieszkańców w tym 11 żydów). Można, więc stwierdzić, że Lutomiersk 
w tym czasie był jedną z większych miejscowości o dużym odsetku mieszkańców 
pochodzenia żydowskiego.

Jedyną przeszkodą stojącą na drodze dalszego rozwoju miasta były liczne po-
żary pustoszące miasto. Wielki pożar 1797 roku spustoszył ponad połowę mia-
sta. Oprócz pożarów rozwojowi przeszkadzały wysokie podatki narzucane przez 
właścicieli miasta.

Lutomiersk utracił prawa miejskie w 1870 r. Utrata tych praw była karą za 
udział w powstaniu styczniowym.

W obecnych granicach gminy Lutomiersk znajduje się jeszcze jedna miejsco-
wość, która kiedyś posiadała prawa miejskie. Tą miejscowością jest Kazimierz. 
którego historię opiszemy w następnym wydaniu Wiadomości Lutomierskich.

Żródła:  Kronika Lutomierska i okolic, lata 1000-1994, T Szczerkowski;   
Z historii Lutomierska, ks. Kazimierz Pietrzyka;    
Herb Miasta Lutomierska wykonany z pieczęci sporządzonej w 1533 r. 
znajdującej sie w Archiwum Głównym Akt Dawnych
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DZIeń kObIeT W GmINIe LuTOmIeRSk 
Dzień Kobiet to niezwykłe święto dla wszystkich mieszkańców gminy. Tradycją 

Gminy Lutomiersk jest obchodzenie tego święta podczas uroczystości organizo-
wanych przez Gminne Koło Emerytów i Rencistów w Lutomiersku. W tym roku 
dnia 4 marca w dużej sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutomiersku o godzinie 
11.00 społeczność Gminy Lutomiersk świętowała z okazji Dnia Kobiet.

W uroczystości brały udział przedstawicielki płci pięknej z Gminy Lutomiersk, 
przedstawiciele Gminy Lutomiersk na czele z Wójtem Gminy Lutomiersk – Panem 
Tadeuszem Borkowskim i Przewodniczącym Rady Gminy Lutomiersk – Panem 
Tadeuszem Rychlikiem, przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Lutomiersku oraz Gminnego Domu Kultury w Lutomiersku. 

Obecni byli również przedstawiciele Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Zduńskiej Woli, członkowie Związku Emerytów i Rencistów w Lu-
tomiersku oraz sponsorzy. Podczas części oficjalnej Przewodnicząca Związku 
Emerytów i Rencistów w Lutomiersku Pani Daniela Leśniewska powitała wszyst-
kich gości, następnie Wójt Gminy Lutomiersk oraz Przewodniczący Rady Gminy 
Lutomiersk w imieniu Rady Gminy złożyli wszystkim kobietom najserdeczniejsze 
życzenia z okazji Dnia Kobiet. Wszystkie panie zostały także obdarowane pięknymi 

różami. Uroczystość Dnia Kobiet została połączona z ostatkami dlatego też uczestnicy spotkania prześcigali się w pomysłach związanych z przebraniem wcielając się 
w najdziwniejsze postacie z literatury, świata show biznesu czy życia codziennego. Po części oficjalnej goście zasiedli przy sowicie zastawionych stołach. Dalsza część 
biesiadowania odbywała się przy dźwiękach przebojów muzycznych. Recytowano wiersze, wspólnie śpiewano piosenki oraz tańczono. Wszyscy uczestnicy bawili się 
doskonale, było wiele radości, uśmiechu i dobrej zabawy.

Młodzież zapobiega pożarom
Jak co roku marzec jest miesiącem zmagań konkursowych Ogólnopolskiego 

Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. 7 marca w OSP Luto-
miersk spotkali się uczniowie Szkół Podstawowych z Kazimierza i Szydłowa. Wyło-
niono reprezentację na eliminacje powiatowe. Szkoły podstawowe reprezentowa-
ły : I- mce Dargiel Julia (SP Kazimierz ) i Gabrysiak Dominika, Wojtczak Martyna (SP 
Szydłów ). Zespół: Paczkowski Mateusz (I), Dargiel Mateusz (II) i Maja Chmielecka 
(III) reprezentowali gimnazjum. Hubert Skalski (I), Paulina Janczak (II) i Edyta Mro-
zowska (III) to grupa licealna. 12 marca w Dobroniu odbyły się eliminacje powia-
towe. Podobnie jak w zeszłym roku do finału dotarli nasi reprezentanci. Odpo-
wiednio w grupach Jula Dargiel zajęła II miejsce, Hubert Skalski III miejsce, Paulina 
Janczak IV miejsce. Największy sukces odniósł Mateusz Paczkowski pracujący pod 
opieką Beaty Zielińskiej. Będzie reprezentował powiat pabianicki w eliminacjach 
wojewódzkich. Gratulujemy i życzymy powodzenia. Dziękujemy pozostałym opie-
kunom zespołów: Annie Makowskiej z SP Kazimierz i Longinie Kręzel z SP Szydłów 
oraz strażakom z OZGZOSPRP w Lutomiersku.

Beata Zielińska
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Dzień Otwarty Gminnego Ośrodka Kultury 
i Biblioteki Publicznej w Lutomiersku

15 marca 2014 roku mieszkańcy Gminy Lutomiersk, mieli okazje zapoznać się z ofertą 
programową Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku. Podczas sobotniego spotkania 
na scenie sali widowiskowej prezentowali się młodzi muzycy, tancerze i piosenkarze mię-
dzy innymi: soliści śpiewający oraz grający na keyboardach, pianinie i akordeonie. Za-
grała Młodzieżowa Orkiestra Dęta i zespół dixilandowy Dixie Lutek. Dynamiczne układy 
taneczne zaprezentowały trzy grupy tańca nowoczesnego. Na finał zaprezentował się 
w nowym programie Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Lutomierzaczki”. Występom i pre-
zentacjom towarzyszyła wystawa pt. „Twórczo i kolorowo” przygotowana przez dzieci 
z Koła Plastycznego. Dzień Otwarty zakończyło otwarcie Pracowni Grafiki Komputerowej 
w Pracowni Plastycznej Ośrodka Kultury. Przygotowano również słodki poczęstunek.

W czasie trwania imprezy goście mogli zapoznać się również z ofertą Biblioteki, oraz 
skorzystać z katalogu księgozbioru on-line, dostępnego dla każdego posiadacza internetu 
na stronie www.lutomiersk-gok.sowww.pl. Dzień Otwarty był okazją do poinformowania 
czytelników o wydłużeniu godzin pracy Biblioteki. Od kwietnia Biblioteka będzie czynna 
w pon. godz. 9 - 18, wt.-pt. 8 - 17.

Fotorelacja z Dnia Otwartego na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku 
www.gok.lutomiersk.pl.
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KOMUNIKAT AGENCJI 
NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Informujemy, że Agencja Nieruchomości Rolnych oraz Agencja Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa podjęły wspólne działania w celu wyemilinowania zjawiska samowolnego 
zajmowania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Każdy przypadek zaję-
cia nieruchomości ZWRSP bez zgody ANR będzie szczegółowo sprawdzany przez obie Agencje. 
Podczas tego postępowania Agencje wzajemnie będą sobie przekazywać informacje i dane 
dotyczące zajętych i użytkowanych gruntów oraz podmiotów, które ubiegają się o przyznanie 
na nie płatności lub już je uzyskały. Wobec osób, które samowolnie wejdą w posiadanie nie-
ruchomości Zasobu WRSP podjęte zostaną wszelkie prawem przewidziane działania mające 
na celu zwrot nieruchomości. Ponadto pobierane będzie od nich wynagrodzenie za korzysta-
nie z nieruchomości w wysokości 5-krotności wywoławczej wysokości czynszu dzierżawnego, 
który byłby należny od tej nieruchomości, gdyby była ona przedmiotem dzierżawy. Ponadto 
ARiMR nie będzie wypłacać dopłat samowolnym użytkownikom nieruchomości Zasobu, któ-
rzy stwarzają pozory prowadzenia dzałalności rolniczej w celu uzyskania korzyści sprzecznych 
z celami danego wsparcia. 

CYKL IMPREZ LETNICH
LATO w LUTOMIERSKU 2014

PRZEDŁUŻENIE TERMINU REKRUTACJI
DO PROJEKTU PN. 

„KROK W PRZYSZŁOŚĆ” W 2014 R. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku informuje, iż przedłuża termin 
rekrutacji do projektu systemowego pn. „Krok w przyszłość” do dnia 30.04.2014 r. 

Jeśli mieszkasz na terenie Gminy Lutomiersk, jesteś osobą bezrobotną, w wieku 
aktywności zawodowej oraz korzystasz ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, zgłoś się do naszej siedziby, w celu uzyskania bliższych informacji oraz wzięcia 
udziału w projekcie pn. „Krok w przyszłość” w 2014 r. Projekt współfinansowany jest przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 
7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

W ramach realizacji projektu zostanie udzielone wsparcie, mające na celu 
aktywizowanie osób bezrobotnych pod kątem społeczno- zawodowym oraz 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Realizowane działania będą dostosowane 
do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu. w 2014 r. planowany jest cykl spotkań 
z doradcą zawodowym (warsztaty grupowe oraz konsultacje indywidualne), poradnictwo 
psychologiczne, wsparcie asystenta rodziny, przeprowadzenie treningu kompetencji 
wychowawczych, sfinansowanie vouchera na usługi społeczne u fryzjera bądź kosmetyczki, 
organizacja grupowych spotkań specjalistycznych z psychologiem, a także organizacja 
działań o charakterze środowiskowym m.in. organizacja pikniku rodzinnego oraz wycieczki 
integracyjnej. Ponadto uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem finansowym. 

Wszelkie informacje na temat projektu oraz szczegółowe warunki uczestnictwa można 
uzyskać w GOPS w Lutomiersku, Pl. Jana Pawła II 11, pok. nr 7 od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30- 15.30, a także na stronie Internetowej projektu www.krokwprzyszlosc.
lutomiersk.pl. 

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

Numery telefoNów wewNętrzNych
w uG lutomiersk

sekretAriAt 111

sekretArz GmiNy 119

PrzewoDNiczĄcy rADy GmiNy 112

Biuro rADy GmiNy 132

skArBNik GmiNy 117

księGowoŚĆ, PŁAce 199

130

PoDAtki 138

154

kAsA 159

meceNAsi 137

usc, ewiNDeNcJA luDNoŚci 115

DziAŁAlNoŚĆ GosPoDArczA 114

kADry,osP 151

iNwestycJe, DroGi, ochroNA ŚroDowiskA 116

PromocJA GmiNy 158

zAmówieNiA PuBliczNe 118

kierowNik rr i Gz 160

GosPoDArkA ziemiĄ 113

PlANowANie PrzestrzeNNe 152

woDociĄGi, lokAle GmiNNe 144

GosPoDArkA komuNAlNA 208

oBroNNoŚĆ, sPrAwy meliorAcyJNe 205

GosPoDArkA komuNAlNA, woDociĄGi- kierowNik 134

Dyrektor oŚwiAty 135

PŁAce, kADry oŚwiAtA 210

GmiNNy oŚroDek oŚwiAty, styPeNDiA szkolNe, GŁ. 
księGowy

150

kierowNik GoPs 139

Pomoc sPoŁeczNA (PrAcowNicy socJAlNi) 212

ŚwiADczeNiA roDziNNe, księGowoŚĆ GoPs 213

GoPs ProJekt 211

iNformAtyk 161

iNkAseNci 206

fAX sekretAriAt 194

Numery zewnętrzne UG w Lutomiersk:
6775128 – Skarbnik, 

6775011, 6775016 – Centrala, 6775094 – Fax,
6775058 – Dyrektor Oświaty

DZIEŃ DZIECKA
02.06.2014 r. godz.11-13

Plac Jana Pawła II (Dom Kultury)
Show dla dzieci

FESTYN RODZINNY
Przedszkola Niepubliczego

Sióstr Urszulanek
15.06.2014 r. Salezjański Ośrodek Mło-

dzieżowy Campo Bosco

DNI LUTOMIERSKA
21-22.06.2014 r.
Stadion K.S Sokół

II Bieg uliczny Lutomiersk 2014
Koncert zespołu BOYS

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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Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej uczniów 
klasy I Szkoły Podstawowej w Kazimierzu

Dnia 18.02.2014r. uczniowie klasy I przebrani za ulubionych bohaterów książko-
wych uczestniczyli w lekcji bibliotecznej prowadzonej przez mgr Ireną Białecką. 
Lekcję ubogacili uczniowie klasy V przedstawiając program artystyczny mówiący 
o książkach, korzyściach płynących z ich czytania oraz zasadach jakimi powinien 
kierować się każdy czytelnik. 

Na zakończenie spotkania odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klasy I na 
czytelników biblioteki szkolnej. Tego dnia każdy uczeń klasy I z dyplomem w ręku 
i uśmiechem na twarzy opuścił szkolne mury.

Wizyta uczniów Gimnazjum im. Leszka 
Czarnego w Lutomiersku w Szkole 

Podstawowej w Kazimierzu

Dnia 12.03.2014r. uczniowie klasy Ia i Ic Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lu-
tomiersku uczęszczający na zajęcia koła teatralno – dziennikarskiego przyjechali do 
szkoły w Kazimierzu. 

Grupa pod opieką mgr Małgorzaty Wybór przygotowała inscenizację zawsze 
żywych wierszy Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. Dzieci z oddziału przedszkolnego 
i uczniowie klasy I byli oczarowani występami swoich starszych kolegów. Śmiali się 
z roztargnionego pana Hilarego i zapominalskiego słonia Trąbalskiego. 

Dużo radości sprawiła im inscenizacja wiersza o niesfornej rzepie, która z upo-
rem tkwiła w ziemi. W skupieniu słuchali wierszy: ,,Kotek’’, ,,Abecadło’’, ,,Murzy-
nek Bambo’’. Następnie stali się wagonikami z wiersza ,,Lokomotywa’’. Bajkom 
towarzyszyły wspólne zabawy przy dźwiękach piosenki: ,,Urodzinki u Marcelinki’’ 
i ,,Jedzie pociąg z daleka’’. 

Wszyscy świetnie się bawili. Mali widzowie byli bardzo zadowoleni, że mogli 
uczestniczyć w przedstawieniu, które dostarczyło im wiele wrażeń. Działania pod-
jęte przez uczniów z gimnazjalnego koła teatralno – literackiego zachęciły uczniów 
do czytania wierszy, przyczyniły się do wzbogacenia słownictwa. 

Nauczyły skupienia uwagi oraz szacunku dla pracy starszych kolegów. Uczniowie 
szkoły w Kazimierzu bardzo dziękują za wizytę, piękny występ i serdeczne zapra-
szają ponownie. 

Spotkanie przedszkolaków z Niepublicznego 
Przedszkola Sióstr Urszulanek w Kazimierzu

z uczniami Szkoły Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Kazimierzu

Dnia 13.03.2014r. do szkoły w Kazimierzu przybyły z wizytą przedszkolaki 
z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Urszulanek w Kazimierzu wraz z Siostrą Jani-
ną Zawadzką – dyrektorem placówki. Cel wizyty stanowiło poznanie przez przed-
szkolaków środowiska szkolnego. Dzieci z przedszkola udały się do klasy I, w której 
gospodarze wraz z wychowawcą mgr Agatą Wiśniewską przywitali młodszych ko-
legów wierszem i słodyczami. Przedszkolaki nie odczuwały stresu ani zakłopota-
nia. Odważnie siadały w ławkach, rysowały kredą po tablicy, bawiły się zabawkami 
zgromadzonymi w kąciku zabaw. Oglądały książki, pomoce naukowe, sprzęty go-
spodarstwa domowego z czasów ich prapradziadków. Następnie wspólnie z ucznia-
mi klasy i zwiedziły szkołę. Od uczniów klasy III i ich wychowawczyni mgr Moniki 
Głodny otrzymały upominek w postaci tarczy szkolnej. Kolejnym elementem wizy-
ty były zabawy w sali gimnastycznej. Tam również przedszkolaki poczuły się bardzo 
pewnie. Wspinały się po drabinkach, biegały i uczestniczyły w grach i zabawach. 
Po tak emocjonującej wizycie z kieszeniami pełnymi cukierków dzieci wróciły do 
swojego przedszkola. Było to pierwsze z cyklu zaplanowanych spotkań. Dzięki pod-
jętym przez dyrektorów obu placówek i nauczycieli działaniom dzieci z przedszkola 
mogły poznać nowe dla nich środowisko – szkołę. Wpłynęło to na pozbycie się 
lęku i niepewności, który często towarzyszy dzieciom w pierwszych dniach nauki 
w szkole. Pierwszoklasiści - gospodarze mogli zaprezentować się i pochwalić swo-
imi umiejętnościami. 

Obchody pierwszego dnia wiosny w Szkole 
Podstawowej w Kazimierzu

21.03.2014r. - pierwszy dzień kalendarzowej wiosny był obchodzony w Szkole 
Podstawowej w Kazimierzu jako dzień samorządności. Od rana w szkole można 
było usłyszeć wiosenne piosenki i zobaczyć uczniów w zielonych strojach, z koloro-
wymi opaskami i bukietami kwiatów. Następnie odbył się wiosenny apel. Listonosz 
przyniósł list, który napisała do dzieci wiosna. Zgromadzeni na apelu wysłuchali in-
formacji na temat dawnych zwyczajów kultywowanych w pierwszym dniu wiosny. 
Każda z klas otrzymała do rozwiązania dwie zagadki. Uczniowie rozwiązali je bez-
błędnie. Dalszą część dnia uczniowie każdej z klas zorganizowali według własnego 
pomysłu. Odbyły się spacery po najbliższej okolicy w celu odszukania zwiastunów 
wiosny, tradycyjne topienie Marzanny, zabawy na placu zabaw, wizyta w pizzerii, 
a także wizyta w muzeum w klasztorze w Lutomiersku, połączona z wysłuchaniem 
koncertu. Uczniowie mile spędzili ten dzień. 
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Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej w Szkole 
Podstawowej w Kazimierzu

25.03.2014r. w szkole odbył się Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej klas IV-
-VI w kategorii dziewcząt i chłopców. w rozgrywkach uczestniczyły trzy szkoły: SP 
w Kazimierzu, SP w Lutomiersku i SP w Szydłowie. Zawody przebiegały w miłej i ko-
leżeńskiej atmosferze. Drużyny prezentowały walkę sportową w duchy ,,fair play’’. 
Po zaciętej walce w kategorii dziewcząt najlepsze okazały się uczennice Szkoły 
Podstawowej w Kazimierzu, drugie miejsce zajął zespół ze Szkoły Podstawowej 
w Lutomiersku, a trzecie przypadło Szkole Podstawowej w Szydłowie. W kategorii 
chłopców pierwsze miejsce zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej w Lutomiersku, 
drugie uczniowie Szkoły Podstawowej w Kazimierzu, a trzecie chłopcy ze Szkoły 
w Szydłowie. Dla uczestników najważniejszy był jednak sam udział drużyn w tur-
nieju i zaangażowanie wszystkich zawodników w promowanie kultury fizycznej. 
Każda z drużyn otrzymała dyplomy, a na uczestników czekały medale oraz upo-
minki.

Obchody rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła 
II w Szkole Podstawowej w Kazimierzu

W związku z 9 rocznicą śmierci i rychłą kanonizacja błogosławionego Jana 
Pawła II uczniowie przygotowali program artystyczny poświęcony temu Wielkie-
mu Polakowi. Przypomnieli przesłanie jakie kierował do dzieci, recytowali wiersze 
i śpiewali ulubione pieśni Papieża. Na uroczystym apelu panował odświętny na-
strój. Uczniowie ubrani byli w stroje galowe. Przynieśli z sobą kwiaty i  biało- żółte 
flagi. Apel przygotowała pani Irena Białecka – katechetka.

W związku z przygotowaniami do kanonizacji w szkole odbył się konkurs pla-
styczno techniczny pt: ,,Nasz Papież’’. Na konkurs wpłynęło wiele różnorodnych 
prac, wykonanych w dużych formatach. Prace zostały wystawione w szkole a na-
stępnie w kościele parafialnym w Kazimierzu.

Ogólnopolski sprawdzian wiedzy
SP Kazimierz

Dnia 1 kwietnia uczniowie klasy VI, podobnie jak ich koledzy z całej Polski 
pisali Ogólnopolski Sprawdzian Wiedzy po klasie VI. Uczniowie rozpoczęli spraw-
dzian punktualnie o godzinie 9.00. Sprawdzian zawierał różnorodne zadania z kilku 
przedmiotów. Na jego rozwiązanie uczniowie mieli 60 min.

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY -
„PORTRET JANA PAWŁA II w OCZACH DZIECKA”

W związku ze zbliżającą się kanonizacją Ojca Świętego Jana Pawła II, nasza 
szkoła, tj. Szkoła Podstawowa im. Orła białego w Lutomiersku, pragnęła uczcić tę 
niezwykle doniosłą chwilę, przygotowując konkurs plastyczny (pod kierunkiem M. 
Łykowskiej) oraz wystawę prac dziecięcych, w których został przedstawiony wize-
runek polskiego Papieża Jana Pawła II. Naszym celem było, aby dzieci – szczególnie 
ukochane przez naszego Papieża – mogły w formie plastycznej przedstawić swoje 
myśli i uczucia do Ojca Świętego. Pragnęliśmy również przybliżyć słowa i przesłania 
naszego drogiego Rodaka poprzez rozmowy, słuchanie i oglądanie filmów doku-
mentujących życie Ojca Świętego. Zorganizowany został również kącik poświecony 
pamięci Papieża Jana Pawła II.

Konkurs kierowany był do uczniów naszej szkoły, w dwóch kategoriach wieko-
wych: kl. 1-3 i kl. 4-6. Zgłoszonych zostało 56 prac plastycznych. Dzieci tworzyły 
swoje dzieła różnymi technikami plastycznymi (szkice węglem, ołówkiem, pastele, 
wydzieranki, kolaże itp.). 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 20 marca 2014 roku przez powołane nie-
zależne jury, które oceniało pracę za oryginalność, zgodność z tematem, estetykę 
i czytelność.

Nagrodzeni zostali: - kategoria kl. 1-3 / 1miejsce- Kacper Ludwisiak z kl. 3a
2 miejsce- Nikola Justyńska z kl. 1a
3 miejsce- Wioletta Michalak z kl. 2a
wyróżnienia: Zuzanna Adamiak z kl. 2a oraz Natalia Podemska z kl. 1b/,
-kategoria kl. 4-6 /1 miejsce- Wiktoria Kacprzak z kl. 5a
2 miejsce- Zuzanna Bal z kl. 6b
3 miejsce- Oliwia Antkiewicz z kl. 5b
wyróżnienie: Michał Mielczarek z kl. 4a/.
Wszystkie prace zostały zaprezentowane przed całą społecznością szkolną na 

przygotowanej wystawie pokonkursowej. 
Wszystkim nagrodzonym i uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za zaangażo-

wanie i przeżycie tego niezwykłego czasu wyniesienia do chwały ołtarzy błogosła-
wionego Jana Pawła II . 

Opracowała: M. Łykowska

Warto się czasem pochwalić….
SP Lutomiersk

Nasza szkoła skorzystała z zaproszenia Miejskiego Zespołu Szkół w Cie-
chanowie do udziału w konkursie plastycznym z okazji obchodów święta Szkoły 
Podstawowej nr 3 im. Orła Białego.

Tematem konkursu było zagadnienie: „Jaki znak Twój? Orzeł Biały”. Celem zaś 
było rozwijanie wyobraźni i aktywności plastycznej dzieci, rozbudzenie zaintereso-
wania historią i tradycją regionu oraz symboliką narodową. 

Komisja konkursowa przyznała nagrody w dwóch kategoriach wiekowych: 
kl. 1-3 oraz kl. 4-6.

2 kwietnia 2014 roku ogłoszono miłą dla nas wiadomość, że w kategorii kl. 1-3, 
nasza uczennica - Patrycja Kołowacik z  kl. IIB zajęła I miejsce. Serdecznie gratulu-
jemy!

M. Łykowska Istnieje możliwość zapisania dzieci 

wielkANoc to czAs otuchy i NADziei.
czAs oDrADzANiA się wiAry w siŁę chrystusA

i DruGieGo czŁowiekA.
Życzymy, ABy ŚwiętA wielkANocNe

PrzyNiosŁy rADoŚĆ orAz wzAJemNĄ ŻyczliwoŚĆ.
By stAŁy się źróDŁem wzmAcNiANiA DuchA.

Niech zmArtwychwstANie, które Niesie oDroDzeNie,
NAPeŁNi wAs PokoJem i wiArĄ,

Niech DA siŁę w PokoNywANiu truDNoŚci
i Pozwoli z ufNoŚciĄ PAtrzeĆ w PrzyszŁoŚĆ...

 Życzy DyrekcJA, PrAcowNicy i sPoŁeczNoŚĆ uczNiowskA szkoŁy 
PoDstAwoweJ im. orŁA BiAŁeGo w lutomiersku
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,,Zadzwonią kościelne dzwony pełne wielkiego wesela:
ucieszą się wszyscy ludzie. To będzie Wielka Niedziela.’’

Radosnego przeżywania Świąt Wielkanocnych,
dużo zdrowia oraz pogodnego wypoczynku

w miłej, radosnej atmosferze w gronie rodziny
Wójtowi Gminy, Radzie Gminy Lutomiersk,

pracownikom Ośrodka Oświaty w Lutomiersku oraz Dyrektorom szkół
składa Dyrekcja i Grono Pedagogiczne 

Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu

Niech czas Świąt Wielkanocnych 
upłynie w radosnej atmosferze rodzinnej, 

a zgoda i miłość gości przy świątecznym stole 
Dobroczyńcom, Radzie Rodziców i wszystkim Rodzicom uczniów 

Szkoły Podstawowej w Kazimierzu życzenia składa 
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne 

Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzny 
w SP Szydłów

10-ty marca 2014 roku to jeden z najpiękniejszych dni dla uczniów naszej 
szkoły, ponieważ wtedy obchodziliśmy Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzny. Każda 
dziewczynka oraz chłopiec otrzymali skromny upominek. Klasa czwarta i piąta 
wystąpiła w humorystycznym przedstawieniu, w którym mężczyzna był przedsta-
wiony z punktu widzenia kobiety, więc jako czarny charakter, a następnie kobieta 
również pokazała pazurki. 

Na początku zapowiedziano scenkę „Nie ma problemu’’. w pierwszej części 
w rolach głównych wystąpili: Ewelina Staszek jako wściekła żona oraz Hubert 
Chmielecki - mąż, który nie zapłacił rachunku za telefon i spotkała go za to kara. 
Potem przyszedł czas na reklamę, która mówiła no oczywiście o plastrze „Chu – 
dnij”. Wystarczyło tylko nakleić plaster na usta i po „miesiącu stosowania uzyskają 
państwo sylwetkę Ala-kościotrup’’. Następnie wystąpiła klasa czwarta z piosenką 
„Chłopaki nie płaczą”. Zapowiedziano scenkę pt. „Słaba płeć’’ i na scenę weszła 
Kasia (Patrycja Pawlak) -dziewczynka, którą zaniepokoiło to, że jej tata (Dominik 
Sęczkowski) nosi ciemne okulary, ale po pewnym czasie wszystko się wyjaśniło : 
„…a wiesz, mama nie chcący machnęła ręką’’. w rolę mamy wcieliła się Aleksandra 
Adrianowska. Na koniec wystąpiła klasa I, która zaprezentowała piosenkę. Chłopcy 
pytali się dziewczynek „ powiedz mi dlaczego nie chcesz mnie”. 

Cała widownia drżała ze śmiechu po niektórych tekstach. Pod koniec spekta-
klu były szczere i pouczające życzenia: „Gdy ktoś cię zapyta/ gdzie ci mężczyźni 
prawdziwi tacy/ my odpowiadamy to nasi chłopacy/ nie ma dziedziny w której ci 
wspaniali wiedzą/ lub umiejętnościami by się nie wykazali/ każdy z nich liczne ma 
talenty/ każdy uprzejmy i uśmiechnięty/ każdy cię miło zaskoczyć może/ kiedy po 
prostu ci w czymś pomoże”. Wszyscy aktorzy otrzymali wiele braw! Na chwilę ode-
rwaliśmy się od rutynowej rzeczywistości.

Ten Dzień był bardzo udany, spędziliśmy go bardzo miło, dlatego długo pozosta-
nie w naszej pamięci.

Uczennice klasy V:
Ewelina Staszek,Klaudia Antczak,Gabriela Gawron, Patrycja Pawlak

Zawody sportowe
SP Kazimierz

25.03.2014r. w Szkole Podstawowej w Kazimierzu, odbył się I Międzyszkolny 
Turniej Siatkówki w którym uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych z Kazimie-
rza Lutomierska i Szydłowa. 

Zawody zorganizowała Szkoła Podstawowa z Szydłowa pod kierunkiem nauczy-
ciela wychowania fizycznego pani Longiny Kręzel. Turniej rozgrywany był w kate-
gorii dziewcząt i chłopców z klas kl. IV-VI.

W wyniku rozgrywek wyłoniono zwycięzców, którzy otrzymali dyplomy, medale 
i nagrody. 

W kategorii dziewcząt:
I miejsce SP w Kazimierzu
II miejsce SP w Lutomiersku,
III miejsce SP w Szydłowie.
W kategorii chłopców:
I miejsce SP w Lutomiersku,
II miejsce SP w Kazimierzu,
III miejsce SP w Szydłowie.
Gratulujemy!!
Szkoła Podstawowa im.Adama Mickiewicza w Szydłowie dziękuje Państwu M.Z. 

Czołczyńskim właścicielom Masarni za przekazane nagrody na turniej siatkówki.

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy,
aby nastrój tych Świąt 
przybranych wiosenną radością i beztroską 
utrwalił się w sercach na długi, długi czas 
i pozostał także w poświątecznej codzienności. 
Wielu, wielu chwil radosnych 
i cudownej, ciepłej wiosny 
życzy cała społeczność 
ze Szkoły Podstawowej 
im. Adama Mickiewicza w Szydłowie

UWAGA RODZICE
Istnieje możliwość zapisania dzieci z rocznika 2010 (4-latki) do grupy przed-

szkolnej działającej przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazi-
mierzu. Informacje i zapisy:  sekretariat szkoły, tel. (043) 677 60 26
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„AKTYWNI DLA KLIMATU” 

Mateusz Paczkowski, Damian Stasiak, Rafał Koralewski, Jakub Szczepaniak 
i Mateusz Stanisławski czyli zespół „EKOLUTKI”. Uczniowie Gimnazjum pod opieką 
nauczycielki Beaty Zielińskiej przystąpili do konkursu „Aktywni dla klimatu” w ra-
mach ogólnopolskiej akcji „Stop zmianom klimatu”. Zadania były trudne i wymaga-
ły dużej aktywności. Chłopcy musieli wykonać diagnozę klimatyczną gminy, ankie-
tę ekologiczną wśród mieszkańców, zaprezentować informację o gminie. Głównym 
zadaniem było wykonanie „Ekologicznej mapy gminy” na której znalazły się infor-
macje o parkach, lasach, rezerwatach, punktach wykorzystujących energię odna-
wialną, zakładach produkcyjnych. Miłym zaskoczeniem było odkrycie, że mieszka-
my w ekologicznym, przyjaznym środowisku choć mamy jeszcze dużo do zrobienia. 
Po pierwszym etapie zespół uzyskał 58 / 60 punktów możliwych do zdobycia. Przed 
zespołem kolejny etap konkursu czyli zbiórka elektrośmieci. Mamy nadzieję, że 
mieszkańcy naszej Gminy pomogą w tym dzielnym młodym ekologom. Wszystkim 
którzy pomogli w realizacji dotychczasowych zadań dziękujemy!

p. Beata Zielińska

Jedzie pociąg z daleka….

12.03.2014r. uczniowie klasy Ia i Ic z Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lu-
tomiersku uczestniczący w zajęciach koła teatralno- dziennikarskiego, pojechali 
do Przedszkola Niepublicznego ZG SS Urszulanek SJK w Kazimierzu oraz do Szko-
ły Podstawowej im.M. Konopnickiej w Kazimierzu. Grupa pod opieką M. Wybór 
przygotowała inscenizację zawsze żywych bajek J. Tuwima i J. Brzechwy. Mała, ale 
wymagająca i bardzo krytyczna, widownia śmiała się do łez z roztargnionego pana 
Hilarego, który zgubił okulary i zapominalskiego „Słonia Trąbalskiego” aż wreszcie 
z  tych, którzy z marnym efektem chcieli wyciągnąć rzepkę, i w rezultacie ”… na 
siebie poupadali…”. z przejęciem oglądała nastrojowego „Kotka”, wesołe „Abeca-
dło”, nadętego „Murzynka Bambo”, aby na koniec przyłączyć się do „Lokomoty-
wy”. Bajkom towarzyszyły wspólne zabawy przy dźwiękach piosenek: „Urodzinki 
u Marcelinki” i „Jedzie pociąg z daleka”. Wszyscy świetnie się bawili. Przedszkolaki 
obdarowały artystów cukierkami a dzieci z oddziału przedszkolnego batonikami 
i napojami. Było radośnie, głośno, wesoło. i w takich nastrojach gimnazjaliści wró-
cili do szkoły. Przedtem jednak musieli obiecać, iż wrócą tu jeszcze nie raz. 

Zarówno dla jednej jak i dla drugiej strony była to ciekawa lekcja. Młodzież, 
promująca szkołę w środowisku lokalnym, nauczyła się walczyć z tremą, otwierać 
się na małego odbiorcę i prawidłowo operować głosem. Maluszki zaś nauczyły się 
trudnej sztuki odbioru słowa mówionego i zabawy w zespole

To było niezapomniane przeżycie. Następnym razem pojedziemy „... na wprost, 
przez góry, przez tunel, przez pola, przez las...” wszędzie tam, gdzie będą dzieci 
i ich radosne, roześmiane buźki.

Małgorzata Wybór

Nietypowe Święto Wiosny

Pogoda wspaniała, ciepło i nareszcie wiosennie. w radosnych nastrojach 
uczniowie klasy Ia i Ic pod opieką p. Krystyny Borkowskiej i Małgorzaty Wybór 
wybrali się do Klasztoru Salezjanów w Lutomiersku.

Pierwsze kroki skierowali pod Dęby Katyńskie. Tam zapalili symboliczny znicz 
i poznali historię tego miejsca. p. Borkowska pomogła uczniom w zrozumieniu 
trudnej, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, definicji patriotyzmu, rozumianej szero-
ko jako miłość do kraju i naszej małej ojczyzny. Później uczestnicy wycieczki udali 
się do Klasztoru Salezjanów. Tu zapoznali się z historią najstarszej części murów 
klasztoru. Następnie udali się na wystawę oddziału Muzeum Archeologicznego 
i Etnograficznego w Łodzi pt. „Najdawniejsze i dawne dzieje Lutomierska”. Ostat-
nim punktem programu było obejrzenie wnętrza świątyni, a zwłaszcza zabytkowe-
go ołtarza ufundowanego przez anonimową mieszkankę Lutomierska.

Tego dnia gimnazjaliści przekonali się, że można łączyć przyjemne z pożytecz-
nym, a tradycyjną szkolną ławkę z powodzeniem, choć na chwilę, może zastapić 
otwarta przestrzeń. Zrozumieli również i to, że warto się uczyć, bo to zawsze pro-
centuje.

Przedsiębiorczość w Gimnazjum im. Leszka 
Czarnego w Lutomiersku

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości - Lider projektu „Zostać 
przedsiębiorczym - program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycz-
nym dla gimnazjum”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprosiła nas na konferencję upowszechnia-
jącą, która odbyła się w dniu 25 marca 2014 r. w godzinach 11:00 – 15:00 w Domu 
Towarzystwa Kredytowego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 21 (byliśmy jednymi z 20 
zaproszonych gimnazjów województwa łódzkiego i świętokrzyskiego).Wśród za-
proszonych gości znaleźli się przedstawiciele Wojewody Łódzkiego, władz samo-
rządowych województwa łódzkiego i świętokrzyskiego, miasta Łodzi oraz Łódzki 
Kurator Oświaty i władze Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

 Podczas konferencji został zaprezentowany program „Zostać przedsiębiorczym” 
wraz z multimedialnym pakietem dydaktycznym oraz odbyły się panele dyskusyj-
ne, ukazujące walory programu oraz jego możliwości wykorzystania w edukacji 
gimnazjalistów,w których wzięli udział przedstawiciele władz oświatowych i samo-
rządowych, urzędów pracy oraz nauczyciele i uczniowie testujący program. Isto-
tą panelu, w którym udział brali nasi uczniowie Izabela Sobolczyk (klasa IIa) oraz 
Marcin Włodarczyk (klasa IIc) było ukazanie możliwości projektu uczniowskiego 
w zakresie podejmowania ciekawych przedsięwzięć klasowych lub szkolnych oraz 
prezentowania ich efektów. Zadaniem panelu, w którym uczestniczyli nauczyciele 
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p. Aneta Grzelak, p. Sylwia Łykowska oraz p. Andrzej Stasiak była odpowiedź na py-
tanie, jak program „Zostać przedsiębiorczym” może być wykorzystany w szkołach, 
w szczególności podczas przygotowania uczniów do realizacji projektów uczniow-
skich.Do dyskusji w tym panelu został zaproszony obok przedstawicieli władz 
wojewódzkich, samorządowych, kuratoriów oświaty p. A. Stasiak reprezentujscy 
gimnazja biorące udział w projekcie. Uczniowie każdej ze szkół biorących udział 
w projekcie przygotowali prezentację graficzną dotyczącą jednego z najlepszych 
projektów edukacyjnych, którym w naszej szkole okazał się projekt o nazwie „Na-
sza gmina wczoraj i dziś”. Poster prezentujący nasze osiągnięcia został wykonany 
pod kierunkiem p. Beaty Zielińskiej oraz p. Agaty Wróbleskiej.

Program jest realizowany w naszym gimnazjum od 2011 roku. Liderem pro-
jektu w Gimnazjum im. Leszka Czarnego jest p. Andrzej Stasiak. w roku szkolnym 
2011/2012 w programie brała udział klasa Ia–wychowawczyni p. Agata Wróblew-
ska, w roku szkolnym 2012/2013 w programie brały udział klasy:Ia–wychowawczy-
ni p. Sylwia Łykowska, Ib–wychowawczyni p.Beata Zielińska, Ic–wychowawczyni 
p. Aneta Grzelak.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych, podczas których 
rozwijali umiejętności i postawy przedsiębiorcze dzięki metodzie projektu i pracy 
w zespole. 

p. Sylwia Łykowska, p. Aneta Grzelak

Ostatki, ostatki i ...po ostatkach.

Uczniowie Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku spędzili ten dzień 
w radosnych nastrojach. Było bardzo, bardzo słodko a to za sprawą uczniów z Sa-
morządu Szkolnego oraz wszystkich klas, które tego dnia nie patrzyły na kalorie. 
Im więcej pączków, tym lepiej- hołdowano takiej właśnie zasadzie. Na ten jeden 
dzień szkoła zaroiła się od rycerzy, wampirów, kotów i wielu, wielu oryginalnych 
stworzeń i postaci. Było w czym wybierać. Dlatego też jury w składzie: p. Magda-
lena Milbrandt, p. Krystyna Wdówka i p. Przemysław Zawicki miało twardy orzech 
do zgryzienia. Po burzliwych naradach wybrano jednogłośnie zwycięzców. i tak:

I miejsce zajął Mateusz Mikołajczyk
II miejsce zdobyła Natalia Kosztowny 
III miejsce przypadło Milenie Serafin.
Na tym nie kończyły się tłustoczwartkowe atrakcje. Spośród grona pedagogicz-

nego swoich faworytów wybierali takze uczniowie. Tu nagroda przypadła p. Mag-
dalenie i Krzysztofowi Milbrandtom, którzy za ciekawe przebranie wiedźmy i mo-
tyla otrzymali lizaki.

Tak naprawdę wszyscy byli zwycięzcami a klasa, która przebrała się najzabaw-
niej nie była tego dnia pytana. 

p. Małgorzata Wybór

Zaproszenie Komendanta Powiatowego Policji 
w Pabianicach na spektakl 

profilaktyczno-edukacyjny „Bez odwrotu”

07.02.2014 r. uczniowie klas trzecich wraz z wychowawczyniami p. Janiną 
Olszyńską- Gebler, p. Agatą Wróblewską i pedagogiem szkolnym Dorotą Czarnec-
ką udali się do Miejskiego Domu Kultury w Pabianicach na przedstawienie Bez 
odwrotu. Na sali zgromadziło się kilkuset uczniów z klas gimnazjalnych. Wśród 
zaproszonych gości byli przedstawiciele władzy samorządowej, Straży Pożarnej, 
dyrektorzy szkół i placówek kulturalno-oświatowych. 

Wszystkich uczniów oraz zaproszonych gości przywitał koordynator PaT z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Pabianicach, który podczas swojego wystąpienia za-
prezentował podstawowe założenia projektu. Obejrzeliśmy sztukę „Bez odwrotu”, 
wystawioną przez grupę teatralną składającą się z uczniów Zespołu Szkół Rolnicze-
go Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach. Scenariusz przedstawienia 
napisała Dorota Pietrzak- uczennica szkoły w Wojsławicach. Reżyserią zajęła się 
Alicja Szturma.

Dzięki Komendzie Powiatowej Policji w Pabianicach realizującej program eduka-
cyjno- profilaktyczny Profilaktyka a Ty, powstało bardzo ciekawe przedstawienie. 

Poprzez magię teatru i sztukę młodzi ludzie uświadamiają sobie zagrożenia wyni-
kające z używania alkoholu, narkotyków i palenia papierosów.

PaT to profilaktyka rówieśnicza, to zgrupowanie ludzi, którzy chcą samoistnie 
działać przeciw wszelkim uzależnieniom. Jest to zabawa, szukanie innych rozwią-
zań niż używki.

Po spektaklu odbył się pokaz samoobrony przedstawiony przez wyszkoloną gru-
pę uczniów z wojsławickiej szkoły. Wszyscy zgromadzeni uczniowie i goście mogli 
również obejrzeć spot przedstawiający spotkania młodzieży podczas wojewódz-
kiego Pat-u w Łodzi w 2013 roku. Na zakończenie tego przedsięwzięcia wszyscy 
odtańczyli „belgijkę” i zaśpiewali Hymn Pat-u.                 Dorota Czarnecka

Sukcesy siatkarzy i siatkarek naszego 
Gimnazjum!!!

W miesiącu lutym 2014r. na zaproszenie nauczyciela wychowania fizyczne-
go Krzysztofa Milbrandta, gościliśmy w naszym gimnazjum reprezentantów Polski 
w siatkówce plażowej oraz ich trenera od przygotowania motorycznego – p. Pio-
tra Milbrandta.Maciej Kosiak i Maciej Rudol to wielokrotni medaliści Mistrzostw 
Świata i Europy juniorów i młodzieżowców oraz Mistrzostw Polski seniorów.Pan 
Piotr Milbrandt przeprowadził ze swoimi podopiecznymi, a także z siatkarzami 
naszej szkoły trening stabilizujący i rozciągający. Następnie reprezentacja gim-
nazjum zmierzyła się w meczu treningowym z reprezentantami Polski. Wszyscy 
członkowie szkolnej drużyny siatkarskiej otrzymali również koszulki z autografami 
M. Kosiaka i M. Rudola.

W tydzień później drużyna gimnazjum w składzie: Rafał Koralewski, Marcin 
Włodarczyk, Sebastian Adriańczyk, Paweł Twardowski, Adrian Kierzkowski, Adam 
Łopatecki, Mateusz Mikołajczyk, Daniel Mistrzak, Mateusz Paczkowski, Patryk Ad-
riańczyk, Łukasz Szymczak, Dawid Wetoszka, zajęła III miejsce w Mistrzostwach 
Powiatu Pabianickiego, a Rafał Koralewski uznany został za najlepszego siatkarza 
powiatu.Warto nadmienić, że prawie wszyscy reprezentanci to uczniowie klas dru-
gich, a więc za rok znów będą reprezentować barwy szkoły.

Trener: Krzysztof Milbrandt
W dniu 3 marca 2014r. dziewczęta z Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Luto-

miersku brały udział w zawodach w piłce siatkowej – GIMNAZJADA 2013/2014. Po 
zaciętej rywalizacji z Gimnazjum nr 3 i Gimnazjum nr 1 z Pabianic awansowałyśmy 
do finału gdzie walczyłyśmy o miejsce na podium. w wyniku rozgrywanych meczy 
pokonałyśmy Gimnazjum z Dobronia a przegrałyśmy z Gimnazjum z Konstanty-
nowa Łódzkiego. Ostatecznie zajęłyśmy 3 miejsce na szczeblu powiatowym. Za-
wdzięczamy to dziewczętom w składzie: Natalia Kosztowny, Angelika Malinowska, 
Karolina Hinz, Gabrysia Smoliga, Klaudia Olejniczak, Ania Kośka. Zdzierając gardła, 
swoim dopingiem drużynę wspomagały pozostałe siatkarki z reprezentacji szkoły: 
Gabrysia Adamczyk, Ala Frank, Julita Szkudlarek, Magda Michalak, Magda Gajdka 
oraz Kasia Leszczyńska. 

Do sukcesu poprowadziła nas p. Agata Wróblewska. 
Ze sportowym pozdrowieniem Agata Wróblewska i jej kochane siatkarki.
Zwycięzcom gratulujemy, życząc sukcesów w przyszłym roku szkolnym.

Niech wielkanocna radość
ze zmartwychwstania Pana

ogrzeje ludzkie serca,
Niech wniesie w nie miłość,

spokój i optymizm,
Niech pomoże walczyć ze złem

i ludzkimi słabościami,
Niech zabrzmi Alleluja!!! 

– tego z okazji zbliżających się
Świąt Wielkiej Nocy p. Wójtowi, Radzie Gminy, 

Rodzicom i wszystkim mieszkańcom
naszej małej Ojczyzny

życzą dyrektor Gimnazjum 
im. Leszka Czarnego w Lutomiersku Andrzej 

Stasiak wraz z całą szkolną  
społecznością
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I N F O  R M A  C J A
Wójta Gminy Lutomiersk
z dnia 15 kwietnia 2014 r.

o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wy-
borach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 

Na podstawie art. 56 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 
(Dz. U. Nr 21, poz. 112, z póżn. zm.), informuję, że wnioski o sporządzenie 
aktu pełnomocnictwa do głosowania oraz zgody na jego przyjęcie dla wy-
borców wpisanych do rejestru wyborców Gminy Lutomiersk, można składać 
do Wójta Gminy Lutomiersk najpóźniej 15 maja 2014 r. na formularzu wraz 

z załącznikami w Urzędzie Gminy Lutomiersk Pl. Jana Pawła II 
nr 11 pokój nr 3/4 w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku 

w godz. 7:30 - 15:30.
Wzory wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania oraz 

zgody na jego przyjęcie stanowią odpowiednio załączniki nr 3 i nr 7 do rozpo-
rządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 
r. w sprawie sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: 
(…) do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, (…) (Dz. U. Nr 
157, poz. 936), a także dostępne są w Urzędzie Gminy Lutomiersk oraz w Biu-
letynie Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk.

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące głosowania przez pełnomocnika za-
mieszczone są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.
pkw.gov.pl.

Wójt Gminy
/-/ Tadeusz Borkowski

I N F O  R M A  C J A
Wójta Gminy Lutomiersk
z dnia 15 kwietnia 2014 r.

o prawie wyborców niepełnosprawnych do głosowania koresponden-
cyjnego

Na podstawie art. 61a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 
(Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), informuję, że wyborcy niepełnosprawni 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 
2014 r. mogą głosować korespondencyjnie.

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić najpóźniej do dnia 
5 maja 2014 r. 

W zgłoszeniu należy wskazać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, date 
urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do 
rejestru wyborców gminy Lutomiersk, oznaczenie wyborów, których dotyczy 
zgłoszenie, wskazanie adresu stałego miejsca zamieszkania, na który ma być 
wysłany pakiet.

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu razem z pakietem 
wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie 
Braille’a. 

UWAGA! 
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego 

organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.
Zgłoszenia można dokonać ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie 

elektronicznej (adres e-mail: biurorady@lutomiersk.pl).
Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Lutomiersk 
Pl. Jana Pawła II nr 11 pokój nr 19 w godzinach pracy urzędu 
tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30.

Wójt Gminy
/-/ Tadeusz Borkowski

I N F O  R M A  C J A
Wójta Gminy Lutomiersk
z dnia 15 kwietnia 2014 r.

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 
(Dz. U. Nr 21, poz. 112, z póżn. zm.), informuję wyborców Gminy Lutomiersk 
zmieniających miejsce pobytu przed dniem wyborów 

do Parlamentu Europejskiego tj. przed 25 maja 2014r. o możliwości uzy-
skania zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wy-
borów. 

Zaświadczenie wyborca odbiera osobiście za pokwitowaniem albo przez 
upoważnioną pisemnie osobę do 23 maja 2014 r. w upoważnieniu należy 
wskazać imię (imiona) nazwisko oraz numer PESEL wyborcy. 

Wyborcy przebywający czasowo na obszarze Gminy Lutomiersk 
w dniu 25 maja 2014 r. tj. w dniu wyborów oraz osoby nigdzie niezamiesz-

kałe mogą do dnia 20 maja 2014 r. złożyć pisemny wniosek o dopisanie do 
spisu wyborców – art. 28 ustawy Kodeks wyborczy.

Wyborcy niepełnosprawni mogą złożyć do dnia 12 maja 2014 r. pisemny 
wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie głosowania dostoso-
wanym dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych – art. 27 ustawy Kodeks 
wyborczy.

Powyższe sprawy załatwiane są we wskazanych terminach
w Urzędzie Gminy Lutomiersk Pl. Jana Pawła II nr 11 
pokój nr 3/4 w godzinach pracy urzędu 
tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30.

UWAGA! Przed przystąpieniem do głosowania wyborca ma obowiązek 
okazać obwodowej komisji wyborczej dokument umożliwiający stwierdzenie 
jego tożsamości. 

Wójt Gminy
/-/ Tadeusz Borkowski

Wszelkie informacje oraz druki dotyczące Wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. są również dostępne 
w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) prowadzonym przez Urząd Gminy Lutomiersk pod adresem: www.bip.lutomiersk.akcessnet.pl. w zakładce  
Wybory/Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014.

I N F O  R M A  C J A
Wójta Gminy Lutomiersk
z dnia 15 kwietnia 2014 r.

o prawie wyborców niepełnosprawnych do głosowania w lokalu wybor-
czym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfa-
becie Braille’a

Na podstawie art. 40a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 
(Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), informuję, że wyborcy niepełnosprawni 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 

25 maja 2014r. mogą głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek 
na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Zamiar głosowania przy użyciu nakładek należy zgłosić najpóźniej do dnia 
12 maja 2014 r. 

Zgłoszenia można dokonać ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie 
elektronicznej (adres e-mail: biurorady@lutomiersk.pl).

W zgłoszeniu należy wskazać: imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyj-
ny PESEL oraz obwód głosowania właściwy dla miejsca zamieszkania wybor-
cy.

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Lutomiersk 
Pl. Jana Pawła II nr 11 pokój nr 19 w godzinach pracy urzędu 
tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30.
W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartami do głoso-

wania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładki na karty 
do głosowania.

UWAGA! 
Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej 

nakładki na karty.
Wójt Gminy

/-/ Tadeusz Borkowski

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
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II BIEG ULICZNY LUTOMIERSK 2014
Wójt Gminy Lutomiersk zaprasza na II Bieg uliczny w  dniu  21.06.2014 r.

Bieg zostanie przeprowadzony ulicami Lutomierska w trzech kategoriach 
wiekowych:

I kategoria  – zawodnicy urodzeni w roczniku 2001-2003  (Szkoła podstawowa 
kl.IV-VI)

II kategoria  – zawodnicy urodzeni w roczniku  1998-2000 (Gimnazjum kl.I-III)

III kategoria  – zawodnicy urodzeni w roczniku 1997 i starsi

Dystans – dla I grupy wiekowej ok 1400 m

Dystans - dla II grupy wiekowej ok. 3200 m

Dystans - dla III grupy wiekowej ok. 9200 m

Zwycięscy otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe we wszystkich kategoriach 
wiekowych:

I grupa wiekowa – za I miejsca - nagroda rzeczowa wartości ok.1000 zł

II grupa wiekowa – za I miejsca - nagroda rzeczowa wartości ok.1500 zł

III grupa wiekowa – za I miejsca - nagroda rzeczowa wartości ok.2000 zł

Ponadto:

- puchary dla najmłodszego i najstarszego uczestnika który ukończy bieg.

- medal pamiątkowy dla każdego uczestnika który ukończy bieg.

Zgłoszenia przyjmowane będą w dniach: 05.05.2013 – 15.06.2014 r. przez 
animatorów sportu w godzinach ich pracy  -  Lutomiersk , Boisko Orlik  
ul. Piłsudskiego 1

(według harmonogramu zajęć animatorów dostępnego na stronie www.
lutomiersk.pl)

Regulamin biegu i mapy dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Lutomiersk oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury 

w Lutomiersku.

KOmunIKaT 
Wójta Gminy Lutomiersk
z dnia 15 kwietnia 2014 r.

Wójt Gminy Lutomiersk informuje o możliwości zgłaszania kandydatów 
na członków Obwodowych Komisji Wyborczych.

Zgodnie z art. 182 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 
(Dz. U. Nr 21, poz. 112, z póżn. zm.) kandydatów zgłaszać mogą pełnomoc-
nicy komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby, które zareje-
strowały listę kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okrę-
gu wyborczym nr 6, po jednym kandydacie na członka każdej z obwodowych 
komisji wyborczych w gminie.

Zgłoszenie kandydata winno być dokonane na druku, którego wzór stano-
wi załącznik do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 

11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wybor-
czych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach (…) do Par-
lamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M. p. Nr 30, poz. 345).

Wzory druków zgłoszeń oraz wszelkie informacje związane ze zgłaszaniem 
kandydatów udzielane są w Urzędzie Gminy Lutomiersk Pl. Jana Pawła II nr 
11 pokój nr 19 w godz. pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku od 7:30 
do 15:30.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa dnia 2 maja 2014 r. 
Wójt Gminy

/-/ Tadeusz Borkowski

OBWIESZCZEnIE
Wójta Gminy Lutomiersk
z dnia 15 kwietnia 2014 r.

Na podstawie art. 16 § 1, art. 61a § 1 i art. 61b ustawy z dnia z dnia 5 
stycznia 2011 r. 

–  Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 
XXX/198/12 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 17 grudnia 2012 r. w spra-
wie podziału Gminy Lutomiersk na stałe obwody głosowania, ustalenia 
ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. 
Urz. Woj. Łódzkiego z 2013r. poz.595), podaję do wiadomości wyborców 
informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczo-
nych siedzibach obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy 
oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do po-
trzeb wyborców niepełnosprawnych dla przeprowadzenia wyborów 
do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Numer 
obwodu 

głosowania

Granice obwodu  
głosowania (sołectwa)

Siedziba obwodowej komisji 
wyborczej (adres)

1. Lutomiersk Gminny Ośrodek Kultury w Luto-
miersku, Pl. Jana Pawła II nr 13

2. Antoniew, Czołczyn, 
Dziektarzew, Mikołaje-
wice, Wrząca

Gimnazjum we Wrzącej, ul. Pił-
sudskiego nr 1

3. Bechcice, Florentynów, 
Legendzin, Mirosławice 
Prusinowice, Zalew

Gimnazjum we Wrzącej, ul. Pił-
sudskiego nr 1

4. Kazimierz Szkoła Podstawowa w Kazimierzu, 
ul. Sienkiewicza nr 25 (lokal 
przystosowany dla potrzeb  
wyborców niepełnosprawnych)

5. Albertów, Babice, Ba-
biczki, Stanisławów Sta-
ry, Zdziechów

Szkoła Podstawowa w Kazimierzu, 
ul. Sienkiewicza nr 25 (lokal 
przystosowany dla potrzeb  
wyborców niepełnosprawnych)

6. Charbice Dolne, Char-
bice Górne, Jerwonice, 
Malanów, Orzechów, 
Szydłów, Szydłówek

Szkoła Podstawowa w Szydłowie 
nr 1 (lokal przystosowany 
dla potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych)

7. Franciszków, Madaje 
Nowe, Mianów, Pucz-
niew, Wola Puczniew-
ska, Żurawieniec

Ochotnicza Straż Pożarna w Pucz-
niewie nr 20

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu głosowania w godzinach 7:00-21:00.
Dla celów głosowania korespondencyjnego wyznaczam Obwodową  

Komisję Wyborczą Nr 1 w Lutomiersku z siedzibą w Gminnym Ośrodku  
Kultury w Lutomiersku, Pl. Jana Pawła II nr 13.

Wójt Gminy
/-/ Tadeusz Borkowski

Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Lutomiersku

poszukuje pracownika na stanowisko: 
asystenta rodziny

 Wymagane wykształceniie     
- wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia ,nauki o rodzinie lub 
praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku ,uzupełnione 
szkoleniem w zakresie pracy dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 
roczny staż pracy z dziećmi i rodziną lub co najmniej wykształcenie średnie, 
szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną   
- udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

Dodatkowe informacje udziela P .Dorota Pabjańska -kierownik GOPS
telefon 43 677-50-11 wew.139 w godz.7:30 do 15:00
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URZĄD GMINY LUTOMIERSK - /43/ 6775011, 6775016
WÓJT GMINY LUTOMIERSK - /43/ 6775088

GMINNY OŚRODEK KULTURY w LUTOMIERSKU- /43/ 6775969
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w LUTOMIERSKU - /43/ 6775129
GMINNE CENTRUM INFORMACJI (GCI) - /43/ 6776459 LUB /43/ 6776461

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ w KAZIMIERZU - /43/ 6776026
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO w LUTOMIERSKU - /43/ 6775028
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA w SZYDŁOWIE - /43/ 6775628
GIMNAZJUM IM. LESZKA CZARNEGO w LUTOMIERSKU - /43/ 6775102

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w LUTOMIERSKU - /43/ 6775008, 998
POGOTOWIE RATUNKOWE - /42/ 2114576, 999
URZĄD POCZTOWY w LUTOMIERSKU - /43/ 6775050

PARAFIA P.W. MATKI BOSKIEJ SZKAPLERZNEJ w LUTOMIERSKU - /43/ 6775034
PARAFIA P.W. ŚW. JANA CHRZCICIELA w KAZIMIERZU - /43/ 6775428
PARAFIA P.W. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY w MIKOŁAJEWICACH- /43/ 6775009
KLASZTOR KSIĘŻY SALEZJANÓW w LUTOMIERSKU - /43/ 6774980
ZGROMADZENIE SIÓSTR URSZULANEK SJK w KAZIMIERZU - /43/ 6775481

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA w LUTOMIERSKU - /43/ 6775025
WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA w KAZIMIERZU - /43/ 6775415
WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA w SZYDŁOWIE - /43/ 6775626

APTEKA „CEFARM” w LUTOMIERSKU - /43/ 6775018
APTEKA „PRZY RYNKU” w LUTOMIERSKU - /43/ 6776093
APTEKA „VALIDUS+” w KAZIMIERZU - /43/ 6775413
LUDOWY BANK SPÓŁDZIELCZY ZDUŃSKA WOLA w LUTOMIERSKU
- /43/ 6775757 
BANK SPÓŁDZIELCZY PODDĘBICE w LUTOMIERSKU - /43/ 6776481

W RAZIE AWARII:
ENERGETYKA - /43/ 8215001, 991
GAZOWNIA - /42/ 2111607, 992
WODOCIĄGI - /43/ 6775011 W. 144, 134, 
/ERA GSM/ 602510748, 696475055

WAŻNE TELEFONY


