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Relacja z XLIV - XLVI Sesji Rady Gminy Lutomiersk
Od ostatniego wydania Wiadomości Lutomierskich Rada Gminy Lutomiersk obra-

dowała trzykrotnie: 16 i 30 grudnia 2013r. oraz 27 stycznia br.

Na sesji w dniu 27 stycznia uchwalono budżet na 2014 rok oraz Wieloletnią Pro-
gnozę Finansową Gminy Lutomiersk na lata 2014-2019. Ponadto udzielono pomocy 
finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania doradztwa metodyczne-
go z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania Powiatowego Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach oraz udzielono 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania 
pn.: „Remont drogi powiatowej nr 5166E od drogi wojewódzkiej nr 710 do granic po-
wiatu, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja). Gmina Lutomiersk pokryje do 50% kosztów 
realizacji zadania, jednak nie więcej niż 350.000,- zł (słownie trzysta pięćdziesiąt tysię-
cy złotych). Przekazano również środki finansowe na rzecz Funduszu Wsparcia Policji, 
w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby 
ponadnormatywnej (dodatkowe patrole policji w miesiącach wakacyjnych) 

W zakresie gospodarki nieruchomościami w jednej z uchwał wyrażono zgodę na 
nabycie przez Gminę Lutomiersk, w drodze darowizny nieruchomości gruntowej po-
łożonej w obrębie Mirosławice, gm. Lutomiersk, oznaczonej działką nr 81/16 o pow. 
0,1589 ha od mieszkańców z przeznaczeniem na drogę. Drodze położonej w miejsco-
wości Florentynów, oznaczonej działką nr 465/8, nadano nazwę: ‚„ulica Uroczysko”, 
natomiast drodze wewnętrznej oznaczonej działką nr 247/10, położoną w miejscowo-
ści Kazimierz, nadano nazwę: „ulica Przedszkolna”.

Z zakresu pomocy społecznej podwyższono do 150 % kryterium dochodowe, dla 
celów przyznawania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 
żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grud-
nia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego 
gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-
2020. Równocześnie uchwalono Program „Pomoc gminy w zakresie dożywiania”, któ-
ry będzie realizowany w latach 2014-2020 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców 
Gminy Lutomiersk. Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci 
i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz 
jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie: poprawy poziomu życia rodzin 
o niskich dochodach, poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz kształtowania 
właściwych nawyków żywieniowych.

W jednej z uchwał wyrażono zgodę na utworzenie Stowarzyszenia Łódzki Obszar 

Metropolitalny i przystąpienie do niego Gminy Lutomiersk jako członka założyciela. 
Składki członkowskie związane z przynależnością do Stowarzyszenia pokrywane będą 
z budżetu gminy.

Na sesji w dniu 16 grudnia 2013r. radni między innymi określili wysokość i zasady 
ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dzie-
cięce na terenie Gminy Lutomiersk. Z zakresu gospodarki komunalnej ustalono taryfę 
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na 2014 rok w wysokości 2,35 zł netto (2,54 zł 
brutto) za 1 m3 dostarczonej wody.

Przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Gminy Lutomiersk na rok 2014 oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 
Gminy Lutomiersk na lata 2014-2017. Ze spraw organizacyjnych przyjęto plany pracy 
na 2014 rok stałych Komisji i Rady Gminy Lutomiersk.

Na sesjach wprowadzono także zmiany w budżecie na 2013 rok oraz w Wie-
loletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2019 oraz rozpatrzono jedną skargę. 
Wszystkie podjęte na sesjach uchwały udostępnione zostały w Biuletynie Informa-
cji Publicznej (BIP) prowadzonym przez Urząd Gminy Lutomiersk pod adresem:  
www.bip.lutomiersk.akcessnet.pl.

Strony – powód Piotr Pintera 
i pozwany Tadeusz Rychlik zgodnie 
oświadczają, iż Piotr Pintera zbierając 
podpisy pod wnioskiem o zmianę 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego uchwalonego m. in. dla 
obrębu geodezyjnego Czołczyn w gminie 
Lutomiersk, zatwierdzonego uchwałą nr 49 
/ 348 / 10 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 17 
maja 2010 roku, działał we własnym imieniu 
i miał prawo do wyrażania własnych ocen 
w zakresie prawidłowości miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
jak i też zbierania w tej kwestii podpisów od 
mieszkańców. Powód swoim zachowaniem 
nie naruszał przepisów prawa.

 INWESTYCJE W GMINIE
W styczniu br. zakończyły się roboty budowlane związane z realizacją zadania 

pn. budowa łącznika między istniejącą Szkołą Podstawową w Lutomiersku i plano-
waną do budowy salą gimnastyczną. Obecnie trwają czynności odbiorowe. Po ich 
dokonaniu obiekt zostanie przekazany do eksploatacji. 

Trwa przygotowanie procedury przetargowej związanej z zadaniem pn. Przebu-
dowa i rozbudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szy-
dłowie. 

W dniu 18-02-2014r. podpisano umowę na zakup i dostawę kruszywa DOLOMI-
TOWEGO O FRAKCJI OD 0 - 31,5MM W ILOŚCI 500 TON. Termin realizacji umowy 
– 60 dni.

DROGI GMINNE - LUTY 2014
1.)  Rozpoczęto zabiegi pielęgnacyjne i korekcyjne drzewostanu przy drogach 

i ulicach gminnych oraz prace polegające na utrzymaniu czystości na terenie 
gminy wykonywane przez gminne służby komunalne.

2.)  W celu naprawy uszkodzonych nawierzchni z kruszywa i poboczy przy dro-
gach asfaltowych zakupiono 500 ton kruszywa dolomitowego za kwotę 
27.495,-zł.
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17 grudzienia 2013r. o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Lutomier-
sku odbyło się uroczyste zakończenie projektu pt. „Krok w przyszłość” organizo-
wanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku. Zakończenie 
projektu było połączone z małym poczęstunkiem w postaci herbaty, kawy i ciasta 
dla beneficjentów projektu, ich dzieci oraz osób, które były zaangażowane w re-
alizację projektu. W spotkaniu udział wzięli: Wójt Gminy Lutomiersk – Pan Tade-
usz Borkowski, Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk – Pan Tadeusz Rychlik, 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku – Pani Dorota 
Pabjańska, Radny Powiatu Pabianickiego – Pan Krzysztof Pacholak, pracownicy 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku oraz uczestnicy projektu 
pt. „Krok w przyszłość”. 

Podczas uroczystości zakończenia projektu Wójt Gminy Lutomiersk – Pan Ta-
deusz Borkowski i Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk – Pan Tadeusz Rychlik 
pogratulowali i wręczyli drobne upominki wszystkim uczestnikom projektu, którzy 
przez cały okres jego trwania sumiennie uczestniczyli we wszystkich spotkaniach, 
szkoleniach zawodowych, zajęciach i wycieczkach.

Beneficjenci dzięki uczestnictwu w całym przedsięwzięciu mogli poczuć się 
bardziej dowartościowani. Wzrosła ich wiara we własne możliwości, a wszelkie 
działania, które były organizowane w ramach projektu przyczyniły się do podwyż-
szenia ich aktywizacji zawodowej i społecznej.

http://krokwprzyszlosc.lutomiersk.pl/galerie/uroczyste-zakonczenie-projektu-
krok-w-przyszlosc-w-2012-r

Uroczyste zakończenie projektu pt. „Krok w przyszłość” 2013

Ogłoszenie
Wójt Gminy Lutomiersk ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie budo-

wy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Wnioski można składać w terminie od 10 marca 2014r. do 31 sierpnia 

2014r. lub do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dotację okre-
ślonego w uchwale budżetowej – w roku budżetowym 2014 jest to kwota 
200.000,00 zł. 

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk, Plac Jana 
Pawła II 11, w Sekretariacie - pokój nr 17, w godzinach pracy urzędu - od go-
dziny 7:30 do 15:30.

Wysokość dotacji wynosi 3.000,00 zł. jednak nie więcej niż 70% całkowitych 
kosztów inwestycji.

 O udzieleniu dotacji decyduje kolejność wpływu kompletnych wniosków 
do Urzędu Gminy Lutomiersk.

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

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

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

ZWIĄZEK EMERYTÓW I RENCISTÓW W LUTOMIERSKU MA NOWĄ SIEDZIBĘ
11 lutego br. została uroczyście otwarta nowa siedziba Koła Polskiego Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gminie Lutomiersk. Otwarcie zorganizował 
Zarząd Związku z Panią Danielą Leśniewską Przewodniczącą na czele wraz z eme-
rytami i rencistami, którzy należą do Koła w Lutomiersku. Wśród zaproszonych go-
ści nie zabrakło gospodarza Gminy – Pana Tadeusza Borkowskiego Wójta Gminy 
Lutomiersk, Pana Tadeusza Rychlika – Przewodniczącego Rady Gminy Lutomiersk. 

Udział w oficjalnym otwarciu wzięli również: Pan Krzysztof Pacholak Radny Po-
wiatu Pabianickiego, Pani Ewa Rzetelska Radna Gminy Lutomiersk, Pani Dorota 
Pabjańska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Pan Piotr Pączek 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku. Poświęcenia odremonto-
wanych pomieszczeń dokonał Ksiądz Kanonika Marek Kowalski Proboszcz Parafii 
Lutomiersk. Po symbolicznym przecięciu wstęgi w imieniu emerytów i rencistów 
Zarząd złożył podziękowania władzom samorządowym gminy za udostępnienie 
nowego lokalu oraz jego zaadaptowanie na potrzeby Związku. 

Nowe biuro Związku Emerytów i Rencistów w Lutomiersku będzie służyć gmin-
nym emerytom, rencistom i inwalidom. Pozwoli ono na realizację zadań statuto-
wych, przyczyni się do wspólnej integracji i aktywizacji. 

DOWÓD POD ZASTAW
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymywać 

cudzego dowodu osobistego, chyba że możliwość taka została uregulowana 
w sposób wyraźny. 

Oznacza to w szczególności, iż nieuprawnione jest żądanie przez przedsię-
biorcę dowodu osobistego klienta „pod zastaw”. Sytuacja ta wiąże się bowiem 
z dużym ryzykiem wykorzystania danych zawartych w dokumencie tożsamości 
klienta do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dane zostały wy-
korzystane.

W przypadku utraty dowodu osobistego, istnieje obowiązek niezwłocznego 
zgłoszenia utraty w dowolnym organie gminy, zaś w przypadku gdy do utraty 
doszło za granicą - w urzędzie konsularnym. 

Spowoduje to natychmiastowe unieważnienie dokumentu w systemie in-
formatycznym, co gwarantuje posiadaczowi dokumentu, iż nie zostanie ob-
ciążony konsekwencjami nielegalnego posłużenia się dokumentem przez nie-
uczciwego znalazcę. 

Fakt utraty dowodu osobistego należy również zgłosić do dowolnego ban-
ku. Zostanie on odnotowany w systemie informatycznym, do którego dostęp 
posiadają wszystkie banki, co uniemożliwi zaciągnięcie zobowiązania finanso-
wego z wykorzystaniem danych osoby, która utraciła dowód osobisty.
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Ciekawi ludzie w bibliotece …
13 lutego 2014 roku odwiedził nas au-

tor i ilustrator książek dla dzieci Pan Paweł 
Wakuła. W zorganizowanym przez Biblio-
tekę spotkaniu wzięli udział uczniowie 
ze Szkół Podstawowych z naszej Gminy. 
Autor opowiadał dzieciom o pracy ilu-
stratora oraz o tym jak powstaje książka. 
Dzieci chętnie słuchały i zadawały wiele 
pytań. Ilustrator pokazał dzieciom techni-
kę rysunku i zaktywizował je do rysowa-
nia własnych wymyślonych zwierzątek. 
W dalszej części spotkania uczniowie 
opisywali swoje prace na forum. Na za-
kończenie autor rozdawał autografy i ro-
bił rysunki w książkach. Prace wykonane 
przez Pana Pawła Wakułę podczas spo-
tkania można oglądać w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Lutomiersku lub na stronie  
www.gok.lutomiersk.pl.

Ferie z Biblioteką 
Jak co roku, na czas ferii zimowych przygotowaliśmy w Bibliotece wiele interesujących zajęć. W programie było: słuchanie audiobooków, łamigłówki, zagadki, gry, 

układanie wzorów z koralików, origami, głośne czytanie bajek i opowiadań i wiele innych. Przez całe ferie trwały również próby Teatralnego Kółka, Dyskusyjnego Klubu 
Książki. Finałem tych spotkań było przedstawienie pt. „Czerwony Kapturek”. Młodzi aktorzy mieli okazję zaprezentować się na scenie GOK-u, przed rodzicami i znajomy-
mi. Więcej zdjęć z ferii na stronie www.gok.lutomiers.pl.

 20 stycznia br. w Gminnym Ośrodku Kultury rozpoczęły się ferie zimowe dla 
dzieci i młodzieży z naszej Gminy.

Zaplanowane przez Ośrodek zajęcia dawały pole do popisu w różnych dziedzi-
nach artystycznych i intelektualnych od zajęć muzycznych , plastycznych, tanecz-
nych, sportowych po teatralne, modelarskie jak i intelektualne.

Na początek ferii we wtorkowy poranek pokaz iluzji i czarowania przeniósł 
licznie zgromadzoną widownię , składającą się nie tylko z dzieci i młodzieży ale 
również z dorosłych , w krainę marzeń i iluzji . Był to bajeczny spektakl w którym 
brali udział widzowie , obfitujący w wiele niespodzianek z nagrodami , a wesołe 
wspólne czarowanie w miłej atmosferze dało uśmiech na twarzach dzieci i nieza-
pomniane wrażenia wszystkim uczestnikom.

W pierwszym tygodniu ferii na deskach Domu Kultury wystąpili aktorzy TEATRU 
MUZA z Łodzi z baśniowo- kolorowym przedstawieniem pt. „ MIKOŁAJ SPEŁNIA 
SNY” wprawiając widownię w nastrój świąteczny który tak niedawno gościł w na-
szych domach. Grę aktorów scen łódzkich docenili nie tylko najmłodsi ale także 
dorośli wielkimi oklaskami .

 W drugim tygodniu ferii Teatr ART-RE z Krakowa przedstawił dla naszych naj-
młodszych interaktywną bajkę Pt. „LEGENDA O SMOKU WAWELSKIM’’. Dzieci brały 
udział w bajce wcielając się w bajkowe role poznając teatr od kulis.

28 lutego na sali widowiskowej Ośrodka Kultury zainstalowano GIGA TOR wyści-
gowy , który cieszył się ogromnym zainteresowaniem młodzieży i nie tylko . Po raz 
pierwszy w Ośrodku odbył się I TURNIEJ FORMUŁY 1 modeli zdalnie sterowanych 
radiem .Wyścigom nie było końca a zabawa trwała do późnych godzin , wszystko 
pod fachową opieką instruktorów modelarstwa RC LIGA z Warszawy.

W dużym wymiarze godzinowym przeprowadzone były zajęcia tańca nowo-
czesnego- BREAK DANCE i HIP-HOP . Prowadzili zajęcia instruktorzy łódzkich szkół 
tańca.

Kolorowo zrobiło się w GOK-u dzięki małym plastykom którzy rysowali własne 
autoportrety, malowali kwiaty kwiatki a także wykonywali laurki z okazji Dnia Bab-
ci i Dziadka. Pracownia plastyczna tętniła życiem i wszystkie chętne osoby znalazły 
zajęcie.

Pod okiem instruktorów , można było sprawdzić swoje możliwości w grze na 
instrumentach dętych i klawiszowych. 

W bibliotece w czasie dwutygodniowych pozaszkolnych zajęć Feryjne Kółko Te-
atralne Dyskusyjnego Klubu Książki przygotowało bajkę Pt. „Czerwony Kapturek„ 
którą wystawiono na zakończenie ferii na dużej scenie Ośrodka Kultury. Ponad-
to w bibliotece słuchano audio booków , głośno czytano bajki dla najmłodszych, 
zorganizowano zajęcia manualne z origami, zainteresowaniem cieszyły się także 
zajęcia rozkosze łamania głowy, podczas których trzeba było się wykazać dużą in-
teligencją i zręcznością , aby rozwiązać przygotowane łamigłówki .

Okres ferii wykorzystali także tenisiści stołowi , przygotowując się do coroczne-
go TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO o PUCHAR WÓJTA GMINY LUTOMIERSK , który 
był rozegrany w czterech kategoriach wiekowych. Dla zwycięzców zapewniono dy-
plomy i atrakcyjne nagrody. Fotorelację z ferii zimowych można zobaczyć na stro-
nie Gminnego Ośrodka Kultury www.gok.lutomiersk.pl

FERIE ZIMOWE 2014 w GMINNYM OŚRODKU KULTURY w LUTOMIERSKU
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Rekrutacja do projektu  
„Krok w przyszłość” w 2014 r.

Jeśli jesteś mieszkańcem Gminy Lutomiersk, a także  jesteś osobą bezrobotną, w wieku aktywności zawodowej oraz korzystasz ze wsparcia 
Ośrodka Pomocy Społecznej, zgłoś się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku, w celu uzyskania bliższych informacji oraz 
wzięcia udziału w projekcie pt. „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. Rekrutacja prowadzona jest od 13.01.2014 r. do 
31.03.2014 r.

W ramach realizacji projektu zostanie udzielone kompleksowe wsparcie począwszy od poradnictwa psychologicznego oraz doradztwa zawo-
dowego, po realizację działań w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych, które będą dostosowane do potrzeb 
i predyspozycji uczestników projektu. Przewidziane jest również dodatkowe wsparcie w postaci organizacji pikniku integracyjnego oraz wycieczki 
edukacyjno – integracyjnej dla uczestników projektu oraz członków ich rodzin. Beneficjenci projektu zostaną objęci także wsparciem finansowym 
by poprawić ich sytuację materialną. 

Wszelkich informacji na temat realizacji projektu oraz szczegółowych warunków uczestnictwa, można uzyskać w GOPS w Lutomiersku, Pl. Jana 
Pawła II 11, pok. nr 7,  tel. 43 677 50 11 wew. 211 lub 139.

Projekt „Krok w przyszłość”
realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku 

jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

JASEŁKA JASEŁKA JASEŁKA JASEŁKA
Jasełka organizowane przez Niepubliczne Przedszkole Sióstr Urszulanek w Kazimierzu odbyły się 19 stycznia 2014 r w Gminnym Ośrodku Kultury w Lutomiersku. 

Naszą uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Wójt Gminy Lutomiersk – Pan 
Tadeusz Borkowski, Przewodniczący Rady Gminy – Pan Tadeusz Rychlik, Radny 
powiatu pabianickiego- Pan Krzysztof Pacholak, Dyrektor Szkoły w Kazimierzu: 
Pani Anna Skępska ,Przełożona Sióstr Urszulanek Centrum Łódzko-Sieradz-
kiego – s. Justyna Oleś. Nie zabrakło również Sióstr Urszulanek ze Wspólnoty 
w Kazimierzu. Na naszą uroczystość przybyły bardzo licznie rodziny i znajomi 
przedszkolaków. Nie zabrakło również 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 po-
ciech, wręczyli im upominki. Rodzice także docenili trud jaki personel przed-
szkola 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.
Pragniemy bardzo gorąco podziękować Dyrektorowi Domu Kultury Panu 

Piotrowi Pączkowi za ciepłe przyjęcie nas, a także za czuwanie nad stroną tech-
niczną uroczystości.
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NoworoczNe spotkaNie strażaków
11 stycznia 2014. w Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirosławicach druhowie stra-
żacy z terenu naszej gminy uczestniczyli w uroczystym spotkaniu noworocznym. 
Gośćmi spotkania byli:

Pan Andrzej Owczarek  Senator RP
Pani Irena Grenda  Wicestarosta Powiatu Pabianickiego
Krzysztof Pacholak  Radny Powiatu Pabianickiego
Ksiądz Marek Kowalski Kapelan Strażaków Gminy Lutomiersk
Ksiądz Andrzej Chmielecki Proboszcz Parafii Kazimierz
dh Mieczysław Serwa   Prezes Zarządu Oddz. Pow. Zw. OSP RP w P-cach 
dh Kazimierz Manios  V-ce Prezes Zarządu Oddz. Pow. Zw. OSP RP w P-cach
dh Jerzy Paczkowski  V-ce Prezes Zarządu Oddz. Pow. Zw. OSP RP w P-cach
Pan Tadeusz Rychlik  Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk
Pani Leokadia Bujnowicz Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lutomiersk
Pani Grażyna Paczkowska Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lutomiersk
Pan Tadeusz Borkowski Wójt Gminy Lutomiersk 
dh Tadeusz Nowak  Prezes ZOGzOSP RP w Lutomiersku 
Pani Beata Zielińska  Nauczyciel Gminazjum w Lutomiersku
Pan Jarosław Obierzalski Leśniczy Leśnictwa Bełdów
Państwo Teresa i Jerzy Struszczykowie , pan Mirosław Sobieraj 
   sympatycy i sponsorzy pożarnictwa
Piotr Pączek  Dyrektor GOK w Lutomiersku

Orkiestra Dęta G O K-u w Lutomiersku wraz z kapelmistrzem Zbigniewem Żeno
Oficjalną część uroczystości prowadził dh Tadeusz Nowak Prezes ZOG ZOSPRP 

w Lutomiersku, który to powitał zaproszonych gości oraz druhny i druhów.
Wójt Gminy Tadeusz Borkowski przedstawił szczegółową informację dotyczącą 

finansowej realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej za 2013 rok.
Dh Tadeusz Nowak Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lutomiersku 

poinformował zebranych o działalności operacyjnej jednostek a mianowicie udzia-
łu w akcjach ratowniczo-gaśniczych , zawodach sportowo pożarniczych i manew-
rach. Podziękował druhom za pracę na rzecz bezpieczeństwa w gminie Lutomiersk, 
likwidację pożarów i miejscowych zagrożeń, liczne uczestnictwo w uroczystościach 
strażackich gminnych i powiatowych oraz świętach kościelnych.

Listy gratulacyjne jako symbol podziękowania za pomoc i pracę społeczną w za-
kresie ochrony przeciwpożarowej Wójt Gminy wręczył Senatorowi RP, Staroście 
Powiatu Pabianickiego, księżom, Prezesowi Zarządu Oddz. Powiatowego ZOSP RP 
, przedstawicielom jednostek OSP, oraz sponsorom działalności strażackiej i Orkie-
strze , której podziękowano za współpracę kulturalną. 

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lutomiersku wręczył podziękowanie 
Przewodniczącemu Rady Gminy i Wójtowi Gminy za wspieranie działalności stra-
żackiej. 

Goście wyrazili wdzięczność dla druhów ochotników za ich poświęcenie i wkład 
pracy włożony w ochronę życia i mienia ludzkiego.
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Wycieczki szkolne uczniów Szkoły 
Podstawowej w Kazimierzu

,,Zamki i pałace okolic Łodzi’’. Dnia 2 października 2013r. uczniowie klas 
IV-VI – uczestniczyli w wycieczce krajoznawczo-turystycznej. Pierwszym miastem, 
które odwiedzili była Łęczyca. Tam udali się na zamek. Dowiedzieli się, jakie funkcje 
pełnił zamek w dawnych czasach i kim byli jego mieszkańcy. Następnie odwiedzili 
Tum, gdzie znajduje się słynna kolegiata romańska- pierwsze opactwo Benedyk-
tynów. W dalszą drogę udali się do Bronowa – miejsca urodzenia i zamieszkania 
patronki szkoły – Marii Konopnickiej. Zwiedzili dworek - Muzeum Oświatowe i Izbę 
Marii Konopnickiej. Po tak obfitującej w nowe wiadomości wycieczce uczniowie 
udali się do Uniejowa – kompleksu termalno – basenowego. W wodach solanko-
wych, które posiadają właściwości lecznicze pluskali się do późnych godzin popo-
łudniowych. Po kąpieli, w bardzo dobrych humorach powrócili do domu. 

Dnia 3 października 2013r. uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Kazimierzu 
pojechali na wycieczkę. Pierwszy jej etap stanowiło odwiedzenie Żelazowej Woli – 
miejsca urodzenia światowej sławy kompozytora – Fryderyka Chopina. Uczniowie 
w nowej multimedialnej części muzeum wysłuchali informacje o życiu i twórczości 
kompozytora. Słuchając muzyki Chopina dowiedzieli się skąd kompozytor czerpał 
inspiracje do pisania muzyki. Uczniowie w muzeum zobaczyli wiele archiwalnych 
zdjęć związanych z pokoleniami rodziny Chopinów. Zwiedzili dworek, w którym 
urodził się i kilka lat mieszkał F. Chopin. Spacerowali po słonecznym parku, malow-
niczo otaczającym dworek. 

W drugiej części wycieczki uczniowie pojechali do Grodziska Mazowieckie-
go. Tam odwiedzili zakład specjalizujący się w produkcji krówek. Uczniowie do-
wiedzieli się, z jakich składników produkuje się te smaczne cukierki. Poznali cykl 
produkcji cukierków. Wiele z czynności przy produkcji krówek wykonywanych 
było ręcznie. Uczniowie próbowali krówek twierdząc, że świeżo wyprodukowane 
smakują najlepiej. Następnie uczniowie samodzielnie projektowali opakowania i 
starannie owijali nimi krówki. Uczestniczyli w konkursie plastycznym. Wszystkie 
prace zostały nagrodzone przez właścicieli zakładu produkującego krówki. W na-
grodę każde dziecko otrzymało paczkę krówek. Po tak atrakcyjnie spędzonym dniu, 
uczniowie pełni wrażeń wrócili bezpiecznie do domu.

Warsztaty świąteczne w Piotrkowie Trybunalskim. Dnia 14 listopada 
2013r. uczniowie klas I-III udali się do fabryki ozdób choinkowych w Piotrkowie 
Trybunalskim. Zobaczyli w jaki sposób ze szkła powstają szklane bańki, które na-
stępnie są odpowiednio formowane, malowane i ozdabiane. Po pokazie dzieci 
uczestniczyły w lekcji malowania bombek. Każdy z uczestników wycieczki otrzymał 
bombkę. Następnie samodzielnie, według własnego pomysłu dekorował ją i posy-
pywał różnokolorowym brokatem. Na każdej ozdobie zostało napisane imię dziec-

ka, które ją dekorowało. Po wykonaniu pracy dzieci zabrały ze sobą na pamiątkę 
własnoręcznie pomalowaną bombkę. W dalszej części wycieczki dzieci zwiedziły 
muzeum. Oglądając wystawę etnograficzną dowiedziały się, jak były wyposażone 
domy i zagrody ich pradziadków. Czym się zajmowali i w jaki sposób spędzali czas 
wolny. W części historycznej uczniowie z zainteresowaniem oglądali wyposażenie 
wnętrz pałacowych i podziwiali portrety królów. Największą atrakcję dla dzieci sta-
nowiła wystawa tematyczna: ,,Wojskowe nakrycia głowy od XIX do połowy XX w’’. 
Dzieci mogły dokładnie obejrzeć czapki, hełmy wojskowe i inne nakrycia głowy, 
które znały tylko z filmów. Następnie wszyscy udali się na spacer po Starym Mie-
ście. Tam dzieci dowiedziały się, jaką rolę miasto pełniło w poprzednich wiekach 
i skąd pochodzi jego nazwa. Zobaczyły ruiny ratusza i murów otaczających dawny 
Piotrków, wierzę ciśnień, która dostarczała wodę do miasta. Po tak wielu atrak-
cjach, na zakończenie wycieczki uczniowie udali się do Mc Donalda. W godzinach 
popołudniowych, pełny wrażeń, bezpiecznie powrócili do szkoły, gdzie czekali na 
nich stęsknieni rodzice. 

Uroczystości szkolne

Ślubowanie uczniów klasy I w szkole w Kazimierzu. Dnia 11 października 
2013r. w Szkole Podstawowej w Kazimierzu obchodzono podwójną uroczystość: 
ślubowanie pierwszoklasistów oraz Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystość swoją 
obecnością uświetnili: zaproszeni goście z Urzędu Gminy Lutomiersk, emerytowa-
ni nauczyciele oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Ze szczególnym wzruszeniem 
w uroczystości uczestniczyli rodzice uczniów klasy I. W tym dniu ich dzieci zosta-
ły uroczyście przyjęte do rodziny szkolnej, w której każdy ma swoje prawa, ale 
i obowiązki, które trzeba solidnie wypełniać. Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie 
na sztandar szkoły. Uroczystego pasowania na uczniów dokonała p. Anna Skęp-
ska – dyrektor szkoły. Ciepłe słowa skierował do pierwszaków p. Leszek Filipiak 
– Sekretarz Gminy Lutomiersk i wręczył dzieciom atrakcyjne upominki. Następnie 
uczniowie klasy I recytowali wiersze, których nauczyli się w pierwszym miesiącu 
nauki pod kierunkiem swojej wychowawczyni p. A. Wiśniewskiej. 

W drugiej części uczniowie podziękowali wierszem i piosenką swoim nauczy-
cielom za trud, serce oraz wkład włożony w wychowanie i nauczanie. Wręczyli wy-
chowawcom piękne bukiety wrzosów. Okolicznościowe przemówienie wygłosiła 
p. A. Skępska. Swoje słowa skierowała do emerytowanych nauczycieli i obecnych 

Życie społeczno – kulturalne Szkoły Podstawowej w Kazimierzu.
Podsumowanie I semestru roku szkolnego 2013/2014.
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pracowników szkoły. Nauczycielom szczególnie wyróżniającym się w pracy dydak-
tyczno – wychowawczej pani dyrektor wręczyła nagrody. Z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej wszyscy pracownicy szkoły otrzymali upominki od organu prowadzącego 
szkołę – Gminy Lutomiersk.

Obchody Dnia Papieskiego w szkole w Kazimierzu. 16 października to 
dzień w polskim Kościele przeżywany jest jako Dzień Papieski. Hasło tegorocznego 
XIII Dnia Papieskiego brzmiało: „JAN PAWEŁ II- CZŁOWIEK DIALOGU”. Aby przybli-
żyć bogactwo nauczania bł. Jana Pawła II uczniowie pod kierunkiem katechetki 
p. Ireny Białeckiej przedstawili montaż słowno-muzyczny. Uczniowie szkoły mie-
li możliwość obejrzenia wystawy poświęconej życiu bł. Jana Pawła II wykonanej 
przez społeczność uczniowską. 

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w szkole w Kazimierzu. 
W dniu 11 listopada 2013r. obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Dzień 
ten ustanowiono świętem państwowym na pamiątkę odzyskania przez Polaków 
niezależnego, wolnego państwa. W celu pokazania postawy patriotycznej ucznio-
wie klasy IV, V i VI uczęszczający na zajęcia koła teatralnego w dniu 7 listopada 
zaprezentowali montaż słowny pt.: ,,Lekcja historii’’ podczas uroczystego apelu 
upamiętniającego 95 rocznicę odzyskania przez Polską niepodległości. W ape-
lu uczestniczyła cała społeczność uczniowska odśpiewując hymn państwowy po 
wprowadzeniu pocztu sztandarowego. Apel prowadziła przewodnicząca Samorzą-
du Uczniowskiego – Angelika Lisiecka. Podczas apelu uczniom towarzyszył pod-
niosły i pełny zadumy nastrój oraz dodawała blasku dekoracja przedstawiająca 
symbole narodowe. Na znak przynależności narodowej uczniowie wystąpili z biało 
– czerwonymi kotylionami widocznymi na odświętnym stroju.

Andrzejki w szkole w Kazimierzu. Dnia 29 listopada 2013r., kiedy zapadł 
zmierzch w Szkole w Kazimierzu rozpoczęto andrzejkowy wieczór wróżb. Ucznio-
wie dowiedzieli się w jaki sposób i kto świętował w wigilię św. Andrzeja. W tym 
dniu w szkole można było spotkać czarownice i wróżki oraz wróży i czarodziejów. 
Przepowiadali oni przyszłość w wigilią św. Andrzeja. Nie zabrakło też tańców i we-
sołej zabawy. Wieczór andrzejkowy dla uczniów przygotował Samorząd Uczniow-
ski pod kierunkiem opiekuna p. M. Śmiałkowskiej. 

Mikołajki w szkole w Kazimierzu. Dnia 6 grudnia 2013r. szkołę odwiedził 
tajemniczy gość ubrany w szaty biskupie, podpierający się pastorałem. Spacerował 
po szkole, zaglądał do wszystkich pomieszczeń. Następnie spacerując po kasach 
rozmawiał z uczniami, mówił o życiu w zgodzie i przyjaźni, częstował cukierkami. 
Uczniowie domyślili się, że z wizytą przybył do nich Święty Mikołaj.

Wigilia szkolna - 17 grudnia 2013r. W tradycję szkoły wpisała się wspólna 
dla całej społeczności wigilia. Spotkanie, któremu towarzyszy rodzinna atmosfera 
rozpoczęło się od wysłuchania fragmentu Biblii, mówiącego o Narodzeniu Pana 
Jezusa. Po wysłuchaniu życzeń składanych przez panią Annę Skępską – dyrekto-
ra szkoły i gości, uczniowie otrzymali opłatki, którymi podzielili się podczas wigilii 
klasowych. Aby przybliżyć wydarzenia z przed tysięcy lat dzieci wystawiły pełne re-
ligijnych treści, ale i humoru i tańca ,,Jasełka’’ pod kierunkiem p. I. Białeckiej – ka-
techetki. Mali aktorzy, odgrywając role świętej rodziny, aniołów i pasterzy przypo-
mnieli ponadczasowe przesłanie: życia w pokoju, miłości, w zgodzie z ludźmi oraz 
w harmonii z naturą. W dniu wigilii odwiedził uczniów gość, którego oczekiwały 
dzieci. Mikołaj zdążył na czas i obdarował uczniów prezentami. Po wigilii szkolnej 
odbyły się wigilie klasowe. Podczas wigilijnych spotkań w klasach uczniowie wraz 
z rodzicami i wychowawcami przygotowali świąteczne stoły. W blasku kolorowo 
ubranych choinek przełamali się opłatkiem, wybaczając drobne przewinienia oraz 
składając życzenia wszystkiego co najlepsze. Spożywali tradycyjne, postne potra-
wy, śpiewali kolędy i recytowali bożonarodzeniowe wiersze. Podczas wigilii obecni 
byli rodzice uczniów. 

Dzień Babci i Dziadka w szkole w Kazimierzu. Dnia 16 stycznia 2014r. w 
szkole odbyła się uroczystość z okazji Święta Babci i Dziadka. Tego dnia do szkoły 
licznie przybyli ze swoimi wnukami babcie, prababcie, dziadkowie i pradziadkowie. 
Nie zabrakło także rodziców uczniów. Dzieci zaprosiły swoje rodziny do odświęt-
nie udekorowanej sali, gdzie tańcem, wierszem i piosenką podziękowali babciom 
i dziadkom ,,całym sercem za dzieciństwa jasne chwile najpiękniejsze, za radości, 
które życia mądrze uczą’’. Następnie cała społeczność szkolna zaśpiewała dla babć 
i dziadków ,,sto lat’’ i wręczyła własnoręcznie przygotowane upominki. Po wystę-
pach dzieci zaprosiły swoich krewnych na słodki poczęstunek. W dalszej części 
uroczystości uczniowie oprowadzili babcie i dziadków po szkole. Były też pamiąt-
kowe zdjęcia. Babie i dziadkowie byli bardzo zadowoleni z tak przygotowanej przez 
wnuków uroczystości. 
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Zabawa karnawałowa w szkole w Kazimierzu. W obrzędowość Szkoły 
Podstawowej w Kazimierzu wpisała się zabawa karnawałowa organizowana dla 
uczniów. Odbyła się ona w piątek, dnia 8 lutego 2014r. W tym dniu do szkoły 
przybyli nie tylko uczniowie, ale ich rodzice, rodzeństwo, oraz absolwenci naszej 
placówki. Szkolny bal otworzyła pani dyrektor Anna Skępska życząc wszystkim 
zgromadzonym wesołej, ale i bezpieczniej zabawy. Następnie uczniowie i ich ro-
dziny z dużym zainteresowaniem obejrzeli przedstawienie w języku angielskim 
przygotowane pod kierunkiem p. J. Jasińskiej- Jończyk – nauczyciela języka an-
gielskiego. Występujący w przedstawieniu uczniowie opowiedzieli współczesną 
historię Cinderelli, zachęcając w ten sposób do nauki języka angielskiego. Jak na 
bal przystało odbył się konkurs na najciekawszy strój karnawałowy. Następnie 
wybrano króla i królową balu i dokonano uroczystej koronacji. Uczniowie chętnie 
uczestniczyli w konkursie ,,Taniec z gwiazdami’’. Konkursy i zabawy przygotowali 
nauczyciele klas 0-III. Dalszą część zabawy karnawałowej prowadził didżej, który 
zachęcał uczniów do tańca. W trakcie zabawy wszyscy uczniowie uczestniczyli w 
poczęstunku przygotowanym przez Radę Rodziców. Wyczerpani tańcami, ale zado-
woleni uczniowie po zakończonej zabawie udali się do swoich domów.

Walentynki w szkole podstawowej w Kazimierzu. Dnia 14 lutego 2014r. w 
szkole odbył się apel walentynkowy. W tym dniu uczniowie i nauczyciele przybyli 
do szkoły w czerwonych strojach i przynieśli atrybuty związane ze świętem – czer-
wone serca. W skrzynce poczty walentynkowej znalazło się wiele samodzielnie 
wykonanych kartek z życzeniami. Uczniowie Samorządu Uczniowskiego rozdali 
wszystkie kartki adresatom. Dzień ten był obchodzony w szkole pod hasłem sza-
cunku i życzliwości dla drugiego człowieka. Uczył w jaki sposób okazywać sympatię 
dla drugiej osoby. 

Konkursy

Konkurs Sprawności Fizycznej. W dniu 15 października 2013r. uczniowie 
klasy II pod opieką pań Bożeny Kacprzak i Moniki Głodny wyruszyli do Pabianic, 
aby kibicować Emilii Czechowicz i Filipowi Marczakowi biorącym udział w VIII edy-
cji „KONKURSU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ORAZ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE” or-
ganizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Pabianicach. Konkurs składał 
się z dwóch części: testu wiedzy dotyczącego zagadnień bezpieczeństwa ogólne-
go dzieci oraz w ruchu drogowym i testu sprawności fizycznej (toru przeszkód). 
Uczniowie z zapałem wykonywali poszczególne zadania, a kibice w kolorowych 
strojach z pomponami, transparentami, hasłami sportowymi: „Chociaż w małej 
szkole gramy, dzisiaj z Wami tu wygramy”, „Złoty puchar fajna rzecz, będziemy 

go mieć”, „Kazimierz wygrywa bo je owoce i warzywa” zagrzewali ich do walki. 
Wspaniałej zabawie, emocjom towarzyszył Komisarz Błysk, który przypominał o 
najważniejszej rzeczy, jaką jest BEZPIECZEŃSTWO w życiu codziennym.

Konkurs z okazji Światowego Dnia Bajek. 5 listopada 2013r. z okazji 
Światowego Dnia Postaci z Bajek uczniowie przebrani za ulubionych bohaterów 
bajkowych, licznie wzięli udział w konkursie ,,Na najładniejszą postać bajkową’’. 
Uczniowie podczas konkursu prezentowali swoje postacie podczas wesołej zaba-
wy. Konkurs przygotowała p. Irena Białecka i Justyna Jasińska-Jończyk.

Konkurs recytatorski w Pabianicach. Rok 2013 był rokiem poety Juliana 
Tuwima. W roku 2013 przypadła sześćdziesiąta rocznica jego śmierci i setna rocz-
nica jego poetyckiego debiutu. Z tej okazji 10 uczniów Szkoły Podstawowej w Ka-
zimierzu wzięło udział dnia 13 listopada w ,,Powiatowym Konkursie Recytatorsko 
– wokalnym’’ zorganizowanym w Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach. 

Gminny konkurs recytatorski ,,Magiczny świat w wierszach Juliana 
Tuwima’’. Dnia 27 listopada 2013r uczniowie podjęli wyzwanie i spróbowali swo-
ich sił w Gminnym Konkursie Recytatorskim: „MAGICZNY ŚWIAT W WIERSZACH 
JULIANA TUWIMA” zorganizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Luto-
miersku. Uczniowie: Martyna Stasiak- kl. „0”, Maksymilian Dargiel – kl.I, Marcin 
Twardowski- kl.II, Weronika Grabarczyk- kl.III, Julia Dargiel, Natalia Candrowicz 
– kl.IV, Justyna Zglińska, Tomasz Paczkowski – kl.V, Angelika Lisiecka- kl. VI, re-
cytowali wiersze oddając hołd temu wielkiemu poecie, który ukształtował język, 
wyobraźnię i społeczną wrażliwość wielu pokoleń Polaków, ucząc ich zarazem po-
czucia humoru i ukazując optymizm codziennego życia. Jurorzy spośród uczniów 
trzech szkół podstawowych z terenu Gminy Lutomiersk wyłonili zwycięzców, wrę-
czyli im dyplomy i nagrody książkowe. To nasi uczniowie zajęli I miejsca: Maksymi-
lian Dargiel – I miejsce w kategorii klas młodszych 0- III i Julia Dargiel- I miejsce w 
kategorii klas starszych IV-VI. 

Gminny konkurs plastyczny ,,Zapobiegamy Pożarom’’. Dnia 6 stycznia 
2014r. rozstrzygnięto pierwszy etap konkursu o tematyce pożarniczej. Był to eli-
minacje do konkursu ogólnopolskiego. Cel konkursu stanowiło zainteresowanie 
dzieci i młodzieży ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środo-
wisk oraz rozwijanie uzdolnień plastycznych. Ze szkoły w Kazimierzu do następne-
go etapu zakwalifikowały się prace Anny Jasickiej, Zuzanny Rogut i Martyny Pytel. 
Uczennice otrzymały dyplomy i atrakcyjne nagrody.

Poświęcenie pracowni komputerowej i ogrodu dydaktycznego w Szko-
le Podstawowej w Kazimierzu. Dnia 17 grudnia 2013r. w Szkole Podstawowej w 
Kazimierzu dokonano uroczystego poświęcenia nowej pracowni komputerowej. 
Wyposażenie pracowni - zestawy komputerowe wraz z nowoczesnym oprogramo-
waniem w kwocie 50 tyś. zł. sfinansował organ prowadzący – Gmina Lutomiersk. 
Tego dnia poświęcono także ogród dydaktyczny utworzony we wrześniu przed bu-
dynkiem szkoły. Źródło finansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 38 tyś zł.,Gmina Lutomiersk - 10 tyś zł. Powstały 
ogródek sprawił, że teren wokół szkoły stał się ładny i ciekawy. Komponuje się z 
otaczającymi szkołę terenami zielonymi. Oprócz walorów estetycznych pełni rolę 
kształcącą i umożliwia wypoczynek. Uroczystego poświęcenia dokonał goszczący 
w Parafii Kazimierz Ojciec Leszek Walendzik ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów 
M.N. wraz z księdzem kanonikiem Andrzejem Chmieleckim – proboszczem parafii 
Kazimierz. W uroczystości uczestniczyli – p. Tadeusz Borkowski – Wójt Gminy Luto-
miersk, p. Tadeusz Rychlik – Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk, p. Agnieszka 
Kiedrzyńska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Oświaty w Lutomiersku, Siostra Janina 
Zawadzka – Dyrektor Niepublicznego Przedszkola w Kazimierzu, p. Anna Skępska – 
dyrektor szkoły, nauczyciele, rodzice i uczniowie.
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O damie serca będzie to sztuka...
- Dzień Patrona w Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku.

Warsztaty koła teatralno- dziennikarskiego, zabawa w kabaret, warsztaty filmowe pt. „Pod-
glądamy przyrodę”, konkurs matematyczny, zajęcia historyczne pt. „Polubić historię”, pierwsze 
spotkanie z żeglarstwem, warsztaty muzyczne z orkiestrą z GOK-u, koło rękodzieła artystyczne-
go, eksperymenty fizyczne, koło plastyczne, „ zabawa z mikroskopami” i zajęcia sportowe- tak 
właśnie 17 stycznia 2014r. wyglądało coroczne Święto Szkoły w gimnazjum w Lutomiersku. 
Uczniowie klas pierwszych zapoznali się dokładniej z sylwetką i dokonaniami patrona Leszka 
Czarnego. Starsi koledzy brali udział w wybranych warsztatach, aby później zaprezentować 
efekty swoich prac na forum całej szkoły. Po zajęciach uczniowie, nauczyciele, pracownicy 
szkoły, rodzice oraz przybyli goście udali się do sali gimnastycznej. A gości tego dnia nie zabra-
kło. Zaszczycili nas swoją obecnością Wójt Gminy Lutomiersk p. T. Borkowski, Przewodniczący 
Rady Gminy p. T. Rychlik, Wiceprzewodniczące Rady Gminy p. L. Bujnowicz i p. G. Paczkowska, 
Przewodnicząca Komisji do Spraw Lokalnych p. A. Wiśniewska, Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Oświaty p. A. Kiedrzyńska, Proboszcz Parafii w Lutomiersku ks. M. Kowalski, Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Lutomiersku p. B. Świstek wraz z wicedyrektorem p. C. Wasilewską, Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Kazimierzu p. A. Skępska, Dyrektor GOK-u p. P. Pączek, Prezes OSP p. 
T. Nowak, Prezes Koła Łowieckiego p. J. Poszepczyński, p. J. Bezkowski z Wytwórni Filmów 
Oświatowych w Łodzi, przedstawiciel Powiatowej Policji w Pabianicach oraz przedstawiciele 
Rady Rodziców.

Wszystkich powitał Dyrektor p. Andrzej Stasiak, który przypomniał, iż co roku w styczniu 
uroczyście świętujemy Dzień Patrona. Podkreślił, że jest to czas radosnego przeżywania, czas 
zadumy nad tu i teraz, a także czas rozmyślania o przyszłości. Zaznaczył również, iż jest to 
doskonały moment, aby podziękować tym wszystkim- Wójtowi, radnym, rodzicom, przyjacio-
łom szkoły- którzy poprzez swoje działania pomagają wspierać młodzież w nabywaniu nowych 
umiejętności z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych. A mamy się czym 
pochwalić. W nowym roku szkolnym 2013/2014 nasze gimnazjum wzbogaciło się o: 20-sta-
nowiskową multimedialną pracownię językową, 14- stanowiskową pracownię komputerową, 
pomoce do klasopracowni fizycznej i biologicznej oraz nowy sprzęt sportowy. Następnym 
punktem programu były występy kabaretu, minikoncert orkiestry z GOK-u i gimnazjalistów, 
biorących udział w warsztatach muzycznych oraz przedstawienie o damie serca- autorski sce-
nariusz p. M. Wybór- przygotowane przez koło teatralno- dziennikarskie.

W biblijnej scenerii drzewa poznania dobra i zła, kunsztownie przygotowanej przez p. Joan-
nę Walczak, skromna i pełna ekspresji Justyna Ulewicz przeniosła widownię "...tam, skąd bie-
rze początek rodzaju ludzkiego księga...", czyli do prapoczątku, inaczej mówiąc grzechu pierw-
szych ludzi. Narrator- w tej roli sugestywny Marcin Włodarczyk- wprowadził, oglądających w 
niezwykle zagmatwany i niezrozumiały do dziś, dla wielu mężczyzn, świat kobiety- tytułowej 
damy serca. Rycerze wzdychający do wybranki serca, musieli podejmować ponadludzki wysi-
łek, aby ją w końcu usidlić lub wręcz przeciwnie- doskonale pokazali to Maja Chmielecka(Mar-
ta) i Daniel Mistrzak(rycerz Emrod)- zmęczeni jej ciągłymi fochami, odchodzili i nie wracali. Byli 
również i tacy, którzy podawali jej do ust najtłustsze kąski, chronili przed upadkiem, byli wierni 
jak pies i tacy, którzy przeistaczali się w poetę, wielbiąc wdzięki swej wybranki, która nie rozu-
miała ich intencji. Słowami "mów do mnie jeszcze...Za taką rozmową tęskniłem lata.." swym 
męskim i zniewalającym głosem rycerz- świetna interpretacja Rafała Koralewskiego- starał się 
wyznać miłość nierozgarniętej pannie- doskonała kreacja aktorska Alicji Frank- z takim efek-
tem, iż dziewczyna z okrzykiem "ludzie, on zwariował!" uciekła gdzie pieprz rośnie. Był także 
i taki rycerz, który nie wiedział, jak wyrazić swą miłość.Ale stawał na wysokości zadania i z 
uwielbieniem w głosie mówił "zakochałem się w tobie pani, w pewnej mierze, rzekłbym nieby-
wale."- w tej roli można było usłyszeć i zobaczyć doskonałego głosowo Adama Łopateckiego. 
Niestety nie wszyscy mieli tyle szczęścia. Niektórzy, mimo iż robili wszystko, aby dama serca 
ich zauważyła, odchodzili z kwitkiem. Tak było w przypadku panny- delikatnej Oliwii Wlazły- i 
rycerza- zakochanego Daniela Mistrzaka. On myślał, że go kocha, a ona dała mu kosza, mówiąc 
"czy ja kiedykolwiek mówiłam, że cię kocham?". Czar prysł, a odrzucony młodzieniec mógł już 
tylko... szukać innej. Zasłuchana publiczność powoli przeniosła się w czasy współczesne po to, 
aby dowiedzieć się za sprawą Mateusza Paczkowskiego, jaki jest dzisiejszy rycerz, czyli facet z 
klasą, elegancją i kasą. Najpełniej wyraził to Adam Łopatecki, wcielając się w postać J.Tuwima 
i recytując fragment jego erotyku. Na zakończenie pojawiła się Justyna Ulewicz- anioł i demon 
w jednej osobie, która uzmysłowiła wszystkim, iż w kobiecie drzemie tyle samo dobra, co zła i 
że jest ona początkiem i końcem wszystkiego. Całość dopełnił przepiękny taniec aniołów i de-
monów do utworu P. Rubika pt."Miłość cierpliwa jest..". Na uwagę zasługuje również interpre-
tacja piosenki S. Krajewskiego "Nie jesteś sama" wykonana przez wrażliwą Darię Skórzewską i 
nieśmiałą Magdalenę Mendelak. 

Absolutna cisza podczas przedstawienia i gromkie brawa były najlepszą zapłatą dla wszyst-
kich młodych aktorów,a szczególnie dla debiutujących na "deskach teatru". Nad całością czuwały 
p. A. Szadziewicz i p. M. Wybór. Oprawą wokalną kierował p.S. Kułak. Konferansjerkę pod okiem 
p. K. Borkowskiej prowadziły uczennice Barbara Zych i Julia Rombel. Wystrój sali oraz witraż z 
wizerunkiem patrona szkoły przygotowała p. H. Przyrowska. Po uczcie duchowej przyszła pora 
na zabawę karnawałową i poczęstunek przygotowany przez rodziców. Przy dźwiękach współcze-
snej muzyki gimnazjaliści bawili się doskonale. W świetnych humorach opuścili mury szkoły na 
całe dwa tygodnie.Minął kolejny, pełen niezapomnianych wrażeń dzień. Tak, jak wszystkie nie-
banalne uroczystości on również pozostanie w pamięci uczniów na długo, gdyż uzmysłowił im, iż 
warto dbać o tradycję, wytrwale dążyć do celu, rozwijać się intelektualnie i emocjonalnie. Mam 
nadzieję, że takich integrujących uroczystości będzie w naszej szkole coraz więcej, a ci, którzy 
zastanawiają się, gdzie pójść po szkole podstawowej, nie zawahają się ani przez chwilę i wybiorą 
nasze ciepłe i otwarte na drugiego człowieka gimnazjum. Małgorzata Wybór

Zabawa choinkowa - SP Szydłów

16. stycznia odbyła się zabawa choinkowa, na którą uczniowie przybyli w godzinach 
popołudniowych. Nie była to jeszcze zabawa karnawałowa, ale dzieci niecodziennymi 
strojami podkreślili rozrywkowy charakter imprezy.

Największą atrakcją była muzyka „na żywo” w wykonaniu Pana Krzysztofa. Nieoczyma.
Wśród uczestników było też kilku absolwentów. Dzieci mogły odzyskać siły nadwyrężone 

w czasie hulanek podczas słodkiego poczęstunku przygotowanego przez Rodziców. Nasze 
Kochane Mamy znowu zaskoczyły wszystkich swoimi talentami kulinarnymi.

W drugiej części tego wesołego spotkania odbył się przygotowany i zapowiedziany 
wcześniej konkurs kolęd i pastorałek: „KOLĘDOWAĆ MAŁEMU…”. 
Laureaci w klasach 1-3 to: Martynka Stasiak, Weronika Trojanowska, Karolina Antczak. 
W klasach 4-6 to: Radosław Chojczak, Martyna Wojtczak i duet: Ewelina Staszek oraz Klaudia 
Antczak. Śpiewały też małe dzieci 4-6-latkowie: Małgosia Stefaniak, Julia Misiaczyk, Jaś 
Wiśniak oraz duet: Nadia Adrianowska i Hania Nowak. 
Początek i koniec konkursu zasygnalizował nam Radek Chojczak, grając kolędę na keyboardzie. 
Wszyscy w świetnych humorach udali się późną porą do domów, zadowoleni też z tego, że 
tylko piątek i FERIE!

s. Zofia

Spotkanie rozpoczęło się w sali gimnastycznej, gdzie zgromadzili się zaproszeni goście, 
rodzice, nauczyciele i wszystkie dzieci naszej szkoły.

Po przywitaniu przez przewodniczącego Samorządu Szkolnego i naszą Panią Dyrektor 
mgr Marię Miłosz, dzieci z różnych klas przedstawiły „JASEŁKA” pięknie przygotowane przez 
Panie nauczycielki: s. Zofię, mgr Jolantę Fornalczyk-Kocik i mgr Celinę Wojtas. Nad dekoracją 
pracowała mgr Jolanta Nieoczym. Bohaterką przedstawienia była Hania (Agnieszka Sobieraj 
ucz. klasy VI)i jej rodzina. Swoją postawą uczyła nas, jak być wrażliwym i jak przyjąć Pana 
Jezusa, Który rodzi się dla każdego człowieka oraz jak przyjąć człowieka potrzebującego. 
Nasi uczniowie doskonale wcielili się w powierzone im role i wykazali się dużym talentem 
aktorskim. Po skończonym przedstawieniu zabrali głos Goście, składając życzenia wszystkim 
obecnym.

Ważnym świątecznym elementem był już kolejny konkurs szopek, które mogliśmy w tym 
dniu podziwiać, gdyż wystawione zostały na dolnym korytarzu. 

W konkursie rodzinnym wzięły udział 22 piękne i bardzo oryginalne szopki, a każda z 
nich inna. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki, natomiast zwycięscy dyplomy i 
nagrody. Pani dyrektor ogłosiła wyniki konkursu. 

Dwa - I miejsca zajęli Tomasz Sobolczyk - kl.1 i Michał Trzeciak – Oa, dwa -II miejsca: Julia 
Misiaczek – Ob, Jakub Wojtczak – Ob. Dwa - III miejsca: Hanna Nowak – Oa, Maksymilian 
Stach – kl.1 oraz wyróżnienia: Ola Gawron – kl.3, Trojanowska Patrycja – kl.4, Jakub Urbaniak 
– Ob, Nadia Adrianowska – Oa, Natalia Kazimierczak – kl.IV.

Spotkanie ŚWIĄTECZNE – WIGILIJNE 
w naszej szkole w SZYDŁOWIE.
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PlanoWane jest utWorzenie trzech Klas PierWszych.
W każdej klasie może powstać jedna grupa, która będzie realizowała:
•  rozszerzony program z języka angielskiego (max. 14 osób - 4 godz. zajęć angielskiego tygo-

dniowo w każdej klasie), pozostałe grupy mają po 3 godziny zajęć z j. angielskiego,
lub
•  rozszerzony program z informatyki (max. 14 osób - 2 godz. tygodniowo informatyki w każdej 

klasie), pozostałe grupy mają po 1 godzinie zajęć informatyki.
DruGiM języKieM obcyM jest języK nieMiecKi - 2 godz. w klasie pierwszej i drugiej, 1 

godzina w klasie trzeciej.
Grupy „z rozszerzoną informatyką” realizują program rozszerzony o treści i umiejętności po-

zwalający uczniowi uzyskać europejski certyfikat umiejętności Komputerowych.
Grupy „z rozszerzonym językiem angielskim” realizują program autorski opracowany przez 

nauczyciela Gimnazjum skorelowany z programem realizowanym w pozostałych klasach.
Dysponujemy: dwiema pracowniami komputerowymi, pracownią językową, każda sala lekcyj-

na posiada pełne wyposażenie multimedialne i dostęp do Internetu, centrum multimedialnym, 
biblioteką, salą gimnastyczną wyposażoną w sprzęt sportowy typu Bosu i piłki szwajcarskie umoż-
liwiające prowadzenie specjalistycznych zajęć oraz w przyrządy do prowadzenia treningów lek-
koatletycznych, siłownią, boiskiem sportowym, dobrze wyposażonymi klaso-pracowniami przed-
miotowymi, tablicami interaktywnymi, szkolnym radiowęzłem.

Zapewniamy opiekę w świetlicy szkolnej uczniom dojeżdżającym w godzinach od 7.00 do od-
jazdu uczniów, możliwość korzystania z obiadów i „szklanki mleka”.

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w dodatkowych zajęciach.
W roku szkolnym 2014/2015 odbędzie się II edycja projektu nr WND-POKL.09.01.02-10-046/12 

„Kompetencje kluczowe – kluczem do przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt obejmuje organizację dodatko-
wych zajęć: 

- Polski inaczej – jak lepiej wyrażać własne myśli w mowie i piśmie, 
- treningi matematyczne – polubić matematykę, 
 -  z przyrodą za pan brat – mogę i potrafię być lepszy z przedmiotów przyrodniczych, 
-  Koło zainteresowań zwiększające kompetencje naukowo-techniczne:  

• zajęcia z biologii, zajęcia z fizyki,
-  Koło języka angielskiego zwiększające kompetencje posługiwania się językiem obcym, 
- zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne – ecDl, 
-  zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego, utworzony zostanie szkolny ośrodek Karie-

ry. 

WyMaGania Dotyczące stroju szKolneGo:
• ubiór ucznia jest estetyczny i schludny,
• kolorystyka stroju jest stonowana,
•w dni uroczyste obowiązuje strój galowy,
•w szkole obowiązuje zmiana obuwia, materiałowe worki na buty,
•  na lekcjach wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy ustalony przez nauczyciela.

WaŻne terMiny!
Uczniowie klas szóstych składają podania w dniach 1.03-30.03.2014r. (podania są dostępne 

w każdej ze szkół podstawowych naszej gminy oraz gimnazjum) wraz z oświadczeniami rodziców, 
dwoma zdjęciami i wypełnioną ankietą. 

W marcu organizowane są spotkania uczniów klas szóstych w gimnazjum. 
spotkanie z rodzicami uczniów klas szóstych odbędzie się w dniu 24.06.2014r. (wtorek) o 

godz. 18.00 w Gimnazjum w lutomiersku. W tym dniu można będzie dokonać zakupu używanych 
podręczników podczas kiermaszu organizowanego w Gimnazjum. 

Kandydaci są zobowiązani dostarczyć do 30 czerwca 2014r. do godz. 15.00 świadectwo ukoń-
czenia szkoły podstawowej, zaświadczenie (kopię) o wyniku sprawdzianu po szkole podstawo-
wej.

Więcej informacji można uzyskać w Sekretariacie Gimnazjum. 
Nasz adres: ul.Piłsudskiego 1, 95-083 Lutomiersk, 
Telefon kontaktowy: 0436775102 
Strona internetowa http://gimlutomiersk.szkoly.lodz.pl

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW ROZPOCZYNAJąCYCH NAUKĘ w Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku od 1 września 2014 roku

orGanizacja Pracy szKoŁy PoDstaWoWej 
iM. orŁa biaŁeGo W lutoMiersKu - i 

seMestr 2013/2014 
 Zajęcia w szkole odbywają się w 15 oddzia-
łach, w tym:
•	 3 oddziałach przedszkolnych;
•	 6 klas I –III;
•	 6 klas IV – VI.
• W szkole uczy się 328 uczniów, w tym:
•	 69 w oddziałach przedszkolnych,
•	 129 w klasach I- III,
•	 130 w klasach IV- VI.
Kadra pedagogiczna naszej szkoły to ludzie 
kompetentni, w większości posiadający duże 
doświadczenie, życzliwi, ale wymagający. Ak-
tywna zawodowo, doskonaląca swój warsztat 
pracy (VI 2013, tytuł nauczyciela mianowa-
nego – p. E. Świerczyńska, XII 2013, tytuł na-
uczyciela dyplomowanego – p. B. C. Świstek). 
Zatrudniamy specjalistów, tj.: logopedę, so-
cjoterapeutę, pedagoga, reedukatora, oligo-
frenopedagoga. Pozyskujemy środki unijne na 
organizację zajęć pozalekcyjnych. Większość 
nauczycieli posiada co najmniej dwa kierunki 
studiów. Nasi nauczyciele są konsultantami 
metodycznymi podręczników Wydawnictwa 
OPERON, opracowują programy i plany pracy 
nauczania zajęć pozalekcyjnych oraz pełnią 
funkcje egzaminatorów OKE.
Budynek naszej szkoły staje się coraz bar-
dziej przestronny (wkrótce do użytku zosta-
nie oddanych 6 sal), znajduje się tutaj 16sal 
- pracowni, m.in. pracownia przyrodnicza, 
językowa, komputerowa. Prawie w każdej sali 
znajduje się laptop, rzutnik multimedialny i 
ekran. Dysponujemy bogatym wyposażeniem 
w pomoce i środki dydaktyczne do edukacji 
wczesnoszkolnej, dwoma tablicami multime-
dialnymi, pracownią ICIM. Prowadzone są 
koła zainteresowań, dostosowane do potrzeb 
uczniów, a także zajęcia dydaktyczno – wy-
równawcze oraz specjalistyczne. Dysponu-
jemy bogatym księgozbiorem w bibliotece 
szkolnej. Korzystamy z powstałego kompleksu 
boisk „Orlik 2012”. Opiekę medyczną zapew-
nia pielęgniarka p. Ewa Cyrulska w wymiarze 
5 godzin tygodniowo. 
REALIZACJA ZAŁOŻEŃ POLITYKI OŚWIATOWEJ 
PAŃSTWA 
1.  Wspieranie rozwoju dziecka młodszego, w 

tym obniżenie wieku realizacji obowiązku 
szkolnego:

	do klas I uczęszcza 10 sześciolatków z 37 
uczniów tj. 27%,

	nauczycielki przeprowadziły w klasach 
pierwszych diagnozy wstępne, dokonały 
ich analizy i przedstawiły do wglądu rodzi-
com na spotkaniu; zbadano umiejętności 
uczniów w 5 obszarach: 

	sale zajęć pierwszoklasistów wyposażone 
są w elementy przedszkolnego wyposa-
żenia sal i aranżacji przestrzeni, tworząc 
korzystne warunki do zajęć z dziećmi i 
prowadzenia obserwacji ich zachowań; 

	na zebraniach i spotkaniach z rodzicami 
w oddziałach przedszkolnych przekazy-
wane są na bieżąco informacje dotyczące 
postępów dzieci i ich rozwoju psychomo-
torycznego,

	nauczycieli w oddziałach przedszkolnych 
przeprowadziły i opracowały wstępne i 
śródroczne diagnozy przedszkolne;

	oddziały przedszkolne zostały doposażo-
ne w nowe zabawki edukacyjne do kąci-
ków zainteresowań.

2  Działania szkoły na rzecz „zdrowia i bezpie-
czeństwa uczniów” przejawiają się poprzez: 
	realizację treści podstawy programowej 

w ramach nauczania poszczególnych edu-
kacji i przedmiotów, np.: edukacja spo-
łeczna,plastyczna, wychowanie fizyczne, 
język polski, przyroda, zajęcia techniczne, 
wychowanie do życia w rodzinie;

	realizację programu wychowawczego i 
programu profilaktyki w zakresie kształto-
wania postaw prozdrowotnych;

	zorganizowanie przez pedagoga szkoły 
apelu z okazji Dnia Życzliwości;

	podejmowanie działań na rzecz właściwej 
organizacji posiłków spożywanych w szko-
le, w tym obiadu na zasadzie cateringu;

	 realizowanie programów Agencji Rynku 
Rolnego: „Szklanka mleka” dla klas 0 - 
VI, „Warzywa i owoce w szkole” dla klas 
0 – III;

	zapewnienie uczniom bezpieczeństwa 
dzięki monitoringowi wizyjnemu i respek-
towaniu przez rodziców tzw. „czerwonej 
linii”;

	budowanie polityki szkoły w zakresie pro-
mocji zdrowia z naciskiem na aktywność 

fizyczną uczniów (oddanie do użytku bo-
isk „Orlik”, placu zabaw przy szkole wraz z 
siłownią dla dorosłych);

	uczestniczenie wszystkich uczniów w obo-
wiązkowych zajęciach z wychowania 
fizycznego ( brak zwolnień lekarskich od 
uczniów z wychowania fizycznego);

	organizowanie zajęć pozalekcyjnych na 
pływalni (około 20 uczniów);

	organizowanie dodatkowych zajęć spor-
towych SKS, nadobowiązkowych w ra-
mach godzin z art. 42 KN;

	udział uczniów w pozalekcyjnych za-
jęciach tanecznych na terenie szkoły 
przez „Szkołę tańca Hajdasz” (około 25 
uczniów);

	opracowanie przez uczniów pod kierun-
kiem nauczycieli p. D. Lisieckiej – Gary 
„Questingu, czyli aktywnej formy turysty-
ki połączonej ze zwiedzaniem Lutomier-
ska z mapką i opisem questu. Współpraca 
ze stowarzyszeniem PRYM;

	udział uczniów klas IVab, Vab i VIab w 
Ogólnopolskim Konkursie nt. zdrowia 
„Meditest”, uzyskanie przez szkołę wyniku 
32,46 – wyższy niż krajowa i wojewódzka; 
Juliusz Białas uzyskał 15. miejsce w Pol-
sce, Weronika Makowska 17. miejsce, Mi-
lena Janiak 18. miejsce i Matylda Solarska 
18. miejsce. 

	udział uczniów szkoły w Gminnym Kon-
kursie Plastycznym „Straż pożarna w ak-
cji” –zdobycie I i II miejsca;

	zapoznanie uczniów z regulaminami 
korzystania z pomieszczeń i sprzętów 
znajdujących się w salach oraz na boisku 
„Orlik”;

	odnotowywaniew dziennikach treści 
związanych z zapoznawaniem dzieci z 
przepisami bhp;

	prowadzenie pogadanek przez nauczycieli 
o tematyce bezpieczeństwa;

	zorganizowanie spotkania sponsorowa-
nego przez firmę Hiunday w ramach akcji: 
„Lekcja o bezpieczeństwie” dla uczniów 
klas Ia i IIb;

	zorganizowanie aktywnego czasu wolne-
go podczas ferii zimowych dla 33 uczniów 
pod opieką p. I. Grabarczyk i p. B. C. Świ-
stek.

FunKcjonoWanie szKoŁy
	Sprzątanie Świata 2013. Udział uczniów w 

apelu zorganizowanym przez p. Agnieszkę 
Adrianowską, oglądanie filmu o tematyce 
ekologicznej, wystawa prac plastycznych. 
Porządkowanie sal lekcyjnych i terenu wo-
kół szkoły. 

	Uroczyste ślubowanie uczniów klas I. 
Udział przedstawicieli władz lokalnych, 
Rady Rodziców, zaproszonych gości i rodzi-
ców pierwszaków.

	Uroczystość z okazji Święta Niepodległości.
	06 grudnia - ewaluacja projektu:„Mikołaj i 

miś świętują dziś”. Zorganizowanie wysta-
wy prac plastyczno – techniczno - literac-
kich uczniów o misiach, kiermaszuświą-
tecznego „Lutomierskie anioły”. Włączenie 
się Rady Rodziców w działania szkoły po-
przez pomoc w kiermaszu oraz sprzedaż 
własnych wypieków. Poświęcenie powsta-
łych 3 pracowni: językowej, przyrodniczej 
i komputerowej. Wydanie kalendarza mi-
siowego na rok 2014. Nagranie płyty CD 
z kolędami w wykonaniu uczniów naszej 
szkoły. Występy artystyczne uczniów klas 
0 – VI. Udział władz lokalnych, radnych 
Gminy Lutomiersk, zaproszonych gości, ro-
dziców, dziadków.

	Warsztaty ekologicznej edukacji filmowej 
dla uczniów klas I – III i IV - VI prowadzone 
przez fotografa z Wytwórni Filmów Oświa-
towych w Łodzi – p. Jerzego Bezkowskiego.

	Szkolny i gminny konkurs recytatorski po-
ezji Juliana Tuwima.

	Wigilia szkolna dla uczniów, nauczycieli. 
Udział rodziców, władz lokalnych, ks. Pro-
boszcza Marka Kowalskiego, Rady Rodzi-
ców i zaproszonych gości.

	Jasełka w szkole i Kościele Parafialnym w 
Lutomiersku. Udział księdza Proboszcza 
Marka Kowalskiego oraz przybyłych miesz-
kańców Lutomierska i okolic.

	Uczczenie pamięci poległych powstańców 
na miejscowym cmentarzu – odwiedziny 
klas, zapalenie zniczy. 

	Wycieczki bliższe i dalsze, wyjazdy do kin, 
teatrów i Muzeum Animacji w Łodzi SE – 
MA – FOR oraz comiesięczne lekcje mu-
zyczne dla klas O –III.

	Dzień z wróżbami – impreza integracyjna 
dla uczniów wszystkich klas.

Podsumowania nadszedł czas

WIADOMOŚCILUTOMIERSKIE

INFORMACYJNY BIULETYN SAMORZĄDOWY
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Działalności Gminnej Spółki Wodnej 
w Lutomiersku w 2013 r. 

ANALIZA PRÓBEK GLEBY
od 1 stycznia 2014 roku na podstawie Uchwały nr 1706/13 Zarządu Wojewódz-

twa Łódzkiego z 10 grudnia 2013 roku w Łódzkim ośrodku Doradztwa rolniczego 
z siedzibą w bratoszewicach oddział w Kościerzynie nie działa laboratorium. 

Informujemy jednocześnie, że wszystkie próbki złożone do analizy w koście-
rzyńskim laboratorium do 31 grudnia 2013 roku zostaną wykonane, a ich wyniki 
przekazane zainteresowanym rolnikom.

Aby ułatwić rolnikom dostęp do działających w regionie akredytowanych labo-
ratoriów podajemy ich wykaz wraz z kontaktem telefonicznym do pracowników 
Stacji Chemiczno-Rolniczych obsługujących poszczególne gminy.

stacja
chemiczno-

rolnicza
imię i nazwisko

specjalisty
numer 

telefonu obsługiwane gminy

Łódź

Jacek Grałka 501 676 748 Dłutów, Ksawerów, 
Pabianice 

Adam Ostalczyk 513 168 355 Rząśnia, Sulmierzyce

Sławomir 
Stelmasiak 603 870 681

Łask, Wodzierady, Dobroń, 
Konstantynów Łódzki, 
Lutomiersk, Dalików, 
Pęczniew, Poddębice, 
Wartkowice, Zadzim, 

Szadek, Zapolice, 
Zduńska Wola, Buczek, 

Sędziejowice

 Specjaliści Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach Od-
dział w Kościerzynie zapraszają rolników do dalszej współpracy w zakresie doradz-
twa o sposobie pobierania próbek glebowych, omawiania wyników analiz gleb 
i zastosowania otrzymanych wyników w ich gospodarstwach.

Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.lodr-bratoszewice.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku zatrudni osobę na sta-
nowisku głównego księgowego w wymiarze całego etatu. Wymagane 
kwalifikacje i doświadczenie (CV).

Informacje GOK w Lutomiersku w godz.9.00-17.00 tel.43 6775 969 

Gminna Spółka Wodna w Lutomiersku obejmuje swym działaniem   3500 
ha gruntów wyposażonych w urządzenia melioracyjne -   w tym 170 km rowów 
melioracyjnych.

W 2013 r. składka z 1 ha powierzchni gruntu dla całej spółki wynosiła 10 zł
Konserwację rowów wykonywano przy pomocy środków finansowych własnych  i 

pozyskanych z Urzędu Wojewódzkiego i z Urzędu Marszałkowskiego.
Środki finansowe z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości  zł 12960,00 zostały 

wykorzystane na konserwację rowu w Puczniewie – Jerwonicach o długości 1700 mb. 
Łączna wartość prac zł 14929,74.

Środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości zł  3750,00 zostały 
wykorzystane na konserwację rowu w Dziektarzewie o długości 1400 mb. Łączna 
wartość prac zł 9057,72.

Ogółem wykorzystane środki to suma zł 16710,00, środki własne 7277,46 – kwota 
łączna 23987,46 za konserwację rowów o długości 3100 mb. Konserwację wykonała 
firma PHU MELBUD z Poddębic.

Poza konserwacją opisaną powyżej wykonano oczyszczenie z namułu odcinków 
rowów w:

Lutomiersk   - 1,3 km
Kazimierz – 400 mb
Dziektarzew – 300 mb
Prusinowice – Bechcice – 500 mb
Zofiówka 200 mb
Charbice Dolne –   300mb
Charbice Górne -150 mb
Jerwonice 200 mb
Albertów 200 mb
Mirosławice 150 mb
Żurawieniec 250 mb
odbudowano  3 wyloty melioracyjne  w Prusinowicach
Zbieracze oczyszczono :
Prusinowice 150 mb
Malanów 450 mb
Z funduszy posiadanych przez spółkę zakupiono dreny i odbudowano przepust 

w łąkach wsi Mianów.W swoich zadaniach spółka ma także nawodnienia łąk  
Nawodnienia wykonywane 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% powierzchni. Wśród przyczyn braku nawodnień niektórych łąk należy wymienić 
brak zaangażowania właścicieli lub dzierżawców, zarośnięte rowy i niedobory wody 
szczególnie do tzw. drugiego i trzeciego  nawodnienia.

W roku 2014, wzorem roku poprzedniego,  Gminna Spółka Wodna w Lutomiersku 
złoży wniosek o  dotację  na konserwację rowów.

Spółka ubiegać będzie się o pozwolenie wodno prawne na prowadzenie nawodnień 
łąk w Kazimierzu.

Kontynuowane będzie wykonywanie konserwacji urządzeń melioracji  szczegółowej  
z wykorzystaniem sprzętu gminnego.

Spółka wodna będzie udzielała pomocy w  sprawach związanych z melioracjami i 
gospodarką wodną.

DYŻURY PSYCHOLOGA
16,30 styczeń 2014 r.

13,20 luty 2014 r.
13,27 marzec 2014 r.

10,24 kwiecień 2014 r.
8,22 maj 2014 r.

5,26 czerwiec 2014 r.
3,31 lipiec 2014 r.

7,21 sierpień 2014 r.
4,25 wrzesień 2014 r.

9,23 październik 2014 r.
6,20 listopad 2014 r.
4,11 grudzień 2014 r.

GOK, pok. nr 2
w godz. 1400 - 1600

Zespół folklorystyczny SZYCHA 
zaprasza osoby chętne (w każdym 
wieku) do wspólnego śpiewania, 
Próba - przesłuchanie odbędzie 
się 11.03 br. na Sali widowiskowej 

Ośrodka Kultury o  godz.19.30

Serdecznie
zapraszamy

Już po raz trzeci odbyły się w Dziek-
tarzewie ferie,zorganizowane przez 
Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne 
Mieszkańców Wsi Dziektarzew. Zosta-
ły one dofinansowane przez Fundacje 
Wspomagania Wsi w ramach konkursu 
„Pożyteczne ferie”. Tym razem wypo-
czynek odbywał się pod hasłem „Poma-
gajmy sąsiadom”. Celem tegorocznych 
ferii było dostrzeżenie trosk i proble-
mów jakie mają najbliżej nas mieszka-
jący. Świetlica wiejska w Dziektarzewie 
gościła dzieci i młodzież codziennie od 
godziny 10:00 do 14:00. 

Uczestnicy mieli zapewniony gorący 
posiłek i liczne atrakcje, w tym dwa wy-
jazdy do kina, ognisko, kulig. Codzien-
nie młodzież w ramach popularyzacji 
czytelnictwa, czytała na głos fragmenty 
książki Barbary Wachowicz pt.: „Zośki 
wiara”. Czytany przez młodzież rozdział 
poświęcony był Andrzejowi i Janowi 
Romockim - bohaterom Powstania War-
szawskiego, silnie związanych z Dziekta-
rzewem. 

Opiekunkami ferii były: p. Katarzy-
na Kołodziejczak-Kostecka, p. Elżbieta 
Krawczyk, p. Alicja Zwolińska, na świe-
tlicy pomagała również p. Halina Grzel-
czak. Zarząd Stowarzyszenia dziękuje 
władzom gminy za udostępnienie au-
tobusu, by dzieci i młodzież mogła bez-
piecznie i komfortowo dotrzeć do kina. 

Katarzyna Kołodziejczak-Kostecka

Ferie Zimowe 
w Dziekatrzeweie

APEL Wójta Gminy Lutomiersk
Złóż PIT tu gdzie mieszkasz - zrobimy więcej w Naszej Gminie.
Szanowni Mieszkańcy,
Przed nami czas składania rocznych zeznań podatkowych PIT za 2013r. Obowiązujące przepisy 

podatkowe stanowią, że od każdej osoby fizycznej płacącej podatek dochodowy od osób fizycznych 
podatek ten wraca w formie udziału do gminy, którą podatnik PIT wskazuję jako miejsce zamieszkania.

Udziały w podatku PIT stanowią około 35 % dochodów podatkowych gminy.
Zwracam się do tych z Państwa, którzy faktycznie zamieszkują na terenie gminy Lutomiersk a posia-

dają inny adres zameldowania i do tej pory wskazywali w rocznych zeznaniach podatkowych PIT jako 
miejsce zamieszkania miejsce swojego zameldowania o zmianę postępowania. Konsekwencją takiego 
zachowania było przekazywanie przez Urząd Skarbowy udziałów z Państwa podatku dochodowego od 
osób fizycznych gminie, w której są Państwo zameldowani.

Roczne rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych należy, co do zasady złożyć w urzędzie 
skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania. Urzędem Skarbowym właściwym dla mieszkań-
ców Naszej Gminy jest Urząd Skarbowy w Pabianicach, ul Zamkowa 26, 95-200 Pabianice.

Będziecie Państwo wspierać swoim podatkiem Gminę Lutomiersk gdy w formularzu rocznego ze-
znania podatkowego PIT wpiszecie faktyczne, aktualne miejsce zamieszkania tj. miejscowość na tere-
nie Gminy Lutomiersk.

Jeśli rozliczenie PIT za 2013 rok zostało już wysłane, wówczas możecie Państwo wypełnić dodatko-
wy, jednostronicowy dokument ZAP-3, w którym zaktualizujecie dane dotyczące adresu zamieszkania 
i należy przesłać go do Urzędu Skarbowego w Pabianicach.

Takim zachowaniem przyczynicie się Państwo do rozwoju Naszej Gminy.
Dzięki tak prostym czynnościom każdy z Państwa ma możliwość wsparcia rozwoju gminy oraz no-

wych inwestycji takich jak remonty dróg, budowa chodników, utrzymanie szkół, finansowanie przed-
szkola, wsparcie wydarzeń kulturalnych i sportowych.

W tym miejscu chciałbym zaapelować do Państwa o wspieranie swoimi podatkami miejsca, w 
którym mieszkacie, miejsca w którym koncentrują się państwa osobiste i majątkowe interesy, Naszej 
Małej Ojczyzny.

Pamiętajcie, rozliczając się z podatku dochodowego od dochodów osobistych (PIT), wskażcie w 
zeznaniu podatkowym miejsce, w którym faktycznie mieszkacie. Wskażcie Gminę Lutomiersk.

Wójt Gminy Lutomiersk
/-/ Tadeusz Borkowski 
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INforMaCJa dla podaTNIka
Pracownik Urzędu Skarbowego w Pabianicach będzie udzielał informacji 

oraz przyjmował dokumenty dotyczące podatku dochodowego za rok 2013, w 
Urzędzie Gminy Lutomiersk, pok. nr 11, w godzinach 10:00 – 14:00, w dniu:04 
kwietnia 2014 roku.

Lp. Nazwa jednostki Adres Gimna Województwo

1 OSP Albertów

2 OSP Babice

3 OSP Bechcice

4 OSP Charbice Dolne

5 OSP Czołczyn

6 OSP Franciszków

7 OSP Jerwonice

8 OSP Kazimierz ul.Paderewskiego 3

9 OSP Lutomiersk ul. Kosciuszki 11

10 OSP Malanów

11 OSP Mianów

12 OSP Mirosławice

13 OSP Orzechów

14 OSP Prusinowice

15 OSP Puczniew

16 OSP Stanisławów Stary

17 OSP Szydłów

18 OSP Wygoda Mikołajewska

19 OSP Zdziechów

WYKAZ JEDNOSTEK OSP
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Apel o 1% podatku na rzecz Związku OSP RP 

 

  
 

Wójt Gminy  Lutomiersk  i Zarząd Oddziału Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP  w Lutomiersku kierują  prośbę do wszystkich 
identyfikujących się ze strażami pożarnymi o wspólne zaangażowanie                           
się  w kampanię „ 1% podatku na rzecz Związku OSP RP”. 

Początek nowego roku 2014 to okres rozliczania przychodów podlegających 
opodatkowaniu. Jest to okazja dla nas wszystkich do wsparcia Związku OSP RP 
poprzez odpis 1% podatku dochodowego w rocznych zeznaniach podatkowych 
takich jak niżej wymienione: 

PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. 

Środki uzyskane z 1% za pośrednictwem Związku OSP RP wspomogą 
finansowo nasze Ochotnicze Straże Pożarne, które pozyskane fundusze 
przeznaczą na cele statutowe. 

Mamy nadzieję, że nasze wspólne wysiłki promocyjne przyniosą  
wymierne korzyści w postaci zwiększonych wpływów na rzecz wszystkich 
naszych jednostek OSP, dzięki którym będziemy mogli realizować ważne              
i zarówno bardzo  cenne działania  z zakresu ochrony  przeciwpożarowej. 

Załączamy wykaz jednostek OSP z terenu naszej gminy oraz  wzory części 
zeznania podatkowego dotyczącego wniosku o przekazanie 1%. 

 Z góry dziękujemy za zrozumienie i wsparcie dla wybranej                    
jednostki OSP. 

 

Prezes ZOGZOSP  RP       Wójt Gminy Lutomiersk 

/-/  Tadeusz Nowak       /-/ Tadeusz Borkowski 
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