
W numerze:

    27 kwietnia b.r. w sali wido-
wiskowej Gminnego Ośrodka 
Kultury odbyła się XLIII sesja 
Rady Gminy Lutomiersk. W sesji 
uczestniczyło 12 radnych, 16 soł-
tysów, przewodniczący rad sołec-
kich, przewodniczące kół gospo-
dyń wiejskich oraz mieszkańcy 
gminy. Najważniejszym punktem 
sesji było rozpatrzenie przez rad-
nych sprawozdania z realizacji 
budżetu za rok 2005 oraz udziele-
nie absolutorium Wójtowi Gminy 
z realizacji  budżetu za rok ubie-
gły. Otwarcia sesji i stwierdzenia 
jej prawomocności dokonał Prze-
wodniczący Rady Gminy, Radni 
po przyjęciu porządku oraz pro-
tokołu z poprzedniego posiedze-
nia rozpoczęli realizację punktów 
merytorycznych. 
 W pierwszej kolejności radni 
podjęli uchwałę w sprawie zmia-
ny Regulaminu dotyczącego 
wysokości oraz szczegółowych 
warunków wypłacania dodatków: 
za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego, za warunki pracy, 
szczegółowych warunków obli-
czania i wypłacania wynagrodze-
nia za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw 
oraz wysokości i warunków 
wypłacania nagród dla nauczy-
cieli, dla których gmina Luto-
miersk jest organem prowa-
dzącym w roku 2006. Projekt 
regulaminu powstał w związku 
ze zmianami wprowadzonymi 
ustawą z 15 lipca 2004r. o zmia-
nie ustawy - Karta Nauczyciela 
oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw (Dz.U. Nr 179, poz. 1845), 
nakładającymi na organy prowa-
dzące szkoły obowiązek corocz-
nego uchwalania regulaminu 
dotyczącego wynagradzania 
nauczycieli, w zakresie wyzna-

czonym w ust. 6 art. 30 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982r. Karta 
Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 
118, poz. 1112, z późn. zm.). 
Przedłożony projekt regulaminu 
uwzględnia zmiany przepisów 
normujących wynagradzanie 
nauczycieli, wprowadzonych na 
mocy przywołanej ustawy z 15 
lipca 2004r.  W odniesieniu nato-
miast do wysokości poszczegól-
nych stawek składników wyna-
grodzenia, które obowiązywały 
do końca roku 2005,  nie wpro-
wadzono żadnych zmian. Przy-
jęto formułę, iż wprowadzenie 
zmian w regulaminie nie spo-
woduje naruszenia ustalonego 
poziomu wynagradzania nauczy-
cieli z roku 2005. Nie dotyczy 
to oczywiście gwarantowanego 
nauczycielom z mocy przepisów 
Karty Nauczyciela (art. 30 ust. 11 
w związku z art. 30 ust.5 pkt.1) 
wzrostu minimalnych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego, a 
tym samym wzrostu  składników 
wynagrodzenia ustalanych od 
wynagrodzenia zasadniczego.
 Pan Przewodniczący poprosił 
Panią Skarbnik, aby w imieniu 
Wójta Gminy szczegółowo omó-
wiła sprawozdanie z realizacji 
budżetu Gminy Lutomiersk za 
rok 2005. Pani Skarbnik wyjaśni-
ła, że sprawozdanie z realizacji 
budżetu było przedmiotem obrad 
wszystkich stałych Komisji Rady 
Gminy. Następnie szczegółowo 
omówiła budżet za rok 2005, 
odwołując się i porównując do 
wielkości i kwot w roku 2004, w 
podziale na realizacje docho-
dów i wydatków budżetowych. 
Pani Skarbnik zwróciła uwagę, iż 
zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005r. o finan-
sach publicznych Wójt Gminy 
przedkłada oprócz sprawozdania 
z realizacji budżetu także spra-
wozdanie roczne z wykonania 
planu finansowego samorządo-
wej instytucji kultury - Gminnego 
Ośrodka Kultury w Lutomiersku 
za rok 2005. Następnie Pan Wójt 
szczegółowo omówił zrealizowa-
ne zadania inwestycyjne w roku 
2005 a także źródła, z jakich 
zostały pozyskane środki na 
realizację tychże zadań.
 Po rozpatrzeniu sprawozdania 
Wójta Gminy z realizacji budżetu 
gminy za rok 2005 Przewodni-
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 W dniu 04 maja br. odbyła się uroczystość obchodów roczni-
cowych uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Władze Gminne oraz 
Gminny Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych złożyli kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnie-
rza oraz w innych miejscach pamięci na terenie Gminy Lutomiersk. 

czący stałych komisji przedstawi-
li opinie nt. sprawozdania Wójta 
Gminy z realizacji budżetu za rok 
2005, które zostały wypracowa-
ne na posiedzeniach komisji.
 Następnie Przewodniczący 
Rady Gminy, zgodnie z obo-
wiązującą procedurą udzielania 
absolutorium, odczytał Uchwałę 
Nr I/89/2006 Składu Orzekające-
go Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Łodzi z dnia 24 kwietnia 
2006 r. dotyczącą wniosku Komi-
sji Rewizyjnej, w której RIO nie 
zgłasza zastrzeżeń do wniosku 
Komisji Rewizyjnej o udzielenie 
absolutorium Wójtowi Gminy 
Lutomiersk z tytułu wykonania 
budżetu za rok 2005. Po czym 
Przewodniczący odczytał treść 
Uchwały Nr I/88/2006 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 
24 kwietnia 2006 r. w sprawie opi-
nii o sprawozdaniu Wójta Gminy 
Lutomiersk z wykonania budże-
tu za rok 2005. Opinia RIO jest 
pozytywna z uwagami zawartymi 
w uzasadnieniu uchwały.
 Przypomnijmy, że uchwałę w 
sprawie udzielenia absolutorium 
Rada Gminy podejmuje bez-

względną większością głosów 
w obecności ustawowego skła-
du rady. Przewodniczący Rady 
odczytał projekt w sprawie roz-
patrzenia sprawozdania z reali-
zacji budżetu Gminy Lutomiersk i 
udzielenia absolutorium i poddał 
jego przyjęcie pod głosowanie. 
Radni w głosowaniu opowiedzieli 
się jednogłośnie za udzieleniem 
absolutorium Wójtowi Gminy. 
 Kolejne punkty sesji to pod-
jęcie uchwał w sprawie: zmian 
budżetowych, wyrażenia zgody 
na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia 
umowy najmu, części budynku 
usytuowanego na nieruchomości 
położonej w Lutomiersku przy Pl. 
Jana Pawła II, stanowiącej wła-
sność Gminy Lutomiersk, oraz 
wyrażenia zgody na wynajęcie 
części nieruchomości zabudowa-
nej, stanowiącej własność Gminy 
Lutomiersk na okres 10 lat oraz 
przystąpienia Gminy Lutomiersk 
do Stowarzyszenia o nazwie 
Związek Gmin Wiejskich RP.
 Ostatnim punktem sesji były 
tradycyjnie wolne wnioski, inter-
pelacje i zapytania. 

- Sesja absolutoryjna

- Konstytucja 3-go Maja

- Wizyta młodzieży

   z Węgier

- Florian 2006

- Z życia szkół

- Dni Lutomierska 2006
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Następnie uczestniczyli we Mszy Świętej w Kościele Parafialnym w 
Lutomiersku, odprawionej w tej intencji a także  w uroczystej Aka-
demii zorganizowanej przez młodzież szkolną w Gminnym Domu 
Kultury w Lutomiersku.
 Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja obchodzili polscy 
patrioci uroczyście już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprze-
ciwu zaborców. Szczególnie ważne uroczystości odbywały się pod 
koniec XIX w Galicji, gdzie Polacy posiadali szeroką autonomię. 
Wielkim świętem państwowym, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 
Maja była w okresie międzywojennym. 
 Po II wojnie światowej, w nowej rzeczywistości politycznej i 
ustrojowej, zaprzestano obchodzenia rocznicy. Dopiero 6 IV 1990 r. 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował przywrócić jako święto 
państwowe dzień 3 Maja, tj. Rocznicę uchwalenia pierwszej pol-
skiej Konstytucji w 1791 roku. 
 W związku z 215 rocznicą tego ważnego wydarzenia w szkole 
Podstawowej w Kazimierzu 9 V 2006 r. odbył się uroczysty apel 
upamiętniający uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Uczniowie z klas IV 
- VI pod opieką p. Anny Adaszyńskiej i p. Mariusza Wielebskiego 
przedstawili montaż słowno - muzyczny pt. „Witaj Majowa Jutrzenko”.

dok ze str. 1

Uczniowie z Węgier w Lutomiersku
 W dniach 10-15 maja 2006r 
gościliśmy na terenie naszej 
gminy 32 osobową grupę mło-
dzieży z Węgier z miejscowości 
Romhany.
 W ciągu 6 dni młodzież 
węgierska zapoznawała się z 
historią, kulturą i zwyczajami 
miejscowości naszej gminy. 
Węgrzy uczestniczyli w zaję-
ciach integracyjnych z uczniami 
ze szkół podstawowych i gimna-
zjum (rozgrywki sportowe, ogni-
ska, dyskoteki). 
 Zainteresowanie młodzieży 
wzbudził koncert organowy w 
Klasztorze Salezjańskim oraz 
próba orkiestry w Domu Kultu-
ry.
 Pobyt uczniów z Węgier z 
pewnością przyczynił się do 
bliższego poznania i nawiąza-
nia przyjaźni między młodzieżą 
z Romhany i Lutomierska.
 Uczniowie węgierscy zakwa-

terowani byli w Hotelu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych w Zofijówce.
 Program wizyty obejmował m.in. wycieczki do Łodzi oraz Gnie-
zna i Biskupina. Węgierscy goście mieli także okazję zwiedzić naj-
piękniejsze miejsca naszej gminy. Zwiedzili Klasztor Selezjański, 
Dom Kultury, Zakład Ceramiki Pana Mieczysława Kozery z Luto-
mierska.
 Zwiedzając szkoły naszej gminy grupa węgierska uczestniczy-
ła w wielu ciekawych zajęciach integracyjnych takich jak: „Dzień 

w kraju Mieszka I” - w ramach 
festiwalu nauki w Szkole Pod-
stawowej w Lutomiersku, zaję-
cia rekreacyjno- sportowe w 
Szkole Podstawowej w Kazi-
mierzu.
 Młodzież węgierska wyjeż-
dżając dziękowała za miłe 
przyjęcie, moc atrakcji, oraz za 
naszą polską gościnność.
 W ramach współpracy i 
wymiany młodzieży gmin Rom-
hany i Lutomiersk w dniach 3- 8 
czerwca 2006r nastąpi wyjazd 
naszej młodzieży na Węgry. W 
wyjeździe tym udział weźmie 
31 uczniów w tym 16 uczniów 
Gimnazjum i 15 uczniów ze 
szkół podstawowych. Ucznio-
wie wyjeżdżający to w więk-
szości osoby zaangażowane 
w prace na rzecz samorządu 
uczniowskiego. W programie 
wycieczki zaplanowany jest 
m.in. zwiedzanie Budapesztu.

W związku z tragicznym wypadkiem drogowym,
który miał miejsce w dn. 27.05.2006r. w Babicach

Wójt oraz Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk
w imieniu Samorządu Gminnego 

składają rodzinom ofiar i poszkodowanych
wyrazy szczerego współczucia.
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 Z okazji Dnia Strażaka przypadającego 4 maja w dzień Św. Flo-
riana  Patrona naszych druhów w dniach 29 i 30 kwietnia oraz 3 
maja odbyły się w naszej gminie uroczyste apele i zbiórki poprze-
dzone Mszami Świętymi w parafiach Kazimierz i  Lutomiersk oraz  
w Klasztorze Salezjanów w Lutomiersku, w której to  uczestniczyli 
strażacy całej naszej gminy.
 W uroczystych zbiórkach, które odbyły się w OSP Stanisła-
wów Stary i OSP Bechcice uczestniczyli zaproszeni goście oraz 
członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Zw.OSP RP 
w Lutomiersku, którzy pełnią również funkcje w zarządach stop-
nia wojewódzkiego i powiatowego Związku OSP i przedstawiciele 
władz  samorządowych. Podczas uroczystości zasłużonym druhom 
strażakom wręczone zostały Medale za Zasługi dla Pożarnictwa, 
odznaki Strażak Wzorowy oraz odznaki za Wysługę lat w OSP. 
 Do druhów strażaków kierowane były słowa podziękowania 

i uznania za pełną poświęcenia służbę i działalność społecz-
ną wobec drugiego człowieka i Ojczyzny i życzenia aby trud jaki 
podejmują był źródłem osobistej satysfakcji zarówno dla druhów 
nowo wstępujących w szeregi strażackie jak i dla seniorów. Obcho-
dy Dnia Strażaka uświetniała orkiestra działająca przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Lutomiersku.
 Druhowie strażacy naszej gminy uczestniczyli także w uroczysto-
ściach powiatowych. Pierwsza część powiatowego Dnia Strażaka 
i obchodów Św. Floriana w dniu 4 maja br. uczczona została Mszą 
Św. celebrowaną przez ks. Rzepkowskiego kapelana powiatowego 
strażaków w kościele parafialnym dzielnicy Bugaj w Pabianicach.  
 Dalsza część to Powiatowa Majówka Strażacka , która  odbyła 
się w dniu 14 maja br. w gminie Ksawerów - OSP Wola Zaradzyń-
ska, połączona z uroczystą zbiórką i przekazaniem przechodniego 
topora strażackiego .

DNI STRAŻAKA 2006

Inwestycje w gminie
1.)  Zakończono prace przy dociepleniu ścian budynku Szkoły Pod-

stawowej w Kazimierzu za kwotę 107.868,39 zł. Wnioskowa-
na kwota umorzenia z WFOŚ i GW stanowi 45.000 złl na w/w 
zadanie.

2.)  Zakończono prace przy ociepleniu budynku garaży przy O S P 
w Szydłowie za kwotę 54.970,88 zł. Na w/w zadanie uzyskano 
pożyczkę z WFOŚ  i GW  w wys.43.000 zł

3.)  Do Wojewódzkiego Funduszu w Łodzi wystąpiono o pożyczkę 
w wys.55.000,-zł na Termomodernizację budynku OSP w Bech-
cicach. Planowany całkowity koszt zadania wynosi 71.023 zł.

4.)  Do Ministerstwa Edukacji i Nauki wystąpiono o przyznanie środ-
ków w wys.27.482,94 zł na wyposażenie nowo wybudowanej 
sali gimnastycznej w Kazimierzu.

5)  Dla jednostki O S P w Prusinowicach zakupiono lekki samochód 
dok na str. 4
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SERWIS ROLNICZY

 15 kwietnia br. na Placu Jana 
Pawła II w Lutomiersku zainsta-
lowano stanowisko teledozoru 
pozwalające na monitorowanie 

Płatności Obszarowe
w 2006 r.

 Dzień 15 maja br. był ostatnim dniem 
składania wniosków o przyznanie płatno-
ści bezpośrednich do gruntów rolnych. Po 
tym terminie można jeszcze składać wnio-
ski przez następnych 25 dni, jednak będą 
stosowane potrącenia w wysokości 1% za 
każdy dzień zwłoki.
 Corocznym zwyczajem Urząd Gminy 
Lutomiersk oraz Gminne Centrum Informa-
cji udzielało wszelkiej pomocy mieszkań-
com Gminy przy wypełnianiu w/w wniosków. 
Należy podkreślić, iż Gmina Lutomiersk 
jako jedyna w Powiecie pabianickim wspie-
rała swoich mieszkańców w tym zakresie a 
działania te prowadzone były bezpłatnie.

 Mimo licznych opóźnień w otrzymywa-
niu wniosków i załączników graficznych nie-
zbędnych do przyznania płatności obsza-
rowych na dzień 19 maja br. (informacja z 
Biura Powiatowego ARiMR w Pabianicach)  
z terenu Gminy Lutomiersk wpłynęło 700 
wniosków o przyznanie płatności bezpo-
średnich. Dokładne dane liczbowe będą 
znane w późniejszym terminie.

Izba Rolnicza
dla Gminy Lutomiersk

 Miniony okres to czas składania wnio-
sków o przyznanie płatności bezpośrednich 
do gruntów rolnych przez rolników w całej 
Polsce. Bieżący rok jest trzecim z kolei, 
gdzie rolnicy mogą ubiegać się o dopłaty. 

Z uwagi na opóźnioną dystrybucję załącz-
ników graficznych, przed naszymi rolnika-
mi zostało postawione nie lada wyzwanie. 
W bardzo krótkim terminie musieli oni zło-
żyć w swoim Biurze Powiatowym ARiMR 
poprawnie wypełnione wnioski. Większość 
z nich była spersonalizowana, co ułatwiało 
zadanie, ale nowością były załączniki gra-
ficzne. Załączniki stanowiły zdjęcia lotni-
cze lub satelitarne przetworzone na mapę. 
Widoczny przebieg działek ewidencyjnych 
oraz przybliżony charakter użytkowania 
gruntów dawały możliwość poprawne-
go rozmieszczenia działek rolnych. Dla 
wielu rolników wprowadzenie powyższych 
załączników stanowiło zrozumiałą trudność 
podczas wypełniania dokumentów.
Spośród instytucji i urzędów zaangażowa-

1.)  Przy budynku zakupionym przez gminę przy Placu Jana Pawła 
II (budynek mieszczący bank i Ośrodek Zdrowia) ułożono 
nawierzchnię parkingu i chodnik z kostki betonowej za kwotę 
14.540,37 zł.

2.)  Trwają prace polegające na utwardzaniu odcinków dróg grun-
towych kruszywem drogowym , którego zakupiono 2.000 ton za 
kwotę 83.984 zł.Korytowanie i profilowanie nawierzchni odby-
wa się sprzętem gminy.

3.)  W najbliższym czasie rozpocznie się remont chodnika na uli-
cach 3-go Maja i Paderewskiego w Kazimierzu. Zniszczone 
płyty chodnikowe zostaną wymienione na kostkę betonową. 
Zadanie realizowane częściowo ze środków Starostwa Powia-
towego w Pabianicach tj. zarządcę drogi. Wartość zadania: 
58.927,15 zł.

4.)  Jeszcze w maju planowane jest rozpoczęcie budowy odcinka 
chodnika przy drodze powiatowej w Czołczynie ze środków 
gminy, które stanowią 27.246,39 zł.

5.)  W miesiącu czerwcu rozpoczną się prace przy remoncie odcin-
ka chodnika:

   -  na ulicy Kilińskiego w Lutomiersku ( dokończenie po nieparzy-
stej stronie)

   -  na ulicy Kościuszki od Targowej do 3-go Maja w Lutomiersku 
polegające na ułożeniu chodników z kostki betonowej

6.)  Ogłoszono przetarg na remont odcinka chodnika od ulicy Jorda-
na do 3-go Maja w Lutomiersku przy Kościele Salezjanów.

7.)  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi rozpoczął II etap remontu 
utrzymaniowego mostu na rzece Ner w ciągu drogi wojewódz-
kiej 710 w Lutomiersku.

GOSPODARKA
DROGOWA

ratowniczo gaśnicy za kwotę 78.452,40 zł. Z WFOŚ i GW otrzy-
mano dotację w wys. 31.380 zł, 18.000 zł to środki jednostki.

6)  W budynku OSP w Prusinowicach wymieniono część stolarki 
okienne za kwotę 3.708,80 zł

7)  Przekazano nieodpłatnie 500 m2 kostki brukowej Parafii Luto-
miersk

dok ze str. 3

Monitorowany Plac
terenu placu przez całą dobę 
oraz rejestrowanie obrazu. Na 
system składają się: cyfrowa 
kamera obrotowa, komputer 
będący jednocześnie urządze-
niem rejestrującym oraz moni-
tor pozwalający na obserwację 
placu na Posterunku Policji w 
Lutomiersku. Zarejestrowany 
obraz pochodzący z kamery 
cyfrowej może być wykorzy-
stywany w postępowaniach 
karnych prowadzonych przez 
policję, może stanowić dowód 
w sprawie sądowej.
 Celem wprowadzenia syste-
mu monitorowania przez Samo-
rząd Gminny we współpracy z 
Policją jest poprawienie bezpie-
czeństwa i porządku na Placu 
Jana Pawła II w Lutomiersku.
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nych w pomoc dla rolników przy wypełnia-
niu wniosków należy podkreślić rolę Izby 
Rolniczej Województwa Łódzkiego. Dzięki 
inicjatywie podjętej przez Członka Rady 
Powiatu Pana Zdzisława Sromeckiego oraz 
przychylności Wójta Gminy Pana Tadeusza 
Borkowskiego rolnicy z terenu Gminy Luto-
miersk mogli skorzystać z bezpłatnej pomo-
cy w zakresie wypełniania wniosków. Taka 
postawa była przejawem zrozumienia i tro-
ski o zapewnienie kompetentnej i szybkiej 
obsługi właścicieli gospodarstw. W gorą-
cym i krótkim okresie stały dyżur w Gmin-
nym Centrum Informacji pełnił pracownik 
Biura Powiatowego w Pabianicach Pani 
Ewa Gałązka. Wszyscy pracownicy Izby 
Rolniczej posiadają stosowne uprawnienia 
do świadczenia usług doradczych, nie tylko 
w zakresie dopłat obszarowych, ale także 
w zakresie ubiegania się o wszelkie środ-
ki dofinansowania z Unii Europejskiej. Izba 
Rolnicza skierowana jest na działalność na 
rzecz polskich rolników i gotowa do obro-
ny ich interesów. Pragniemy poinformować 
wszystkich zainteresowanych, że będą mile 
widziani w naszej siedzibie w Pabianicach 
na ul. Traugutta 6a. 
 Biuro Powiatowe Izby Rolniczej dyżuru-
je od poniedziałku do piątku w godzinach 
900-1600 pod numerem tel. 042-2273075.

Prezes - Andrzej Górczyński
Przewodniczący Rady Powiatu - Czesław Dzierżawski 

Informacja
dla rolników

 Dnia 10 kwietnia 2006 r. weszła w 
życie  ustawa o zwrocie  podatku akcyzo-
wego zawartego w cenie oleju napędowe-
go wykorzystywanego do produkcji rolnej ( 
(ustawa z dnia 10 marca 2006 r. Dz. U. Nr 
52, poz. 379).
 Ustawa określa zasady oraz tryb zwro-
tu podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej. 
 W ustawie przewiduje się, że produ-
centom rolnym dokonywany będzie zwrot 
podatku akcyzowego za okresy sześcio-
miesięczne (dwa razy w roku od dnia 1 maja 
do 31 maja - jeżeli wnioski zostały złożone 
w terminie od 1 marca do 31 marca i drugi 
termin zwrotu 1 listopada - 30 listopada, 
jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały zło-
żone w terminie od 1 września do dnia 30 
września br.). Wyjątkowo w roku bieżącym 
przysługuje jednorazowy zwrot na podsta-
wie wniosków złożonych do wójta gminy w 
terminie od 1 września do 30 września br. 
wraz fakturami VAT lub ich kopiami. Faktu-
ry VAT mogą być wystawione od 1 stycznia 
2006 r.
 Zwrot podatku przyznaje w drodze 
decyzji wójt gminy właściwy ze względu na 
położenie gruntów będących w posiadaniu 
lub współposiadaniu producenta.
 Zwrot podatku przysługuje producen-
towi rolnemu. W przypadku gdy grunty 

gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot 
współposiadania, zwrot podatku przysługu-
je temu współposiadaczowi, w stosunku do 
którego pozostali współposiadacze wyrazili 
zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współ-
małżonków.
 Wniosek o zwrot podatku jest formula-
rzem urzędowym, który będzie do pobrania 
w urzędzie gminy. Wniosek oprócz podsta-
wowych danych będzie wymagał złożenia:
·  oświadczenia o powierzchni użytków rol-
nych, położonych na obszarze gminy do 
której wójta jest składany,

·  pisemną zgodę pozostałych współposia-
daczy,

·  nr rachunku bankowego, w przypadku gdy 
zwrot podatku nastąpi w formie przelewu 
bankowego.

Do wniosku należy dołączyć:
·  faktury VAT, albo potwierdzone przez upo-
ważnionego pracownika urzędu gminy za 
zgodność z oryginałem ich kopie, stano-
wiące dowód zakupu oleju napędowego,

·  odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w 
przypadku gdy producent rolny podlega 
wpisowi do tego rejestru.

 Nie jest wymagane dokumentowanie 
posiadania ciągnika rolniczego.
 Kwotę zwrotu podatku ustala się jako 
iloczyn ilości oleju napędowego zakupione-
go przez producenta rolnego, wynikającej 
z faktury VAT, i stawki zwrotu podatku na 
1 litr oleju napędowego, obowiązującego 
w dniu złożenia wniosku o zwrot podat-
ku w granicach rocznego limitu.  Roczny 
limit ustala się jako kwotę stanowiącą ilo-
czyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju 
napędowego, liczby 86, czyli maksymal-
nego zużycia oleju napędowego na 1 ha 
użytków rolnych oraz powierzchni użytków 
rolnych będących w posiadaniu lub współ-
posiadaniu producenta rolnego, określonej 
w ewidencji gruntów i budynków wg stanu 
na dzień 1 kwietnia danego roku, z wyłą-
czeniem gruntów  gospodarstw rolnych, 
na których zaprzestano produkcji rolnej ( 
decyzja wójta gminy) oraz gruntów zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej 
innej niż działalność rolnicza w rozumieniu 
przepisów o podatku rolnym. 
 Stawka podatku na 1 litr oleju napędo-
wego określana będzie corocznie.
Nie ukazało się jeszcze rozporządzenie 
Rady Ministrów określające stawkę zwrotu 
podatku na 1 litr oleju napędowego na rok 
2006.
 Sprawy zwrotu podatku akcyzowego 
prowadzone będą przez Referat Podatków 
i Opłat Urzędu Gminy.

UWAGA!
 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pabia-
nicach informuje, że warunkiem wprowa-
dzenia do obrotu zwierząt gospodarskich, 
np. sprzedaży cieląt na eksport i do han-
dlu na teren krajów Unii Europejskiej - jest 
posiadanie n/w dokumentów:
1.  Decyzji Powiatowego Lekarza Wetery-

narii o statusie epizootycznym gospo-
darstwa:

a)  decyzję o statusie gospodarstwa wol-
nego od chorób zakaźnych zwierząt 
uzyskać można w biurze Powiatowego 
Inspektoratu Weterynarii w Pabiani-
cach, ul. Karniszewicka 37 na podsta-
wie złożonego wniosku zaopatrzonego 
w znaczek skarbowy - 5 zł,

b)  do uzyskania w/w decyzji cielę należy 
poddać badaniom lekarsko-weteryna-
ryjnym przez upoważnionego lekarza 
weterynarii celem uzyskania świadec-
twa zdrowia niezbędnego do wprowa-
dzenia zwierzęcia do handlu.

2.  Przedstawienie aktualnego dokumentu 
o spójności stada. Zaświadczenie takie 
uzyskać można w Agencji Restruktury-
zacvji i Modernizacji Rolnictwa w Pabia-
nicach, ul. Zamkowa 6.

3.  Po spełnieniu w/w procedur zwierzę 
może zostać przewiezione do punktu 
skupu celem odsprzedaży.

4.  Aktualnie status gospodarstw uwolnio-
nych od chorób zakaźnych i zaraźliwych 
posiadają gminy: Pabianice, Dobroń 
oraz częściowo gmina Lutomiersk, 
gdzie będą indywidualnie rozpatrywane 
wnioski hodowców

Szkolenia
 Bezpłatne warsztaty szkoleniowe dla 
bezrobotnych, organizowane w maju i 
czerwcu 2006r. przez Wojewódzki Urząd 
Pracy w Łodzi:
1. Sieć - nowoczesny kontakt z pracodaw-
cą.
  Celem szkolenia jest zdobycie prak-

tycznych umiejętności wykorzystania 
Internetu do poszukiwania pracy (zasa-
dy związane z poszukiwaniem pracy 
poprzez Internet, strony internetowe 
związane z problemem poszukiwania 
pracy, sposoby poszukiwania informa-
cji o wolnych miejscach pracy,  kanony 
wysyłania aplikacji e-mailem). Terminy 
szkolenia: 23 maja oraz 13 czerwca 
2006 r.

2. Samodzielność w poszukiwaniu pierw-
szej pracy - zajęcia dla bezrobotnych do 27 
r. życia, dotychczas niepracujących (absol-
wentów).
  Celem szkolenia jest nabycie umiejętno-

ści samodzielnego poszukiwania pierw-
szej pracy (określenie praw i obowiąz-
ków bezrobotnego, źródła informacji o 
miejscach pracy, czyli sposoby poszu-
kiwania pracy, zasady przygotowania 
dokumentów aplikacyjnych (CV, list 
motywacyjny, analiza własnych umie-
jętności, predyspozycji zawodowych 
i cech osobowości, autoprezentacja 
jako jedna z form selekcji kandydatów,  
mała przedsiębiorczość jako sposób na 
samozatrudnienie). Termin szkolenia 
30 maja 2006 r.

3.Testy psychologiczne w rekrutacji.
  Celem zajęć będzie ocena własnych 
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zasobów osobowych (testy psycholo-
giczne jako metoda rekrutacji, rodzaje 
testów psychologicznych, przygoto-
wanie do testów, badanie preferencji i 
predyspozycji zawodowych wybranymi 
testami). Termin szkolenia 5 czerwca 
2006 r.

4. Autoprezentacja podczas rozmowy kwa-
lifikacyjnej.
  Celem warsztatów będzie  nabycie 

umiejętności pozytywnej prezentacji 
własnej osoby podczas rozmowy kwa-
lifikacyjnej (autoprezentacja w procesie 
rekrutacji: życiorys, list motywacyjny, 
rozmowa kwalifikacyjna, zasady budo-

wania własnego wizerunku: komunika-
cja werbalna, komunikacja pozawer-
balna, bariery w prezentacji, przygo-
towanie do rozmowy kwalifikacyjnej). 
Terminy warsztatów 29 maja oraz 12 
czerwca 2006 r.

5. Samodzielność na rynku pracy.
  Celem zajęć będzie kształtowanie 

postaw aktywności i samodzielności 
wobec szukania pracy (rynek pracy 
wczoraj i dziś, metody poszukiwania 
pracy,  dokumenty aplikacyjne (życio-
rys, list motywacyjny) jako ważny ele-
ment promocji, autoprezentacja, czyli 
rozmowa kwalifikacyjna jako jedna ze 

strategii selekcji kandydatów. Termin 
szkolenia 6 czerwca 2006 r.

Miejscem wszystkich szkoleń jest Centrum 
Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 
WUP w Łodzi, ul. Wólczańska 49, bud. B,
Zapisy do udziału w warsztatach przyjmo-
wane są w siedzibie
Centrum Informacji i Planowania Kariery 
Zawodowej WUP w Łodzi,
ul. Wólczańska 49, bud. B,
parter, pok. 2 lub 5,
oraz pod nr tel. (0-42) 632-01-12 wew. 154 
lub 157

dok ze str. 5

 Maj, maj jest na ziemi,
 świat, świat się zieleni ...
 W miesiącu maju przypadają ważne święta i rocznice mające 
znaczenie dla Polski, Europy i Świata, o których nie wolno zapo-
mnieć.
1. Ważną rocznicą i świętem narodowym jest 3 maja.
2.  Pamiętamy również o 9 maja 1945 r., kiedy to zakończyła się II 

wojna światowa w Europie, 2 maja wojska radzieckie i polskie 
zdobyły Berlin, a 8 maja feldmarszałek Wilhelm Keitel podpisał 
akt bezwarunkowej kapitulacji.

3.  26 maja obchodzimy uroczyście „Dzień Matki”. W naszej szko-
le zaczęliśmy świętować już 28 kwietnia, wtedy to klasa szó-
sta zaprezentowała na forum szkoły montaż słowno-muzycz-
ny przypominający postacie i wydarzenia z 3 maja 1791 roku 
- dnia uchwalenia Konstytucji. Na sali pojawili się: Stanisław 

Szkoła Podstawowa w Szydłowie

 Niedawno, bo 15 maja, gościła w naszej gminie grupa uczniów 

z Węgier. Na pewno długo będziemy ich wspominać, ponieważ byli 
oni zakwaterowani w okolicach naszej szkoły - na Zofijówce, bawi-
liśmy się z nimi na dyskotekach, przy ognisku i gościliśmy w naszej 
szkole. Zaprezentowaliśmy im naszą miejscowość i oprowadzili-
śmy po szkole. Wielkie zainteresowanie wzbudziła u naszych gości 
pracownia komputerowa. Przy pomocy naszych uczniów zalogo-
wali się i skorzystali z Internetu, wysyłając maile do swoich domów. 
I tu właśnie została pokonana bariera językowa, nasi uczniowie i 
goście wymieni się telefonami i adresami, wzajemnie pokazywali 
sobie strony www. 

 Ciekawość wzbudziła również Izba Wspomnień, dzieci dopyty-
wały się o przeznaczenie niektórych eksponatów, robiły zdjęcia. 
Pięcioro uczniów z naszej szkoły już niedługo, 3 czerwca, wyjedzie 
na wycieczkę do Węgier i spotka się ponownie z osobami, które 
odwiedziły naszą szkołę. Na pewno zaowocuje on ogromnymi 
przeżyciami i nawiązaniem nowych kontaktów.

Opracowała Celina Wojtas

 Zwracamy się z wielką prośbą do wszystkich, którzy 
mogą pomóc nam we wzbogaceniu zasobu rekwizytów, 
które dotychczas zgromadziliśmy w Izbie Wspomnień. Pra-
gnęlibyśmy, by podczas uroczystości z okazji 70 - lecia 
powstania szkoły nasi uczniowie i wszyscy goście, któ-
rzy nas odwiedzą, mogli „przenieść się w czasie” i poznać 
historię Szkoły w Szydłowie oraz realia, w jakich funkcjono-
wała. Planujemy również stworzenie mini - skansenu pod 
hasłem „Dawno, dawno temu na  wsi…”, dlatego prosimy 
o przekazywanie przedmiotów związanych z życiem i pracą 
na wsi. Być może wielkie skarby czekają zakurzone gdzieś 
na strychu. 
 Z góry bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy.

Witamy kolegów i koleżanki z Węgier
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 Uczniowie klas III - V oraz nauczyciele gorąco dziękują Dyrekcji oraz Gronu Pedagogicznemu ze Szkoły Podstawowej im. 
Orła Białego w Lutomiersku za zaproszenie na przepiękną i przebogatą ekspozycję prezentującą Polskę za czasów Mieszka I. 
Była to doskonała lekcja historii, podczas której mogliśmy poznać zwyczaje Słowian, ich kulturę, stroje,  spróbować potraw 
oraz odetchnąć atmosferą słowiańskiej chaty. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem ogromu działań podjętych przez całą spo-
łeczność szkolną. Chylimy czoła i z niecierpliwością czekamy na kolejne zaproszenia.

Małachowski, Hugo Kołłątaj i Jan Dekert. Wszyscy ubrani byli w 
odświętne XVIII - wieczne stroje. Król Stanisław August Ponia-
towski w stroju monarchy złożył przysięgę: 

 „...dopóki sił stanie nie zdradzić Ustawy. I że w polskim kraju
 od krańca po kraniec braterstwo i miłość nigdy nie ustanie.”
 Na zakończenie „szóstaki” przygotowali sprawdzian i przepytali 
swoich widzów z wiedzy, jaką zdobyli podczas uroczystości.
 Brać szkolna spisała się na medal, „las rąk” pojawił się na widow-
ni. Odpowiedzi były poprawne, ale muszę zdradzić tajemnicę tej 
aktywności, przepytujący koledzy przygotowali ściągi i w momen-
cie, gdy padło pytanie, pojawiał się transparent z podpowiedzią. 

Myślę, że była to dobrze przeprowadzona i utrwalona lekcja histo-
rii.
 Można już mówić, że do tradycji, która zapisała się na stałe 
w naszej Gminie, należy wspólne obchodzenie ważnych rocz-
nic i świąt. Delegacja z naszej szkoły z pocztem sztandarowym, 
również i w tym roku, uczestniczyła we mszy świętej i uroczystej 
akademii w Lutomiersku. W domu kultury obejrzeliśmy występy 
naszych kolegów i koleżanek ze szkoły podstawowej z Lutomier-
ska. Przedstawienie bardzo się nam podobało, gratulujemy jego 
wykonawcom.

Szkoła Podstawowa w Kazimierzu

 Dnia 20 maja 2006r. w Szkole Podstawowej im. M. 
Konopnickiej w Kazimierzu odbył się festyn, zorganizo-
wany przez Radę Rodziców, dyrektora szkoły i nauczy-
cieli. Na początku imprezy pani dyrektor Anna Skępska 
powitała wszystkich uczestników i podziękowała sponso-
rom za hojność i zrozumienie potrzeb szkoły. W dalszej 
części uczestnicy festynu podziwiali występy uczniów, 
którzy tańczyli w dwóch grupach wiekowych. Dużym zain-
teresowaniem cieszył się pokaz ,,Z modą przez wieki’’. 
Uczniowie i uczennice niczym zawodowi modele prezen-
towali stroje od czasów starożytnych do współczesnych. 
Dla najmłodszych uczestników festynu przygotowano 
wiele atrakcji: malowanie twarzy, dmuchaną zjeżdżalnię, 
basen z piłkami i kolejkę. Starsze dzieci wzięły udział w 
zawodach sportowych pt.: ,,Turniej rodzin’’. Uczestnicy 
festynu chętnie posilali się potrawami z grilla przygotowa-
nymi według tradycyjnych przepisów i wiejskim chlebem 
ze smalcem. Kosztowali też ciast z domowych wypieków. 
Dużym zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa, w 
której każdy los wygrywał. O godzinie 2000 wylosowa-
no nagrody główne: dwa rowery terenowe, dwa aparaty 
cyfrowe, ponton i żelazko (sponsorzy nagród głównych: T. 
Borkowski - Wójt Gminy Lutomiersk, firma KONSPORT, 
M. P. Wilichowscy, J. P. Kwiecińscy). Podczas trwania 
festynu goście bawili się do późnych godzin wieczornych 
przy muzyce zespołu z Poddębic. Wspólnemu biesiado-
waniu sprzyjała pogoda i przyjazna, miła atmosfera, jaką 
wytworzyli sami uczestnicy festynu. Całkowity dochód z 
imprezy został przeznaczony na potrzeby szkoły w Kazi-
mierzu. 

,,Dzięki przyjaznej dłoni ludzi dobrej woli,
możliwa jest realizacja zamierzonych celów.’’
Dyrektor szkoły, nauczyciele i Rada Rodziców
składają serdeczne podziękowania 
panu Tadeuszowi Borkowskiemu
 - Wójtowi Gminy Lutomiersk
sponsorom i darczyńcom, 
którzy wspomogli szkołę finansowo i materialnie,
przyczyniając się
do organizacji festynu ,,Szkoła dzieciom’’. 

Wspomnienie z festynu ,,Szkoła Dzieciom’’
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Dzień w kraju Mieszka I
wędrówki po historii

sprzed tysiąca lat

 W dniach 8-12 maja, jak co roku, odbył się w naszej szkole 
Festiwal Nauki. Tym razem wysiłkiem całej szkolnej społeczności 
udało nam się przenieść w czasy Mieszka I. Nie było to łatwe! Cof-
nięcie się o1000 lat  każdemu przysporzyłoby trudności. Po kilku 
dniach ciężkiej pracy można było dostrzec, dotknąć, skosztować i 
odczuć efekty. Kto w czasie Festiwalu odwiedził naszą szkołę, ten 
mógł poczuć powiew historii. Przez naszą piastowską izbę przewi-
nęło się wielu gości. Odwiedziły nas między innymi władze gminy, 
goście z Węgier i delegacje z następujących szkół: Gimnazjum im. 
Leszka Czarnego w Lutomiersku, SP w Szydłowie, SP w Kazimie-
rzu i  SP nr 2 Konstantynowie. O tym, co konkretnie działo się 
w murach naszej placówki przeczytacie w poniższych relacjach. 
Przyjemnej lektury!

Tak pracowały klasy II a, b
 Klasy drugie wraz z wychowawczyniami p. J. Dziewierską i p. A. 
Pajor- Tomaszewską uczestniczyły w przygotowaniach do Festi-
walu nauki pt. „ Dzień w kraju Mieszka I”. W tygodniu poprzedza-
jącym festiwal uczniowie poszukiwali w różnorodnych źródłach 
najważniejszych informacji z życia mieszkańców  w czasach sło-
wiańskich. Posłużyły im wybrane książki historyczne, encyklopedie 
wiedzy oraz czasopisma popularno-naukowe.

Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

Gimnazjum w Lutomiersku

 W bieżącym roku szkolnym w gimnazjum do kalendarza imprez 
szkolnych dopisaliśmy dzień poświęcony naszemu wieszczowi - 
Adamowi Mickiewiczowi.
 Chcieliśmy w ten sposób przypomnieć o 150 rocznicy śmierci 
poety, która przypadła na rok 2005.
 Uczniowie wzięli udział w quizie na temat życia i twórczości 
Adama Mickiewicza. Inscenizowali też sceny z wybranych utworów 
Adama Mickiewicza, bądź utwory własne inspirowane twórczością 
wieszcza.
 Najwspanialej zaprezentowali się chłopcy z kl. II c: Adam i 
Tomek Adrianowscy, Bartek Pilarski, Adam Kroll, Adam Gebler, 
Marcin Cierpikowski, Przemek Ciborek, którzy zainscenizowali 
fragmenty „Pana Tadeusza” (narada w zaścianku Dobrzyńskich) 
z iście szlachecką fantazją i brawurą. I w tym miejscu pragniemy 
bardzo podziękować mamom - p. Ewie Pilarskiej i p. Agnieszce 
Adrianowskiej za przygotowanie przepięknych kostiumów dla całej 
siódemki chłopaków.
 Dzięki kontuszom i dobrej grze aktorskiej panów z II c, wszyscy 
uczniowie gimnazjum mogli zobaczyć „prawdziwych szlachciców”, 
takich, jakich nam pokazał wieszcz Adam na kartach „Pana Tade-
usza”.
 Dawid Zenka z kl. II b uwspółcześnił dwa epizody z epopei 
Mickiewicza: zaręczyny Tadeusza i Zosi oraz Rejenta i Telimeny. 
Warto dodać, że nowoczesne wersje mickiewiczowskich bohate-
rów zachowały w utworze Dawida rysy charakterologiczne swych 
XIX-wiecznych pierwowzorów. 
 Klasa III c przygotowała parodię ballady „Świtezianka”. W roli 
Świtezianki wystąpił Radek Wojtas, w roli Strzelca z lasu - Emil 

Czechowicz.
 Trafionym przedsięwzięciem było przedstawienie ballady „Lilije” 
w wykonaniu uczniów z kl. I a. Inscenizacja odbyła się w ponurych, 
piwnicznych sceneriach, oświetlonych jedynie światłem świec i 
lamp naftowych. Za tło muzyczne posłużyła muzyka Wojciecha 
Kilara napisana do filmu „Dracula”.
 Obsada inscenizacji:
Pani - Sylwia Zawadzka, Pan - Joasia Miller, Pustelnik - Marcin 
Janczak, bracia - Emilka Kaszuba i Agnieszka Forysiak, dzieci - 
Marta Piguła i Emilka Serafin, panny - Magda Owczarek i Ewelina 
Adrianowska, chór: Magda Nosko, Krzysztof Wiaderek, Cezary 
Hanc, Wioletta Jasiak, oprawa muzyczna - Konrad Olszyński.
 Uważamy, że dzień poświęcony naszemu wieszczowi - Adamo-
wi Mickiewiczowi przyczynił się do poszerzenia kultury literackiej 
naszych uczniów.
 Pomysłodawcą i realizatorem przedsięwzięcia była p. Janina 
Olszyńska. 

DZIEŃ  MICKIEWICZOWSKI

PODZIĘKOWANIA DLA PANA ZDZISŁAWA WĄSOWSKIEGO ZA PODAROWANIE NASZEJ SZKOLE PIANINA
SKŁADAJĄ GIMNAZJALIŚCI 

PODZIĘKOWANIE
DLA PANI

 MARIOLI MISZTALSKIEJ 
I PANI MARIOLI ZIÓŁKOWSKIEJ 

ZA USZYCIE KOSTIUMÓW 
DLA ZESPOŁU TANECZNEGO
SKŁADAJĄ GIMNAZJALIŚCI
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 Kiedy nadszedł czas festiwalu rozpoczęliśmy pracę w grupach 
dotyczącą następujących treści: życie na wsi za czasów Mieszka I, 
zabawy i gry za czasów Mieszka I- turniej „słowiański”, zabawki z 
dawnych czasów.
 W pierwszym dniu uczniowie poznali postać Mieszka I - pierw-
szego władcy z dynastii Piastów na podstawie przygotowanych 
źródeł historycznych, odczytywali informacje dotyczące życia 
mieszkańców wsi w dawnych czasach słowiańskich, podpatrywali 
pracę starszych kolegów kl. Va, którzy wykonywali makiety grodu 
i podgrodzia (Gniezna i Poznania) oraz zabudowę Biskupina. Na 
zajęciach technicznych konstruowali łuki z przyniesionych patyków 
oraz tarczę z pudełka.
 Kolejny dzień to przygotowania do wielkiego turnieju „ słowiań-
skiego” zorganizowanego dla klas 0-VI przez p. H. Wawrowskiego 
przy współudziale nauczycieli klas drugich. W tym dniu uczniowie z 
przyniesionych worków i sznurka zrobili dla siebie strój „wojownika” 
i pomaszerowali na wielki turniej odbywający się w przepięknym 
plenerze, wśród zieleni ( na podwórku szkolnym). „ Wojowie” poko-
nywali następujące zadania: strzelanie z łuku do tarczy, rzucania 
włócznią na odległość, pokonywania przeszkody w naturalnym oto-
czeniu, przeskok przez tyczkę na wyznaczonej wysokości. Rywali-
zacja między uczniami była zawzięta, a chęć zdobycia zwycięstwa 
przez klasę widoczna była na każdym kroku. Wspólne zabawy 
wyzwalały radość, umiejętność pracy na rzecz grupy, sprzyjały 
pokonywaniu strachu, lęku czy nieśmiałości wśród uczniów. 
Trzeci dzień festiwalu to zdobywanie kolejnych umiejętności, a 
mianowicie wyplatanie ze sznurka warkoczy i łączenie ich w postać 
laleczki. Aby tę umiejętność zdobyć poprosiłyśmy do klasy p. Hele-
nę Kocik (emerytowaną nauczycielkę), która w obecności uczniów 
pokazała kolejne etapy wykonania zabawki ze sznurka, którą była 
nie tylko laleczka, ale wianuszek i kwiaty. Pierwszym odważnym 
krokiem każdego ucznia było własnoręczne wykonanie przepaski 
na głowę dla „ wojownika” oraz wianuszka dla dziewczynki. 
 Kolejne minuty wypełnione były skupieniem uwagi na treści 
spektaklu przedstawionego przez aktorów teatru z Torunia, a 
nawiązującej do czasów Mieszka I i jego następców. Wielkim zain-
teresowaniem cieszyły się rekwizyty użyte do opowiadań (nakrycia 
głowy wojowników, miecze, tarcze, stroje oraz narzędzie do wytła-
czania symbolu na monetach). 
 Dzień zakończył się przygotowywaniem sali do prezentacji 
wytworzonych przez uczniów przedmiotów (łuki i strzały, tarcza, 
laleczki ze sznurka) oraz przyniesionych naturalnych pomocy 
(nasiona zbóż- owies, jęczmień, żyto i pszenica oraz len, orzechy, 
suszone jabłka).   
 Czwartkowy dzień rozpoczął się od prezentacji przygotowa-
nych przez kolegów starszych klas krótkich scenek, przedstawień 
nawiązujących do tak odległych czasów.
Udaliśmy się do klas trzecich, aby obejrzeć przygotowaną przez 
nich krótką prezentację wykonanych prac. Zwiedziliśmy wysta-
wę prac na dolnym korytarzu, która była podsumowaniem pracy 
uczniów całej szkoły. A później gościliśmy w naszej klasie etnogra-
fa z Muzeum Historycznego z Łodzi, który odpowiadał na pytania 
uczniów zainteresowanych jego pracą i dziejami odległej historii.
 Wielkim zaskoczeniem dla etnografa okazała się ciekawość 
dzieci dotycząca kamieni znajdujących się w szkolnym ogródku, a 
przedstawiających jakieś znaki, symbole i liczby. Po przyniesieniu 
niektórych z nich okazało się, iż stanowią one dowód zamieszki-
wania na naszym terenie ludności żydowskiej. Kamienie, które w 
obecnej chwili są drobnymi kawałkami są przykładem zniszczonych 
grobów lub tablic nagrobnych pochowanej ludności żydowskiej.
 Następnie zaproszeni goście p. archeolog, p. etnograf, p. dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Oświaty, dyrektorzy szkół zwiedzając 
poszczególne klasy oglądali i podziwiali nasze prace. Na zakoń-
czenie dnia udaliśmy się do „Chaty Słowiańskiej”, w której smako-
waliśmy dań słowiańskich przygotowanych na podstawie wyczyta-
nych opracowań i źródeł historycznych (kasza pęczak, miód, kieł-
basa, kaszanka, „ podpłomyki” pieczone na blasze oraz do picia 
herbata miętowa, rumianek i kawa zbożowa).
 Piątek stanowił dzień podsumowania tygodniowej wspólnej 

pracy. W tym dniu klasy młodsze spotkały się z artystą ludowym 
naszego terenu - rzeźbiarzem p. M. Rabskim, który nie tylko zapre-
zentował wytwory swojej pracy (drewniane rzeźby), ale narzędzia 
potrzebne do jej wykonywania. 
 Wiemy, że bezpośredni kontakt z historią (nawet tak odległą) 
może stanowić dla uczniów nie tylko źródło poznania przeszłości 
naszego kraju, a stanowi wspaniałą lekcję kształtowania wśród 
nich wartości patriotycznych.
 Wspólna zabawa, zdobywanie wiedzy historycznej, spotkania z 
ciekawymi ludźmi to dopiero przedsmak poznawania historii naszej 
ojczyzny.
                                p. J. Dziewierska i p.  A. Pajor- Tomaszewska 

Uczniowie klas trzecich
- gośćmi MIESZKA I

 Uczniowie klas trzecich - czyli Anine i Renine plemię - przez cały 
tydzień poznawali zwyczaje, kulturę i życie naszych przodków z 
okresu średniowiecza. 
 Dzieci wykonywały stroje wojów, myśliwych i Nimf oraz ozdoby 
i amulety. W tych strojach zaprezentowali się w scence dramowej  
pt.: ”Nimfy i wojowie”. Wczuli się w rolę wojów walczących miecza-
mi oraz myśliwych strzelających z łuków do dzikiej zwierzyny .
Klaudia Skalska odegrała rolę wiedźmy prorokującej pomyślność 
walki i łowów .
 Dziewczynki - Nimfy zatańczyły taniec powitalny na cześć 
powracających zwycięzców i zdobywców.
 Występom towarzyszyła muzyka z czasów słowiańskich . Scen-
ka „Nimfy i wojowie” zachęciła wszystkich do wędrówki w czasy 
Mieszka I.
 Dzieci przez cały tydzień inspirowane przez wychowawczynie 
wyzwalały swoją aktywność intelektualną i twórczą

p. A. Rosiak i p. R. Wyrębska

Klasy IV a, b
 W ramach Festiwalu Nauki pt. „Dzień w kraju Mieszka” kl. IVa i 
IVb pod kierunkiem wychowawców i p. M. Łykowskiej zaprojekto-
wały i wykonały według dostępnych źródeł literatury izbę słowiań-
ską. Prace trwały kilka dni. W tym czasie dzieci zbierały sprzęty, 
naczynia, tkaniny i narzędzia niezbędne do odtworzenia atmosfe-
ry życia Słowian. Ponadto dzieci opracowały plansze zawierają-
ce informacje o potrawach, uprawianych roślinach, hodowanych 
zwierzętach, zwyczajach i obrzędach, wierzeniach, wykonywanych 
zawodach i ochronie środowiska i zaprezentowały  je na wspólnej 
wystawie. Dzieci integrując się opracowały scenariusz powitania 
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gości w progach izby, rolę gospodyni, gospodarza i domowników 
oraz przygotowały potrawy słowiańskie według receptur wyszu-
kanych w literaturze: podpłomyki, polewki, kasze, napoje z ziół, 
wędzone „mięsiwa”, miody z pyłków roślin i inne smakowite jadła
 Dzieci oprowadzając gości po izbie słowiańskiej opowiada-
ły o gościnności, kulturze i życiu Słowian. Opracowały napisy do 
zgromadzonych eksponatów. By oddać atmosferę tamtych cza-
sów uczniowie wykonali z naturalnej tkaniny stroje słowiańskie i 
elementy biżuterii, które zaprezentowali podczas trwania całego 
Festiwalu Nauki.

p. A. Adrianowska, p. I. Grabarczyk i M. Łykowska

Klasa Va 
 Podczas Festiwalu Nauki zajęliśmy się konstruowaniem makiet 
najstarszych grodów na ziemiach polskich. 
 W poniedziałek przypomnieliśmy sobie, jakie miejsca wybiera-
li Słowianie na budowę osad. Okazało się, że najczęściej były to 
tereny na wzgórzach, wyspach, jeziorach, bagnistych terenach lub 
w rozwidleniach rzek. 
 Następnie w 4,5 - osobowych zespołach konstruowaliśmy 
makiety średniowiecznego Gniezna, Poznania, Łęczycy oraz Luto-
mierska. Choć często ponosiła nas fantazja to jednak staraliśmy 
się by nasze prace były wierną kopią oryginału. W tym celu nieoce-
nioną pomocą okazały się dostępne w szkolnej bibliotece pozycje 
z zakresu historii średniowiecznej Polski.
 We wtorek nasze makiety ożyły. W grodach pojawili się wojo-
wie ćwiczący swą tężyznę fizyczną, książęta oraz wyżsi dostojnicy 
duchowni i świeccy, na podgrodziach zaś powstały warsztaty i rze-
mieślnicy przy pracy oraz kupcy na targach i jarmarkach. 
Kolejnego dnia sporządziliśmy mapę pt: „Najstarsze osady na zie-
miach polskich”, posprzątaliśmy salę i przygotowaliśmy wystawę 
naszych prac.
 W czwartek mieliśmy gości. Odwiedzili nas uczniowie z VI 
klasy Szkoły Podstawowej nr 2 w Konstantynowie Łódzkim wraz 
z wychowawczynią, p. Danutą Rogalewicz. Opowiadaliśmy im o 
naszych pracach i dniach nauki w  szkole. Naszych gości najbar-
dziej interesowało dlaczego zajmowaliśmy się akurat średniowie-
czem. Wyjaśniliśmy im, że to właśnie w tych odległych czasach 
powstała osada, która dała początek dzisiejszemu Lutomierskowi.
 W piątek po spotkaniu z ludowym artystą poszliśmy na spacer 
na lutomierskie Koziówki, gdzie jakiś czas temu archeolodzy pro-
wadzili wykopaliska, które ponad wszelką wątpliwość udowodni-
ły, że historia naszej miejscowości liczy ponad tysiąc lat. Tam nad 
Zalewką odpoczywaliśmy po trudach całego tygodnia.

p. M. Pietrzak

Kl. Vb
 W czasie trwania Festiwalu Nauki uczniowie kl. V B zajmowali 
się zagadnieniem muzyki w czasach Mieszka I. Wykonali plakaty 
z informacjami o muzyce w średniowieczu, najważniejszych sło-
wiańskich utworach muzycznych, o instrumentach z tamtego okre-
su. Uczniowie zaprezentowali wystawę wykonanych przez siebie 
instrumentów słowiańskich. Została również sporządzona średnio-
wieczna wersja zapisu nutowego refrenu hymnu naszej szkoły 
„Gniazdo”. Uczniowie przygotowali również stroje dla rodziny sło-
wiańskiej oraz krótką prezentację muzyczno-taneczną

p. G. Chobot

Klasa VI b
 Podczas Festiwalu Nauki przenieśliśmy się do czasów, w których 
żył Mieszko I. Mogliśmy bliżej poznać życie codzienne w tamtych 
czasach, zwyczaje oraz obrzędy tych ludzi. Klasa 6b uczestniczyła 
w zajęciach, gdzie:
· spróbowali swoich sił w pracach jakie były wykonywane na pod-
grodziu: tkali tkaniny, lepili naczynia gliniane, wyrabiali biżuterię, 

projektowali i wykonywali odzienie, wytwarzali narzędzia oraz 
broń;
·  opracowali i przygotowali w formie plakatu mit o powstaniu świa-

ta według wierzeń Słowian;
·  korzystając z dostępnych materiałów zbudowali makiety chat 

słowiańskich;
·  zgromadzili informacje o życiu w czasach Mieszka I i opracowali 

na ich bazie folder;
·  przygotowali inscenizację słowiańskiego obrzędu - „Postrzyży-

ny”;
· korzystając z gościnności innych klas mieliśmy możliwość zoba-
czyć wnętrze chaty słowiańskiej, skosztować potraw (polewka, 
podpłomyki, kwaśnica) oraz sprawdzić swoje siły w dyscyplinach 
sportowych sprzed 100 lat, a także wielu innych zajęciach pozwa-
lających nam bliżej poznać życie naszych przodków.
 Udział nasz w pracach podczas tegorocznego Festiwalu Nauki 
dostarczył nam wiele miłych, a jednocześnie pouczających chwil. 
 Zgodnie stwierdziliśmy, iż chętnie przenieślibyśmy się w tamte 
czasy chociaż na jeden dzień. 
 Uczniowie wraz z wychowawcą Barbarą Świstek

POLAK - WĘGIER,
DWA BRATANKI....

 Odwiedziny młodzieży węgierskiej w naszej gminie, szkole...
Dyrekcje szkół naszej gminy wraz z władzami Gminy Lutomiersk 
miały przyjemność serdecznie powitać zaproszonych gości z 
Węgier w ośrodku rekreacyjnym -Zofiówka w środę, tj. 10 maja 
2006 roku.
 Szkoła Podstawowa w Lutomiersku w osobach dyrektora p. B. 
Świstek, wicedyrektora - p. C. Wasilewskiej oraz opiekuna Samo-
rządu Uczniowskiego i opiekuna Klubu Europejskiego - p. M  
Łykowskiej, a także p. H. Wawrowskiego - nauczyciela wychowa-
nia fizycznego miała przyjemność powitać młodzież i opiekunów w 
strojach słowiańskich w czwartek - 11 maja 2006 r.
 Każdy gość i uczeń naszej szkoły na powitanie został udekoro-
wany dwoma serduszkami z emblematami flag narodowych Polski 
i Węgier.
 Następnie pani Dyrektor oprowadzała gości po naszej szkole 
prezentując efekty wytworów dziecięcych powstałych w ramach 
projektu edukacyjnego „Dzień  w kraju Mieszka I. Wędrówki po 
historii sprzed tysiąca lat.” Młodzież została zapoznana z trady-
cjami, zwyczajami, obrzędami, wierzeniami i zajęciami pierwszych 
Piastów.
 Wszyscy podziwiali makiety grodów i podgrodzi, wykonane 
naczynia z gliny, warsztat tkacki, wykonane instrumenty muzyczne 
(np. gęśle, liry).
 W chacie słowiańskiej degustowano potrawy słowiańskie (pod-
płomyki, polewki, kasze, napary z ziół, miody, zsiadłe mleko, 
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O B W I E S Z C Z E N I E
Wojewody Łódzkiego z dnia 9 maja 2006r.

Wyciąg
z Zarządzenia Nr 56/2006 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 kwietnia 2006r.

w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego
 rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim.

§ 1
Ustala się liczbę radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego w ilości 36.

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia
Liczba radnych wybieranych do Rady Powiatu Pabianickiego oraz rad gmin w Powiecie Pabianickim.

do Rady Powiatu Pabianickiego - 23

Wojewoda Łódzki
(-) Helena Pietraszkiewicz

Gmina Liczba radnych
Dłutów 15
Dobroń 15

Konstantynów Łódzki 15
Ksawerów 15
Lutomiersk 15

Pabianice m. 23
Pabianice 15

wędzone mięsiwa).
 Młodzież uczestniczyła również w olimpiadzie słowiańskiej. 
Każdy mógł sprawdzić się w strzelaniu z łuku, rzutu oszczepem do 
celu, czy w skoku w wzwyż.
 Podczas zajęć integracyjnych młodzież polska i węgierska 
wspólnie tworzyła prace plastyczne na określone tematy. Czas 
ten był miejscem nawiązywania bliższych znajomości za pomocą 
gestów, mimiki, czy znanego wspólnie języka.
Wszystkim działaniom przyglądała się lokalna telewizja TVŁódź 3. 
W spotkaniu uczestniczyły władze gminy - p. T. Borkowski - Wójt 
Gminy oraz p. L. Filipiak- Sekretarz Gminy. 
 Na zakończenie spotkania młodzież dokonała wymiany przygo-
towanych upominków.  
Wieczorem na terenie ośrodka rekreacyjnego w Zofiówce odbyła 
się integracyjna dyskoteka.
 W sobotę, tj. 12 maja 2006 r. młodzież węgierska poznawała 
naszą Małą Ojczyznę pod kierunkiem opiekunów i nauczycieli p. 
M. Łykowskiej i p. A. Grabowicz.
W Szkole Podstawowej w Szydłowie zwiedzano  izbę pamięci i 
oglądano film o Szydłowie.
 Na terenie Lutomierska w Zakładzie Ceramiki p. M. Kozery mło-
dzież zwiedzała ekspozycję ceramiki oraz została obdarowana 
pamiątkami.
 W klasztorze o.o. Salezjanów ks. Dyrektor Z. Malinowski udo-
stępnił do zwiedzania wystawę archeologiczną stanowiącą filię 
Muzeum Etnograficzno- Archeologicznego w Łodzi.
Ksiądz A. Tańcula opowiedział o historii zamku średniowiecznego i 
klasztoru oraz wykonał koncert organowy.
 W Domu Kultury w Lutomiersku odbyło się spotkanie w biblio-
tece, Centrum Informacji oraz krótka prezentacja Orkiestry Dętej 
istniejącej przy Domu Kultury.
 Po południu odbyły się rozgrywki sportowe w Szkole Podsta-
wowej w Kazimierzu. Opiekunem młodzieży ze SP w Lutomiersku 
była p. I. Lichańska.

 Wieczorne spotkanie przy ognisku umilił grą na akordeonie p. G. 
Chobot- nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Lutomiersku.  
 W niedzielę wieczorem, tj. 14 maja 2006 r. Dyrekcje szkół z 
terenu naszej gminy wraz z władzami podziękowały młodzieży i 
wychowawcom z Węgier za wspólnie spędzony czas.

p. M. Łykowska i p. C. Wasilewska

Międzynarodowy
Konkurs Matematyczny

 „Kangur Europejski 2006”
 16 marca 2006 roku odbył się Konkurs Matematyczny „Kangur 
Europejski 2006”. Wzięło w nim udział z rejonu łódzkiego 13814 
uczniów. Z naszej szkoły wystartowało 31 młodych matematyków. 
Najlepsze miejsca to laureaci, drugiej miejsca określane są jako 
bardzo dobry wynik, trzecie miejsca to wyróżnienia. Z naszej szko-
ły uczniowie otrzymali 8 wyróżnień.
·  w kategorii Maluch /uczniowie kl. III-IV/ jedno wyróżnienie, które 

otrzymał 
Jarosław Kuszcz z kl. IV B zdobył 103,75 p.
·  w kategorii Beniamin /uczniowie kl. V-VI/ siedem wyróżnień, 

które otrzymali : 
Adam Chobot z kl. V B zdobył 113,75 p.
Małgorzata Kacprzak z kl. V B zdobyła 111,25 p. 
Aleksandra Nowicka z kl. V A zdobyła 95,75 p.
Adam Mindrow z kl. V A zdobył 90,75 p.
Patrycja Pakuła z kl. V A zdobyła 90,00 p.
Beata Łopatecka z kl. V B zdobyła 88,50 p.
Justyna Plesińska z kl. V A zdobyła 88,50 p.

W Y R Ó Ż N I O N Y M
S E R D E C Z N I E   G R A T U L U J E M Y !

 Z klas trzecich najlepiej wypadła Karolina Cyrulska z kl. III A , 
która zdobyła 71 p., a z klas VI Magdalena Rosińska z kl. VI B, 
która zdobyła 77,50 p.
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Rada i Wójt Gminy Lutomiersk
serdecznie zapraszają na

Dni Lutomierska
które odbędą się

2, 3, 4 czerwca 2006r.
na terenie stadionu Klubu Sportowego „Sokół” w Lutomiersku.

**************************************************************************
W programie Dni Lutomierska:

2 czerwca 2006r (Piątek) „Dzień Dziecka”
  830 Msza Święta w Kościele Parafialnym w Lutomiersku
1000 Uroczyste powitanie
 - Turniej Powiatowy Gimnazjum w Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy Lutomiersk
 - Gry i zabawy dla dzieci i młodzieży
 - Spektakl z konkursami w wykonaniu aktorów Teatru „Piccolo”
 - Wręczenie nagród

3 czerwca 2006r. (Sobota) „Koncert Dzieci-Rodzicom”
1000 Turniej Seniorów w Piłce Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Lutomiersk 
1600  Koncert „Dzieci – Rodzicom”  dzieci i młodzieży Szkół Podstawowych w Szydłowie, Kazimie-

rzu i Lutomiersku oraz Gimnazjum w Lutomiersku
1900 Zabawa Taneczna z Zespołem „TOP DUO”

4 czerwca 2006 r. (Niedziela)
1500  Uroczyste powitanie oraz wręczenie nagród w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczące-

go Rady Gminy Lutomiersk
1530 Występ Orkiestry Dętej GOK w Lutomiersku
1600 Występ Zespołu Folklorystycznego „SZYCHA”
1630 Koncert Zespołu “DE FOBIA”
1700 Występ BIG BANDU z Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku
1730 Pokazy Tańca Nowoczesnego Młodzieży z GOK Lutomiersk
1800 Koncert Zespołu  „LEFTLESS FREE ”
1845 Koncert Zespołu “DE FOBIA”
1915 Koncert Zespołu „HIT MACHINE”
2000 Pokazy Tańczacych Ogni „FIRE SHOW”
2030 Koncert Zespołu „TOP ONE”
2145 Pokazy Tańczacych Ogni „FIRE SHOW”
2200 Zabawa Taneczna z Zespołem „PIRAMID”

Ponadto: - wesołe miasteczko dla dzieci, dmuchane zamki, karuzele zjeżdżalnie
 - czterokołowce, gokarty, paintball, strzelnica i wiele innych
 - ogródki piwne i punkty gastronomiczne

Zapraszamy


