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BEZPŁATNY

W dniu 23 kwietnia 2007r. 
w sali  USC  Urzędu  Gminy 
Lutomiersk obyła się VIII Sesja 
Rady gminy Lutomiersk. W se-
sji  uczestniczyło  14  radnych, 
sołtysi oraz mieszkańcy Gminy 
Lutomiersk.  Przewodniczący 
Rady Gminy Lutomiersk - Pan 
Tadeusz  Rychlik  -  otworzył 
sesje i stwierdził jej prawomoc-
ność na podstawie listy obecno-
ści radnych. 
Po przyjęciu porządku obrad 

i  protokołu  z  poprzedniego 
posiedzenia  radni  przystąpili 
do realizacji punktów  informa-
cyjnych.  Pierwszą  informację 
tj. informację  z  działalności 
Wójta  Gminy  w  okresie  mię-
dzysesyjnym - przedstawił Pan 
Wójt.  Następnie  Pan  Robert 
Krawczyk - Komendant Poste-
runku  Policji  w  Konstantyno-
wie Łódzkim oraz Pan Tomasz 
Staręga - Kierownik Posterunku 
Policji w Lutomiersku przedsta-
wili informację o stanie bezpie-
czeństwa i porządku publiczne-
go na  terenie gminy.  Informa-
cje  na  temat  funkcjonowania 
oświaty w gminie przedstawiła 
Pani  Agnieszka  Kiedrzyńska 

– Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Oświaty w Lutomiersku. 
Następnie radni przystąpili do 

najważniejszego punktu sesji, 
mianowicie do udzielenia Wój-
towi Gminy Lutomiersk absolu-
torium z wykonania budżetu za 
rok 2006. W pierwszej kolejności 
radni rozpatrzyli sprawozdanie z 
realizacji budżetu za rok ubiegły. 
Sprawozdanie w imieniu Wójta 
Gminy omówiła Pani Skarbnik. 
Warto  podkreślić,  iż  pierwszy 
raz od pięciu lat wypracowano 
nadwyżkę  budżetu.  Sprawo-
zdanie  nie  wywołało  dyskusji 
wśród radnych, gdyż szczegó-
łowo  omówione  zostało  pod-
czas posiedzeń stałych Komisji 
Rady Gminy Lutomiersk, które 
odbyły się w miesiącu marcu br. 
Po  omówieniu  sprawozdania 
Przewodniczący  Rady Gminy 
odczytał  opinie RIO na  temat 
sprawozdania  z wykonania 
budżetu za rok ubiegły. Następ-
nie poprosił przewodniczących 
stałych komisji o przedstawie-
nie opinii komisji na temat w/w 
sprawozdania. Wszystkie komi-
sje  zaopiniowały  pozytywnie 
sprawozdanie. Zgodnie z pro-

cedurą udzielenia absolutorium 
Przewodniczący Komisji Rewi-
zyjnej Rady Gminy Lutomiersk 
odczytał wniosek o udzielenie 
Wójtowi  Gminy  Lutomiersk 
absolutorium z wykonania bud-
żetu  za  rok  ubiegły.  Następ-
nie  odczytano  uchwałę  RIO 
na  temat  tego  wniosku.  RIO 
nie zgłosiła zastrzeżeń do w/w 
wniosku. W dalszej kolejności 
Przewodniczący  przedstawił 
zasady  głosowania  w  spra-
wie  udzielenia  absolutorium. 
Uchwała w sprawie udzielenia 
Wójtowi  apsolutorium  podej-
mowana  jest  przez  radnych 
bezwzględną  większością 
głosów ustawowego składu ra-
dy,  co oznacza,  że  minimum 
8 radnych musiało zagłosować 
za  udzieleniem  absolutorium. 
W wyniku  przeprowadzonego 
glosowania radni  jednogłośnie 
udzielili Wójtowi Gminy absolu-
torium.
W dalszej części sesji  radni 

podjęli  następujące  uchwały: 
w  sprawie  zmian  w  budżecie 
gminy Lutomiersk na rok 2007; 
w sprawie zmian w Statucie Gmi-
ny Lutomiersk, w sprawie okre-

SESJA ABSOLUTORYJNA

ślenia zasad i trybu przeprowa-
dzenia konsultacji z mieszkań-
cami  w  celu  wyrażenia  opinii 
na  temat  projektów  Statutów 
Sołectw oraz w sprawie wystą-
pienia do Rady Miejskiej Kon-
stantynowa Łódzkiego o wyra-
żenie opinii w sprawie zmiany 
granic Gminy Lutomiersk. 
Tradycyjnie  sesję  zamknął 

punkt dotyczący wolnych wnio-
sków, interpelacji i zapytań.

Non omnis moriar –
To co we mnie niezniszczalne,
Teraz staje twarzą w twarz z Tym, który Jest!
Jan Paweł II Tryptyk rzymski

To już druga rocznica odkąd nasz Papież „odszedł do domu 
Ojca”. 2 kwietnia br. podczas mszy św. modliliśmy się o Jego 
oficjalne wyniesienie na ołtarze. Po mszy uczniowie klas trze-
cich gimnazjum zaprezentowali koncert dla śp. Jana Pawła 
II. Na program złożyły się fragmenty „Tryptyku rzymskiego” 
Jana Pawła II, „Hymn o Miłości” św. Pawła, Modlitwa Pańska 
śpiewana po łacinie oraz pieśni wspólnoty modlitewnej Teize.

Rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II
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  Również 3 maja uroczystego Św. Floriana obchodzili strażacy 
z Parafii Mikołajewice. Jednostki z tej parafii gościła OSP Wygoda 
Mikołajewska.
  W dniu 04 maja strażacy całej gminy uczestniczyli w uroczystej 
Mszy Św. w Klasztorze Salezjanów w Lutomiersku.
  Natomiast 5 maja w intencyjnej Mszy Świętej, którą celebrował 
Ksiądz Proboszcz Parafii Lutomiersk Marek Kowalski Kapelan 
Strażaków uczestniczyli zaproszeni goście  i druhowie OSP Bech-
cice, Czołczyn i Lutomiersk. Gospodarzem święta była OSP Luto-
miersk.

  To ważne dla Polaków święto w tym roku było w gimnazjum 
uroczystością otwartą. Po mszy św. do szkoły przybyli zaproszeni 
goście: ks. kan. Franciszek Jaciubek, ks. Marek Kowalski - pro-
boszcz parafii Lutomiersk, wójt p. Tadeusz Borkowski i przedstawi-
ciele władz samorządowych, poczty sztandarowe szkół podstawo-
wych gminy Lutomiersk, żołnierze – kombatanci II wojny światowej. 
Gimnazjaliści z klas pierwszych i drugich przygotowali przedsta-
wienie, którego myślą przewodnią były słowa Ursyna Niemcewicza 
„...niech miłość własną, kraju miłości poświęcą”. Podczas spekta-
klu cytowane były fragmenty oryginalnego tekstu pierwszej w „Naj-
jaśniejszej Rzeczpospolitej” najważniejszej, nowoczesnej Ustawy 
Zasadniczej datowanej dnia 3 Maja 1791.
  Uroczystość  przygotowały:  p.  Krystyna Wdówka,  p.  Janka 
Olszyńska, p. Aneta Szadziewicz.

KONSTYTYCJA 3 MAJA

DNI STRAŻAKA 2007
  Obchody Dnia Strażaka w naszej gminie rozpoczęły się w dniu 
3 maja w Parafii Kazimierz, w której uczestniczyło 11 jednostek 
OSP i zaproszeni goście. Podczas uroczystej Mszy Św. w koście-
le parafialnym poświęcony został nowy sztandar dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kazimierzu. Dalsza część uroczystości obyła 
się na placu przed remizą OSP. Członek Prezydium Zarządu Woje-
wódzkiego Związku OSP RP w Łodzi, Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku OSP RP w Pabianicach druh Mieczysław 
Serwa odczytał Akt Nadania Sztandaru dla OSP w Kazimierzu. 
Nowy sztandar odznaczony został Złotym Medalem za Zasługi dla 
Pożarnictwa i wręczony prezesowi jednostki druhowi Tadeuszowi 
Borkowskiemu.
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  W dniu 6 maja OSP Mianów gościła jednostki z Parafii Kałów. 
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w kościele tejże parafii.
W uroczystych zbiórkach, które odbyły się w w/w terminach uczest-
niczyli zaproszeni goście, członkowie Prezydium Zarządu Oddzia-
łu Wojewódzkiego, Powiatowego i Gminnego Związku OSP RP 
a także przedstawiciele władz samorządowych. Podczas uroczy-
stości zasłużonym druhom strażakom wręczone zostały Medale 
za Zasługi dla Pożarnictwa, odznaki Strażak Wzorowy oraz odzna-
ki za Wysługę lat w OSP. 

  Do druhów strażaków kierowane były słowa podziękowania, 
uznania  za  pełną  poświęcenia  służbę,  działalność  społeczną 
wobec drugiego człowieka i Ojczyzny oraz 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 coraz bardziej powiększająca swój 
skład i umiejętności.

  W dniu 4 maja br. odbyły się uroczystości powiatowe obchodów 
Św. Floriana w Pabianicach. Mszę Św. celebrował ksiądz Rzep-
kowski Kapelan Powiatowy Strażaków Proboszcz Parafii Dzielnicy 
Bugaj.
  W uroczystości powiatowej Św. Floriana gminę naszą reprezen-
towały delegacje druhów z OSP Lutomiersk i Bechcice.
  Podsumowaniem  uroczystości  Św.  Floriana  -  Dni  Strażaka 
będzie VIII Powiatowa Majówka Strażacka, podczas której nastąpi 
przekazanie Wójtowi naszej Gminy przechodniego Topora Stra-
żackiego. Majówka odbędzie się w dniu 26 maja br. na stadionie 
Klubu Sportowego „SOKÓŁ”.

dok na str. 4
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Przedstawiamy program uroczystości:
godz. 15.00 - 15.50  -  Zbiórka  jednostek  OSP  przed  Urzędem 
Gminy, a Gości na Stadionie KS „ Sokół” w Lutomiersku,
godz. 15.50 - 16.00  - Przemarsz Jednostek OSP ulicami Lutomier-
ska na miejsce, uroczystości - Stadion KS „Sokół” w Lutomiersku,
godz. 16.00 - 16.30  - Msza Święta,
godz. 16.30 - 17.30  - Raport Komendanta Uroczystości, podniesie-
nie flagi państwowej, powitanie przybyłych Gości i Druhów,   przeka-
zanie symbolu Powiatowych Majówek Strażackich - „Strażackiego 
Toporka”, wręczenie odznaczeń,
godz. 17.30 - 19.30  - Program artystyczny,
godz. 19.30  - Zabawa taneczna

1.  Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi wystąpiono z wnioskiem 
o umorzenie pożyczki zaciągniętej na budowę odcinka 
sieci wodociągowej Kazimierz – Babice. Kwota umo-
rzenia w wys. 6.824,00 zł zostanie przeznaczona na 
wymianę wrót garażowych stalowych na wrota garażo-
we docieplane w budynku OSP w Kazimierzu.

2.  Zakończono „Modernizację Gminnego Ośrodka Kultury 
w Lutomiersku” o wartości 126.639,00 zł. Środki finan-
sowe w wys. 83.036,00 zł pochodzą z Sektorowego 
Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i moderni-
zacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów 
wiejskich 2004-2006.

Inwestycje w gminie

  17 kwietnia 2007 r. w Urzędzie Gminy Lutomiersk gościliśmy dzieci z klas 
trzecich ze Szkoły Podstawowej w Lutomiersku. Dwie grupy dzieci prowadzone 
przez p. Joannę Dziewierską i p. Alicję Pajor-Tomaszewską uczestniczyły w lekcji 
wychowania obywatelskiego i wiedzy o społeczeństwie z udziałem pracowników 
samorządowych. Dzieci mogły dowiedzieć się o pracy urzędu, zadaniach samo-
rządu gminnego, mogły również wstępnie poznać organizację gminy i jednostek 
samorządowych. Gościł je również Pan Wójt Gminy Lutomiersk - Tadeusz Bor-
kowski, który bezpośrednio odpowiadał na zadawane przez dzieci pytania. Poni-
żej przedstawiamy krótką fotorelację.

cd. ze str. 3
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1.  Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy na „Przebu-
dowę nawierzchni odcinka ul. Zielonej w Lutomiersku”.

2.  Przystąpiono do uprzątnięcia  terenu działki gminnej 
po byłej targowicy w Lutomiersku przy ul. Zielonej.

3.  Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicz-
nych (bez obcinania krawędzi).

4.  Zakupiono  20  szt.  kręgów  betonowych  o  średnicy 
500mm na naprawy interwencyjne przepustów drogo-
wych.

5.  Rozpoczęły się prace budowlane przy realizacji inwesty-
cji pn.: „Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 372311 
Kazimierz - Babice gm. Lutomiersk” współfinansowanej 
w 75 % ze środków Unii Europejskiej realizowanego 
przez Gminę Lutomiersk w ramach Priorytetu 3. Działanie 
3.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego. Wartość całego zadania stanowi kwota 
brutto 463.571,44 zł z czego środki Funduszu stano-
wią kwotę 347.678,58 zł, współfinanowanie ze środków 
budżetu państwa stanowi kwota 46.357,14 zł, a środki 
Gminy Lutomiersk wynoszą 69.535,72 zł. Zakończenie 
remontu planowane jest w miesiącu czerwcu br. 

Targowisko gminne
zmieni lokalizację!

Dzień 15 maja 2007r. był ostatnim dniem składania wniosków o przy-
znanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych. Po tym terminie 
można jeszcze składać wnioski przez następnych 25 dni, jednak będą 
stosowane potrącenia w wysokości 1 % za każdy dzień zwłoki.

Corocznym zwyczajem Urząd Gminy Lutomiersk oraz Gminne Cen-
trum Informacji udzielało wszelkiej pomocy mieszkańcom gminy przy 
wypełnianiu w/w wniosków. Należy podkreślić, iż Gmina Lutomiersk jako 
jedyna w Powiecie Pabianickim wspierała swoich mieszkańców w tym 
zakresie a działania te prowadzone były bezpłatnie.

Płatności obszarowe w 2007r.

W zakresie dróg

Podczas IX Sesji Rady Powiatu Pabianickiego z inicjatywy rad-
nego powiatowego z gminy Lutomiersk Pana Roberta Rządzińskie-
go omawiano sprawę funkcjonowania targowiska w Lutomiersku 
w aspekcie podejmowania interwencji przez policję dotyczących 
targowiska oraz warunków sanitarnych do prowadzenia handlu. 
Kontrola sanitarna targowiska przeprowadzona przez Pabianicki 
Sanepid zakończyła się ukaraniem mandatem karnym w wyso-
kości 150zł. mieszkańca Lutomierska handlującego na targowi-
sku. Cieszy, że radny powiatowy z naszej gminy podnosi do rangi 
powiatowej funkcjonowanie targowiska w Lutomiersku, ale należy 
podkreślić, że sprawa targowisk i hal targowych należy do zadań 
własnych gminy. Powiat wykonuje określone ustawami zadania 
publiczne o charakterze ponadgminnym. W naszej gminie dużym 
problemem jest niezadowalający stan dróg powiatowych.
Problem  funkcjonowania  targowiska w centrum Lutomierska 

i wszelkich z  tym związnych niedogodności  jest znany Wójtowi 
Gminy Lutomiersk  i Radzie Gminy Lutomiersk  już od wielu  lat. 
Rozwiązaniem tego problemu będzie przeniesienie działalności 
targowej z centrum Lutomierska do innego niekolizyjnego, dogod-
nego miejsca na terenie Lutomierska. W tym roku takie rozwiąza-
nie zyskało akceptację Radnych Gminy Lutomiersk. 
W budżecie Gminy Lutomiersk na 2007 rok zaplanowano środ-

ki finansowe mające na celu umożliwienie organizacji targowiska 
gminnego na  terenie byłej  targowicy gminnej  przy ul. Zielonej 
w Lutomiersku. Dla umożliwienia dobrego dojazdu do terenu targo-
wiska zaplanowano przebudowę odcinka ul. Zielonej w Lutomier-
sku polegającą na położeniu dywanika asfaltowego oraz ułożeniu 
chodnika. Kolejnym etapem będzie przebudowanie  targowiska 
gminnego na działce przy ul. Zielonej w Lutomiersku. 
Zrealizowanie obydwu zadań umożliwi przeniesienie cotygodnio-

wych targów z centrum miejscowości na teren targowicy gminnej. 
Nastąpi to w IV kwartale 2007r.

  Z końcem roku 2007 r. wygasa ważność książeczkowych dowo-
dów osobistych. W związku z tym od 1 stycznia 2008 r. dowody 
osobiste wydane przed 1 stycznia 2001 r. nie będą już mogły być 
używane przez obywateli polskich. Oznacza to, że posiadacz takie-
go dowodu nie będzie mógł posługiwać się nim w placówkach służ-
by zdrowia, bankach, zakładach ubezpieczeń społecznych, kasie 
rolniczego ubezpieczenia społecznego, urzędach skarbowych itd. 
  Każdy  zatem niezależnie  od wieku  kto  posługuje  się  obec-
nie książkowym dowodem osobistym zobowiązany jest do  jego 
wymiany w roku 2007. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji ostrzega, że nie przewiduje przedłużenia ważności tych 
dowodów. 
  Obecnie  termin oczekiwania na wydanie dowodu osobistego 
wynosi przeciętnie od 6 do 8 tygodni. W związku z tym wniosek 
o wydanie nowego dowodu należy złożyć najpóźniej do końca 
listopada br. Nie ma technicznej możliwości aby w przypadkach 
dużej ilości osób zainteresowanych, zwiększyć ilość stanowisk dla 
wydawania dowodów osobistych. Kolejki, które utworzą się przy 
końcu terminu mogą doprowadzić do tego, iż bez winy urzędu ter-
min do złożenia wniosku zostanie wyznaczony na rok 2008 kiedy 
to może być zwiększona opłata za wydanie dowodu osobistego 
a osoba zmuszona będzie posługiwać się nieważnym książeczko-
wym dowodem osobistym.
  Przypominamy, iż wniosek o wydanie dowodu osobistego należy 
złożyć osobiście a także osobiście odebrać należy nowy dowód.

OSTATNI ROK OBOWIĄZKOWEJ
WYMIANY DOWODÓW OSOBISTYCH
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Wójt Gminy Lutomiersk
zaprasza

MIESZKAŃCÓW GMINY L U T O M I E R S K
na badania w ramach programu badań profilaktycznych, sfinansowane przez

ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

organizowane przez ZZOZ „Profilaktyka Diagnostyka Leczenie” - Poznań

M A M M O G R A F I A 
bezpłatnie dla Pań w wieku 50 – 69 lat (rocznikowo)

jeżeli w roku 2006 (w ramach Programu Profilaktycznego)
otrzymały wskazania do wykonania powtórnych

badań po upływie 12 miesięcy oraz dla kobiet z tego samego przedziału wiekowego,
które nie wykonały badania w ciągu ostatnich 2 lat lub wykonują badanie po raz pierwszy. 

Na badania należy zgłosić się z Dowodem Osobistym
i wynikiem (zdjęcia i opis) ostatniego badania mammograficznego.

J A S K R A
bezpłatnie dla Pań i Panów od 35 roku życia

z wyłączeniem osób leczonych na jaskrę i badanych bezpłatnie
w ciągu ostatnich 24 miesięcy w programie profilaktyki jaskry

Badania przeprowadzone zostaną w ambulansie medycznym

w dniu 4 czerwca 2007 r. (poniedziałek)
w godzinach: 8:30 – 13:00 i 14:00 – 19:00

na pl. Jana Pawła II przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Lutomiersku

Zapisy telefoniczne (niezbędne podanie numeru PESEL)
w godz. 8.00-16.00, od dnia 21 maja 2007 r.
pod bezpłatnym numerem: 0 800 101 201

Dla osób, które nie zdążą się zapisać telefonicznie istnieje możliwość rejestracji
w dniu badania w ambulansie (o ile będą wolne miejsca na liście). 

Dla osób nie spełniających kryteriów badań bezpłatnych: 
mammografia – 70 zł, jaskra I etap – 40 zł, II etap – 50 zł

Badania przeprowadza “ZZOZ Profilaktyka Diagnostyka Leczenie”  61-361 Poznań  ul. Starołęcka 38
P F I Z E R   O P H T H A L M I C S – partnerem badań profilaktyki jaskry



Strona � WIADOMOŚCILUTOMIERSKIE

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU LOKALNEGO

MAJ 2007

Podziękowanie
Mieszkańcy ulicy Sienkiewicza w Kazimierzu prag-

ną podziękować uczniom klasy IV i V oraz opiekunowi 
p. Mirosławie Śmiałkowskiej za wykonanie prac porząd-
kowych wzdłuż ulicy Sienkiewicza przed świętami Wiel-
kiejnocy.

Wdzięczni Mieszkańcy.

Międzyszkolny konkurs
języka angielskiego

Dnia 9 maja 2007 r. w szkole w Kazimierzu odbyła się kolejna 
edycja międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego przygoto-
wana przez p. Justynę Jasińską – nauczyciela języka angielskiego 
i p. Annę Makowską. Oprócz gospodarzy w konkursie udział wzięli 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 i nr 5 w Konstantynowie 
Łódzkim oraz uczniowie ze szkoły w Szydłowie. Uczestnicy przy-
byli na konkurs pod opieką nauczycieli języka angielskiego. Cel 
konkursu stanowiło sprawdzenie wiadomości i umiejętności z za-
kresu gramatyki i leksykologii języka angielskiego oraz wiadomości 
o Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. 

Laureaci konkursu:
I miejsce – Marta Bryl – SP Kazimierz
II miejsce – Ewa Karpińska – SP nr 5 Konstantynów Łódzki
III miejsce – Przemysław Lefik  – SP Kazimierz
IV miejsce – Patrycja Materowicz – SP Kazimierz

IV Międzyszkolny
Konkurs Plastyczny

Dnia 14 maja 2007 r. rozstrzygnięto IV edycję międzyszkolnego 
konkursu plastycznego pt.: ,,Moje wędrówki po Europie. Państwa 
Unii Europejskiej’’. W organizowanym cyklicznie przez nauczycie-
li - Agatę Wiśniewską i Monikę Głodny konkursie oprócz uczniów 

Szkoa Podstawowa w Kazimierzu

  W dniach 7 – 11 maja 2007r. w Naszej Gminie przebywali po 
raz kolejny goście z Węgier. Węgierska wizyta była zaplanowa-
na wcześniej i uzgodniona podczas rozmów pomiędzy władzami 
zaprzyjaźnionych gmin w lutym br. Delegacja węgierska składa-
jąca się z 33 uczniów, dwóch opiekunek oraz dwóch kierowców 
została  zakwaterowana w Szkole Podstawowej w Kazimierzu 
w sali gimnastycznej. Nasi goście mogli korzystać także z zaple-
cza socjalnego, siłowni i boisk szkolnych. Program wizyty składał 
się z wycieczki do stolicy województwa, zwiedzania Manufaktury, 
dużą atrakcja była dla naszych gości była wizyta w nowo utworzo-
nym Dino Parku w Kołacinku niedaleko Brzezin. Celem wizyty była 
zintegrowanie dzieci i młodzieży podczas wspólnych zajęć prze-
prowadzonych w Gimnazjum w Lutomiersku oraz Szkole Podsta-
wowej w Lutomiersku i Kazimierzu. Wspólne lekcje, zabawy, rywa-
lizacja sportowa i dyskoteka pozwoliły dzieciom zaprzyjaźnionych 
gmina na lepsze poznanie.
  Dodatkowe informacje o wspólnych zajęciach w naszych szko-
łach zamieszczamy w dalszej części gazety.

Wizyta węgierskich uczniów w Gminie Lutomiersk

ze szkoły w Kazimierzu udział wzięli uczniowie ze szkół w Kon-
stantynowie Łódzkim. Uczestnicy konkursu przedstawiali wybra-
ne państwo wchodzące w skład Unii Europejskiej, uwzględniając 
ludzi, tradycje, zwyczaje i kulturę. Cel konkursu stanowiło rozwi-
janie aktywności plastycznej oraz poszerzanie wiedzy uczniów 
na temat Unii Europejskiej i państw członkowskich.

Laureaci konkursu:
 Nagroda dyrektora szkoły w Kazimierzu p. Anny Skępskiej,– 
Aleksandra Maurer SP nr 5 Konstantynów Łódzki
I miejsce – Karolina Dzięcioł SP nr 5 Konstantynów Łódzki
I miejsce – Justyna Karwacka SP Kazimierz
II miejsce – Magdalena Górniak SP nr 5 Konstantynów Łódzki
II miejsce – Aleksandra Paciuch SP nr 2 Konstantynów Łódzki
III miejsce – Julian Paczkowski SP Kazimierz
III miejsce – Maria Marszałek SP Kazimierz
III miejsce – Dawid Augustyniak SP nr 2 Konstantynów Łódzki



Strona � WIADOMOŚCILUTOMIERSKIE

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU LOKALNEGO

MAJ 2007

12 maja 2007r. odbył się w Szkole Podstawowej im. M. Konop-
nickiej po raz szósty festyn, zorganizowany przez Radę Rodziców, 
dyrektora szkoły i nauczycieli. 
Na  początku  imprezy  pani  dyrektor Anna  Skępska  powitała 

wszystkich uczestników i podziękowała sponsorom za hojność i zro-
zumienie potrzeb szkoły. W dalszej części uczestnicy festynu podzi-
wiali występy uczniów klas I-III, którzy poprzez wiersze i rymowanki 
przypominali nam jak chronić przyrodę. Następnie odbył się konkurs 
historyczny. Drużyny składające się z uczniów, rodziców i nauczy-
cieli wykazywały się wiedzą na temat Kazimierza oraz historii Polski. 
Dla najmłodszych uczestników festynu przygotowano wiele atrakcji: 
dmuchaną zjeżdżalnię, skocznię, karuzelę. Starsze dzieci wzięły 
udział w zawodach sportowych pt.: ,,Turniej rodzin’’. 
Uczestnicy festynu chętnie posilali się potrawami z grilla przygoto-

wanymi według tradycyjnych przepisów i wiejskim chlebem ze smal-
cem. Kosztowali też ciast z domowych wypieków. Dużym zaintere-
sowaniem cieszyła się loteria fantowa, w której każdy los wygrywał. 
O godzinie 19.30 wylosowano nagrody główne ufundowane przez: 
p. M. Majewskiego ,,Konsport’’-  rower górski, p.T. Borkowskiego 
– Wójta Gminy Lutomiersk aparat cyfrowy, p. M. P. Wilichowskich 
sklep spożywczy ,,Radość’’- kuchenka mikrofalowa, p. M. P. Ozimek 
- odtwarzacz DVD, p. Z.W. Pintera - producenta mebli - komplet foteli. 
Podczas trwania festynu goście bawili się do późnych godzin wie-

czornych przy muzyce zespołu Brother’s z Poddębic. Wspólnemu 
biesiadowaniu sprzyjała przyjazna, miła atmosfera, jaką wytworzyli 
uczestnicy festynu. 
Całkowity dochód z  imprezy został przeznaczony na potrzeby 

szkoły w Kazimierzu.

Obchody II rocznicy śmierci
Jana Pawła II

Dniu 2 kwietnia 2007  r. w szkole w Kazimierzu odbył 
się uroczysty apel poświęcony II rocznicy śmierci Papie-
ża Jana Pawła II. Uczniowie klasy III pod kierunkiem p. 
Ireny Białeckiej – nauczyciela religii zaprezentowali mon-
taż słowno – muzyczny poświęcony pamięci papieża, który 
jest dla uczniów wielkim autorytetem moralnym, człowie-
kiem kochającym Boga i ludzi.

Dnia 10 maja 2007 r. uczniowie ze szkoły Podstawowej w 
Kazimierzu wraz z opiekunami – A. Wiśniewską, B. Kacprzak 
i M. Głodny pojechali na wycieczkę pod hasłem ,,Zwiedzamy 
najpiękniejsze miejsca  naszego województwa’’.  Uczniowie 
spacerowali szlakami Nadwarciańskiego Parku Narodowego, 
udali się do Rezerwatu Węże, następnie dzielnie maszerowali 
przez podziemne korytarze i wchodzili do jaskiń. Wspięli się 
na górę Zelce skąd podziwiali budzącą się do życia przyrodę. 
Następnie odwiedzili jedno z najstarszych miast Polski – Wie-
luń. Poznali funkcje morów obronnych i baszt znajdujących się 
w tym mieście. Podziwiali również ruiny gotyckiej kolegiaty oraz 
odwiedzili kościół Bożego Ciała. Nie zabrakło czasu na odwie-
dzenie restauracji ze smacznymi posiłkami i zakup pamiątek. 
Wieczorem zadowoleni uczniowie wrócili do Kazimierza.

  W dniach 9 i 10 maja br. gościliśmy w gimnazjum grupę ucz-
niów z Węgier. 9 maja młodzież węgierska pod opieką p. Beaty 
Zielińskiej udała się na wycieczkę do Dinoparku w miejscowości 

Kołacinek. Dzieci z zainteresowaniem oglądały naturalnej wiel-
kości makiety dinozaurów. Dużo  radości sprawiła  im  też zaba-
wa w „poszukiwaczy złota”. Tego samego dnia Węgrzy zwiedzali 
Muzeum Manufaktury w Łodzi, gdzie obejrzeli pokaz multimedialny 
historii fabryki. 10 maja młodzież z Węgier wzięła udział w zaję-
ciach integracyjnych z uczniami naszego gimnazjum. 
  Węgrzy uczestniczyli w lekcjach wiedzy o kulturze prowadzo-
nych przez p. Krystynę Borkowską i p. Magdę Żmijewską, w lekcji 
jęz. angielskiego prowadzonej przez p. Sławomira Kułaka, w lek-
cji jęz. niemieckiego prowadzonej przez p. Aleksandrę Kalsztain 
i w lekcji muzyki prowadzonej przez p. Annę Zapalską. 
  Po lekcjach rozegrano mecz towarzyski w piłkę siatkową Polska 
– Węgry – sędzia p. Agata Wróblewska.
  A wieczorem – dyskoteka. Nasi goście orzekli, że zabawa była OK.

  Uczniowie z Węgier uczestniczyli wspólnie z kolegami z Kazi-
mierza w różnego typu zajęciach sportowych i zabawach integra-
cyjnych. Język nie stanowił bariery, ważna była chęć poznania się 
oraz wesoła, często spontaniczna zabawa. W ostatnim dniu pobytu 
zorganizowano dla dzieci z Węgier ognisko z pieczeniem kiełbasy 
oraz konkurs plastyczny. Węgierscy goście przelali na papier wra-
żenia z pobytu w Polsce. Wieczorem odbyła się wspólna zabawa 
taneczna. W dniu poprzedzającym wyjazd, gości z Węgier pożeg-
nał p. T. Borkowski - Wójt Gminy Lutomiersk oraz p. A. Skępska 
– Dyrektor Szkoły w Kazimierzu. Pani dyrektor wraz z uczniami 
z Kazimierza wręczyła gościom pamiątkowe upominki. Węgierscy 
uczniowie byli bardzo zadowoleni z pobytu w Polsce oraz przygo-
towywanych w szkole w Kazimierzu posiłków. Twierdzili, że chętnie 
odwiedzą Gminę Lutomiersk i szkołę w Kazimierzu po raz kolejny.

Wizyta węgierskich uczniów

     ,,Dzięki przyjaznej dłoni ludzi dobrej woli,
      możliwa jest realizacja zamierzonych celów.’’

Dyrektor szkoły, nauczyciele i Rada Rodziców składają serdeczne podziękowa-
nia panu Tadeuszowi Borkowskiemu - Wójtowi Gminy Lutomiersk, sponsorom 
i darczyńcom, którzy wspomogli szkołę finansowo i materialnie, przyczyniając 
się do organizacji festynu ,,Szkoła dzieciom’’.

MŁODZIEŻ Z WĘGIER W GIMNAZJUM

,,Szkoła w Kazimierzu Dzieciom’’

Wycieczka uczniów klas I - III
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My Polacy mamy takie pieśni, które wzru-
szają, mówią o wspaniałych zwycięstwach, 
dramatach, miłości  i nienawiści, przema-
wiają  wprost  do  serca,  łączą…Należą 
do nich pieśni o wojnie  i żołnierskiej doli, 
dniach chwały i klęski.
  W szkole mamy ogromną satysfakcję, 
patrząc,  jak małe sześcioletnie, czy sied-
mioletnie dzieci wsłuchują się w melodię 
i  słowa, uciszają się, a potem zaczynają 
śpiewać nasz hymn narodowy.
  Ale  czy  rozumieją  wszystkie  słowa? 
Czy  poznać  to  znaczy  zrozumieć,  czy 
raczej poczuć? Zmysły są przecież bramą 
do świata wiedzy. Po pierwsze więc od dzie-
ci wymagamy, aby rozumiały pojęcie ojczy-
zny zaczynając od uczuć, wierzymy, że zro-

zumienie skomplikowanych pojęć przyjdzie 
później. Kiedyś, w przyszłości, niezrozu-
miałe słowa staną się zrozumiałe, ale bez 
uczucia  bezużyteczne,  może  śmieszne. 
Niewiele jest zaś osób, dla których dziecię-
ce wspomnienia są nic nie warte. Są one 
bowiem fundamentem naszego przyszłego 
oglądu rzeczywistości.
  Dzięki licznym przedsięwzięciom podej-
mowanym  w  rozwijaniu  świadomości 
patriotycznej w naszej szkole zostaliśmy 
zaproszeni  przez  Łódzkiego  Kuratora 
Oświaty na konferencję, która odbyła się 
20 IV 2007r. w Łodzi w Szkole Podstawo-
wej nr 81  im. Bohaterskich Dzieci  Łodzi. 
Tytuł konferencji brzmiał „W trosce o patrio-
tyzm  przyszłości”.  Celem  była  promocja 
edukacji patriotycznej w codziennej pracy 
oraz upowszechnienie tradycji narodowej i 
państwowej wśród dzieci i młodzieży. Adre-
satami byli: dyrektorzy i nauczyciele szkół 
z Łodzi i regionu łódzkiego, przedstawicie-
le łódzkich władz oświatowych oraz kadra 
instruktorska  i przedstawiciele władz har-
cerskich.
  Uroczystego otwarcia konferencji doko-
nał zespół wokalny „Orliki” z naszej szkoły, 
który zaprezentował kilka utworów patrio-
tycznych oraz hymn szkoły pt. „Gniazdo”, 
napisany przez nauczycielkę  języka pol-
skiego p. Dorotę Lisiecką - Garę, muzykę 
skomponował p. Grzegorz Chobot. Słowa 
hymnu szkolnego były cytowane wielokrot-
nie w wystąpieniu przedstawiciela WODN 
w Łodzi p. Arkadiusza Walczaka.
  Oprócz  tego  p.  Cecylia  Wasilewska 
i p. Mirosława Łykowska przygotowały eks-
pozycję pod hasłem  „na początku ojczyzna 

jest blisko na wyciągnięcie reki” (T. Róże-
wicz). Zaprezentowano na niej liczne dzia-
łania podejmowane przez szkołę w latach 
2002 – 2007. Ekspozycję podzielono na 
trzy działy: projekty edukacyjne o charakte-
rze patriotycznym, współpraca z parafiami, 
klasztorem i organem prowadzącym oraz 
materiały  informacyjne. Wydano  również 
okolicznościowy  folder, w  którym ukaza-
no przykłady dobrych praktyk, w tym rea-
lizację projektów, nadanie szkole imienia i  
inne. Fragment wystawy jest do obejrzenia 
w szkole.
  Za zaangażowanie w upowszechnianiu 
dobrych  praktyk wychowania  patriotycz-
nego dzieci i młodzieży Szkoła Podstawo-
wa w Lutomiersku i Urząd Gminy w Luto-
miersku otrzymali od Łódzkiego Kuratora 
Oświaty podziękowanie.
  Podsumowując, należy śmiało stwierdzić, 
że nie ma tu miejsca na opisywanie wszyst-
kich działań podejmowanych w szkole. Nie 
można  też  w  krótkim  artykule  wyjaśnić, 
jak to się dzieje, że dyrekcja, nauczyciele 
potrafią stworzyć szkołę, w której każdy jest 
inny, a wszyscy czują się wspaniale i chęt-
nie podejmują nowe wyzwania. 
  Kończąc,  można  przytoczyć  słowa 
hymnu szkoły „Każdy z nas takie skrzydła 
ma i na nich swoją przyszłość gna”. Zróbmy 
jednak wszystko, aby przyszłość naszych 
dzieci była jak najlepsza, a w konsekwencji 
los narodu, który wspólnie stanowimy.

Cecylia Wasilewska

UWAGA !
OFERTA MUNDURKI

Rada Rodziców przy Gimnazjum
im. Leszka Czarnego w Lutomiersku

zaprasza
firmy krawieckie z terenu gminy Lutomiersk

do złożenia oferty na strój
mundurek gimnazjalny.

Warunki wzoru:
1. Koszula dżinsowa
2. Kolor granatowy

3. Oferty proszę składać
(proponowany wzór stroju wraz z ceną)

w sekretariacie Gimnazjum
w Lutomiersku, przy ul. Piłsudskiego 1

w dniu 31.05.2007r. w godz. 9.00-14.00

Wszelkie dodatkowe informacje
pod numerem: 043 - 67 75 102

Patriotyzm przyszłości w hymnie szkoły zaklęty,
czyli mała historia rozwijania świadomości patriotycznej

Szkoa Podstawowa w Lutomiersku
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  10 maja 2007r. nasza szkoła miała przyjemność gościć młodzież 
wraz z opiekunkami z Węgier. Wspólne zabawy, śpiewy i malowa-
nie prac plastycznych pozwoliły na nawiązanie nowych znajomości 
i nici sympatii. Pomimo różnic językowych młodzież świetnie się 
zintegrowała.
  Nasi goście poznali szkołę, jej charakter i osiągnięcia. Ogląda-
jąc poszczególne klasy, uczestniczyli w proponowanych przez ucz-
niów zajęciach. Brali udział w lekcji j. angielskiego i historii, pozna-
jąc zasady oceniania.
  Znana polska piosenka „Stokrotka” pozwoliła na poznanie pol-
skiego i węgierskiego języka. Młodzież wspólnie wykonała prace 
plastyczne na wskazane tematy, np. moja ojczyzna, moje zaintere-
sowania, kulinarna itd. pismem obrazkowym.
Dokonano prezentacji prac, z których młodzież węgierska wybrała 
kilka na pamiątkę.
  Żegnając się wszyscy życzyliśmy sobie szybkiego spotkania 
w tak miłym gronie. Mirosława Łykowska

  Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiersku obchodzi-
ła 24 kwietnia Święto Patrona – rocznicę nadania imienia. Datę 
tę wybrano dlatego, że według źródeł historycznych właśnie w tym 
dniu Mieszko I przyjął chrzest.
  Cała społeczność szkolna przygotowywała się do tego wydarze-
nia od kilku dni, pracując metodą projektu. Ewaluacja i prezentacja 
działań i wytworów odbyła się w 2 częściach podczas Święta Patro-
na na forum szkoły i przed zaproszonymi gośćmi: Wójtem Gminy 
Lutomiersk - Panem Tadeuszem Borkowskim, Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Oświaty - Panią Agnieszką Kiedrzyńską, Proboszczem 
Parafii w Mikołajewicach - Księdzem Franciszkiem Jaciubkiem, 
Przewodniczącym Rady Rodziców - Panem Czesławem Nowickim 
oraz przedstawicielką rodziców Panią Małgorzatą Włodarczyk.
  Pierwszą część uroczystości rozpoczęto wprowadzeniem sztan-
daru szkoły, odśpiewaniem hymnu państwowego w wersji histo-
rycznej (6 zwrotek!) i głos zabrała Dyrektor Szkoły pani Barbara 
Świstek gorąco i serdecznie witając zebranych. Następnie klasa 
IVa i chór szkolny przedstawił montaż słowno-muzyczny przybliża-
jąc wszystkim sylwetkę Patrona i treści patriotyczne. Wystąpili lau-

reaci szkolnego konkursu recytatorskiego pod hasłem „Tu wszę-
dzie jest moja Ojczyzna” dla klas IV-VI, którego rozstrzygniecie 
nastąpiło kilka dni wcześniej. Uczniowie klas trzecich przedstawili 
„Taniec kwiatów” ku ogromnej radości widzów. Na zakończenie 
cała społeczność szkolna zaśpiewała hymn szkoły „Gniazdo”.
  W drugiej części występów nastąpiły prezentacje – każda klasa 
śpiewała przygotowaną pieśń patriotyczną, opowiadała o swoich 
pracach i relacjonowała działania.
  Uczniowie  zerówek  skupili  swoją  uwagę  na  stolicy  kraju, 
a pierwszoklasiści na całej Polsce – przedstawiając „Polskie ABC”. 
Klasa druga poznawała historię Orła Białego  i wygląd naszego 
godła od czasów legendarnych do dziś. W oparciu o to powstały 
przepiękne albumy, notatki i prace plastyczne przedstawiające orła 
wykonane z plasteliny. Klasy trzecie odbyły wycieczkę do Urzędu 
Gminy w Lutomiersku, spotkały się z Wójtem Gminy i wszystkie 
swoje działania skupiły wokół tzw. małej ojczyzny. Klasa IVa zor-
ganizowała całą część artystyczną i zapowiadała występy swoich 
kolegów  i koleżanek. W klasie  IVb  trwały prace nad albumami 
o sławnych Polakach – m.in. o orłach polskiej piłki nożnej i spor-
tu. Klasa Va wraz z wychowawcą przygotowała dla wszystkich 
klas prezentacje multimedialną o historii naszego godła i Patrona, 
którą zakończyła teleturniejem. Zwycięzca z każdej klasy otrzymał 
pamiątkowy dyplom. Klasa Vb zajęła się orłem białym czyli bieli-
kiem od strony biologicznej opracowując jego systematykę i mapę 
Polski z miejscami gniazdowania tego wspaniałego ptaka. Klasa 
VIa zebrała wizerunki naszego godła z różnych okresów histo-
rycznych i sporządziła gazetkę ścienną pt. „Z Orłem Białym przez 
wieki”.  Wyniku dyskusji o patriotyzmie powstała też mapa mental-
na. Uczniowie klasy VIb zajmowali się sławnymi polskimi muzyka-
mi, naukowcami, sportowcami i filmowcami.
  Na zakończenie wszystkich zebranych ożywił ponowny występ 
pierwszoklasistów w takt piosenki „Przyjedź mamo na przysięgę”.
  Zarówno dzieci, jak i dorośli – nauczyciele i zaproszeni goście, 
nie mogą już doczekać się następnego Święta Szkoły, które z pew-
nością będzie jeszcze wspanialsze, a orlęta z każdym rokiem będą 
prezentować coraz wyższe loty.

Magdalena Kacprzak

URODZINY ORLĄT

Goście z Węgier
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DNI LUTOMIERSKA
w programie:

25 maja (piątek)
Stadion sportowy KS „Sokół”

DZIEŃ SPORTU
10.00 -  Powiatowy Turniej Gimnazjów w Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy 

Lutomiersk
13.00 - Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

26 maja (sobota)
Stadion sportowy KS „Sokół”

VIII POWIATOWA
MAJÓWKA STRAŻY POŻARNYCH

POWIATU PABIANICKIEGO
10.00 -  Turniej Seniorów w Piłce Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady 

Gminy Lutomiersk
15.45 -  Parada Jednostek Straży Pożarnych Powiatu Pabianickiego na trasie 

Pl. Jana Pawła II - Stadion KS „Sokół”
16.00 - Msza polowa
16.30 -  Część oficjalna (przemówienia wręczenie odznaczeń)
17.30 - Program artystyczny:
 - Występ Orkiestry Dętej z Górki Pabianickiej
 -  Przedstawienie TEATRU PICCOLO pt. „Niebezpieczne zabawy” 

oraz gry i konkursy dla dzieci i młodzieży o tematyce pożarniczej
 - Występ zespołu folklorystycznego „SZYCHA”
 - Występ zespołu ludowego „ROMHANY” - WĘGRY
20.00 - Zabawa taneczna z zespołem „TOP DUO”
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DNI LUTOMIERSKA
27 maja (niedziela)

Stadion sportowy KS „Sokół”

16.00 - Uroczyste powitanie 
16.15 -  Koncert „ORKIESTRY DĘTEJ” GOK w Lutomiersku 
17.00 -  Pokazy tańca nowoczesnego „HIP-HOP I BREAK 

DANCE”
17.30 - Występ „BIG BANDU” GOK Lutomiersk
18.00 - Koncert zespołu „PERŁA I BRACIA”
19.00 - Koncert zespołu „HIT MACHINE”
20.00 -  Pokaz „TAŃCA ORIENTALNEGO” ROMHANY-

WĘGRY
20.30 - Koncert „DRUGA MARYLA SHOW”
22.00 - Zabawa taneczna z zespołem „PARADOX”

Ponadto:
-  wesołe miasteczko dla dzieci, dmuchane zamki, karuzele, 

zjeżdżalnie, czterokołowce , gokarty i wiele innych
- ogródki piwne i punkty gastronomiczne

Serdecznie zapraszamy !




