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BEZPŁATNY

Mikołajki 2007
	 Dnia	5	grudnia	w	sali	widowiskowej	Gminnego	Ośrodka	Kultury	,	jak	co	roku,	dzieci	ze	Szkoły	Pod-
stawowej	z	Lutomierska	,	Kazimierza	i	Szydłowa	świętowały	„Mikołajki”.	Tematyka	świąteczna	przewi-
jała	się	w	konkursach	i	piosenkach	prezentowanych	przez	aktorów	scen	łódzkich.	Przedstawienie	było	
przyjęte	przez	dzieci	z	ogromną	radością	i	nagrodzone	wielkimi	brawami.	Po	przedstawieniu	Mikołaj	
otrzymał	prezent	od	najmłodszych	z	okazji	swoich	imienin	-	po	czym	wszystkie	dzieci	obdarowane	
zostały	przez	Mikołaja	słodkimi	upominkami.	To	miłe	przedpołudnie	uświadomiło	wszystkim	jak	blisko	
są	już	święta.	Poniżej	przedstawiamy	fotorelację	z	imprezy.

Tadeusz Borkowski
Wójt Gminy Lutomiersk

Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
spędzone w gronie najbliższych

przyniosą wiele radości, ciepła i optymizmu.
Niech z Nowym Rokiem

płonie w nas nadzieja na lepsze jutro.
Pogodnej zadumy nad upływającym czasem,

radosnych spotkań, ciepłych słów,
zapomnianych gestów

życzą w imieniu Samorządu Gminy Lutomiersk.

Tadeusz Rychlik
Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk
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Żywa szopka w Kazimierzu
Proboszcz	Andrzej	Chmielecki	wraz	z	Radą	

Parafialną	serdeczne	zaprasza	w	czasie	Świąt	
Bożego	Narodzenia	do	Kazimierza.	Parafianie	
oraz	 goście	 oprócz	 uczestnictwa	we	mszach	
w	pięknym	kościele	 pw.	Św.	 Jana	Chrzciciela	
obejrzą	,,żywą	szopkę’’.	Stajenka	znajduje	się	na	
placu	pomiędzy	kościołem	a	plebanią.	Wykonana	
jest	z	drewna	i	otoczona	snopami	słomy.	Odwie-
dzający	 zobaczą	w	niej	 żywe	 zwierzęta:	min.	
osła,	konia,	barana,	kozę,	ptactwo	domowe	oraz	
wiele	innych	zwierząt,	które	coraz	częściej	może-
my	spotkać	jedynie	w	gospodarstwach	agrotury-
stycznych,	a	wcześniej	stanowiących	integralny	
element	wsi.	Wszyscy	 chętni,	 którzy	 odczują	
potrzebę	wspólnego	kolędowania,	przełamania	
się	opłatkiem	oraz	składania	świątecznych	życień	
mogą	spotkać	się	przed	pasterką	(tj.	24	grudnia)	
pod	przepiękną	9	–	metrową	choinką	ustawioną	
w	parku	w	Kazimierzu	(na	choince	można	wie-
szać	ozdoby	i	bombki).	Przed	pasterką	odbędzie	
się	koncert	kolęd	i	pastorałek	w	wykonaniu	tenora		
Janusza		Nowańskiego.	W	okresie	Bożego	Naro-
dzenia	(25	–	26	XII)	zaśpiewa	w	kościele	w	Kazi-
mierzu	światowej	sławy	tenor	Dariusz	Stachura.
Dnia	6	stycznia	2008r.	(niedziela)	w	kościele	

w	Kazimierzu	zagości	po	raz	drugi	Chór	Moniusz-
kowski	(chór	wystąpił	w	naszej	parafii	dn.	4.XI	
z	koncertem		pieśni	patriotycznych).	6	stycznia	
chór	zaśpiewa	kolędy	i	pastorałki	Bożonarodze-
niowe.

Ksiądz A. Chmielecki składa serdeczne podzię-
kowania p. Tadeuszowi Borkowskiemu  - Wójtowi 
Gminy Lutomiersk za zakup strojów piłkarskich 
dla dzieci.

Ksiądz A. Chmielecki składa serdeczne podzię-
kowania p. Waldemarowi Krasińskiemu z Łodzi 
za wykonanie haftu komputerowego (logo szkoły) 
na koszulkach piłkarskich. 

Relacje z Sesji Rady Gminy Lutomiersk
	 W	dniu	30	października	2007	r.	odbyła	się	XV	Sesja	Rady	Gminy	Lutomiersk.	Sesja	
odbyła	się	w	Sali	widowiskowej	Gminnego	Ośrodka	Kultury	w	Lutomiersku.	W	sesji	
uczestniczyło	14	radnych,	sołtysi,	przewodniczący	rad	sołeckich,	przewodniczące	kół	
gospodyń	wiejskich	oraz	mieszkańcy	Gminy	Lutomiersk	a	także	Wójt	Gminy,	Skarbnik	
Gminy,	Sekretarz	Gminy.	Przewodniczący	Rady	Gminy	Lutomiersk	–	Pan	Tadeusz	Rychlik	
–	otworzył	sesję	i	stwierdził	jej	prawomocność	na	podstawie	listy	obecności	radnych.	Po	
przyjęciu	porządku	obrad	i	protokołów	poprzedniego	posiedzenia	radni	przystąpili	do	rea-
lizacji	porządku	obrad.	W	pierwszej	kolejności	przyjęli	informację	Wójta	Gminy	z	realizacji	
budżetu	za	I	półrocze	2007	r.	następnie	podjęli	następujące	uchwały:	w	sprawach	zmian	
budżetu,	w	sprawie	ustalenia	wykazu	limitów	wydatków	na	wieloletnie	programy	inwe-
stycyjne	Gminy,	w	sprawie	założeń	do	projektu	budżetu	Gminy	Lutomiersk	na	rok	2008,	
zmieniającą	uchwałę	w	sprawie	zwolnień	w	podatkach:	od	nieruchomości,	od	środków	
transportowych	i	od	posiadania	psów,	w	sprawie	określenia	wysokości	stawek	podatku	
od	nieruchomości,	zarządzenia	poboru	podatku	w	drodze	inkasa	oraz	określenia	wyna-
grodzenia	za	inkaso,	w	sprawie	wysokości	stawek	podatku	od	środków	transportowych,	
w	sprawie	zmiany	Uchwały	Nr	X/50/07	Rady	Gminy	Lutomiersk	z	dnia	30	maja	2007	r.	
zmieniającej	Uchwałę	Nr	VI/33/07	z	dnia	19	marca	2007	r.	w	sprawie	wysokości	środków	
finansowych	przeznaczanych	na	pomoc	zdrowotną	dla	nauczycieli	korzystających	z	opie-
ki	zdrowotnej	i	określenia	rodzajów	świadczeń	przyznanych	w	ramach	tej	pomocy	oraz	
warunków	i	sposobów	ich	przyznawania.	Następnie	radni	przystąpili	do	wyboru	ławników	
do	Sądu	Rejonowego	w	Łasku	w	kadencji	2008-2001.	W	pierwszej	kolejności	radni	doko-
nali	wyboru	składu	komisji	skrutacyjnej	(radna	Agata	Helena	Wiśniewska,	radna	Ewa	Rze-
telska	i	radna	Leokadia	Bujnowicz	–	przewodnicząca)	odpowiedzialnej	za	przygotowanie	
procedury	głosowania	tajnego.	Zadaniem	komisji	było	przygotowanie	zasad	głosowania	
i	warunków	ważności	głosu,	przygotowanie	kart	do	głosowania,	przeprowadzenie	głoso-
wań	i	nadzór	nad	ich	prawidłowym	przebiegiem,	obliczenie	głosów	i	sporządzenie	proto-
kołu	z	głosowań.	Na	sali	znajdowała	się	również	kabina	umożliwiająca	radnym	oddanie	
głosu	w	sposób	tajny.	W	wyniku	przeprowadzonego	głosowania	tajnego	ławnikami	do	w/w	
sądu	zostali:	Pani	Pelagia	Kruś	(do	orzekania	w	sprawach	z	zakresu	prawa	pracy)	oraz	
Pani	Jolanta	Marciniak	–	Rymarczyk	oraz	Pani	Jadwiga	Krzywania	(obydwie	do	orzekania	
w	pozostałych	sprawach	z	wyłączeniem	spraw	z	zakresu	prawa	pracy).	Następnie	Rada	
Gminy,	podejmując	stosowne	uchwały,	powiadomiła	Skarbnika	oraz	Sekretarza	Gminy	o	
obowiązku	przedłożenia	Radzie	Gminy	Lutomiersk	oświadczenia	lustracyjnego.	Na	sesji	
radni	rozpatrzyli	także	złożone	skargi.	W	dalszej	części	sesji	radni	przyjęli	informacje:	
informację	Przewodniczącego	Rady	Gminy	Lutomiersk	dotycząca	analizy	oświadczeń	
majątkowych	złożonych	przez	radnych	Gminy	oraz	informację	Wójta	Gminy	Lutomiersk	
dotycząca	analizy	oświadczeń	majątkowych	pracowników	Urzędu	Gminy	Lutomiersk.	Tra-
dycyjnie	sesję	zamknął	punkt	dotyczący	wolnych	wniosków,	interpelacji	i	zapytań.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W GMINIE LUTOMIERSK
W	dniu	12	października	2007	r.	w	Domu	Kultury	w	Lutomiersku	o	godz.17.00	odbyło	się	uroczyste	

spotkanie	z	okazji	Dnia	Edukacji	Narodowej,	w	którym	udział	wzięli	czynni	i	emerytowani	nauczyciele	
a	także	pracownicy	obsługi	szkół	podstawowych	i	gimnazjum.	Na	uroczystość	przybyli,	zaszczycając	
swoją	obecnością:	Proboszcz	Parafii	Lutomiersk	Ks.	Marek	Kowalski,	Proboszcz	Parafii	Mikołajewi-
ce	Ksiądz	Kanonik	Franciszek	Jaciubek,	Dyrektor	Niepublicznego	Przedszkola	w	Kazimierzu	-	Siostra	
Janina	Zawadzka	z	gronem	pedagogicznym,		Dyrektor	Poradni	Psychologiczno	Pedagogicznej	w	Kon-
stantynowie	-	Pan	Mariusz	Wielebski,	Członkowie	Zarządu	Powiatu	Pabianickiego	Pan	Tadeusz	Rosiak	
i	Pan	Krzysztof	Pacholak,	Pani	Zdzisława	Trojanowska	-	Prezes	oddziału	ZNP	w	Konstantynowie,	
Przewodniczący	Rady	Gminy	Lutomiersk	-	Pan	Tadeusz	Rychlik,	Wiceprzewodniczący	Rady	Gminy	
Lutomiersk	-	Pan	Marek	Sromecki	i	Pan	Grzegorz	Stefański,	Skarbik	Gminy	-	Pani	Ewa	Duszyńska,	
Sekretarz	Gminy	-	Pan	Leszek	Filipiak,	Dyrektor	Gminnego	Ośrodka	Oświaty	w	Lutomiersku	-	Pani	
Agnieszka	Kiedrzyńska.	
	Wójt	Gminy	Lutomiersk	składając	życzenia	i	dziękując	wszystkim	nauczycielom	oraz	pozostałym	

pracownikom	oświaty	za	ich	codzienny	trud	wkładany	w	dzieło	edukacji	trafnie	podkreślił,	że	Gmina	
Lutomiersk	nie	musi	się	już	wstydzić	warunków,	w	jakich	pobierają	naukę	dzieci	i	młodzież,	oraz	pracują	
nauczyciele.	Nasze	szkoły	są	dobrą	wizytówką	Gminy	Lutomiersk,	a	w	przyszłości	proces	ten	będzie	
kontynuowany.	Dotychczas	w	szkołach	przeprowadzono	szereg	prac	remontowo	–	budowlanych,	teraz	
przyszedł	czas	na	doposażenie	szkół	w	niezbędne	sprzęty	i	pomoce	naukowe.	
	Ważnym	elementem	uroczystości	było	wręczenie	nagród	Wójta	Gminy	dyrektorom	szkół:	Pani	Marii	

Miłosz,	Pani	Annie	Skępskiej,	Pani	Barbarze	Świstek,	Panu	Andrzejowi	Stasiakowi.	Nagrody	dla	nauczy-
cieli	oraz	pracowników	obsługi	szkół	dyrektorzy	szkół	wręczyli	na	wewnątrzszkolnych	uroczystościach.	
Po	części	oficjalnej	odbył	się	poczęstunek.	Część	artystyczną	imprezy	uświetnił	koncert	zespołu	BIG	
BAND.	Zaproszeni	goście	obejrzeli	także	występ	pary	tańczącej	flamenco.	Po	występach	wszyscy	mieli	
okazję	spróbować	własnych	sił	na	parkiecie	bawiąc	się	razem	z	zespołem	TOP	DUO.
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Obchody	Święta	niepodległości	w	naszej	gminie	rozpoczęto	od	zło-
żenia	kwiatów	przez	przedstawicieli	samorządu,	kombatantów,	straży	
OSP	w	miejscach	pamięci	narodowej	na	terenie	Gminy	Lutomiersk.	O	
godz.	10:00	rozpoczęła	się	msza	święta	w	intencji	Ojczyzny	w	Koś-
ciele	Parafialnym	w	Lutomiersku	celebrowana	przez	księdza	Marka	
Kowalskiego	–	Proboszcza	Parafii.	Podczas	mszy	świętej	ksiądz	pro-
boszcz	dokonał	poświęcenia	sztandaru	Gminy	Lutomiersk.	Po	Mszy	
Św.	wszyscy	udali	się	do	Gminnego	Ośrodka	Kultury,	gdzie	rozpoczęła	
się	uroczysta	XV	sesja	Rady	Gminy	Lutomiersk.	W	sesji	uczestniczyli:	
radni	Gminy,	księża	z	terenu	Gminy	Lutomiersk;	Przedstawiciel	Zarzą-
du	Powiatu	Pabianickiego	Pan	Tadeusz	Rosiak,	Wójt	Gminy	Luto-
miersk	Pan	Tadeusz	Borkowski,	przedstawiciele	kombatantów	z	tere-
nu	Gminy	Lutomiersk	wraz	z	pocztem	sztandarowym,	Prezes	Związku	
Gminnego	PSL	w	Lutomiersku	Pan	Jan	Lisiecki;	kierownik	Posterunku	
Policji	w	Lutomiersku	Pan	Tomasz	Staręga,	dyrektorzy	szkół	z	tere-

nu	Gminy,	grono	pedagogiczne	oraz	delegacje	uczniów	ze	szkół	wraz	
z	pocztami	sztandarowymi,	Prezesi	Ochotniczych	Straży	Pożarnych	
wraz	z	pocztami	sztandarowymi;	radni	Gminy	z	poprzednich	kaden-
cji;	sołtysi,	przewodniczący	rad	sołeckich,	przewodniczące	kół	gospo-
dyń	wiejskich,	przedstawiciele	przedsiębiorców	z	terenu	Gminy	oraz	
mieszkańcy	Gminy.	Uroczystego	otwarcia	sesji	i	stwierdzenia	jej	pra-
womocności	dokonał	Przewodniczący	Rady	Gminy	Lutomiersk	–	Tade-
usz	Rychlik.	Po	przyjęciu	porządku	obrad	i	protokółu	z	poprzedniego	
posiedzenia	radni	ustanowili	Sztandar	Gminy	Lutomiersk	oraz	odzna-
czenie	„Zasłużony	dla	Gminy	Lutomiersk”	oraz	regulamin	przyznawa-
nia	tego	odznaczenia.	Nastąpiły	także	okolicznościowe	przemówienia.	
Następnie	odbyła	się	część	artystyczna	poświęcona	obchodom	Święta	
Niepodległości	przygotowana	przez	Gimnazjum	im.	Leszka	Czarnego	
w	Lutomiersku.	

Obchody Dnia Niepodległości w Gminie Lutomiersk

Dzień Seniora
Tradycją	stały	się	już	spotkania	seniorów.	W	dniu	25	października	2007	roku	o	godz.	10.00	w	Gminnym	Ośrodku	Kultury	odbyło	się	zor-
ganizowane	przez	Gminny	Ośrodek	Pomocy	Społecznej	w	Lutomiersku,	Koło	Gminne	Emerytów	i	Rencistów,	Koło	Związku	Kombatan-
tów	w	Lutomiersku	spotkanie	z	seniorami	z	terenu	Gminy	Lutomiersk	z	„Okazji	Dnia	Seniora’’.	W	spotkaniu	udział	wzięli	przedstawiciele	
władz	gminnych:	Pan	Tadeusz	Borkowski	-	Wójt	Gminy	Lutomiersk,Pan	Tadeusz	Rychlik	–	Przewodniczący	Rady	Gminy	Lutomiersk,		
Proboszcz	Parafii	w	Lutomiersku	Marek	Kowalski.	Po	złożeniu	serdecznych	życzeń	i	wręczeniu	kwiatka	naszym	seniorom	nastąpiła	
część	artystyczna.	Rozpoczął	ją	Zespół	Ludowy	‘’Szychy’’.	Zaproszony	gość	z	Łodzi	Pani	Stefania	Hanelt	recytowała	wiersze	i	monologii.	
Również	kilku	naszych	seniorów	odważyło	się	wystąpić	i	zaśpiewać	ulubione	piosenki.
Spotkanie	upłynęło	w	bardzo	miłej	i	serdecznej	atmosferze.			 	 	 	 	 	 	 	 D.Pabjańska 
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Serdecznie podziękowanie
Przewodnicząca Gminnego Związku Emerytów i Rencistów w Lutomiersku – Teresa Lesniewska prag-
nie, w imieniu własnym oraz wszystkich członków Związku, podziękować Szanownemu Panu Wójtowi 
Gminy - Tadeuszowi Borkowskiemu, Szanownemu Dyrektorowi Domu Kultury – Panu Piotrowi Paczko-
wi, oraz Miłym i Szanownym Paniom z Opieki Społecznej za pomoc w zorganizowaniu wspaniałego 
„Dnia Seniora”, który odbył się w dniu 25 października 2007 r. w Domu Kultury. Za wszelką pomoc 
serdecznie dziękujemy i prosimy o dalszą opiekę i patronat nad naszym Związkiem.
      z poważaniem Teresa Leśniewska

Jubileusz 50-lecia  
Koła Gospodyń Wiejskich  w Charbicach Dolnych
	 24	listopada	2007	r.	w	sali	OSP	w	Charbicach	Dolnych	odbyła	się	uroczystość	50-
lecia	KGW.	Na	uroczystość	zaproszono	m.in.:	władze	samorządowe,	członka	zarządu	
Krajowego	Związku	Rolników,	Kółek	i	Organizacji	Rolniczych	-	Mariannę	Fornalczyk,	
Specjalistę	ds.	Samorządowych	i	KGW	Rejonowego	Związku	Rolników	w	Sieradzu	
–	Mariannę	Zakrzewską,	Przewodniczącą	Gminnego	Związku	Rolników,	Kółek	i	Orga-
nizacji	Rolniczych	w	Lutomiersku	Grażynę	Paczkowską,	Księdza	Proboszcza	Parafii	
w	Kazimierzu	Andrzeja	Chmieleckiego,	Kierownika	Banku	Spółdzielczego	w	Zduńskiej	
Woli	Oddział	w	Lutomiersku.	Zaproszono	również	Zarząd	OSP	z	Charbic	Dolnych	oraz	
sąsiednie	KGW	z	Albertowa,	Szydłowa,	Zdziechowa,	Malanowa	Kazimierza,	zaprzy-
jaźnione	koleżanki	z	zespołu	ludowego	„Szycha”	i	wielu	innych	gości.
	 Jubileusz	rozpoczęła	od	przywitania	zaproszonych	gości	Pani	Bogusława	Smolarek	
obecna	przewodnicząca	Koła	Gospodyń	w	Charbicach	Dolnych,	która	również	przed-
stawiła	50-letnią	historię	Koła	następująco:”	KGW	powstało	w	1957	r.	przy	współudzia-
le	ówczesnych	władz	gminnych	i	mieszkańców	Charbic	Dolnych.	Przewodniczącą	
została	wówczas	Pani	Janina	Iwańska.	Po	niej	funkcję	tę	pełniły	Stanisława	Kijańska,	
a	następnie	Janina	Rosik.	Zakres	działalności	Koła	obejmował	wszystko,	co	było	zwią-
zane	z	rodziną	i	gospodarstwem	wiejskim.	Koło	organizowało	wszelakie	
kursy	w	tym	kursy	gotowania,	pieczenia	i	zdrowego	żywienia	rodziny.	Orga-
nizowano	spotkania,	szkolenia,	brano	czynny	udział	w	Dożynkach.	Panie	
z	Koła	do	tej	pory,	co	roku,	aktywnie	uczestniczą	w	Dożynkach	Gminnych	
prezentując	swoje	wieńce	dożynkowe.
Koło	aktywnie	uczestniczy	w	życiu	sołectwa	przez	współpracę	z	Sołtysem,	
Radą	Sołecką	oraz	Ochotniczą	Strażą	Pożarną	w	Charbicach	Dolnych.	
Panie	z	KGW	chcą,	aby	w	działalność	Koła	włączyło	się	młode	pokolenie,	
któremu	chcą	przekazać	dawne	tradycje	i	zwyczaje.

	 Podczas	uroczystości	jubileuszowych	działaczki	Koła	otrzymały	pamiąt-
kowe	dyplomy	 i	 podziękowania	 za	 dotychczasową	pracę.	 Zaproszeni	
goście	składali	gratulacje,	życzenia,	wpisywali	się	do	księgi	pamiątkowej	
oraz	wręczali	kwiaty.	Czas	upłynął	w	bardzo	miłej	atmosferze.

Dnia	29	listopada,	kiedy	zapadł	zmierzch	w	Szkole	w	Kazimierzu	
rozpoczęto	wieczór	wróżb.	W	tym	dniu	w	szkole	można	było	spot-
kać	małe	czarownice	i	wróżki	oraz	wróży	i	czarodziejów.	Przepo-
wiadali	oni	przyszłość,	wróżąc	jak	tradycja	nakazuje	z	ognia	i	zna-
ków	na	niebie.	Nie	zabrakło	lania	wosku	i	innych	wróżb	związanych	
w	wigilią	św.	Andrzeja.	W	szkole	pojawiła	się	tajemnicza	wróżka,	
która	–	jak	dowiedzieli	się	uczniowie	–	przybywa	na	ziemie	tylko	
raz	do	roku,	aby		spełniać	najskrytsze	życzenia	dzieci.	Podczas	
spotkania	nie	zabrakło	konkursów	tanecznych,	w	których	bardzo	
chętnie	uczestniczyli	 uczniowie.	Dzień	andrzejkowy	uczniowie	
zakończyli	zabawą	taneczną.	Wieczór	Andrzejkowy	przygotował	
Samorząd	Uczniowski	z	opiekunem	p.	Mirosławą	Śmiałkowską	
oraz	p.	Irena	Białecka.

Andrzejki
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Z YCIA SZK

Kalendarium wydarzeń
14 października	–	Dzień	Edukacji	Narodowej,	ślubowanie	klas	
pierwszych
15 października	 -	 	ukazał	się	pierwszy	numer	gazety	szkolnej	
„Lechooo”	(opiekun	p.	Emilia	Merecka	Kułak).Zapraszamy	do	czy-
tania	miesięcznika	na	stronie	internetowej	gimnazjum	www.gimlu-
tomiersk.szkoly.lodz.p
16 października	–	Dzień	Papieża	Jana	Pawła	II	
Dla	upamiętnienia	16.X.1978	r.	-		najważniejszego	dnia	w	najnow-
szej	historii	Polski,	uczniowie	gimnazjum	uczestniczyli	w	mszy	św.	
w	kościele	parafialnym	pod	wezwaniem	Matki	Boskiej	Szkaplerz-
nej	w	Lutomiersku.	Mszę	odprawił		ks.	Marek	Dzięgielewski	–	sale-
zjanin.	Następnie	gimnazjaliści	zaprezentowali	koncert	złożony	
z	wierszy-pieśni	autorstwa	Romana	Kołakowskiego.	Poeta	pisał	
i	gromadził	wiersze	dla	papieża	przez	z	górą	20	lat.	Te	niezwykle	
osobiste	liryki	dotyczące	różnych	wydarzeń	z	życia	Karola	Wojtyły	
urzekają	pięknem	i	prostotą	wyrazu.	Nasi	uczniowie	zinterpreto-
wali	pieśni:	„Sen	–	kołysanka	z	Wadowic”,	„XX-wieczny	Chrystus”,	
„Konklawe”.	W	szkole	rozstrzygnięte	zostały	konkursy:	„Obrazy	
sercem	malowane”	–	konkurs	plastyczny	-	I	miejsce	–	Aleksan-
dra	Paczkowska	,	II	miejsce	–	Mateusz	Magnuski,			III	miejsce	–	
Agnieszka	Zakrzewska	oraz	wyróżnienie	–	Paulina	Łuczak.	„Słowa	
dla	Jana	Pawła	II”	–	konkurs	poetycki:	I	miejsce	–	Michał	Cybulski,		
II	miejsce	–	Martyna	Janiszewska,	III	miejsce	–	Karolina	Kujawa.	
Dzień	zakończył	się	meczem:	gimnazjum	kontra	salezjańskie	lice-
um	muzyczne.	Wynik	3:0	dla	gimnazjalistów!!!
11 listopada	Święto	Niepodległości	Polski
 Już	tradycyjnie	gimnazjum	przygotowuje	oprawę	artystyczną	tej	
uroczystości.	Tak	stało	się	i	w	tym	roku.	A	ponieważ	w	2007	roku	
mija	100	rocznica	śmierci	Stanisława	Wyspiańskiego,	więc	występ	
uczniów	gimnazjum	to	również	hołd	złożony	wspaniałemu	artyście	
i	wielkiemu	patriocie.	Widowisko	napisane	w	oparciu	o	teksty	dra-
matów	Stanisława	Wyspiańskiego,	zatytułowane	„A	to	Polska	właś-
nie”,	okazało	się	sukcesem	artystycznym	uczniów	i	nauczycieli	(sce-
nariusz	i	reżyseria	p.	Emilia	Merecka-Kułak,	p.	Janina	Olszyńska,	
opracowanie	muzyczne:	p.	Krystyna	Wdówka,	p.	Sławomir	Kułak,	p.	
Karol	Miłosz	-	uczeń	salezjańskiego	liceum	muzycznego)	

30 listopada - Uczennica	klasy	II	a	–	Gabriela	Bujnowicz	ode-
brała	nagrodę	za	zajęcie	I	miejsca	w	powiecie	w	konkursie	pla-
stycznym.	Praca	została	zakwalifikowana	do	etapu	wojewódzkie-
go.	W	tym	samym	konkursie	wyróżnienie	otrzymała	Aleksandra	
Paczkowska	–	uczennica	klasy	III	b.	Uczennice	pracowały	pod	
kierunkiem	p.	Haliny	Przyrowskiej.
Zakończył	się	konkurs	fotograficzny	i	konkurs	grafiki	komputero-
wej	organizowany	przez	p.	Sylwestra	Paczesnego	–	nauczyciela	
informatyki.	Prace	uczniów	oglądać	można	na	stronie	internetowej	
gimnazjum	oraz	w	Domu	Kultury	w	Lutomiersku.

Biwak integracyjny
Tradycją	naszej	szkoły	stał	się	biwak	integracyjny	dla	klas	pierw-
szych	Gimnazjum.	Jak	co	roku	gościny	udzieliło	nam	Koło	Łowie-
ckie	 „Orzeł	 ”.Pan	 Ryszard	 Ignatowicz	 przedstawił	 młodzieży	
zasady	gospodarki	łowickiej	i	ochrony	środowiska.	Przy	ognisku	
wszystkim	miło	upłynął	czas.	Aby	wesprzeć	działalność	Koła	ucz-
niowie	naszej	szkoły	zebrali	zapasy	zimowe	dla	zwierząt.	
Serdeczne	podziękowania	za	współpracę	składają	uczniowie	klas	
pierwszych	Gimnazjum	wraz	z	wychowawcami.

ZAWODY W TRÓBOJU LEKKOATLETYCZNYM
Dnia	04.10.2007	r.	odbyły	się	zawody	sportowe	w	trójboju	lekko-

atletycznym	dla	gimnazjalistów	z	klas	I	i	II.	Organizatorem	trójboju	
był	Uczniowski	Klub	Sportowy	„Czarni”	w	Lutomiersku.	Zawody	
miały	na	celu	propagowanie	sportu	młodzieżowego	 i	promocję	
powiatu	pabianickiego.
Powiat	pabianicki	reprezentowały:	Gimnazjum	nr	2	z	Pabianic,	

Gimnazjum	z	Piątkowiska	oraz	Gimnazjum	z	Lutomierska,	powiat	
zgierski	 zaś	–	Gimnazjum	z	Kwiatkowic.	Ogółem	w	zawodach	
wzięło	udział	32	chłopców	i	31	dziewcząt	w	następujących	konku-
rencjach:	skok	w	dal,	bieg	na	100	m.	oraz	na	600	m.	dla	dziewcząt	
i		na	1000	m.	dla	chłopców.
Zarówno	w	kategorii	dziewcząt,	jak	i	chłopców	zwyciężyły	druży-

ny	Gimnazjum	nr	2	w	Pabianicach.	Kolejne	miejsca	wśród	dziew-
cząt	zajęły	Piątkowisko	 i	Kwiatkowice,	a	wśród	chłopców	Luto-
miersk	i	Kwiatkowice.	Najlepszymi	wieloboistami	zostali:	Patryk	
Kowalski	oraz	Anna	Mokras	z	Pabianic.
Promocja	powiatu	pabianickiego	odbyła	 się	poprzez	wywie-

szenie	w	najbardziej	widocznym	miejscu	banera	reklamującego	
powiat.
Reprezentacja	Gimnazjum	im.	Leszka	Czarnego	w	Lutomiersku:	

Chłopcy:	Łukasz	Kaczmarek,	Adam	Andrzejczak,	Mateusz	Marci-
niak,	Paweł	Pietrzak,	Dawid	Omieciński,	Wojciech	Adrianowski,	
Dziewczynki:	Patrycja	Muras,	Emilia	Ludwisiak,	Angelika	Kubik,	
Marta	Maras,	Joanna	Janczak,	Karolina	Zych
Wśród	chłopców	II	miejsce	indywidualnie	zajął	Mateusz	Marci-

niak,	a	IV	-		Adam	Andrzejczak.
Organizator Krzysztof Milbrandt

Gimnazjum w Lutomiersku
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Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

...	takie	motto	przyświecało	uroczystości	ślu-
bowania	klas	pierwszych,	które	odbyło	się		25	
października	2007	r.	W	myśl	tego	hasła	każdy	
uczeń	przychodzący	z	klasy	zerowej	do	klasy	
pierwszej	ma	na	swoim	koncie	różne	nieocze-
kiwane	 zachowania,	 które	 skrupulatnie	 są	
obserwowane	przez	wychowawców	i	zapisy-
wane	„na	cienkie	pajęczynowe	nitki”	-	kartecz-
ki.	Stąd	nieodzowna	od	pierwszych	dni	pobytu	
w	szkole	potrzebna	jest	pomoc	rodziców,	opie-
kunów	dziecka.	Wspólna	praca	wychowawcy	
klasowego	i	rodziców	powoduje	zmniejszanie	

się	i	zanikanie	niepoprawnych	zachowań	dzie-
cka.	Zatem	dziecko	w	pierwszych	dwóch	mie-
siącach	nauki	i	pobytu	w	szkole	staje	się	powoli	
zaradnym,	ułożonym	i	wesołym	uczniem.		
Dzień	 ten	dostarczył	 uczniom	ogromnych	

przeżyć,	emocji	i	wzruszeń.	Uroczystość	ślu-
bowania	przybrała	dostojny	charakter,	czego	
dowodem	była	wspaniała	scenografia	nawią-
zująca	do	 jesiennego	 lasu	 (projektu	wycho-
wawczyń	i	p.	Mirosławy	Łykowskiej).	Obecność	
Pani	 Jesieni	 i	 Leśnych	 Skrzatów	 pozwoliła	
pierwszakom	łagodnie	i	bezstresowo	pokonać	

trud	owego	dnia.	Aby	ułatwić	pierwszoklasistom	
wejście	w	tak	trudne	i	odpowiedzialne	obowiąz-
ki	szkolne,	uczniowie	klas	czwartych	w	sposób	
ciekawy	i	bezstresowy	sprawdzali	zadatki	kan-
dydatów	na	ucznia	poprzez	zadawanie	pytań	i	
sprawdzanie	umiejętności	uczniów.	
Pierwszoklasiści	prezentowali	się	w	recytacji	

wierszy	i	śpiewie	piosenek	o	treści	patriotycz-
nej,	religijnej,	przyrodniczej	i	komunikacyjnej.	
Do	uroczystość	włączono	chór	szkolny,	który	
przy	akompaniamencie	p.	Grzegorza	Chobota	
zaśpiewali	na	zakończenie	hymn	szkoły.

WYWIAD Z ANDRZEJEM CHMIELECKIM - NOWYM PROBOSZCZEM W PARAFII KAZIMIERZ
  	26	sierpnia	2007	roku	w	parafii	Kazimierz	pod	wezwaniem	Świętego	Jana	Chrzciciela	obowiązki	Proboszcza	przejął	ksiądz	mgr	Andrzej	Chmie-
lecki.	Nasz	proboszcz	przyjął	świecenia	kapłańskie	w	1984	roku	w	Łodzi.	Jest	absolwentem	Akademii	Papieskiej	w	Krakowie.	Nowy	Kapłan	Parafii	
Kazimierz	ma	bardzo	wiele	pomysłów	dotyczących	życia	Kościoła.	Angażuje	się	w	życie	parafialne	zarówno	dorosłych,	dzieci	jak	i	młodzieży.	Chce,	
aby	wszystkim	mieszkańcom	parafii	Kazimierz	żyło	się	lepiej	i	piękniej…	Wywiad	przeprowadziły	Ewelina	Najnigier	i	Karolina	Kaszuba

- Co skłoniło księdza aby służyć Bogu?
- Miłość do Boga, ale moja droga nie była taka prosta. Na początku kształ-
ciłem się w szkole oficerskiej w Dęblinie. Tam właśnie odbyłem służbę 
wojskową. Myślałem o kapłaństwie, ale nie od razu. Z czasem  uobecniło 
się we mnie moje powołanie. Wtedy właśnie rozpocząłem studia w Semi-
narium Duchownym w Łodzi.
Ile lat ksiądz sprawuje służbę kapłańską?
- Czas bardzo szybko biegnie i nawet nie spostrzegłem jak upłynęło dwa-
dzieścia pięć  lat.
- W ilu ksiądz służył parafiach, która najbardziej zapadła w pamięci??
- Mam specyficzny stosunek do każdej z parafii. To jest moja trzynasta 
parafia i każda była najlepsza. Nie mogę wybierać, ponieważ wszędzie 
byli bardzo mili ludzie, dzieci, młodzież. W każdej parafii bardzo dobrze 
się czułem.
- Gdzie ksiądz pełnił posługę kapłańską  przed przybyciem do naszej 
parafii?
 Przed przybyciem do parafii Kazimierz pełniłem posługę kapłańską 
w parafii pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego w msc. Łódź-Ruda.
- Czy z trudem rozstawał się ksiądz z parafianami z byłej miejscowości?
Trudno było się rozstać nie tylko mnie, ale również parafianom. Uważam 
jednak, że ksiądz arcybiskup mianował na moje miejsce bardzo dobrego 
i mądrego kapłana. W ten właśnie sposób arcybiskup wynagrodził moje 
odejście  byłym parafianom. 
- Plany na najbliższą przyszłość dla parafii Kazimierz?
-  Oprócz prac remontowych, chciałbym zorganizować festiwal dla dzieci 
i młodzieży, a także Dzień Dziecka. Myślę tez o wystawie psów raso-
wych, koncercie z panem Krawczykiem. Chciałbym też powołać chór 
kościelny. Myślałem również o wieczerniku, w którym modli się siedem 
osób za kapłanów czy też powołania zakonne. Mogą to być osoby star-
sze, młodzież, a także dzieci. Chciałbym także zorganizować pielgrzymki 
zarówno rowerowe jak i autokarowe.
- Czego oczekiwałby ksiądz od obecnych parafian?
- Trudno mówić o oczekiwaniach... Myślę, że na pewno większego zaan-
gażowania ludzi w udziale we mszy świętej, sakramentach oraz udzia-
łu w spowiedzi. Chciałbym, żeby nasze życie codzienne sprawiało nam 
radość, a każdy z nas popełniał jak najmniej grzechów i błędów.
- Czy jest ksiądz zadowolony z wiernych?
- Tak, jestem zadowolony. Parafianie chętnie angażują się w prace na 
rzecz kościoła.
- Odkąd ksiądz przybył do Kazimierza, rozpoczynają się to coraz nowe 
remonty, zaczęto budować szopkę. Skąd ksiądz czerpie na to wszystko siły 
i pomysły?

- To wszystko wychodzi od ludzi. Mamy Radę Parafialną i to właśnie 
oni  podpowiadają mnie, a także wszystkim parafianom, że można jeszcze 
lepiej i piękniej żyć. Wiadomo, że nasza parafia wyróżnia się, a kościół 
należy do zabytkowych. Należy przede wszystkim naprawiać to, co ulega 
zniszczeniu pod wpływem warunków atmosferycznych.
- Kilka tygodni temu ksiądz ogłosił rozpoczęcie budowy żywej szopki Bet-
lejemskiej. Jak długo potrwają prace i jakie będzie można zobaczyć tam 
zwierzęta?
    Prace już się kończą. Jest to wielki wysiłek dla naszych parafian. Będą 
tam zwierzęta takie jak koń, osiołek, owce oraz ptaki towarzyszące tym 
zwierzętom. 
- Kim dla księdza proboszcza był Jan Paweł II, czy był autorytetem tak jak 
dla większości z nas?
- Nie tylko autorytetem, ale także ojcem. Z papieżem spotkałem się dwa-
naście razy. Jadłem z nim kolacje, a nawet pojechałem do niego z grupą 
na rowerach. Przejechaliśmy 2040km w ciągu jedenastu dni. Papież przy-
jął nas bardzo życzliwie i radośnie. Uważam, ze moje kapłaństwo rosło 
w cieniu obecności papieża. Tak właśnie rozpoczęło się moje kapłaństwo 
w naszej archidiecezji. 
- Niedawno na ekrany kin wszedł  film „Katyń”. Co ksiądz o nim myśli?
- Nie oglądałem go jeszcze, czytałem tylko recenzje. Byłem natomiast 
osobiście w Katyniu kiedy odbywały się pierwsze prace ekshumacyj-
ne i przeżywałem to wraz z pielgrzymami. Widziałem jak odkopywano 
czapki z orzełkami polskimi, buty, pasy. Myślę, że w moim kapłańskim 
życiu ten moment miał na mnie wielki wpływ.
- Ostatnio nasi ministranci rozegrali mecz. Podobno ksiądz lubi grać 
w piłkę nożną, czy to prawda?
   Kiedyś bardzo uwielbiałem i grałem w seminarium. Teraz jest to tylko 
pasja. Zakładamy dwa kluby piłkarskie, jeden to młodsi ministranci, 
a drugi- starsi - panowie powyżej dwudziestego roku życia. Chcemy ich 
włączyć do wielkiego turnieju, który ksiądz arcybiskup zorganizował już 
siedem razy. Będzie to Liga Księdza Arcybiskupa. Mecze rozpoczynają 
się wiosną i trzeba grać z dwudziestoma siedmioma parafiami w naszej 
archidiecezji. Finały odbędą się pod koniec czerwca na stadionie Widze-
wa. Zwycięzcy otrzymają puchar z rąk księdza arcybiskupa, prezydenta 
i innych osobistości.
- Bardzo dziękujemy za udzielnie wywiadu.
- Ja również dziękuje.

Ślubowanie klas pierwszych w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku.
 “ Październik jest wesoły,
    To przez szkolne zbytki,

    Świat łowi je na cienkie pajęczynowe nitki
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BY UŚMIECH ASTRID LINDGREN TOWARZYSZYŁ NAM W ŻYCIU
Szwecja	to	nie	tylko	przepiękne	lasy,	niepowtarzalne	jeziora	i	fiordy,	czyste	miasteczka!	Szwecja	to	ojczyzna	

wybitnej	pisarki	Astrid	Lindgren,	której		stulecie	urodzin	przypada	na	14	listopada	2007	r.	Uznaliśmy	to	za	ważny	
powód,	by	pochylić	się	nad	niezwykłą	literaturą,	w	której	dziecko	ma	prawo	i	obowiązek	bycia	dzieckiem.	Wybraliśmy	
się	w	tę	niezwykłą	podróż	trasą,	którą	wyznaczały	tytuły	książek.	W	podróży	często	zawiera	się	nowe	znajomości,	
dowiaduje	o	wielu	ciekawych	sprawach.	Tak	było	i	tym	razem!	Do	naszego	literackiego	pojazdu	życzliwości	wsiedli	
niezwykli	goście.	Nawiązaliśmy	kontakty	z	Wydziałem	Kultury	Ambasady	Królestwa	Szwecji.	Ku	naszej	ogromnej	
radości	otrzymaliśmy	liczne	materiały	o	Szwecji,	kulturze,	zwyczajach	i	historii.	Biblioteka	nasza	wzbogaciła	się	o	
wiele	lektur	Astrid.	Wypożyczono	nam	przepiękny	film	o	autorce,	flagę	i	wiele	drobnych	upominków.	Ukoronowaniem	
naszych	kontaktów	stał	się	przyjazd	przedstawicieli	Ambasady	p.	Krzysztofa	Jańca	i	Michaela	Thomas’a	z	koncer-
tem	wieczorno-nocnym.	Repertuar	tak	zachwycił	zebranych,	że	długo	jeszcze	rozpatrywać	będziemy	te	chwile.
Prezentację	multimedialną	tego	jak	w	naszym	kraju	funkcjonuje	zakład	produkcyjny,	który	spełnia	wszelkie	normy	

ekologiczne,	przedstawił	dyrektor	zarządzający	Jarosław	Olek.	Dostaliśmy	zaproszenie	do	zapoznania	się	na	miej-
scu	z	produkcją	mebli.	Będziemy	uczestnikami	cyklu	lekcji	na	temat	ekologii.	Szwecja	to	kraj,	który	gustuje	głównie	
w	prostych,	funkcjonalnych	rozwiązaniach.	Meble,	które	oglądaliśmy,	potwierdziły,	ze	to	jest…	piękne.
Zaproszenie	do	Bullerbynowa	przyjęła	Telewizja	Łódź	i	wielokrotnie	przedstawiła	elementy	naszego	projektu.	

Gościliśmy	w	Radiu	Łódź,	gdzie	p.	Hubert	Wawrowski	wraz	z	muzykami	z	Ambasady	Szwedzkiej	opowiadał,	dlacze-
go	właśnie	Lindgren….	Udział	delegacji	szkolnej	w	programie	na	żywo	„	Dobry	wieczór”	(prowadzący	p.	Łuszczykie-
wicz)	uświetniony	występem	szwedzkich	muzyków	potwierdził	naszą	tezę,	że	warto	szukać	ciekawych	rozwiązań,	
by	znaleźć	klucz	do	dziecięcych	serc.
Miło	nam	również	poinformować,	że	w	naszych	radościach	literackich	udział	wzięli	przedstawiciele:	Kuratorium	

Łódzkiego	-	p.	wizytator	Halina	Cyrulska,	Woj.	Ośrodka	Doskonalenia	Nauczycieli	-	p.	Marek	Lipec	z	rodziną,	Powia-
towego	Ośrodka	Metodycznego	p.	Anna	Hartley.	Radość	z	nami	dzielili	księża:	Ksiądz	Franciszek	Jaciubek,	Ksiądz	
Arek	Piotrowski,	Ksiądz	Andrzej	Chmielecki.	Ksiądz	Arek	udzielił	nam	wsparcia	podczas	organizacji	stołu	szwedz-
kiego.	Przyjął	również	na	nocleg	w	gościnne	progi	Klasztoru	przedstawicieli	Ambasady.
To	miło,	że	w	kręgu	ludzi	życzliwych	mieliśmy	przedstawicieli	organu	prowadzącego:	p.	Wójta,	p.	Skarbnik,	p.	dyr.	

GOOś.	,	panie:	Małgorzatę	Kazimierczak	i	Gabrielę	Witosławską	oraz	radnego	powiatowego	p.	Krzysztofa	Pachola-
ka.	Cieszymy	się,	że	wśród	nas	była	delegacja	młodzieży	ze	SP	w	Szydłowie	z	p.	Jolantą	Fornalczyk	Kocik.
Jak	zwykle	nie	zawiedli	nas	rodzice.	Rada	Rodziców	z	przewodnicząca	p.	Małgorzatą	Włodarczyk	i	jej	zastępca	

p.	Jarosław	Sowiński	na	czele	zadbali	o	jakość	stołu	szwedzkiego.	Rodzice	całej	społeczności	zasłużyli	na	ogromny	
medal	życzliwości.	To	piękne,	że	zgodzili	się	przerwać	sen	i	o	drugiej	w	nocy	odebrać	swe	dzieci.	To	piękne,	że	
pomagali	w	charakteryzacji	swych	pociech.
Można	tu	jeszcze	powiedzieć	wiele	miłych	słów.	Nie	oddadzą	one	jednak	atmosfery	tamtych	zdarzeń.	Tak	jak	nie-

łatwo	jest	opowiedzieć	o	przeżyciach	nam	towarzyszących	podczas	monodramu	p.	Doroty	Lisieckiej	-	Gary	o	życiu	
Lindgren,	o	atmosferze	podczas	koncertu,	o	przeżyciach	związanych	z	prezentacjami	dziecięcymi.
Na	koniec	jedno	zdanie	do	nauczycieli.		To	ważne,	że	umiemy	być	razem,	cieszyć	się	z	sukcesu	każdego,	bo	

reszta…….NIE	MA	ZNACZENIA!!!!!
																																																																																		 	 	 	 Dyr.	Barbara	Świstek
KOCHANI RODZICE
Serdecznie	dziękujemy	za	pomoc	w	realizacji	projektu	„Witajcie	w	Bullerbynowie”.	To	dzięki	Wam	dzieci	mogły	

rozwinąć	skrzydła	i	wtopić	się	w	atmosferę	życia	w	Szwecji		wszystkimi	zmysłami.		Dzieci	posmakowały	specja-
łów	ze	szwedzkiego	stołu,	bawiły	się	przy	dźwiękach	szwedzkiej	muzyki,	zaglądały	do	typowej	szwedzkiej	drewut-
ni.	Wspaniale	prezentowały	się	w	przygotowanych	przez	Was	strojach.	Zaproszeni	goście	nie	kryli	zaskoczenia	z	
Waszego	zaangażowania	w	realizację	projektu	na	każdej	jego	płaszczyźnie.	Jeszcze	raz	dziękujemy.

Społeczność	szkolna.
Z	ZAPROSZENIA	SKORZYSTALI:
Krzysztof	Janiec	–	stażysta	Wydziału	Kultury	Ambasady	Królestwa	Szwecji;	Michael		Thomas		-	stażysta	Wydziału	

Kultury	Ambasady	Szwecji;	Halina	Cyrulska	-		Starszy	Wizytator	Kuratorium	Oświaty	w	Łodzi;	Jacek	Lipiec	-	Metodyk	
Wojewódzkiego	Ośrodka	Metodycznego	w	Łodzi	(wraz	z	rodziną);	Anna	Hartleb	-	Metodyk	Powiatowego	Ośrodka	
Metodycznego	w	Pabianicach;	Jarosław	Olak	-	Dyrektor	zarządzający	firmą	Swedwood	(wraz	z	asystentką);	Krzysz-
tof	Pacholak	–	Radny	Powiatu	Pabianice;	Tadeusz	Borkowski	-	Wójt	Gminy	Lutomiersk;	Leszek	Filipiak	-	Sekre-
tarz	Gminy	Lutomiersk;	Ewa	Duszyńska	-	Skarbnik	Gminy	Lutomiersk;	Agnieszka	Kiedrzyńska	-	Dyrektor	Gminne-
go	Ośrodka	Oświaty	w	Lutomiersku;	Małgorzata	Kazimierczak	-	Główna	Księgowa	Gminnego	Ośrodka	Oświaty;	
Gabriela	Witosławska	-		Referent;	Franciszek	Jaciubek	-	Ksiądz	Kanonik	Parafii	w	Mikołajewicach;	Arkadiusz	Pio-
trowski	-	Salezjanin	wraz	z	Księdzem	Darkiem;	Andrzej	Chmielecki	-		Ksiądz	Proboszcz	Parafii	w	Kazimierzu;	Maria	
Miłosz-	Dyrektor	SP	w	Szydłowie	wraz	z	panią	Jolantą	Fornalczyk-	Kocik	i	przedstawicielami	młodzieży;	Andrzej	
Stasiak-	Dyrektor	Gimnazjum	w	Lutomiersku;	Anna	Skępska	–	Dyrektor	SP	w	Kazimierzu;	Magdalena	Kacprzak;	
Małgorzata	Włodarczyk-	Przewodnicząca	Rady	Rodziców;	Jarosław		Sowiński-	zastępca	Przewodniczącej	Rady	
Rodziców;	Aneta	Garczyńska	–	członek	Prezydium	Rady	Rodziców;	Przedstawicielki	Rodziców:	Iwona	Wasilewska,	
Marzena	Hądzel;	Przedstawiciele	Rodziców		Rad	Oddziałowych		z	poszczególnych	klas.
Uroczystość	uświetniła	ekipa	TVP	3	oraz	skorzystaliśmy	z	gościnności	Studia	Telewizyjnego	w	Łodzi	w	programie	

prowadzonym	przez	redaktora	Łuszczykiewicza.	Pan	Hubert	Wawrowski	wraz	z	przedstawicielami	Ambasady	Kró-
lestwa	Szwecji	prezentował	projekt	„	Witajcie	w	Bullerbynowie”	w	Radiu	Łódź.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Orła Białego  w Lutomiersku,  
wychowawczynie kształcenia zintegrowanego  i uczniowie

składają serdeczne PODZIĘKOWANIE  

aptece  Prima Jolanta Winiarska; Wodzierady 57
za nieodpłatne przekazanie książek edukacyjnych.

Część	artystyczna,	która	przy-
brała	charakter	widowiska	teatral-
no-	muzycznego	udowodniła,	że	
pierwszaki	wspaniale	zaprezento-
wali	swoją	wiedzę	i	umiejętności	i	
mogą	godnie	nosić	miano	ucznia	
naszej	szkoły.	Słowa	Pani	Jesie-
ni	skierowane	do	pierwszaków„	I	
choć	 trudniejsze	będą	następne	
wasze	lata	otworzy	się	wam	wiel-
ka	ciekawa	księga	świata”	stają	się	
prawdziwym	 przesłaniem,	 które	
dotyczy	każdego	ucznia	zdobywa-
jącego	wiedzę.		Jeśli	owa	księga	
zainteresuje	 dziecko,	 wówczas	
uczeń	ma	szansę	rozwijać	swoje	
zainteresowania,	 uzdolnienia	 i	
marzenia.	
Złożenie	przyrzeczenia	i	paso-

wanie	 na	 ucznia	 było	 wielkim	
przeżyciem	nie	tylko	dla	pierwsza-
ków,	 ich	rodziców,	dziadków,	ale	
również	wychowawczyń	 klas:	 Ia	
p.	mgr	Joanny	Dziewierskiej	oraz	
kl.	 Ib	p.	mgr	Renaty	Wyrębskiej.		
Zaproszeni	 goście	 w	 osobach:	
Wójt	 Gminy	 Tadeusz	 Borkow-
ski,	Dyrektor	Gminnego	Ośrodka	
Oświaty	Agnieszka	Kiedrzyńska,	
Ksiądz	Proboszcz	Kanonik	Parafii	
Mikołajewice	Franciszek	Jaciubek,	
Przewodnicząca	Rady	Rodziców	
Małgorzata	 Włodarczyk,	 Wice-
dyrektor	 SP	Cecylia	 Bujnowicz-	
Wasilewska,	Dyrektor	SP	Barba-
ra	Świstek,	 skierowali	 do	 dzieci	
serdeczne	życzenia:	sukcesów	w	
zdobywaniu	wiedzy	 i	 umiejętno-
ści,	zadowolenia,	przyjaźni	i	wiele	
radości	z	każdego	dnia	spędzone-
go	w	szkole.		
Uroczystość	 zakończyła	 się	

niezwykle	 radosnym	 dla	 dzieci	
akcentem,	 bowiem	obdarowane	
zostały	hojnie	licznymi	upominka-
mi	od	zaproszonych	gości.	Rodzi-
ce	natomiast	stanęli	na	wysokości	
zadania.	Nie	 tylko	zorganizowali	
dla	uczniów,	gości	i	rodziców	słod-
ki	poczęstunek,	ale	także	zakupili	
przybory	do	zajęć	ruchowych	oraz	
uszyli	 kolorowe	szarfy.	Przybory	
służyć	nam	będą	do	końca	nauki	
w	klasach	I-III.	
Pod	 okiem	 czułego	 i	 pilnego	

fotografa	 p.	 Tomasza	 powstały	
wspaniałe	fotki,	które	będą	deko-
rować	nie	tylko	szkolny	korytarz,	
ale	znajdą	się	w	niejednym	ucz-
niowskim	albumie.
Jak	to	było	i	się	działo	niech	opi-

sze	każdy	z	was,	nam	się	bardzo	
podobało	i	pisanie	kończyć	czas.	
Za	wszystkie	serdeczne	 i	 ciepłe	
słowa,	gesty,	myśli,	uczucia	i	upo-
minki	z	serca	dziękujemy.	

Wychowawczyni kl. Ia - mgr 
Joanna Dziewierska
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Uczniowie oraz wychowawca oddziału przedszkolnego 0A 
Szkoły Podstawowej  im. Orła Białego  w Lutomiersku,
pragną wyrazić gorące  i serdeczne PODZIĘKOWANIA
anonimowemu sponsorowi za nieodpłatnie przekazanie  

zabawek oraz gier  do sali przedszkolnej. 
Składając podziękowania  żywimy nadzieję współpracy 

w przyszłości, 
która poprzez swój charakter zaowocuje radością i uśmiechem 

niejednego jeszcze dziecka.

Finał Mistrzostw Szkoły w Piłce Nożnej Halowej 
Dnia	28	listopada	w	szkole	odbyły	się	zawody	sportowe	mające	

na	celu	wyłonienie	najlepszej	drużyny	żeńskiej	i	męskiej	grającej	
w	piłkę	nożną	halową.	Mistrzostwa	przygotował	pan	Arkadiusz	
Szpot	–	nauczyciel	wychowania	fizycznego.	Honorowy	patronat	
sprawowała	pani	Anna	Skępska	–	dyrektor	szkoły.	Do	mistrzostw	
zawodnicy	przygotowywali	się	długo	i	starannie	–	opracowywali	
strategię	gry	oraz	własnoręcznie	ozdobili	stroje	dla	swoich	drużyn.	
Po	prezentacji	zespołów	oraz	omówieniu	zasad	gry	fair	–	play	roz-
poczęły	się	rozgrywki.	Każdej	z	drużyn	kibicowała	grupa	koleża-
nek	i	kolegów,	którzy	zagrzewali	zawodników	do	gry.	Zwycięstwo	
wywalczyły	drużyny:	Chłopcy:	I	miejsce	–	klasa	VI	–	Snow	–	Kids;	
II	miejsce	–	klasa	IV	–	Wściekłe	Diabły;	I	miejsce	–	klasa	V	–	KKS	
–	Kazimierz.	Dziewczęta:		I	miejsce	–	klasa	VI	–	US	5;	II	miejsce	
–	klasa	V	–	Super	Actimelki;	I	miejsce	–	klasa	IV	–	Atomówki
Po	zakończonych	zawodach	mistrzowie	otrzymali	wspaniałe	

sportowe	nagrody	 i	dyplomy	z	rąk	p.	T.	Borkowiskiego	–	Wójta	
Gminy	Lutomiersk,	p.	A.	Skepskiej	–	dyrektora	szkoły	oraz	p.	B.	
Marszałek	–	skarbnika	Rady	Rodziców	(nagrody	ufundowała	Rada	
Rodziców).	Organizacja	zawodów	sportowych	jest	jednym	z	priory-
tetowych	działań	podejmowanych	przez	dyrektora	szkoły,	nauczy-
cieli	 i	 	 rodziców	mających	na	celu	nauczenie	dzieci	aktywnego	
trybu	życia	bez	używek	i	przemocy.

Tradycje świąteczne w Szkole Podstawowej w Kazimierzu
Grudzień	w	szkole	podstawowej	w	Kazimierzu	to	miesiąc,	w	którym	

kultywowane	jest	jedno	z	najpiękniejszych	świąt	–	Boże	Narodzenie.	
Dnia	6	grudnia,	zgodnie	z	tradycją	odwiedza	uczniów	Święty	Mikołaj.	
Można	go	dostrzec	jak	przechadza	się	po	korytarzach.	Święty	Mikołaj,	
wchodzi	do	klas	podczas	zająć	lekcyjnych	i	częstuję	uczniów	słody-
czami.	W	tym	dniu	uczniowie	w	klasach	obdarowują	swoich	kolegów	
mikołajkowymi	prezentami.	Z	inicjatywy	Samorządu	Uczniowskiego,	
uczniowie,	którzy	przychodzą	dnia	6	grudnia	w	nakryciach	głowy	
podobnych	do	tych,	które	nosi	Święty	Mikołaj	nie	muszą	obawiać	
się,	że	będą	odpytywani	na	lekcji.	Podczas	przerw,	dzieci	z	zapałem	
poszukują	czapek	Mikołaja,	które	ukrywają	się	w	wielu	tajemniczych	

Dzień Misia
Dnia	5	grudnia	2007	r.	w	szkole	obchodzono	,,V	Światowy	Dzień	

Misia’’.	Uczniowie	i	nauczyciele	przynieśli	z	sobą	wiele	różnorod-
nych	pluszowych	maskotek	–	misiów.	Zarówno	dorośli	 i	dzieci	
wspominali	bajki	mówiące	o	znanych	i	lubianych	misiach.	W	szko-
le	odbył	się	konkurs	na	,,Najprzytulniejszego	Misia	Roku	2007’’.	
Uczeń,	który	go	wygrał,	otrzymał	słoik	złocistego	miodu.	Uczniowie	
stworzyli	wspólnie	,,Pluszową	Listę	Ulubionych	Misiów	i	Niedźwie-
dzi’’.	Z	okazji	,,Dnia	Misia,,	odbył	się	konkurs	plastyczny	pt.:	,,Miś	
–	pluszowy	przyjaciel	z	dzieciństwa’’.	

Podziękowanie dla rodziców uczniów z kl. Ib.
Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Orła Białego wraz z wychowaw-
czynią kl. Ib Renatą Wyrębską składa serdeczne podziękowanie 
dla rodziców, którzy wykazali inicjatywę i podjęli trud pomalowa-
nia sali lekcyjnej nr 11. Wyrazy podziękowania składamy dla:
- p. Leonardy Cieleban
- p. Małgorzaty i Marka Dudczaków
- p. Jolanty i Radosława Florczaków
- p. Agnieszki i Grzegorza Gądziów
- p. Janusza Skórzewskiego
- p. Jarosława Sowińskiego
- p. Moniki Urbaniak
- p. Elżbiety Zych
Dziękujemy również p. L. Cieleban za podarowanie do klasy Ib 
wykładziny dywanowej do zabaw i zajęć integracyjnych.
P. L. Cieleban i p. E. Zych zakupiły do sali lekcyjnej nowe firanki, 
za co także serdecznie dziękujemy. 
  Dzięki życzliwości i pracy rodziców sala lekcyjna dla dzieci z kl. 
Ib została odnowiona. Teraz ściany mają ciepłe jasne kolory, 
w oknach wiszą świeże, nowe firanki, a uczniowie mogą uczyć się 
i bawić także podczas zajęć dywanowych.
Wszystkim rodzicom za ich dobre serca i podjęty trud jeszcze raz 
serdecznie dziękujemy.

Uczniowie z kl. Ia i kl. Ib  wraz z rodzicami 
oraz wychowawczynie serdecznie dziękują 

wszystkim sponsorom prezentów dla pierwszoklasistów, 
które zostały wręczone im podczas uroczystości ślubowania. 

Za otrzymane upominki dziękujemy
 p. Wójtowi Gminy Lutomiersk, Radzie Rodziców, 

ks. A. Piotrkowskiemu, Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Luto-
miersku, Dyrekcji Banku w Lutomiersku oraz młodzieży i 

uczniom z klas 0 – III. Otrzymane prezenty były dla uczniów 
niespodzianką, która dostarczyła dzieciom wiele radości, 

miłych wrażeń i niezapomnianych chwil.-

miejscach.	Uczniowie,	którzy	je	odnajdują	otrzymują	słodkie	upominki.	
Nad	prawidłowym	przebiegiem	konkursu	czuwa	p.	Mirosława	Śmiał-
kowska	–	opiekun	Samorządu	Uczniowskiego.	
	W	tradycję	szkoły	wpisała	się	wspólna	dla	całej	społeczności	wigi-

lia.	Spotkanie,	któremu	towarzyszy	rodzinna	atmosfera	rozpoczyna	
się	od	przeczytania	fragmentu	Biblii,	mówiącego	o	Narodzeniu	Pana	
Jezusa.	Po	wysłuchaniu	życzeń	składanych	przez	panią	Annę	Skęp-
ską	–	dyrektora	szkoły	i	gości,	uczniowie	otrzymują	opłatki.	Aby	przy-
bliżyć	wydarzenia	z	przed	tysięcy	lat	dzieci	wystawiają	pełne	religij-
nych	treści,	ale	i	humoru	i	tańca	,,Jasełka’’	pod	kierunkiem	p.	Ireny	
Białeckiej	–	katechetki.	Mali	aktorzy,	odgrywając	role	świętej	rodziny,	
aniołów	i	pasterzy	przypominają	ponadczasowe	przesłanie:	życia	w	
pokoju,	miłości,	w	zgodzie	z	ludźmi	oraz	w	harmonii	z	naturą.	W	dniu	
wigilii	odwiedza	uczniów	gość,	którego	oczekują	dzieci	na	całym	świe-
cie.	Mikołaj,	który	zawsze	zdąża	na	czas	obdarowuje	uczniów	prezen-
tami.	
Podczas	wigilijnych	spotkań	w	klasach	uczniowie	wraz	z	wycho-

wawcami	nakrywają	świąteczne	stoły.	W	blasku	kolorowo	ubranych	
choinek	przełamują	się	opłatkiem,	wybaczają	drobne	przewinienia	
oraz	życzą	sobie	wszystkiego	co	najlepsze.	Spożywają	tradycyjne,	
postne	potrawy,	śpiewają	kolędy	i	recytują	bożonarodzeniowe	wier-
sze.	Podczas	wigilii	obecni	są	rodzice,	którzy	chętnie	pomagają	ucz-
niom	w	przygotowaniach.		

Z życia szkoły w Kazimierzu
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Szkoła Podstawowa w Szydłowie
,,Wszystko dziś dla pierwszej 

klasy…”
Zgodnie	 z	 tradycją	Szkoły	Pod-

stawowej	 im.	 A.	 Mickiewicza	
w	Szydłowie	 ślubowanie	 klasy	 I	
było	połączone	z	obchodami	Dnia	
Edukacji	Narodowej.	To	jedna	z	naj-
ważniejszych	uroczystości,	w	której	
biorą	 udział	 uczniowie	 klasy	 I.	To	
pierwszy	prawdziwy	występ	i	popis	
umiejętności	na	tak	szerokim	forum	
oraz	ważny	etap	w	edukacji	szkolnej	
-	pasowanie	na	ucznia.
Aby	pokreślić,	 że	pierwszaki	 są	

prawdziwymi	bohaterami	tego	dnia,	
uczniowie	 z	 klasy	 IV	 powitali	 ich	
wierszem	,,Wszystko	dziś	dla	pierw-
szej	klasy”.	Potem	odbyła	się	pre-
zentacja	 programu	 artystycznego 
przygotowanego	przez	pierwszo-
klasistów.	Był	to	sprawdzian	ich	umiejętności	przed	uroczystym	ślubowaniem.	
Dzieci	z	przejęciem	recytowały	wiersze	i	śpiewały	piosenki	przed	zgromadzo-
nymi	w	sali	gośćmi:	rodzicami,	nauczycielami,	kolegami	oraz	przedstawicie-
lami	lokalnych	władz.	Na	naszą	uroczystość	przyjął	zaproszenie	Proboszcz	
Parafii	Kazimierz	-	ks.	Andrzej	Chmielecki,	Pan	Wójt	-	Tadeusz	Borkowski	
oraz	Pani	Skarbnik	-	Ewa	Duszyńska.
Po	występie	dzieci	złożyły	przyrzeczenie	na	sztandar	szkoły,	a	uroczystego	

pasowania	uczniów	dokonała	Pani	Dyrektor,	od	której	pierwszaki	otrzymały	
pamiątkowe	dyplomy	i	tarcze-symbol	przynależności	do	braci	uczniowskiej.	
A	potem	były	już	tylko	życzenia	i	prezenty,	prezenty…	od	Rady	Rodziców,	
Samorządu	Uczniowskiego	i	gości	z	Urzędu	Gminy	w	Lutomiersku.
Po	uroczystości	w	sali	czekała	na	pierwszaków	jeszcze	jedna	miła	niespo-

dzianka-okolicznościowe	słodkie	przyjęcie,	przygotowane	przez	mamy.	Po	
przyjęciu	nadeszła	pora	na	rozpakowanie	prezentów,	które	nie	tylko	sprawiły	
dzieciom	radość,	ale	okazały	się	bardzo	przydatne	do	pracy	i	zabawy.
To	był	wyjątkowy	i	niezapomniany	dzień	dla	pierwszaków,	spełnił	ich	ocze-

kiwania.	Szkoda	tylko,	że	ślubowanie	nie	może	być	co	roku.	 	 	
     
Po	ślubowaniu	klasy	pierwszej	Pani	Dyrektor	złożyła	wszystkim	życzenia	

z	okazji	Dnia	Edukacji	Narodowej	oraz	wręczyła	nagrody	nauczycielom	i	pra-
cownikom	obsługi.	Do	życzeń	dołączył	się	także	Pan	Wójt,	Rada	Rodziców	i	
Ksiądz,	który	po	raz	pierwszy	uczestniczył	w	uroczystościach	w	naszej	szko-
le,	ponieważ	dopiero	od	miesiąca	jest	Proboszczem	naszej	parafii.	Wspomi-
nał	on	czasy,	kiedy	jako	siedmiolatek	rozpoczynał	naukę	w	pierwszej	klasie.	
Gratulował	maluchom,	a	wszystkim	nauczycielom	i	pracownikom	wręczył	
kwiaty.	Następnie		Natalia	Karasińska	-	Przewodnicząca	Samorządu	Ucz-
niowskiego	zaprosiła	wszystkich	na	część	artystyczną	w	wykonaniu	uczniów	
klasy	V	i	VI.	Przed	widownią	pojawiła	się	grupa	bardzo	kolorowo	poubiera-
nych	dzieci	z	różnymi	dziwnymi	rekwizytami	w	rękach.	Prowadzący	zapro-
ponowali,	że	„choć	goście	szacowni	i	poważne	miejsce,	pozwolimy	sobie	
pośmiać	się	przy	świecie”.	

Dowiedzieliśmy	się,	że:	
„Szkoła to miejsce takie najdziwniejsze, 
które z lat upływem staje się piękniejsze

 i najcudowniejszą mają ją w pamięci 
nie ci, co tu chodzą ale absolwenci!”.

Słowa	 te	 były	 potwierdzeniem	 tego,	 o	 czym	mówił	
wcześniej	 ksiądz	Andrzej.	Poznaliśmy	nowe	sposoby	
prowadzenia	lekcji:	„każdy	uczeń	szybko	do	swej	głowy	
wciska	nawet	liczne	daty	–	byle	w	rytmie	disco”	Dowie-
dzieliśmy	się	również,	„że	przyrodę	tak	się	u	nas	w	szko-
le	bardzo	ceni,	 iż	niedługo	szkoła	w	dżungle	się	prze-
mieni,	zamiast	uczniów	stado	barwnych	papug	wkoło…”,	
stąd	te	kolorowe	stroje,	a	nauka	„wcale	się	nie	opłaci,	
ludzie	wykształceni	nie	są	zbyt	bogaci.”	Na	koniec	„arty-
ści”	odśpiewali	Szkole	„sto	lat”	i	wręczyli	nauczycielom	
i	wszystkim	pracownikom	oświaty	kwiatki.	Wszystkich	
widzów	częstowali	też	czekoladą	z	„czekoladowej	tab-
liczki	mnożenia”,	która	miała	szkołę	przekonać,	że	ucz-
niowie	z	miłości	do	niej	 też	czasem	cierpią	 i	proszą	o	
więcej	czułości.	

Celina Wojtas

Dzień Papieski
16	października	2007	r.	uczniowie	Szkoły	Podstawowej	
w	Szydłowie	wspominali	postać	wielkiego	Polaka	Jana	
Pawła	II	w	związku	z	mienionym	Dniem	Papieskim	i	29	
rocznicą	wyboru	na	papieża.	Na	środku	sali,	na	której	
zebrali	się	uczniowie	stał	ogromny	portret	Jana	Pawła	II	
otoczony	bukietami	kwiatów.	Uczniowie	klasy	6	ubrani	na	
galowo	z	żółtymi	wstążeczkami	przy	kołnierzyku	przed-
stawili	montaż	słowno-muzyczny	zawierający	wiersze	o	
Janie	Pawle	II	oraz	fragmenty	jego	homilii	wygłaszanych	
podczas	pielgrzymek	do	Ojczyzny.	Słowo	mówione	prze-
platane	było	pieśniami	ulubionymi	przez	Ojca	Świętego:	
„Barka”,	„Abba	-	Ojcze”,	„Ojcu	Św.	śpiewamy”,	„Wado-
wice	moje	miasto”,	„Spójrz	Ojcze	nasz”.	Na	zakończe-
nie	uczestnicy	apelu	odmówili	modlitwę	„Anioł	Pański”	w	
intencji	szybkiej	beatyfikacji	Jana	Pawła	II.	Apel	przygo-
towany	był	pod	kierunkiem	katechetki	szkolnej	Bożeny	
Pinkiewicz	–	Gusta.

Bożena Pinkiewicz-Gusta
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PODZIĘKOWANIE
W tym roku Mikołaj był hojny 

i zadbał o bezpieczeństwo 
naszych uczniów. 

Serdecznie dziękujemy
 Państwu 

Dorocie i Sławomirowi Barańskim
 za obdarowanie dzieci 
paskami odblaskowymi.

Dyrektor, Rada Pedagogiczna i uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewi-

cza w Szydłowie.

Podziękowanie
„Serdeczne podziękowania 

dla Wójta Gminy Lutomiersk 
i Rady Gminy Lutomiersk

za wykonanie 
nawierzchni asfaltowej 
na ulicy Stodolnianej 

w Lutomiersku”
Mieszkańcy ulicy Stodolnianej

w Lutomiersku

Święto Odzyskania Niepodległości
Święto	Odzyskania	Niepodległości	było	okazją,	by	lekcji	patrioty-
zmu	nadać	ciekawą	formę.	Uczniowie	klasy	IV	przygotowali	aka-
demię,	która	wzbudziła	ciekawość	również	najmłodszych	kolegów	
–	przepięknie	 reprezentowały	 się	 stroje	 i	 licznie	zgromadzone	
rekwizyty.	Zaprezentowane	treści	zostały	dobrane	tak,	by	w	pro-
stych	słowach	przedstawić	 trudną	drogę	Polaków	do	wolności.	
Przedstawienie	było	wzbogacone	odśpiewaniem	przez	uczniów	
uroczystych	pieśni	narodowych	oraz	rzewnych	piosenek	żołnier-
skich,	które	głosiły	światy,	że	„Jeszcze	Polska	nie	zginęła…”.
Klasa	IV	wraz	wychowawczynią	dziękuje	pani	Jolancie	Nieoczym	
za	pomoc	w	przygotowaniu	dekoracji.

ZIMA  A WIĘC I ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ.
Chociaż	zima	bywa	bardzo	uciążliwa,	to	może	być	ona	również	
najwspanialszą	porą	roku		na	wspólne	zabawy,	o	czym	przekonuje	
nas	uczeń	klasy	VI		Damian	Muras	w	swoim	wierszu	pt:	ZIMA
Przyszła do nas zima biała,
Z nieba lecą płatki śniegu.
O jaka górka się usypała,
Już dzieci sypią się kulkami śniegu.
Na sankach z górki zjeżdżają.
Dziewczyny ulepiły bałwana.
A dorośli z podziwem się przyglądają,
Jaka ta zabawa zimowa udana.
Już	wróżyliśmy	sobie	w	wigilię	Św.	Andrzej,	znamy	swoją	przy-
szłość	na	najbliższy	rok,	po	raz	ostatni	bawiliśmy	się,	bo	 teraz	
mamy	adwent	i	czekamy	na	Święta	Bożego	Narodzenia.	Są	to	naj-
wspanialsze	święta	w	roku.		Zdobimy	klasy	i	całą	szkołę.	Wkoło	
pełno	kolorowych	świecidełek,	lampek,	choinek,	no	i	w	każdej	kla-
sie	obowiązkowo	wiszą	Mikołaje.	Bez	nich	nie	byłoby	prezentów,	
a	6	grudnia	każde	dziecko	w	naszej	szkole	otrzymało	prezent	od	
Mikołaja.	Uczniowie	organizowali	sobie	poczęstunek	i	wspólnie	
cieszyli	się	z	otrzymanych	niespodzianek.

„Udanej zabawy zimowej”, 
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz  szczęśliwego Nowego 2008 Roku 
wszystkim dokoła życzą: 
Dyrekcja, Nauczyciele 

i cała społeczność uczniowska 
Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza

 w Szydłowie.
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ZIMA
W	związku	ze	zbliżającym	się	okresem	zimowym	i	występujący-

mi	utrudnieniami	spowodowanymi	zaleganiem	śniegu,	lodu	i	błota	
przypomina	się	mieszkańcom	o	obowiązku	ich	usuwania	z	chod-
ników	wzdłuż	nieruchomości,	przejść	 i	bram.	Śnieg	należy	pry-
zmować	przy	krawężnikach,	w	sposób	nie	powodujący	utrudnień	
w	korzystaniu	z	chodników	oraz	dewastacji	zieleńców.	W/w	obo-
wiązek	wynika	z	zapisu	§	4	Regulaminu	utrzymania	czystości	i	po-
rządku	na	terenie	Gminy	Lutomiersk.

Gratulacje dla Pana Przemka !!!
Miło	nam	jest	zakomunikować,	iż	zaszczytne	4	miejsce	-	w	XV	Woje-

wódzkiej	Olimpiadzie	Wiedzy	Rolniczej	(Bratoszewice	–	21.11.2007	
r.)	-	zajął	mieszkaniec	naszej	Gminy	Pan	Przemysław	Michalak	zam.	
Zalew.

Kursy – szkolenia
W	dniach	6-7.12.2007	r.	w	Gminnym	Domu	Kultury	w	Lutomier-

sku	odbył	się	poraz	kolejny	kurs	chemizacyjny	dla	osób	stosują-
cych	środki	ochrony	roślin	oraz	osób	nabywających	środki	zalicza-
ne	do	bardzo	toksycznych	i	toksycznych.
W	kursie	wzięło	udział	35	osób,	które	po	zdaniu	egzaminu	otrzy-

mało	stosowne	zaświadczenia	zachowujące	ważność	przez	5	lat.

Dopłaty do materiału siewnego
Agencja	Rynku	Rolnego	 informuje,	 iż	 od	 1	 grudnia	 2007	 r.	

Oddziały	Terenowe	ARR	przyjmują	wnioski	o	przyznanie	dopłaty	
z	tytułu	zużytego	do	siewu	lub	sadzenia	materiału	siewnego	kate-
gorii	elitarny	lub	kwalifikowany	w	ramach	dopłaty	mającej	charakter	
pomocy	de	minimis	w	rolnictwie.	Szczegółowe	informacje	uzyskać	
można	w	Oddziale	Terenowym	ARR:	93-578	Łódź,	ul.	Wróblew-
skiego	18,	tel.	0-42		684-55-21

ARiMR przystąpiła 3 grudnia do wypła-
cania płatności do gruntów rolnych 
(wypłacane	 są	 one	 każdego	 roku	 od	
grudnia	do	czerwca	następnego	roku).

W	2007	r.	stawki	płatności	wynoszą:

1.		jednolita	płatność	obszarowa	(podstawowa	
płatność	wypłacana	do	wszystkich	gruntów	
utrzymywanych	w	dobrej	kulturze	rolnej)	 	 -	
wynosi		301,54	zł/ha.

2.		płatność	uzupełniająca	do	powierzchni	upraw	
podstawowych	(m.in.	zboża)	-	294,91	zł/ha

3.		płatność	uzupełniająca	do	powierzchni	roślin	
przeznaczonych	na	paszę	uprawianych	na	
trwałych	użytkach	zielonych	–	438,76	zł/ha

4.		płatność	uzupełniająca	do	powierzchni	upra-
wy	chmielu	–	526,01	zł/ha		(płatność	histo-
ryczna	niezwiązana	z	produkcją)

5.		płatność	uzupełniająca	do	powierzchni	upra-
wy	chmielu	–	452,76	zł/ha	(płatność	bieżąca	
związana	z	produkcją).

Szkoły w Łódzkiem, w których można 
uzupełnić wykształcenie rolnicze

1.		Zespół	Szkół	Rolniczych	Centrum	Kształcenia	Ustawicznego	
w	Wojsławicach,	98-220	Zduńska	Wola,	tel.	0-43			825-14-91

2.		Zespół	Szkół	Rolniczych	Lututów,	98-360	Lututuów,	ul.	Klo-
nowska	3,	tel.	0-43		871-40-47

3.		Zespół	 Szkół	 Rolniczych	 Mroczków	 Gościnny	 8,	 26-300	
Opoczno,	tel.	0-44		754-13-20

4.		Zespół	Szkół	Ponadgimnazjalnych	nr	2	 im.	Tadeusza	Koś-
ciuszki	w	Łowiczu,	ul.	Blich	10,	tel.	0-46		837-37-05

5.		Zespół	Szkół	Rolniczych	im.	Juliusza	Poniatowskiego,	97-318	
Czarnocin,	ul.	Juliusza	Poniatowskiego	5,	tel.	0-44		616-51-23

6.		Szkoła	Policealna	o	specjalności	technik	rolnik,	97-320	Wol-
bórz,	ul.	Modrzewskiego	107,	tel.	0-44		616-43-51

7.		Zespół	Szkół	Ponadgimnazjalnych	Szydłów,	97-316	Grabica,	
Szydłów	57,	tel.	0-44		617-14-01

8.		Zespół	Szkół	Rolniczych,	97-505	Dobryszyce,	ul.	Szkolna	4,	
tel.	0-44		681-11-82

9.		Zespół	Szkół	Ponadgimnazjalnych	w	Zduńskiej	Dąbrowie,	99-
440	Zduny,	tel.	0-46		838-74-95

U W A G A !!!
   W dniu 31 grudnia br. upływa termin składania	-	przez	pod-
mioty	działające	na	rynku	pasz	-	oświadczeń o spełnieniu wymo-
gów w zakresie higieny pasz.
	 	 	Stosowne	druki	Oświadczeń	można	pobrać	 i	po	wypełnieniu	
pozostawić	w	Urzędzie	Gminy	Lutomiersk	(pokój	nr	1),	który	 je	
przekaże	do	Powiatowej	Inspekcji	Weterynaryjnej	w	Pabianicach.

Informacje KS „Sokół”
1.	W	dniu	22.10.2007	r.	Klub	Sportowy	KS	„SOKÓŁ”	Lutomiersk	pod-

czas	rozegranych	zawodów	w	piłkę	nożną	w	m.	Jordanów	4b,	powiat	
łódzki-wschodni,	gm.	Andrespol	pomiędzy	drużynami	młodzieżowymi	
KS	„SOKÓŁ”	Lutomiersk	a	GRA—Lech	Jordanów	promował	Powiat	
Pabianicki	poprzez	wywieszenie	na	czas	trwania	przedmiotowych	roz-
grywek	banera	w	miejscu	odbywania	się		zawodów.
2.	W	dniu	28.10.2007	r.	Klub	Sportowy	KS	„SOKÓŁ”	Lutomiersk		

podczas	rozegranych	zawodów	w	piłkę	nożną	na	boisku	szkolnym	
Zespołu	Szkół	Rolniczych	w	Widzewie	przy	ul.	Szkolnej	nr	12,	powiat	
pabianicki,	pomiędzy	drużynami	seniorów	KS	„SOKÓŁ”	Lutomiersk	a	
GKS—Ksawerów	promował	Powiat	Pabianicki		poprzez	wywieszenie	
na	czas	trwania	przedmiotowych	rozgrywek	banera	w	miejscu	odby-
wania	się	zawodów.
3.	W	dniu	29.10.2007	 r.	podczas	 rozegranych	zawodów	w	piłkę	

nożną	na	boisku	KS	„SOKÓŁ”	w	Lutomiersku	przy	ul.	Mickiewicza	nr	2,	
powiat	Pabianice,	pomiędzy	drużynami	młodzieżowymi	KS	„SOKÓŁ”	
Lutomiersk	a	Włókniarzem	Konstantynów	dokonano	promocji	Powiatu	
Pabianickiego		poprzez	wywieszenie	na	czas	trwania	przedmiotowych	
rozgrywek	banera	w	miejscu	odbywania	się	zawodów.
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UWAGA ! Poniżej przypominamy adres e-mail
Urzędu Gminy Lutomiersk:

ug@lutomiersk.pl

„A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J1,14)

Najserdeczniejsze życzenia 
pokoju, szczęścia i wielkiej radości

na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
i nadziei, aby Nowy 2008 Rok 

był dobry i pomyślny

składają  
    Dyrekcja, Rada Pedagogiczna 
    i cała społeczność uczniowska
    Gimnazjum 
   im. Leszka Czarnego 
    w Lutomiersku

Z okazji zbliżających się Świąt
Wójtowi, Radzie Gminy, 

Pracownikom Gminnego Ośrodka Oświaty w Lutomiersku 
składamy życzenia przeżycia Bożego Narodzenia

 w zdrowiu, radości, w ciepłej, rodzinnej atmosferze. 
Kolejny Nowy Rok niech będzie czasem pokoju 

oraz realizacji osobistych marzeń.

Dyrektor, Nauczyciele i Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu

	 	 	 Serdeczne	życzenia	
	 	 	 wielu	radosnych	doznań
	 	 	 z	okazji	zbliżających	się	
	 	 	 Świąt	Bożego	Narodzenia,	
	 	 	 zdrowia,	pomyślności	
	 	 oraz	wszystkiego	co	najlepsze	w	każdym	dniu
	 	 nadchodzącego	Nowego	Roku	rodzicom	i	dobroczyńcom	

	 	 	 składa	Dyrektor,	Nauczyciele
	 	 	 Szkoły	Podstawowej	im.	Marii	Konopnickiej	
	 	 	 w	Kazimierzu

Pogodnych, spokojnych Świąt
Bożego Narodzenia

oraz szczęśliwego Nowego Roku 2008
wszystkim druhom,

oraz sympatykom OSP

życzy w imieniu
Związku Gminnego OSP RP

Prezes Zarządu
Tadeusz Nowak

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

składa wszystkim Podopiecznym
oraz mieszkańcom Gminy Lutomiersk 

najserdeczniejsze życzenia 
spokojnych, radosnych 

i rodzinnych Świąt

oraz wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym 

i zawodowym 
w nadchodzącym 

Nowym 2008 Roku!!!

   Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru
       przyniesie naszym Czytelnikom
         spokój i radość.
      Niech każda chwila 
        Świąt Bożego Narodzenia
          żyje własnym pięknem,
 
 a Nowy Rok obdaruje Państwa
   pomyślnością i szczęściem.

           Redakcja „WL”


