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BEZPŁATNY

28 kwietnia b.r. w sali wido-
wiskowej Gminnego Ośrodka 
Kultury odbyła się XXIII sesja 
Rady Gminy Lutomiersk. Porzą-
dek obrad był obszerny, jednak 
najważniejszą sprawą było roz-
patrzenie przez radnych spra-
wozdania z realizacji budżetu 
za rok 2007 i udzielenie abso-
lutorium Wójtowi Gminy z wyko-
nania budżetu za rok ubiegły. 
Otwarcia sesji i stwierdzenia jej 
prawomocności dokonał Prze-
wodniczący Rady Gminy. Radni 
po przyjęciu porządku oraz pro-
tokołu z poprzedniego posiedze-
nia realizację punktów meryto-
rycznych. Następnie Przewod-
niczący przeszedł do realizacji 
najważniejszego punku tj. roz-
patrzenia sprawozdania Wójta 
Gminy Lutomiersk z realizacji 
budżetu Gminy za rok 2007. 
Sprawozdanie to dokument, 
z którym radni byli doskonale 
zapoznani, bowiem był on oma-
wiany i opiniowany przez wszyst-
kie stałe Komisje Rady Gminy 
mające swoje posiedzenia 
poświęcone tej tematyce w mie-
siącu marcu i kwietniu br. Stąd 
na sesji temat ten nie wywołał 
długiej dyskusji wśród radnych. 
Sprawozdanie w imieniu Wójta 
Gminy szczegółowo omówiła 
Pani Skarbnik Gminy odwołując 
się i porównując do wielkości i 
kwot planowanych w podziale 
na realizację dochodów i wydat-
ków budżetowych. Po czym Pan 
Wójt przedstawił zrealizowane w 
roku ubiegłym zadania inwesty-
cyjne podając przy tym wartości 
tych inwestycji. Następnie Wice-
przewodniczący Rady odczytał 
pozytywną opinię Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Łodzi o 
sprawozdaniu. Po rozpatrzeniu 
sprawozdania Wójta Gminy z 
realizacji budżetu gminy za rok 

2007 Przewodniczący stałych 
komisji przedstawili opinie nt. 
sprawozdania Wójta Gminy z 
realizacji budżetu za rok 2007. 
Radna Agata Helena Wiśniew-
ska Przewodniczącą Komisji 
Spraw Lokalnych poinformowa-
ła, iż członkinie komisji pozy-
tywnie jednogłośnie zaopinio-
wały sprawozdanie Wójta na 
posiedzeniu w dniu 28 marca 
br. Radny Sławomir Barański 
Przewodniczący Komisji Mienia 
Komunalnego, Finansów i Inwe-
stycji poinformował, iż komisja 
jednogłośnie pozytywnie zaopi-
niowała sprawozdanie Wójta z 
realizacji budżetu za rok 2007 
na posiedzeniu w dniu 27 marca 
2008 r. Radna Ewa Rzetelska 
- wiceprzewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Luto-
miersk (w imieniu przewodniczą-
cego komisji) poinformowała, iż 
na posiedzeniu komisji w dniu 
02 kwietnia br. komisja dokonała 
oceny sprawozdania, zebrała i 
podsumowała opinie nt. spra-
wozdania oraz sformułowała 
wniosek o udzielenie Wójtowi 
Gminy Lutomiersk absoluto-
rium z realizacji budżetu za rok 
2007. Następnie odczytała treść 
wniosku wraz z uzasadnieniem. 
Następnie Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy – Zdzisław Marek 
Sromecki, odczytał Uchwałę 
Składu Orzekającego Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej w 
Łodzi dotyczącą wniosku Komi-
sji Rewizyjnej, w której RIO nie 
zgłasza zastrzeżeń do wniosku 
Komisji Rewizyjnej o udzielenie 
absolutorium Wójtowi Gminy 
Lutomiersk z tytułu wykonania 
budżetu za rok 2007. 

 Pan Przewodniczący przed 
przeprowadzeniem głosowania 
nad udzieleniem Wójtowi Gminy 
absolutorium przypomniał zasa-

dy głosowania w tej kwestii, mia-
nowicie, iż uchwałę w sprawie 
udzielenia absolutorium Rada 
Gminy podejmuje bezwzględną 
większością głosów w obec-
ności ustawowego składu rady 
– zgodnie z art. 28 a ust. 2 usta-
wy o samorządzie gminnym. W 
wyniku głosowania radni więk-
szością głosów (12 głosami za, 
przy 2 głosach wstrzymujących 
się) udzielili absolutorium Wójto-
wi Gminy z wykonania budżetu 
za rok 2007. 

W dalszej części sesji radni 
przyjęli informację na temat 
stanu dróg wojewódzkich na 
terenie Gminy Lutomiersk 
przedłożoną przez panią kierow-
nik Rejonu Dróg Wojewódzkich 
w Poddębicach. Zaś informa-
cja ze stanu dróg powiatowych 
na terenie Gminy Lutomiersk 
została przesunięta na następ-
ne posiedzenie Rady Gminy z 
uwagi na nieprzybycie przedsta-
wicieli Starostwa Powiatowego 
w Pabianicach. 

W dalszej kolejności radni 
uchwalili Plan Rozwoju Lokal-
nego Gminy Lutomiersk na lata 
2007 – 2013. Plan Rozwoju 
Lokalnego jest jednym z doku-
mentów, wymaganych w przy-
padku ubiegania się o środki w 
ramach Funduszów Struktural-
nych i Funduszu Spójności, a 
obowiązek jego załączania do 
dokumentów aplikacyjnych o 
współfinansowanie projektów 
realizowanych przez samorządy 
terytorialne z funduszy struktu-
ralnych nakłada Regionalny Pro-
gram Operacyjny Województwa 
Łódzkiego na lata 2007-2013. 

Radni – w formie uchwały - 
wyrażenia zgodę na oddanie w 
użyczenie na okres 5 lat budyn-
ku położonego na nierucho-
mości gruntowej oznaczonej nr 
342 w Lutomiersku przy Placu 
Jana Pawła II nr 13, stanowiącej 
własność Gminy Lutomiersk na 
cel związany z prowadzeniem 
działalności kulturalnej przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Luto-
miersku.

Sesja absolutoryjna

Następnie podjęli uchwałę 
w wyrażenia opinii o lokalizacji 
punktów gier na automatach. 
Obowiązek uzyskania opinii 
rady gminy o lokalizacji punk-
tów gry na automatach o niskich 
wygranych wynika z art. 32 ust. 
1 pkt 15 ustawy z dnia 29 lipca 
1992 r. o grach |i zakładach 
wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 4, poz. 27, z późn. zm.). Z 
wnioskiem o wydanie opinii w 
sprawie lokalizacji punktów gry 
na automatach o niskich wygra-
nych w lokalu Hades” Katarzyna 
Ignatowicz położonej w miej-
scowości Lutomiersk przy Placu 
Jana Pawła II nr 13 zwróciła się 
spółka z o.o. „ORION” z siedzibą 
w Radomsku, przy ul. Kołłątaja 
42. Ze względu na niespełnienie 
wymogu z art. 30 w/w ustawy 
radni podjęli opinię negatywną, 
bowiem „punkty gry na automa-
tach o niskich wygranych mogą 
być usytuowane w lokalach 
gastronomicznych, handlowych 
lub usługowych, oddalonych co 
najmniej 100 metrów od szkół, 
placówek oświatowo-wycho-
wawczych, opiekuńczych oraz 
ośrodków kultu religijnego”.

W dalszej części radni podjęli 
uchwałę w sprawie nie uzgod-
nienia projektu rozporządzenia 
Wojewody Łódzkiego w sprawie 
wyznaczenia Obszaru Chronio-
nego Krajobrazu „Doliny Neru”. 
Ze względu na uwarunkowania 
przestrzenne i planistyczne radni 
uznali za celowe nie uzgodnie-
nie projektu rozporządzenia 
Wojewody Łódzkiego w sprawie 
obszaru chronionego krajobrazu 
„Doliny Neru”.

Ostatnim punktem sesji były 
tradycyjnie wolne wnioski, inter-
pelacje i zapytania. 

Od czerwca br. ulegają zmianie godziny
pracy Urzędu Gminy Lutomiersk

Urząd będzie pracował:
w poniedziałki 9.00 - 17.00

od wtorku do piątku 7.30 - 15.30
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Konstytucja 3 maja (właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja) – to 
uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczy-
pospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytu-
cja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji 
amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją. Niektórzy 
uznają jednak konstytucję korsykańską z 1755 r. za pierwszą na świe-
cie, a tym samym amerykańską za drugą i polsko-litewską za trzecią.

Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą 
tego dnia przez sejm. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania 
obecnych od dawna wad systemu politycznego Rzeczypospolitej Oboj-
ga Narodów i jej złotej wolności. Konstytucja wprowadziła polityczne 
zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną 
państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. 
Konstytucja zniosła zgubne instytucje, takie jak liberum veto, które 
przed przyjęciem Konstytucji pozostawiało sejm na łasce każdego 
posła, który, jeśli zechciał – z własnej inicjatywy, lub przekupiony przez 
zagraniczne siły, albo magnatów – mógł unieważnić wszystkie podjęte 
przez sejm uchwały. Konstytucja 3 maja miała wyprzeć istniejącą anar-

chię, popieraną przez część krajowych magnatów, na rzecz egalitarnej 
i demokratycznej monarchii konstytucyjnej. W tym samym czasie prze-
tłumaczono Konstytucję na język litewski.

Przyjęcie Konstytucji 3 maja sprowokowało wrogość sąsiadów Rze-
czypospolitej Obojga Narodów. Podczas wojny w obronie konstytucji, 
Polska zdradzona przez swojego pruskiego sprzymierzeńca Frydery-
ka Wilhelma II została pokonana przez Imperium Rosyjskie Katarzyny 
Wielkiej, sprzymierzonej z konfederacją targowicką - spiskiem polskich 
magnatów przeciwnych reformom osłabiającym ich wpływy. Pomimo 
tej klęski i późniejszego II rozbioru Polski, Konstytucja 3 maja wpłynęła 
na późniejsze ruchy demokratyczne w świecie. Po utracie niepodle-
głości w 1795, przez 123 lata rozbiorów, przypominała o walce o nie-
podległość. 

Uchwalenie Konstytucji 3 maja zostało uznane za święto już 5 maja 
1791. Po drugiej wojnie światowej obchody święta przywrócono w 
1989 r. 

Źródło: Wikipedia (www.wikipedia.pl) 

 W dniu 30 kwietnia 2008 r. odbyła się uroczystość obchodów 
rocznicowych uchwalenia Konstytucji 3 - go Maja. Władze Gminy 
oraz Gminny Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i 
Byłych Więźniów Politycznych złożyli kwiaty w miejscach pamięci 
narodowej na terenie naszej Gminy. Po uroczystej mszy świętej 
w Kościele Parafialnym w Lutomiersku odbyła się przedstawienie 
teatralne pt. „Na kolanie, panie Janie!”, przygotowane przez mło-
dzież ze Szkoły Podstawowej w Szydłowie. 

Niech się święci 3 Maja

Konstytucja 3 Maja
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Turniej gminny
 Po raz kolejny w dniu 04 marca 2008r. 
w Ochotniczej Straży w Lutomiersku odbył 
się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej” 
Młodzież zapobiega pożarom”. Organizato-
rami turnieju był Zarząd Oddziału Gminne-
go Zw.OSP RP w Lutomiersku i Wójt Gminy 
Lutomiersk.
 Nagrody i suweniry dla uczestników kon-
kursu ufundował Wójt Gminy Lutomiersk.
W wyniku rozgrywek finałowych kolejność 
zajętych miejsc przedstawiała się następu-
jąco:
I grupa wiekowa 10-13 lat
Natalia Karasińska
Aleksandra Michalak
Edyta Mrozowska

II grupa wiekowa 14-16 lat
Aleksandra Paczkowska
Paulina Łuczak
Marta Michalak

III grupa wiekowa17-19 lat
Paulina Kaszuba
Dagmara Zimkowska
Przemysław Gruszczyński
Milena Zakrzewska

Turniej powiatowy
 Dnia 26 marca br. odbył się Powia-
towy Turniej Wiedzy Pożarniczej „Mło-
dzież zapobiega pożarom” w Gimazjum 
w Bychlewie. Organizatorami turnieju byli 
Zarząd Oddziału Powiatowego Zw.OSP 

RP w Pabianicach, Komenda Państwowej 
Straży Pożarnej w Pabianicach oraz gmina 
Pabianice.
 W turnieju wzięło udział 55 uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjów i młodzie-
ży ponadgimnazjalnej.
 Po pisemnym teście i rozgrywce ustnej, 
polegającej na rozpoznawaniu sprzętu stra-
żackiego młodzież naszej gminy uzyskała 
następujące wyniki:

Grupa I szkoły podstawowe
II miejsce Natalia Karasińska  SP Szydłów
IV miejsce Edyta Mrozowska SP Szydłów

Grupa III szkoły ponadgimnazjalne
II miejsce Łukasz Lis – OSP Bechcice
III miejsce Paulina Kaszuba – OSP Babice

To piękne hasło na strażackich sztanda-
rach ukazuje, że strażacka działalność nie 
jest to zwyczajne działanie, to szlachetna 
służba od pokoleń – ludziom i Ojczyźnie.

Na najwyższe uznanie zasługuje działal-
ność na rzecz ochrony życia, zdrowia i śro-
dowiska naturalnego. Dużą popularnością 
cieszy się podtrzymywanie kultury, tradycji 
narodowej oraz pielęgnowanie polskości.

W dniu 02 maja strażacy całej gminy 
uczestniczyli w uroczystej Mszy Św. w 
Klasztorze Salezjanów w Lutomiersku. Po 
nabożeństwie i uroczystym apelu odbyła 
się piękna parada samochodów pożarni-
czych przez osadę Lutomiersk.

Natomiast w dniu 03 maja w intencyj-
nej Mszy Świętej, którą celebrował Ksiądz 
Marek Dzięgielewski w kościele parafial-
nym w Lutomiersku uczestniczyli zaprosze-
ni goście i druhowie OSP Bechcice, Czoł-
czyn i Lutomiersk. 

Gospodarzem święta była OSP Czoł-
czyn.

Również 03 maja  uroczystego Św. Flo-
riana obchodzili strażacy z Parafii Mikoła-
jewice. Jednostki z tej parafii gościła OSP 
Prusinowice.

Druhowie z parafii Kazimierz swoje świę-
to obchodzili w dniu 04 maja br. Uroczystą 
Mszę Św. celebrował Ksiądz Arkadiusz 
Piotrowski. Natomiast zaproszonych gości 
i druhów przyjmowała jednostka OSP Babi-
ce.

W uroczystych  zbiórkach, które odbyły 
się w w/w terminach udział brali zaprosze-
ni goście: Radni Powiatu Pabianickiego, 
członkowie Prezydium Zarządu Oddziału 
Powiatowego i Gminnego Związku OSP 
RP a także przedstawiciele władz samo-
rządowych. Podczas uroczystości zasłużo-
nym druhom strażakom wręczone zostały 
odznaki Strażak Wzorowy oraz odznaki za 
Wysługę lat w OSP. 

Do druhów strażaków kierowane były 
słowa podziękowania, uznania za pełną 
poświęcenia służbę, oraz życzenia aby trud 

jaki podejmują był źródłem osobistej satys-
fakcji zarówno dla druhów nowo wstępują-
cych w szeregi strażackie jak i dla senio-
rów. Obchody Dnia Strażaka uświetniała 
orkiestra działająca przy Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Lutomiersku .

W dniu 05 maja br. odbyły się uroczysto-
ści powiatowe obchodów Św. Floriana w 
Pabianicach. Mszę Św. celebrował ksiądz 
Rzepkowski Kapelan Powiatowy Straża-
ków Proboszcz Parafii dzielnicy Bugaj.

W uroczystości powiatowej Św. Floria-
na gminę naszą reprezentowały delegacje 
druhów z OSP Lutomiersk i Szydłów.

Podsumowaniem uroczystości Św. Flo-
riana - Dni Strażaka była IX Powiatowa 
Majówka Strażacka, która odbyła się w 
dniu 11 maja br. w gminie Dobroń.

BOGU NA CHWAŁĘ LUDZIOM NA POŻYTEK

Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”
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INWESTYCJE W GMINIE

„Są ludzie, którzy wywarli wpływ na losy świata”
                                                                  Ks. Paweł Prufer

 W 3-cią rocznicę śmierci Ojca Św. Jana Pawła II delegacja uczniów 
i nauczycieli Gimnazjum  udała się pod Tablicę Pamiątkową do Kościoła 
Parafialnego by  złożyć kwiaty i zapalić znicze.
 Po powrocie młodzież, nauczyciele i pracownicy szkoły zgromadzili się 
przed obrazem przedstawiającym osobę Jana Pawła II, który w 2005r. 
poświęcił Ks.Kanonik Włodzimierz Paszkowski. 
 Wspominaliśmy Ojca Św. słuchając Jego słów skierowanych do młodzie-
ży na Westerplatte w 1987r. 
 Gdy zapłonęły znicze poczuliśmy się znów jak wtedy, gdy gromadziliśmy 
się w kościołach, na placach i w domach w godzinie Jego śmierci. Jakże 

1.  Do Wojewódzkiego Funduszu w Łodzi wystąpiono z wnioskiem 
o umorzenie pożyczki z zadania Termomodernizacja Szko-
ły Podstawowej w Szydłowie na zadanie „Termomodernizacja 
Szkoły Podstawowej w Kazimierzu - wymiana pokrycia dacho-
wego”. Kwota umorzenia stanowi 29.331 zł.

2.  Do Ministerstwa Edukacji Narodowej wystąpiono z wnioskiem 
o przyznanie z rezerwy oświatowej  kwoty w wys. 33.004,51 zł na 
„Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Kazimierzu”.

3.  Rozpoczęto „Termomodernizację budynku biurowego Urzędu 
Gminy w Lutomiersku” za kwotę 172.370,70 zł w tym pożyczka 
z Wojewódzkiego Funduszu w Łodzi 145.350 zł.

4.  Na „Przebudowę budynku gminnego przy ulicy Dąbrowskiego 
21 w Lutomiersku” uzyskano pozwolenie na budowę.

5.  Do końca maja planowane jest zakończenie „Przebudowy i mo-

dernizacji stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzy-
szącą w Kazimierzu” inwestycji dofinansowywanej ze środków 
unijnych ZPORR.
6.  Dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutomiersku zaku-

piono nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki IVECO 
przy udziale środków finansowych  Wojewódzkiego Funduszu w 
Łodzi w wys. 171.200 zł, Zarządu Głównego Straży Pożarnych 
w wys. 125.000 zł i Gminy Lutomiersk w wys. 174.600 zł.

„Co zostaje we mnie”
obchody 3-ciej Rocznicy Śmierci Ojca Św. Jana Pawła II w Gimnazjum w Lutomiersku

wymownie brzmiały słowa Św. Pawła z Pierwszego Listu 
do Koryntian odczytane przez uczennię Anitę Ponińską 
„Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym 
nie miał, byłbym niczym”, które całym swoim życiem 
potwierdził Ojciec Św.
 Ojcze Św. Twoja dobroć i miłość niech nas wspiera. 
Spoglądaj na nas wszystkich z Bram Nieba i otaczaj 
swoją opieką.

Społeczność Gimnazjum
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7.  Wojewódzki Fundusz w Łodzi przyznał dotację na zakup lek-
kiego samochodu ratowniczo – gaśniczego w wys. 32.000 zł 
dla jednostki OSP w Wygodzie Mikołajewskiej. Pozostałe środki 
w wys. 48.000 zł zabezpiecza Gmina Lutomiersk.

Gospodarka drogowa
1.  Zakończono etap profilowania głównych dróg gruntowych w so-

łectwach naszej gminy.
2.  Z Urzędu Marszałkowskiego otrzymano dotację w wys.10 tys. zł 

z przeznaczeniem na drogi dojazdowe do gruntów rolnych w 
miejscowości Charbice Górne.

3.  Kruszywem drogowym utwardzono odcinek drogi o dł. ca 500 mb 
we Franciszkowie i dł. ca 150 mb w Mikołajewicach. W najbliż-
szym czasie zostanie utwardzony odcinek drogi o dł.ca 500 mb 
w Zalewie.

4.  Wykonano przebudowę odcinków drogi w miejscowości Bechci-
ce i ul. Polnej w Kazimierzu, polegającą na wzmocnieniu podbu-
dowy z kruszywa masą bitumiczną.

5  W m-cu czerwcu rozpoczną się przebudowy nawierzchni z kru-
szywa:

 -  ulic: Sikorskiego we Wrzącej, Szkolnej w Kazimierzu, Kwiato-
wej i odcinka Przełajowej w Lutomiersku;

 -  drogi w Charbicach Dolnych przez wieś.
6.  Dla sołtysów wsi zamówiono 31 szt. ogłoszeniowych tablic.
7.  Trwają prace przy remoncie chodnika przy drodze wojewódzkiej 

710 na ul. 3-go Maja w Lutomiersku, na który Gmina Lutomiersk 
zakupiła materiały betonowe.

Krok w przyszłość
 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w ramach podziału środków 
przyznał Gminie Lutomiersk na realizację Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki ‘’Promocja integracji społecznej’’ oraz „Rozwój 

i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy spo-
łecznej’’ Poddziałanie 7.1.1 środki finansowe w kwocie 109.5444 zł. 
W kwocie tej zawarty jest wkład własny w wysokości 10,5%. Pod-
stawą o ubieganie się o środki finansowe było złożenie wniosku o 
dofinansowanie projektu do 30 kwietnia 2008 r. Taki wniosek został 
złożony przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku. W ter-
minie do 2 lipca 2008 r. wniosek zostanie poddany ocenie meryto-
rycznej.

Płatności obszarowe w 2008 r.
 Wnioski o przyznanie płatności na rok 2008, rolnicy mogli skła-
dać w terminie do dnia 15 maja 2008 r. po tym terminie można 
jeszcze składać wnioski przez następnych 25 dni tj. do 9 czerwca 
br. jednakże za każdy dzień roboczy opóźnienia należna rolnikowi 
płatność będzie pomniejszana o 1% za każdy dzień roboczy opóź-
nienia.
 Corocznym zwyczajem Urząd Gminy Lutomiersk oraz Gmin-
ne Centrum Informacji udzielało pomocy mieszkańcom Gminy w 
wypełnianiu w/w wniosków. Działania te prowadzone były bezpłat-
nie.

CENTRUM EDUKACYJNO - OŚWIATOWE
 W dniu 16 maja br. o godz. 15.00 odbędzie się uroczyste  otwar-
cie  Centrum Edukacyjno-Oświatowego działającego przy Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Lutomiersku. Głównym zadaniem Centrum 
jest umożliwienie lokalnej społeczności korzystania z nowoczes-
nych form edukacji i ksztalcenia na odległość. 
 Informujemy wszystkich zainteresowanych, że Centrum jest 
czynne:
 poniedziałek – piątek od godz. 17.00 do 21.00,
 sobota i niedziela od godz. 12.00 do godz. 22.00

                                                                         Zarząd OSP Lutomiersk

Od października 2007 jest wydawana w Gimnazjum im. Leszka 
Czarnego w Lutomiersku gazetka szkolna. Prowadzą ją głównie 
uczennice z klasy III b.

„To był dobry pomysł, żeby stworzyć gazetkę szkolną. Dzięki 
temu, że brałam aktywny udział w jej redagowaniu, pisanie stało 
się dla mnie przyjemnością, nie tylko obowiązkiem związanym 
z odrabianiem prac domowych z j. polskiego. Dzięki niej uczniowie 

gimnazjum mogli spojrzeć na to, co ich otacza oczami rówieśnika, 
przeczytać luźny tekst o ważnej sprawie. I właśnie to ich zaintere-
sowanie sprawiało mi największą satysfakcję, dając jednocześnie 
motywację do dalszego poszukiwania ciekawych tematów.” - twier-
dzi Paulina Opasińska, jeden z filarów naszego „Lechaaaa”.

„Najbardziej podoba mi się nazwa naszej gazetki, „Lechooo”, 
ponieważ ja ją wymyśliłam” - cieszy się Paulina Łuczak - należę do 
redakcji szkolnej gazetki, ponieważ chciałam spróbować czegoś 
nowego. Przeważnie zajmuję się rubryką „Rozrywka”. Często piszę 
horoskopy, bawię się wtedy we wróżkę. Może uda mi się przepo-
wiedzieć komuś przyszłość? W redagowaniu rozrywkowych stron 
pomaga Marta Michalak-”Bardzo się cieszę, gdy widzę jak ucznio-
wie zatrzymują się przy naszej gazetce. Z pewnością największym 
zainteresowaniem cieszą się pytania do nauczyciela. Dzięki nim 
możemy się nieco więcej o nich dowiedzieć...” W skład redakcji 
wchodzi również obdarzona talentem rysunkowym i satyrycznym 
Aleksandra Paczkowska, która stara się dowcipnie skomentować 
bieżące tematy. Od początku w prace redakcyjne zaangażowała 
się Agnieszka Zakrzewska: „Pomysł na szkolną gazetkę narodził 
się z chęci uczestniczenia w życiu naszej szkoły. Piszę do gazetki 
felietony, relacje z imprez i konkursów, pomagam w dziale rozrywki 
oraz układam ankiety.”

„Lechooo” ma już pięć numerów. W założeniu jest to gazetka, 
którą mogą przeczytać wszyscy, na przykład w wersji elektronicz-
nej na stronie naszego gimnazjum. W tym bardzo         

Z YCIA SZK

Co w „Lechoooo...!” piszczy ?
Gimnazjum w Lutomiersku

dok. na str. 6
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pomaga Bartłomiej Adamczyk, który składa teksty w jeden spójny 
graficznie układ. W szkole mamy też swoją tablicę. Ostatni numer 
zamierzamy wydrukować i za symboliczną opłatą sprzedawać 
zainteresowanym. Chcielibyśmy się w nim pochwalić osiągnię-
ciami uczniów i pożegnać, gdyż redaktorki kończą szkołę i będą 
musiały rozstać się z „Lecheeeem”.

Młode dziennikarki spotykają się w poniedziałki po lekcjach, 
a nad całością przedsięwzięcia czuwa pisząca ten tekst - Emilia 
Merecka - Kułak.

Sukcesy gimnazjalistów
 Uczniowie Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku 
corocznie biorą udział w konkursach przedmiotowych, sportowych 
i innych, dzięki którym poszerzają wiedzę i umiejętności. W tych 
działaniach często osiągają sukcesy.

Anita Ponińska - finalistka Wojewódzkiego Konkursu Historycz-
nego
Dariusz Justyński - finalista Wojewódzkiego Konkursu Geogra-
ficznego
Bartłomiej Adamczyk - udział w eliminacjach rejonowych Woje-
wódzkiego Konkursu Informatycznego „Informax”
Dariusz Justyński, Krzysztof Kowalski, Mateusz Podstawka, 
Anita Ponińska, Daniel Zmysłowski - udział w półfinale V Ogól-
nopolskiego Konkursu Wiedzy Informatycznej Uczniów Szkół Gim-
nazjalnych
Gabriela Bujnowicz, Aleksandra Paczkowska - wyróżnienia w 
Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno-Fotograficznym „Tęcza”
Justyna Cepowska, Anita Ponińska, Michał Cybulski - II miej-
sce w Powiatowym Konkursie Profilaktycznym „Zdrowo żyję, nie 
palę, nie piję”
Justyna Cepowska - I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Pio-
senki Anglojęzycznej w Konstantynowie
Agnieszka Zakrzewska - I miejsce, Aneta Tadeusiak - II miejsce 
- Międzyszkolny Konkursie na prezentację multimedialną pt „Śla-
dami Mikołaja Kopernika”
Agnieszka Zakrzewska i Paulina Łuczak - finalistki w Wojewódz-
kim Konkursie „Fotografujemy zjawiska fizyczne i chemiczne” zor-
ganizowanym przez ŁCDNiKP.
Adrianna Skępska - I miejsce, Paulina Opasińska - II miejsce 
w Ogólnołódzkim Konkursie Fotograficznym pt „Lato, lato, zostań 
dłużej”,
Mateusz Zakrzewski, Daniel Zmysłowski, Radosław Woźniak 
- I miejsce drużyny - Powiatowy Turniej „Bezpieczeństwo Ruchu 
Drogowego” 
Drużyna siatkarzy zdobyła I miejsce w Mistrzostwach Powia-
tu w Piłce Siatkowej oraz III miejsce w eliminacjach rejonowych 
w Zgierzu
 W kwietniu odbyła się wystawa w GOK prezentująca prace gra-
ficzne uczniów pt „Wirtualne impresje o Janie Pawle II”
 Gimnazjum bierze również udział w Ogólnopolskim Programie 
„Przedsiębiorczość” realizowanym przez Młodzieżową Fundację 
Przedsiębiorczości, grupa uczniów zakwalifikowała się do półfinału 
konkursu IDEA 2008.

 Gratulujemy uczniom i nauczycielom przygotowującym, życzy-
my dalszych sukcesów naukowych 

Sukcesy sportowe
w Gimnazjadzie 2007/2008

III miejsce - Powiatowe Biegi Przełajowe w kategorii chłopców - 
drużynowo
IV miejsce - Powiatowe Biegi Przełajowe w kategorii dziewcząt - 
drużynowo

Powiatowe Biegi Przełajowe - sukcesy indywidualne: 
V miejsce Adam Andrzejczak  
VII miejsce Piotr Zmysłowski 
VIII miejsce Paulina Piermanicka  
IX miejsce Aneta Tadeusiak
III miejsce - Sztafetowe Biegi Przełajowe w kategorii chłopców
I miejsce - Powiatowe zawody w Piłce Siatkowej w kategorii chłop-
ców
III miejsce Rejonowe Biegi Przełajowe w Piłce Siatkowej w kate-
gorii chłopców
 Konkursy organizowane poza Gimnazjadą
Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Lutomiersk
I miejsce - Mateusz Podstawka 
II miejsce -Wiktor Kuszcz.

Gratulujemy uczniom i ich opiekunom
                                                           przygotowała A.Wróblewska

Wycieczka w przeszłość 
 Rozpoczął się czas szkolnych wycieczek. Uczniowie klasy Ic 
zorganizowali wypad do Parku Jurajskiego w Bałtowie oraz kopalni 
krzemienia pasiastego. W jednej chwili przenieśliśmy się w czasy 
ery mezozoicznej i spacerowaliśmy wśród wiernie odwzorowanych 
dinozaurów. W czasy neolitu przenieśliśmy się podczas zwiedzania 
kopalni krzemienia. Zobaczyliśmy ciekawą prezentację. Chłopcy 
spróbowali sztuki garncarskiej. Wszyscy wróciliśmy zadowoleni.
 Dziękujemy opiekunom: B.Zielińskiej, A.Wróblewskiej, 
B.Michalak

Uczniowie Ic.

cd. ze str. 5



Strona � WIADOMOŚCILUTOMIERSKIE

NFORMACYJNY BIULETYN SAMORZĄDOWY

maj 2008

Wydarzenia sportowe
Dnia 9 kwietnia odbył się w szkole Mię-

dzyszkolny Turniej Piłki Koszykowej. 
Celem zawodów było propagowanie gry 
w koszykówkę wśród dziewcząt i chłop-
ców. Wspomaganie psychofizycznego roz-
woju uczniów. Rozwijanie i doskonalenie 
sprawności sportowej i tężyzny fizycznej. 
Rozwijanie poczucia odpowiedzialności 
za zdrowie własne i innych. W zawodach 
wzięli udział oprócz gospodarzy ucznio-
wie ze szkół w Lutomiersku i Szydłowie. W 
kategorii chłopców zwycięstwo wywalczyła 
drużyna ze szkoły w Kazimierzu. Również 
w grupie dziewcząt zwycięstwo przypadło 
uczennicom z Kazimierza. Młodzież otrzy-
mała medale i dyplomy dla szkół.

Dnia 16 kwietnia gościł w szkole w Kazi-
mierzu pan Mieczysław Nowicki - kolarz, 
czterokrotny mistrz Polski w kolarstwie 
torowym. Uczestnik wyścigów w kolarstwie 
szosowym. Były Prezes Urzędu Kultu-
ry Fizycznej i Sportu. Na spotkanie z tym 
znanym sportowcem przybyli p. T. Bor-

kowski – Wójt Gminy Lutomiersk, ks. A. 
Chmielecki – Proboszcz Parafii Kazimierz, 
T. Rychlik – Przewodniczący Rady Gminy 
Lutomiersk oraz uczniowie z sąsiednich 
szkół wraz z nauczycielami wychowania 
fizycznego. Pan M. Nowicki opowiadał o 
swoich wyczynach sportowych, przepla-
tając je ciekawymi anegdotami. Mówił o 
treningach i sposobach przygotowania się 
do zawodów sportowych. Odpowiadał na 
spontaniczne pytania uczniów dotyczące 
sportowej kariery. P. M. Nowicki przestrze-
gał zgromadzonych przed niebezpieczeń-
stwami czyhającymi na drogach oraz o 
wyposażeniu roweru, aby można było na 
nim bezpiecznie jeździć. Po zakończonej 
części oficjalnej dziewczęta i chłopcy obej-
rzeli trofea sportowe pana M. Nowickiego: 
żółtą koszulkę lidera, liczne medale i inne 
nagrody. Na zakończenie spotkania pan M. 
Nowicki przekazał na pamiątkę pani Annie 
Skępskiej – dyrektorowi szkoły Kronikę 
Wydarzeń Sportowych 

Dnia 17 kwietnia uczniowie klas I - III 
pod opieką wychowawców udali się do 
hali sportowej ,,Włókniarz’’ w Konstan-
tynowie Łódzkim, aby wraz z kolegami 
ze szkół w Konstantynowie wziąć udział 
w XVIII Olimpiadzie Sportowej o Puchar 
Burmistrza miasta Konstantynowa. Biorąc 
udział w różnorodnych konkurencjach tzw. 
,,współzawodnictwa w rzędach’’ uczniowie 
rozwijali siłę, tężyznę fizyczną, wytrzyma-
łość. W praktyczny sposób uczyli się zasad 
rywalizacji fair play. Przyzwyczajali się do 
prawidłowego zachowania na zawodach i 
meczach. Niezależnie od zajętego miejsca 
wszystkim uczniom wręczono jednakowe 
nagrody: słodycze i  sprzęt sportowy.

Dnia 7 maja w hali przy Szkole Podsta-
wowej w Kazimierzu odbył się po raz kolej-
ny IV Turniej Siatkonogi o Puchar Dyrek-
tora Zakładu Poprawczego organizowany 
przez p. Jerzego Włodarczyka i p. Michała 
Modera. Gospodarzem turniej była p. Anna 
Skępska – dyrektor szkoły w Kazimierzu.

Szkoa Podstawowa w Kazimierzu

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

zapraszają na

Festyn szkolny ,,Szkoła dzieciom’’
w sobotę, dnia 17 maja 2008r.

Rozpoczęcie festynu o godz. 15.00
na boisku przy szkole w Kazimierzu.

Program imprezy:
    - występy taneczne uczniów;
    - sportowy turniej rodzinny z nagrodami;
    - loteria fantowa - każdy los wygrywa;
    - od 17.00 - zabawa taneczna;
    - 20.00 - losowanie atrakcyjnych nagród głównych loterii fantowej;

Organizatorzy zapewniają:
- potrawy z grilla, frytki,

- ciasta, słodycze, lody, napoje chłodzące,

CAŁKOWITY DOCHÓD Z IMPREZY PRZEZNACZONY ZOSTANIE
NA POTRZEBY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KAZIMIERZU

,,Świeci słoneczko majowe, biją 
dzwony w kościele. Na dziedzińcu 
zamkowym, przygrywają kapele. 
Na królewskim fotelu, króla Stasia 
cień siada. I jak niegdyś przed laty 
rozpoczęła się rada.’’ Tym fragmen-
tem wiersza rozpoczęto w szkole w 
Kazimierzu obchody Święta 3 - go 
Maja. Uczniowie klas starszych przy-
pomnieli wszystkim uczestnikom 
akademii wydarzenia tamtych dni i 
okoliczności utworzenia najważniej-
szego dla Polski dokumentu - Kon-
stytucji. Barwne stroje z epoki oraz 
śpiewane pieśni nadały kolorytu 
uroczystości i uzmysłowiły uczniom, 
że należy pamiętać historię swoją 
kraju i kultywować ważne wydarze-
nia. Uroczystość zakończył polonez 
z filmu ,,Pan Tadeusz’’ w wykonaniu 
uczniów z kółka tanecznego.

Akademia z okazji
Rocznicy

Konstytucji 3-go Maja
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Szkoa Podstawowa w Lutomiersku

Oświata na terenie gminy Lutomiersk obchodziła swoje święto. 
To 200 lat temu w kronikach parafialnych pojawiła się wzmianka 
o pierwszym nauczaniu dzieci przez miejscowego organistę J. 
Baronowskiego. I tak to się zaczęło… Aby wspomnieć tak ważne 
wydarzenie w dziejach naszej gminnej oświaty, nasza szkoła 
podjęła się realizacji projektu edukacyjnego związanego z uro-
czystością święta szkoły. Powstało wiele wytworów prac dziecię-
cych, zebrano wiele dokumentów i eksponatów. Aby przybliżyć 
nieco odległą już historię szkoły powstał pomysł przygotowania 
wystawy pt. „200 lat oświaty”. Każda szkoła istniejąca na terenie 
gminy Lutomiersk przedstawiła krótki zarys swojej historii i współ-
czesności (Szkoła Podstawowa w Szydłowie, Szkoła Podstawo-
wa w Kazimierzu, Gimnazjum w Lutomiersku, Salezjańska Ogól-
nokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w Lutomiersku). Wysta-
wa składała się z kilku działów: Historia Szkoły Podstawowej w 
Lutomiersku, Oświata w Gminie Lutomiersk, Lutomiersk dawniej 
i dziś, Lutomiersk przyszłości oraz dział plastyczny przedstawia-
jący piękno krajobrazu -„Koziówki”. Zorganizowany został „kącik 
ucznia”, w którym można było zobaczyć jak wyglądały dawniej 
ławki, pomoce dydaktyczne, pomoce naukowe oraz wyposaże-
nie ucznia, mundurek szkolny a nawet podziwiać można było 
nauczycielskie oficery!

Kaligrafija, rachunki, roboty, i inne przedmioty… można było 
zobaczyć na świadectwach naszych pradziadków i dziadków. W 
zamyśleniu patrzeć można było na nazwiska nauczycieli pracu-
jących w naszej szkole, którzy wiele serca wkładali w naukę i 
wychowanie kolejnych pokoleń. Czas bowiem mija bezpowrot-
nie i stanowczo za szybko… Przemierzając wystawę natknąć 
można się było również na stare fotografie, dokumenty szkoły, 
szkolne tarcze czy zeszyty i książki. Wszystkie te eksponaty 
zebrane zostały przez naszych uczniów ich rodziców i dziadków, 
i udostępnione w celu prezentacji. I tylko dlatego wystawa mogła 
powstać i przenieść nas w odległe czasy lutomierskiej oświaty. 
Dzięki wielu ludziom dobrej woli mogliśmy zrealizować tak piękne 
przedsięwzięcie.

Wielu uczniów i nauczycieli pracowało przy tworzeniu wystawy 
(a każda praca była niezastąpiona) pod kierunkiem p. A. Rosiak,  
p. M. Łykowskiej oraz p. D. Stasiak.

M. Łykowska, A. Rosiak

Święto Szkoły
Społeczność Szkoły Podstawowej w Lutomiersku uroczyście 

obchodziła tegoroczne Święto Szkoły, podczas którego odkrywa-
liśmy karty z dziejów oświaty na naszym terenie. 

Program uroczystości był następujący:
  9.30 - Słowo powitalne dyrekcji szkoły
10.10 -  Z dziejów oświaty na naszym terenie - prezentacja mul-

timedialna
10.50 -  Promocja książki Doroty Lisieckiej - Gary „Historia Luto-

mierska dla dziecka wierszem pisana”
11.10 -  Program artystyczny w wykonaniu młodzieży „Dziś zapa-

trzeni w Przeszłość - tworzymy Przyszłość”
11.55 -  Otwarcie wystawy „Jak to w Lutomierskich szkołach 

bywało…” (ewaluacja projektu)
12.30 - Dyskusja, spotkanie towarzyskie
Swoją obecnością zaszczycili nas:

BIEGAJŁO MAŁGORZATA - dyrektor PODNiDM w Pabianicach, BEDNA-
REK DOROTA – pielęgniarka, BOBOWSKA KRYSTYNA, BORKOWSKI 
TADEUSZ - Wójt Gminy, BUJNOWICZ LEOKADIA – radna, CHMIELE-
CKI ANDRZEJ – ksiądz, CYRULSKA HALINA – St. Wizytator KO w Łodzi, 
DUSZYŃSKA EWA – skarbnik UG, DZIEWIERSKA HELENA, GĄSIOROW-
SKA – KŁĄB SABINA – radna, GRYGIER RYSZARD - Dyrektor Muzeum 
Etnograficzno – Archeologicznego w Łodzi, GRZELAKOWSKA ELŻBIETA 
– Dyrektor Oświaty Ziemi Łódzkiej, HARTLEB ANNA – Powiatowy Ośro-
dek Metodyczny w Pabianicach, IGNATOWICZ ZDZISŁAWA - wicedyrektor 
Gimnazjum w Lutomiersku, JACIUBEK FRANCISZEK – Proboszcz Parafii 
Mikołajewice, KAZIMIERCZAK MAŁGORZATA – główna księgowa GOOś, 
KĘSKA MARIA – siostra katechetka, KIEDRZYŃSKA AGNIESZKA – Dyr. 
GOOś, KOCIK HELENA, MACIASZEK EWA I WOJCIECH, MAKOWSKA 
ZOFIA – GOOś, MICHALSKA MARIA, MIŁOSZ MARIA – Dyr. SP w Szyd-
łowie, MŁYNARCZYK ZOFIA, MOSTOWSKI CEZARIUSZ – Wicekurator 
KO w Łodzi, NOWACKI STANISŁAW, NOWICKI CZESŁAW, OSTROWSKA 
TERESA – radna, PACHOLAK KRZYSZTOF – radny powiatowy, PACZ-
KOWSKA GRAŻYNA - radna, PĄCZEK PIOTR – Dyr. GOK, PIETRYKA 
AGNIESZKA – Dyr. Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Łodzi, PIO-
TROWSKI ARKADIUSZ – Ksiądz z Klasztoru oo Salezjanów, RYCHLIK 
TADEUSZ - Przewodniczący Rady Gminy, RZETELSKA EWA – Kierownik 
GBP w Lutomiersku, SKĘPSKA ANNA Dyr. SP w Kazimierzu, SOKOŁOW-
SKA KRYSTYNA, SOWIŃSAKI JAROSŁAW – Wiceprzewodniczący RR, 
STASIAK ANDRZEJ – Dyr. Gimnazjum w Lutomiersku, ŚWIRK TOMASZ 
– fotograf, TROJANOWSKA, - Prezes Oddziału ZNP w Konstantynowie, 
WASILEWSKA KAZIMIERA, WIŚNIEWSKA AGATA – radna, GABRIELA 
WITOSŁAWSKA – GOOś, WŁODARCZYK MAŁGORZATA – Przewodni-
cząca RR, ZAWADZKA JANINA – Dyr. Przedszkola w Kazimierzu, MATY-
SIAK EWA – Wydawnictwo STARCO, NITA BEATA – Redaktor „Nowego 
Życia Pabianic”, WINIECKA – GÓRNIAK MARIA – lekarz i inni.

Wystawa
„200 lat oświaty”
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Uchwalenie Konstytucji 3 maja było niezwykłym wydarzeniem w 
naszej historii. Polski sejm stworzył pierwszą w Europie konstytucję, 
przyjęto w niej wiele nowoczesnych rozwiązań, które stały się wzo-
rem dla innych. To wydarzenie było okazją do przygotowania przez 
uczniów ze Szkoły Podstawowej im Adama Mickiewicza w Szydło-
wie przedstawienia teatralnego pt. „Na kolanie, panie Janie!”, które 
miało w dostępny sposób przybliżyć dzieciom nawet tym najmłod-
szym najważniejsze założenia konstytucji z 1791 roku i umożliwić 
im poznanie światłych ludzi epoki oświecenia. Widzowie wraz z 
głównym bohaterem - Kubą, uczniem niezbyt przykładającym się 
do nauki zwłaszcza historii, przenieśli się z czasów współczesnych 
w czasy Sejmu Wielkiego, by zrozumieć wagę uchwalonej konsty-
tucji. Ważną rolę w przemianie psotnika odegrał Stanisław Kostka 
Potocki, który uświadomił chłopcu, że „...uczyć się musi, bo inaczej 
Polską rządzić będą Gadulscy”. Stanisław Staszic - kolejna postać 
- przekonywał Kubę oraz widownię, że myśli twórców konstytucji są 
uniwersalne, ponieważ wynikały z miłości do Ojczyzny i są godne 
naśladowania nawet po przeszło 200 latach. 

Przedstawienie miała okazję obejrzeć 30.04.2008 r. cała spo-
łeczność ze SP w Szydłowie. Tego samego dnia młodzi aktorzy po 
uroczystej mszy w Kościele Parafialnym w Lutomiersku wystawili 
sztukę w Domu Kultury w Lutomiersku, wzbogacając uroczystość 
zorganizowaną na terenie gminy z okazji rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja. 

Uczniowie odtwarzający poszczególne role, popisali się duży-
mi talentami aktorskimi. Na scenie można było podziwiać: Bartka 
Wosiaka, Paulinę Janczak, Olę Bernaciak, Marcina Barańskiego, 
Krzysia Bedę, Michała Barańskiego, Mateusza Kacprowskiego, 
Pawła Chruścińskiego, Maćka Sobolczyka i Krzysia Kotkowskiego. 
Jednak swoją grą, brakiem tremy i naturalnością zachwycił wszyst-
kich Arek Jaros, odtwarzający postać głównego bohatera - Kuby. 
Za oprawę muzyczną odpowiadał Radek Wiaderek. Uczniowie 
przygotowywali inscenizację pod bacznym okiem p. Jolanty For-
nalczyk – Kocik i Jolanty Nieoczym. Wielkim talentem wykazała się 
także p. Celina Wojtas, która sama zaprojektowała i uszyła kostiu-
my – dzięki nim przedstawienie było barwniejsze i ciekawsze.

Szkoa Podstawowa w Szydowie

Kangur matematyczny 2008
W dniu 27 marca 2008 roku odbyła się XVII edycja konkursu 

Kangur i II edycja konkursu Kangurek. W tym dniu te same zadania 
rozwiązywali uczniowie w 30 krajach świata. Naszą szkołę repre-
zentowało 39 uczniów. Dwóch spośród nich osiągnęło najwyższe 
wyniki zdobywając tytuł laureata Konkursu. Są to: MICHAŁ NOWI-
CKI z kl. IV b oraz PIOTR SOWIŃSKI z kl. IV b. Uczniowie ci, 
wygrali czterodniową wycieczkę nad morze. Wyróżnienie przypad-
ło w udziale Agnieszce Miller z kl. IV b. 

Grzegorz Chobot

Mały Omnibus
8 maja w Pabianicach odbył się I Powiatowy Konkurs dla trze-

cioklasistów „Mały Omnibus”. Wziął w nim udział uczeń Michał 
Szczukocki, zajmując wysokie 6 miejsce. Organizatorem konkursu 
był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodyczne-
go w Pabianicach, a honorowy patronat sprawowali: Wójt Gminy 
Dobroń oraz Prezydent Miasta Pabianic. 

Mirosława Łykowska

Górą nasi!
7 maja uczniowie naszej szkoły zajęli I miejsce w Turnieju Siat-

konogi o Puchar Dyrektora Zakładu Poprawczego w Konstanty-
nowie Łódzkim. Dzielnie walczyli: Justyna Leśniewska, Krzysztof 
Zdzierak, Szymon Antoniewicz, Kamil Prus i Marcin Rogaszewski. 
Ogromny puchar pomagał dźwigać opiekun naszych sportowców: 

Pan Hubert Wawrowski. Całej drużynie gratulujemy i dziękujemy 
za zaangażowanie!

Rower nie jest im obcy
22 kwietnia odbył się Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego w Pabianicach. Naszą szkołę reprezentowali ucznio-
wie kl. VIa: Mateusz Holwek, Damian Witczak i Krzysztof Zdzierak. 
Chłopcy zajęli III miejsce. Przygotował ich Pan Tadeusz Cyrulski. 
Serdecznie gratulujemy!

3 Maja - rocznica uchwalenia Konstytucji
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ABC porządnego mieszkańca gminy
– czy jesteś lokalnym patriotą?

Czy masz uregulowaną należność za wodę?
 Urząd Gminy Lutomiersk podaje do wiadomości wszystkim osobom, które zalegają z opłatą za pobraną wodę, że konsekwencją braku 
uregulowania należności, za 2 ostatnie okresy rozliczeniowe,będzie odcięcie dostaw wody, co pozostaje w zgodzie z zapisami art. 8 usta-
wy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz § 10 umowy o dostawę wody. 
W przypadku odcięcia wody procedura powtórnego jej podłączenia jest długotrwała i odpłatna. Powtórne podłączenie wiązać będzie 
się z dogłębną kontrolą przyłącza i wymianą wodomierza. Powtórnego podłączenia mogą dokonać tylko uprawnieni pracownicy Urzędu 
Gminy. 

Czy posiadasz pojemnik na nieczystości komunalne ?
 Urząd Gminy Lutomiersk podaje do wiadomości wszystkim właścicielom zabudowanych nieruchomości na terenie gminy, że konse-
kwencją braku posiadania umowy (pojemnika na śmieci) na wywóz nieczystości może być wniosek o nałożenie grzywny w celu przymu-
szenia wykonywania tego obowiązku gdyż jest to niezgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie 
Lutomiersk. W czerwcu br. będą prowadzone w tej sprawie kontrole.

Selektywna zbiórka odpadów?
 Apelujemy do sumienia osób zanieczyszczających odpady selektywnie 
zbierane i teren wokół postawionych wysepek ekologicznych - prosimy 
nie róbcie tego. Zapewne w domu macie porządek i w ogóle macie się 
dobrze.
 Jakie wnioski nasuwają się Państwu po obejrzeniu zdjęcia obok, przed-
stawiającego wysepkę ekologiczną przy ul. Kwiatowej w Lutomiersku.

W dniu 06.05.2008r. uczniowie klas I – III ze szkoły w Szydłowie 
wyjechali na wycieczkę do Łęczycy. Nad bezpieczeństwem dzieci 
czuwały ich wychowawczynie: Barbara Filipiak, Grażyna Ulańska i 
Dorota Gajzler. Przygoda rozpoczęła się w zamku, gdzie uczniowie 
poznali jego historię i związane z nim legendy. Zwiedzili Muzeum 
Ziemi Łęczyckiej, po którym oprowadzał ich przewodnik. Najwięk-
szym zainteresowaniem cieszyła się kolekcja diabłów i związane z 
nimi opowieści. 

Kolejnym punktem programu wycieczki było zwiedzanie „wio-
ski indiańskiej” w Solcy Małej. Pobyt w wiosce przybliżył dzieciom 

tajemniczą kulturę Indian z Wielkich Równin Ameryki Północnej. 
Ciekawe opowieści przewodnika, połączone z oglądaniem zgro-
madzonych w tipi misternie wykonanych przedmiotów codzienne-
go użytku, broni, strojów i instrumentów muzycznych zaintereso-
wały każdego uczestnika wycieczki. 

 W programie 2,5 – godzinnego zwiedzania skansenu były rów-
nież następujące atrakcje:

- rzut włócznią i rzutkami do celu,
- indiański tor przeszkód,
- malowanie twarzy,
- wysłuchanie legendy,
- odwiedzenie sklepiku z pamiątkami.
 Wizytę w wiosce zakończył wspólny taniec i śpiewanie pieśni, 

oczywiście w języku indiańskim. Z żalem wracaliśmy do szkoły. 
Nasz wyjazd okazał się wspaniałą lekcją historii, geografii i etno-

grafii, a świeże powietrze i dużo przestrzeni pozwoliło na aktywny, 
zdrowy wypoczynek.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY
Panu Sławomirowi Barańskiemu i członkom Mianowskiego

Klubu Sportowego za przekazany sprzęt sportowy.

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Szydłowie

Już wycieczek nastał czas…
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W związku z tym, iż na terenie gminy powstało i zostało zasiedlo-
nych wiele nowych domów, co spowodowało zmianę sposobu i cha-
rakteru użytkowania gruntów i przekształcenie ich w tereny zabudowa-
ne i zurbanizowane przypomina się, iż przepisy art. 22 ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne i § 47 Rozporządzenia Ministra Rozwoju 
Regionalnego.... nakładają na właściciela nieruchomości lub włada-
jącego nieruchomością obowiązek zgłaszania właściwemu staroście 
wszelkich zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w 
terminie 30 dni od dnia ich powstania oraz dostarczenie dokumenta-
cji ewidencyjnej i kartograficznej umożliwiającej wprowadzanie tych 
zmian.

Oznacza to, iż w momencie faktycznej zmiany sposobu użytkowa-
nia i rozpoczęcia działalności innej niż rolnicza lub leśna (zakończenie 
budowy, rozpoczęcie użytkowania budynku przed odbiorem technicz-
nym) właściciel nieruchomości powinien dostarczyć stosowne doku-
menty do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Karto-

graficznej w Pabianicach, aby ten mógł dokonać zmiany zgodnej ze 
stanem faktycznym w terenie.

Niedopełnienie tego obowiązku jest zagrożone sankcją grzywny 
orzekaną na podstawie przepisów w sprawach o wykroczenie (art. 48 
PgiK).

Szczegółowe informacje można uzyskać w PODGiK w Pabianicach 
ul. Kościuszki 25, pod nr telefonu 042 215-34-08

Przepisy regulujące w/w obowiązek:
Ustawa z dn. 17.05.1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst 

jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086)
Rozporządzenie Ministra Regionalnego i Budownictwa z dn. 

29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz.U.  z 2001 
r. Nr 38, poz. 454)

UWAGA!  WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ! 

ZBIÓRKA ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH

Harmonogram zbiórki
odpadów wielkogabarytowych

z terenu gminy Lutomiersk
Rejon I - 2.06.2008 r., poniedziałek, godz. 7.00
1. Lutomiersk
2. Wrząca,
3. Prusinowice i Prusinowiczki
4. Florentynów
5. Bechcice i Bechcice Kolonia
6. Czołczyn i Zofiówka
7. Antoniew

Rejon II 3.06. 2008 r., wtorek, godz. 7.00
1. Kazimierz
2. Dziektarzew
3. Mikołajewice
4. Zalew
5. Mirosławice
6. Babice
7. Babiczki

Rejon III - 4.06. 2008 r., środa, godz. 7.00
1. Stanisławów Stary i Zdziechów Nowy
2. Stanisławów Nowy
3. Albertów
4. Malanów
5. Orzechów
6. Madaje Nowe
7. Zygmuntów

Rejon IV - 5.06.2008 r., czwartek, godz. 7.00
1. Szydłów
2. Szydłowem
3. Jerwonice
4. Charbice Górne
5. Charbice Dolne
6. Zdziechów
7. Żurawieniec i Leonów

Rejon V - 6.06.2008 r., piątek, godz. 700
1. Jeziorko
2. Wola Puczniewska
3. Mianów
4. Leonów
5. Puczniew
6. Franciszków

 Mieszkańcy gminy Lutomiersk:
 Urząd Gminy Lutomiersk informuje, że w dniach 02 - 06 czerwca 2008 
r. od godz. 7.00 odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogaba-
rytowych od wszystkich właścicieli prywatnych posesji z terenu nastę-
pujących miejscowości: Lutomiersk, Wrząca, Prusinowice, Florentynów, 
Mikołajewice, Zalew, Kazimierz, Mirosławice, Babice, Babiczki, Bechci-
ce Kolonia, Bechcice, Antoniew, Jerwonice, Zdziechów, Charbice Dolne, 
Charbice Górne, Szydłów, Szydłówek, Zygmuntów, Puczniew, Jeziorko, 
Wola Puczniewska, Mianów, Stanisławów Stary, Stanisławów Nowy, 
Albertów, Malanów, Orzechów, Madaje Nowe, Franciszków, Żurawie-
niec, Leonów, Czołczyn, Zofiówka.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:
1. Zużyty sprzęt AGD i RTV,
2. Zużyte opony,
3.  Baterie i akumulatory, jarzeniówki, świetlówki,
4. Złom metalowy,
5. Przeterminowane lekarstwa,
6.  Elementy z tworzyw sztucznych nie mieszczące się w pojem-

nikach do segregacji,
7. Zużyte meble i elementy stolarki.

 Odpady powinny być wystawione przed godz. 7.00 w dniu zbiórki 
lub wieczorem dnia poprzedzającego zbiórkę.
 Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania np. napis 
na pudełkach lub przyczepiona kartka.

Nie będą zbierane:
- gruz, 
- kamienie,
-  odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych
- odpady zawierające azbest (np. eternit).

 Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje w 
Referacie Gospodarki Komunalnej i Lokalowej Urzędu Gminy Luto-
miersk (tel. 043-677-50-11 wewn. 134) lub u sołtysów wsi sołectw obję-
tych zbiórką.
 Odpady zbierane będą przez firmę „EKO-REGION” w trakcie przejaz-
du samochodu przez każdą z w/w miejscowości według następującego 
harmonogramu:
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DNI LUTOMIERSKA
6-8 czerwca  2008 r.

W programie:
6 czerwiec (Piątek-Stadion K.S „Sokół” 10-13) - DZIEŃ SPORTU

  9.00 Msza święta w kościele parafialnym   
10.00 Powiatowy Turniej Gimnazjów w Piłce Plażowej o Puchar Wójta Gminy Lutomiersk
- gry i konkursy dla dzieci i młodzieży
- wesołe miasteczko , dmuchany zamek , sumo-rycerze, quady
12.30 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

7 czerwiec (Sobota-Stadion K.S „Sokół” 10-24 ) - KONCERT DZIECI - RODZICOM

10.00 Turniej Seniorów w Piłce Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Lutomiersk
16.00 Program artystyczny  w wykonaniu dzieci i młodzieży 
         - SP Szydłów
         - SP Kazimierz
         - SP Lutomiersk
         - Gimnazjum Lutomiersk
         - GOK Lutomiersk
19.00 Zabawa taneczna z zespołem „GADGET”

8 czerwiec (Niedziela-Stadion K.S „Sokół” 16-24)

14.00 Mecz piłki nożnej Gmina LUTOMIERSK - Gmina ROMHANY
16.00 Uroczyste powitanie 
16.15 Koncert „ORKIESTRY DĘTEJ” GOK w Lutomiersku 
17.00 Występ zespołu folklorystycznego „SZYCHA”
17.30 Pokazy tańca nowoczesnego „HIP - HOP I BREAK DANCE”
18.00 Występ „BIG BANDU” GOK w Lutomiersku
18.30 Koncert zespołu  „DEXTER”
19.45 Koncert zespołu „HIT MACHINE”
20.30 Koncert  zespołu „CLASSIC”
22.00 Zabawa taneczna z zespołem „PIRAMID”

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

Serdecznie Zapraszamy !


