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BEZPŁATNY

Dnia 26 maja 2008 r. w sali 
widowiskowej Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Lutomiersku odby-
ła się XXIV Sesja Rady Gminy 
Lutomiersk. Radni po przyjęciu 
porządku obrad i protokołu z po-
przedniego posiedzenia przystą-
pili do realizacji punktów infor-
macyjnych. Informację na temat 
stanu dróg powiatowych na tere-
nie Gminy przedstawił Pan Robert 
Rządziński – Członek Zarządu 
Powiatu Pabianickiego. Następnie 
Pan Marek Wojtczak – Zastępca 
Komendanta Powiatowego Policji 
w Pabianicach oraz Pan Tomasz 
Staręga – Kierownik Posterunku 
Policji w Lutomiersku przedłożyli 
informację dotyczącą stanu bez-
pieczeństwa i porządku publicz-
nego na terenie działania Komi-
sariatu Policji w Konstantynowie 
Łódzkim. 

Po punktach informacyjnych 
radni przystąpili do realizacji punk-
tów merytorycznych.

W pierwszej kolejności podjęli 
uchwały dotyczące zmian budże-
tu i w budżecie Gminy Lutomiersk. 
Radni wprowadzili zmiany w bu-
dżecie Gminy Lutomiersk na rok 
2008 z tytułu przeniesień plano-
wanych wydatków budżetowych 
między działami i grupami wydat-
ków (zwiększyli środki finansowe 
m.in. na: zakup i montaż pompy 
na ujęciu wody w Prusinowicach, 
przebudowę drogi w Jeziorku, 
przebudowę dróg w Mikołajewi-
cach, przebudowę ul. Lipowej 
w Lutomiersku). Dokonali także 
zmian budżetu Gminy Lutomiersk 
na bieżący rok z tytułu przyznania 
dotacji na rok 2008 ze środków 
terenowego Funduszu Ochro-
ny Gruntów rolnych na budowę 
i modernizację dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych. Radni pod-
jęli także uchwałę zmieniającą 
uchwalę Nr XXII/141/08 z dn. 
15.04.2008 r. w sprawie zmian 
budżetu Gminy na rok 2008. 

Następnie radni podjęli uchwa-
ły zmieniające do Uchwał: Nr 
XXII/145/08 i Nr XXII/146/08, 
w których m.in. określili dokładnie 
okres najmu lokalu użytkowego 
znajdującego się na nieruchomo-
ści stanowiącej własność Gminy 
Lutomiersk, na okres dłuższy niż 
3 lata, położonego w Kazimierzu 
przy Placu Kościuszki 1. 

W dalszej części sesji radni 
przyjęli Regulamin utrzymania 
czystości i porządku na terenie 
Gminy Lutomiersk. Regulamin 
wejdzie w życie po upływie 14 dni 
od dnia jego ogłoszenia w Dzien-
niku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. Następnie radni udzie-
lili pomocy finansowej Komen-
dzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi 
w kwocie 17.000,00 zł z prze-
znaczeniem na zakup radiowozu 
służbowego dla Posterunku Policji 
w Lutomiersku.

Radni uchwalili także Statuty dla 
jednostek pomocniczych Gminy 
Lutomiersk. Rada Gminy uchwa-
liła statuty po przeprowadzeniu 
konsultacji z mieszkańcami, zgod-
nie z art. 35 ustawy o samorzą-
dzie gminnym, a także z podjętą w 
ubiegłym roku uchwałą określają-
cą zasady i tryb przeprowadzenia 
konsultacji z mieszkańcami w celu 
wyrażenia opinii na temat projek-
tów Statutów Sołectw (Uchwała 
NR VIII/45/07 Rady Gminy Luto-
miersk z dnia 23 kwietnia 2007 r.). 
Wyniki konsultacji z mieszkańca-
mi były rozstrzygające, gdyż za 
pozytywną opinią na temat pro-
jektu danego Statutu Sołectwa 
opowiedziało się więcej niż 50 
% uczestniczących w konsultacji 
mieszkańców sołectwa (zgodnie 
z pkt 8 Załącznika do w/w uchwa-
ły). Statuty sołectw wejdą w życie 
dopiero po upływie 14 dni od dnia 
ich ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Łódzkiego.

Ostatnią uchwałą podjętą na 
XXIV sesji była uchwała określa-

jąca wynagrodzenie Wójta Gminy 
Lutomiersk. 

Tradycyjnie ostatnim punktem 
posiedzenia Rady Gminy były 
wolne wnioski, interpelacje i zapy-
tania.

Relacja z XXIV Sesji 
Rady Gminy Lutomiersk

Od czerwca br. uległy zmianie godziny
pracy Urzędu Gminy Lutomiersk

Urząd pracuje:
w poniedziałki 9.00 - 17.00

od wtorku do piątku 7.30 - 15.30

ZARZĄDZENIE NR 146/08 WÓJTA GMINY LUTOMIERSK
z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zakazu poboru wody 
 Na podstawie art. 40 ust. 3 i 4, art. 41 ust. 2 i art. 42 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 
Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) zarządzam, co następuję:

§ 1.  Wprowadza się zakaz poboru wody z wodociągów gminnych do 
podlewania trawników oraz ogrodów przydomowych i działko-
wych w okresie od 1 lipca 2008 r. do 15 września 2008 r. w godz. 
15:00 do 22:00.

§ 2.  Powodem zakazu poboru wody, o którym mowa w § 1, jest zna-
cząco zwiększone zapotrzebowanie na wodę w okresie letnim 
oraz ograniczone moce wydobywcze i produkcyjne stacji wodo-
ciągowych. 

§ 3.  Za naruszenie § 1 przewiduje się karę grzywny wymierzoną w try-
bie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach. 

§ 4.  Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu 
Gospodarki Komunalnej i Lokalowej Urzędu Gminy Lutomiersk.

§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie w terminie 3 dni od dnia jego ogło-
szenia. 

§ 6.  Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tere-
nie Gminy Lutomiersk oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Łódzkiego.

Wójt Gminy Lutomiersk
Tadeusz Borkowski

Racjonalnie gospodarujmy wodą!

 W miesiącach letnich w Gmine Lutomiersk podobnie jak w innych gminach 
i miastach pojawia się  problemem deficytu wody. Brak deszczu w dłuższym 
okresie powoduje zwiększone zapotrzbowanie na wodę do podlewania traw-
ników, ogrodów przydomowych i działkowych, innych upraw. W naszej gmi-
nie zużycie wody wzrasta czterokrotnie w porównaniu do wartości średnich. 
Powoduje to czasowe spadki ciśnienia wody w sieci wodociągowej a niekiedy 
jej brak. Woda dostarczana do sieci jest wodą uzdatnioną nadającą się picia. 
Do podlewania upraw można wykorzystywać również wodę nie nadającą się 
do spożycia. Jeśli to możliwe wykorzystujmy do podlewania wodę ze stud-
ni i innych zbiorników wodnych. W celu zabezpieczenia ciągłego dostarcza-
nia wody dla podstawowych potrzeb życiowych wydałem w/w zarządzenie 
porządkowe w sprawie zakazu poboru wody. Rada Gminy Lutomiersk jedno-
głosnie zatwierdziła w/w zarządzenie na sesji w dniu 30 czerwca 2008 roku.
 Proszę o zrozumienie i bezwzględne stosowanie się do zakazu wprowa-
dzonego zarządzeniem.

Tadeusz Borkowski - Wójt Gminy Lutomiersk
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-  Wykonano przebudowę odcinka drogi przez wieś Babi-
ce. Na długości 800 mb ułożono dywanik z masy bitu-
micznej.

-  Wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej 
drogi Puczniew – Mianów.

-  Na przystankach komunikacji publicznej zamontowano 
nowe wiaty przystankowe w miejscowościach: Czołczyn, 
Babice, Dziektarzew, Wygoda Mikołajewska, Zalew, 
Żurawieniec - Leonów.

-  Trwają prace przy Termomodernizacji budynku Urzę-
du Gminy w Lutomiersku.

-  W maju br. zakończono „Przebudowę i modernizację 
stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzy-
szącą” w Kazimierzu prowadzoną przez Konsorcjum, 
w skład którego wchodzą:

  1/ Przedsiębiorstwo WODNER spółka cywilna Wie-
sław Brzeziński, Kazimierz Żurawski z siedzibą Ner 
Kolonia 22, 99-220 Wartkowice;

  2/ Przedsiębiorstwo Tomasz Olek EKOIDEA, 
Tomasz Olek, Radom, ul. Paderewskiego 22D/m2.

Inwestycja została zrealizowana w ramach Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu 
Operacyjnego ZPORR.
 Całkowita wartość projektu: 1.007.332,69 zł;
 Dofinansowanie z EFRR: 415.312,28 zł;

 Dofinansowanie z budżetu państwa: 60.016,23 zł;
 Dofinansowanie Gminy: 532.004,18 zł.
Koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją stacji 
ponosić będzie Gmina Lutomiersk.

Gospodarka drogowa

Inwestycje

 W dniach 6-8 czerwca 2008 r. na stadionie KS „Sokół” 
odbyły się Dni Lutomierska 2008. Impreza zgromadziła 
sporo osób chcących posłuchać i zobaczyć lokalne zespo-
ły, występy dzieci i młodzieży oraz rozgrywki sportowe. Dni 
Lutomierska przebiegały wg następującego planu:

6 czerwiec - DZIEŃ SPORTU
-  Msza święta w kościele parafialnym
-  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
-  Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

7 czerwiec - KONCERT DZIECI - RODZICOM
-  Turniej Seniorów w Piłce Nożnej o Puchar Przewodniczą-

cego Rady Gminy Lutomiersk

-  Program artystyczny  w wykonaniu dzieci i młodzieży 
-  SP Szydłów
-  SP Kazimierz
- SP Lutomiersk
- Gimnazjum Lutomiersk
- GOK Lutomiersk
- Zabawa taneczna z zespołem „GADGET”

8 czerwiec 
- Mecz piłki nożnej Gmina LUTOMIERSK - Gmina ROMHANY
- Uroczyste powitanie 
- Koncert „ORKIESTRY DĘTEJ” GOK w Lutomiersku 
- Występ zespołu folklorystycznego „SZYCHA”
- Pokazy tańca nowoczesnego „HIP - HOP I BREAK DANCE ”
- Występ „BIG BANDU” GOK w Lutomiersku
- Koncert zespołu „DEXTER”
- Koncert zespołu “HIT MACHINE”    
- Koncert zespołu „CLASSIC”
- Zabawa taneczna z zespołem „PIRAMID”

Relacja z Dni Lutomierska 2008

W związku z planowanymi
wyścigami kolarskimi,

2 lipca br. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskieg 
Solidarności i Olimpijczyków (droga wojewódzka 
710-Dziektarzew - Wodzierady) oraz 12 lipca Ogól-
nopolskiego Wyścigu Kolarskiego MASTERS 
(w godz. 14:00-17:00, na okrężnej trasie o długości 
22 km, Aleksandrów Łódzki  — Wierzbno — Sanie — 
Zgniłe Błoto — Stanisławów — Kazimierz — Babi-
ce – Aleksandrów Łódzki) informujemy o mogących 
wystąpić utrudnieniach w ruchu drogowym.
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Poniżej zamieszczamy fotorelację z Dni Lutomierska.
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Wykaz sponsorów Dni Lutomierska 2008
 

Lp. Imię i nazwisko
Nazwa zakładu

- przedsiębiorstwa
Miejscowość

1.
Teresa i Jerzy

Struszczyk
Ubojnia Babice Babice

2. Henryka Janicka Ludowy Bank Spółdzielczy Zduńska Wola

3. 
Antoni Sobczyk

Stanisław Kuźniak
SO-KU-ROL Puczniew

4.
Cecylia i Andrzej

Włodarczyk
Spółka Jawna WŁODAN Porszewice

5. Sobieraj Mirosław
Przedsiębiorstwo Przetwórstwa

Mięsnego JAMIR
Bechcice

6. Arkadiusz Bryl
Zakład Instalacji

Elektrycznych
Kazimierz

7. Waldemar Petera Sklep Jedynka Lutomiersk

8.
Anna i Maciej

Stachlewscy

Przedsiębiorstwo

MAT POL
Lutomiersk

9.
Marek i Zbigniew

Czołczyńscy

Zakład Przetwórstwa

Mięsnego
Kazimierz

10. Andrzej Cieplucha Zakład Ceramiczny Wrząca

11. Andrzej Bartczyk Przedsiębiorstwo ANGELO Zdziechów Nowy

12. Grażyna  Pawłowska Piekarnia Lutomiersk

13.
Teresa i Henryk

Grabowscy
P.P.H.U. GAB-POL Mirosławice

14. Czesław Wiśniak
Spółdzielnia Usługowa

Rolnicza
Orzechów

15.
Bożena i Romuald

Millerowie
P.P.H.U. STOL PO Wygoda Mikołajewska

16. 
Aneta i Bogdan

Garczyńscy
P.P.H.U. TARTAK Lutomiersk

17. Robert Zdzierak P.T.H.U. ROBERTS Lutomiersk

Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk 
składają serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom 
za udzieloną pomoc finansową lub rzeczową.

Festiwal „Kolory Polski” 
po raz dziewiąty.

 Nadeszły wakacje. Pora na letni odpoczynek i relaks. 
Letnie miesiące przyciągają do naszej gminy działkowi-
czów i turystów weekendowych, a od gospodarzy wyma-
gają wyjścia naprzeciw oczekiwaniom odwiedzających. 
Jedną z atrakcji tego lata w Lutomiersku będą dwa kon-
certy w ramach Festiwalu „Kolory Polski”. Wędrowny 
Festiwal Filharmonii Łódzkiej w tym roku ponownie wpi-
sze się w kalendarz imprez wakacyjnych Gminy Luto-
miersk. Po raz kolejny Gmina Lutomiersk będzie jednym 
ze współorganizatorów tego festiwalu.
 Cykl ten nieprzerwanie rozrasta się. Na szlaku tego-
rocznej IX edycji Festiwalu będzie piętnaście miejscowo-
ści w województwie łódzkim. 
 W lipcu i sierpniu w gościnnych, historycznych wnę-
trzach klasztoru Księży Salezjanów w Lutomiersku, ul. 
Kopernika 3 odbędą się dwa koncerty: 27 lipca i 10 sierp-
nia 2008r. Życzymy wszystkim przybyłym na koncerty do 
Lutomierska niezapomnianych wrażeń artystycznych.
Poniżej publikujemy programy obydwu koncertów:

27 lipca 2008, niedziela, godz. 21.00 
Lutomiersk, klasztor księży Salezjanów, ul. Kopernika 3
„Treny”– projekt jazzowy z zastosowaniem instrumen-
tów elektronicznych

Michał Jacaszek -  kompozycje i produkcja
Stefan Wesołowski -  aranżacja smyczków, 

skrzypce
Anna Śmiszek-Wesołowska  - wiolonczela

10 sierpnia 2008, niedziela, godz. 17.00 
Lutomiersk, Klasztor Księży Salezjanów, ul. Kopernika 3
„Vox humana – vox principalis”

Iwona Hossa-Derewecka  - sopran
Waldemar Gawiejnowicz  - organy
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Festyn rodzinny
 Dnia 15 czerwca 2008 r Niepubliczne Przedszkole ZG SS 
Urszulanek wraz z rodzicami wychowanków zorganizowało festyn 
rodzinny. Odbył się on na terenie Salezjańskiego Ośrodka Młodzie-
żowego „DON BOSCO” w Lutomiersku.
 Festyn rozpoczął się występami dzieci z naszego przedszkola. 
W programie było wiele atrakcji: pokaz psów policyjnych z Komen-
dy Powiatowej w Pabianicach, pokaz karate w wykonaniu dzieci 
z Klubu Karate 44 przy SP nr 2 w Konstantynowie, prezentacja 
umiejętności Straży Pożarnej w Lutomiersk. W czasie festynu było 
wiele zabaw integracyjnych, które prowadził p. Jerzy Czapliński 
z  teatru „Atma” w Łodzi. Wielką atrakcją dla dzieci była dmuchana 
zjeżdżalnia, quady, zamek dmuchany, samochodziki, motorynki. 
Gości na festynie bawił zespół muzyczny „Vector”. Wielką atrak-
cją festynu była loteria fantowa, w której wszystkie losy wygrywały. 
Fanty cieszyły się ogromnym powodzeniem. Około godz. 20.30 
zostały rozlosowane nagrody główne. Podczas festynu zostały zli-
cytowane także 2 obrazy oraz rzeźba-rycerz.
 

Festyn cieszył się ogromnym powodzeniem. Ludzie chętnie korzy-
stali z wszelkich dostępnych atrakcji.
 Dziękujemy Panu Wójtowi Tadeuszowi Borkowskiemu za ufun-
dowanie nagrody Wójta Gminy Lutomiersk w postaci cyfrowego 
aparatu fotograficznego, oraz za ustawienie sceny i namiotu. Dzię-
kujemy wszystkim sponsorom za ufundowanie nagród głównych 
oraz fantów na loterię fantową. Gorące podziękowania kierujemy 
w stronę rodziców naszych przedszkolaków, którzy z wielkim zaan-
gażowaniem pracowali do samego końca. Dziękujemy Dyrektorowi 
Ośrodka - Księdzu Markowi Dzięgielewskiemu za udostępnienie 
nam placu i stworzenie ciepłej atmosfery.
Wszystkim składamy serdeczne Bóg zapłać!

Organizatorzy: s. Janina Zawadzka
Dorota Śmiechowska

Agnieszka Skalska
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Uroczystość odbyła się 15 maja 2008 roku w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Lutomiersku. Jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego 
świętowało 11 par z terenu naszej gminy:
Jadwiga i Jan Grabowscy, Cecylia i Mariusz Kacprzakowie, 
Wiesława i Kazimierz Kolińscy, Zofia i Jerzy Kubikowie, Helena 
i Jan Lesińscy, Anna i Franciszek Mróz, Wiesława i Włodzimierz 

Pijanowscy, Janina i Tade-
usz Rak, Wiesława i Józef 
Spruch, Zdzisława i Marian 
Włodarczyk, Irena i Józef 
Walczakowie.

 Podczas  u roczys tośc i 
Jubilaci zostali odznacze-
ni medalami za długoletnie 
pożycie małżeńskie przy-
znanymi przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wręczenia odznaczeń dokonał Wójt Gminy Lutomiersk - Tadeusz 
Borkowski. Ponadto otrzymali kwiaty, upominki i listy gratulacyjne.
 W uroczystej biesiadzie 
uczestniczyli także: Tadeusz 
Rychlik – Przewodniczący 
Rady Gminy Lutomiersk, 
Przewodniczący Sta łych 
Komisji Rady Gminy Luto-
miersk: Agata Wiśniewska, 
Sławomir Barański i Mieczy-
sław Augustyniak a także 
Proboszcz Parafii Luto-
miersk - ks. Marek Kowalski 
i Proboszcz Parafii Mikołajewice - ks. Franciszek Jaciubek oraz 
członkowie rodzin Jubilatów.

Pół wieku razem - obchody
50-lecia pożycia małżeńskiego

Od kwietnia bieżącego roku w budynku OSP 
Lutomiersk, nad apteką, funkcjonuje Interne-
towe Centrum Edukacyjno Oświatowe (ICEO), 
które umożliwia swoim użytkownikom korzy-
stanie z bogatego źródła wiedzy, jakim jest 
Internet oraz z nowoczesnych form kształcenia 
na odległość. Centrum to powstało w ramach 
projektu „Internetowe Centra Edukacyjno - 
Oświatowe na wsi”, współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego i budżetu 
państwa.
 Projekt ten realizowany jest przez Uniwer-
sytet w Białymstoku w partnerstwie z Krajową 
Izbą Gospodarczą, Związkiem Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP oraz firmą COMBIDATA 
Poland sp. z o.o. pod nadzorem Ministerstwa 
Edukacji Narodowej.
 Głównym celem  projektu jest  umożliwie-
nie lokalnym społecznościom wiejskim korzy-
stania z nowoczesnych form kształcenia, 
a zwłaszcza kształcenia na odległość, w tym 

także dostarczanie wiedzy i organizowanie 
procesu edukacyjnego. Utworzone w ramach 
projektu Centra mają także pełnić rolę ośrod-
ków edukacyjno – społeczno – kulturalnych  
adresowanych do społeczności lokalnych i 
stwarzających im możliwość rozwoju.
 Projekt ICEO obejmuje uruchomienie 480 

Centrów edukacyjnych na terenach gmin 
wiejskich i miejsko-wiejskich, rozłożonych 
równomiernie na terenie całego kraju. Każde 
z Centrów wyposażone jest w sprzęt kompu-
terowy, meble i materiały dydaktyczne umożli-
wiające jednoczesną edukację 11 osób. Cen-
tra mają za zadanie udostępniać szkolenia 
na odległość oraz wspomagające materiały 
dydaktyczne, organizować kursy na odległość 
i egzaminy oraz okresowe seminaria. Oferta 
kursów i procesów edukacyjnych jest wynikiem 
przeprowadzonej analizy w dwóch aspektach 
- pozyskanie nowej pracy oraz doskonalenie 
swojego wykształcenia i kwalifikacji.

Internetowe Centrum Edukacyjno Oświatowe

ICEO w Lutomiersku serdecznie
zaprasza zainteresowanych:

Od poniedziałku do piątku w godzinach:  
17:00 - 21:00

W soboty i niedziele w godzinach:
12:00 - 22:00

Wydawca: Gmina Lutomiersk,  95-083 Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II 11  
Adres redakcji: Urząd Gminy Lutomiersk 95-083 Lutomierska, Pl. Jana Pawla II 11, tel: 043 677 50 11, e-mail: ug@lutomiersk.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Pacholak
Miejsce i data wydania: Lutomiersk, 02.07.2008.                                                                                           Wydanie zamknięto: 01.07.2008
Informujemy wszystkich korespondentów, że materiały przyjmujemy tylko w formie elektronicznej. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie 
prawo do skrótów.                                              Druk: Drukarnia offsetowa StarCo  Zgierz, ul. Łódzka 89, tel. 042 630-51-30 
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 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku 
informuje, że dnia 31 sierpnia 2008 roku kończy się okres 
zasiłkowy wypłaty świadczeń rodzinnych.
 Przyznawanie świadczeń rodzinnych odbywać się 
będzie na wniosek osoby zainteresowanej.
 Szczegółowych informacji na temat świadczeń rodzin-
nych udzielać będą pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Lutomiersku tel.(043) 6775-011 w.139. 
 Na nowy okres zasiłkowy 2008/2009 tj. od dnia 1 wrześ-
nia 2008 roku do dnia 31 sierpnia 2009 roku wnioski należy 
pobierać od 21 lipca 2008 roku  i składać w Gminnym Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Lutomiersku.

UWAGA : Wszystkie osoby, które będą się ubiegać o świad-
czenia rodzinne są zobowiązane dołączyć odpowiednie 
załączniki:

A. „Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego 
oraz dodatków do zasiłku rodzinnego”
Załączniki:
1. kopię dowodu osobistego lub paszportu - oryginał doku-
mentu do wglądu,
2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
3. orzeczenie o niepełnosprawności dziecka lub stopniu nie-
pełnosprawności dziecka,
4. zaświadczenie ze szkoły gdy dziecko ukończyło 18 rok 
życia,
5. zaświadczenie szkoły wyższej, w przypadku osoby uczą-
cej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarko-
wanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli 
uczy się w szkole wyższej,
6. zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość 
dochodu rodziny za 2007 rok, w tym odpowiednio:
  a. zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości 

dochodów uzyskanych przez członków rodziny, jeżeli 
dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem docho-
dowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,

  b. zaświadczenia urzędu skarbowego o wysokości należ-
nego zryczałtowanego podatku dochodowego albo decy-
zje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie 
karty podatkowej, oraz oświadczenia członków rodziny o 
wysokości uzyskanego dochodu, jeżeli członkowie rodzi-
ny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowa-
nym podatku dochodowym, 

  c. oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskane-
go innego dochodu niepodlegającemu opodatkowaniu,

  d. oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskane-
go dochodu przez członków rodziny w poprzednim roku 
kalendarzowym,

  e. zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodar-
stwa rolnego albo nakaz płatniczy za ten rok,

  f. umowę dzierżawy, w przypadku oddania i znajdują-
cego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w 
dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do 
przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo 
w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach 
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków 
pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Fundu-
szu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

  g. umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przy-
padku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania 
przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

  h. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wyso-
kość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani 
wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia, na 
rzecz osoby spoza rodziny,

  i. kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na 
rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posie-
dzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub 
przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość 
otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów 
niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej,

  j. zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej 
bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysoko-
ści wyegzekwowanych alimentów, gdy egzekucja alimen-
tów jest bezskuteczna,

  k. zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt 
członka rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym 
poprzedzającym okres zasiłkowy, w instytucji zapewniają-
cej całodobowe utrzymanie, 

  l. dokument określający datę utraty dochodu oraz mie-
sięczną wysokość utraconego dochodu,

  m.dokument lub oświadczenie określające wysokość uzy-
skanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez 
członka rodziny.

7. informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie 
o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie 
opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobie-
nie tego dziecka;
8. kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisu wyroku 
zasądzającego alimenty w przypadku osoby uczącej się;
9. kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywa-
jącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 
zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezyden-

ta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na 
zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z 
okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy 
z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, 
poz. 1175, z późn. zm.), zgody na pobyt tolerowany lub w 
związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu 
uchodźcy;
10. kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego 
rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub 
rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowują-
cej dziecko;
A-1 Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do dodatku z 
tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego dołączają do wniosku następujące doku-
menty: 
1. zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wycho-
wawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został 
udzielony;
2. zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okre-
sie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed 
uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
3. zaświadczenie organu emerytalno-rentowego stwierdza-
jące, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpie-
czeń społecznych;
4. zaświadczenie lekarza zalecające przebywanie dziecka 
legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności z 
powodów terapeutycznych w żłobku albo w przedszkolu.
A-2 Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku 
do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania 
dziecka do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:
1. kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka;
2. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy 
ojciec dziecka jest nieznany;
3. kopię odpisu wyroku sądu orzekającego o oddaleniu 
powództwa o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od 
drugiego z rodziców.
Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do 
zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dzie-
cka, pozostająca w związku małżeńskim, do wniosku o zasi-
łek dołącza:
1. zaświadczenie naczelnika aresztu lub zakładu karnego o 
okresie przebywania drugiego z małżonków w areszcie lub 
zakładzie karnym;
2. kopię odpisu wyroku sądu orzekającego ubezwłasno-
wolnienie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej drugiego z 
małżonków.   
A-3 Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do dodatku z 
tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 
zamieszkania dołączają do wniosku następujące dokumenty:
1. dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie 
ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniają-
cym zamieszkanie, prowadzonym przez podmiot publiczny;
2. zaświadczenie szkoły, w przypadku nauki dziecka w szko-
le ponadgimnazjalnej;
3. oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi 
oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.
Do wglądu: 
dowód osobisty wnioskodawcy

B. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgna-
cyjnego
Załączniki:
1. orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazania-
mi, o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy 
innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwoś-
cią samodzielnej egzystencji oraz stałego współudziału na 
co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabi-
litacji i edukacji, albo orzeczenie o znacznym stopniu niepeł-
nosprawności dziecka;
2. zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów.
3. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsa-
mość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne.
4. zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość 
dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
  a. zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości 

dochodów uzyskanych przez członków rodziny, jeżeli 
dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem docho-
dowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,

  b. zaświadczenia urzędu skarbowego o wysokości należ-
nego zryczałtowanego podatku dochodowego albo decy-
zje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie 
karty podatkowej, oraz oświadczenia członków rodziny o 
wysokości uzyskanego dochodu, jeżeli członkowie rodzi-
ny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowa-
nym podatku dochodowym, 

  c. oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskane-
go innego dochodu niepodlegającemu opodatkowaniu,

  d. oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskane-
go dochodu przez członków rodziny w poprzednim roku 
kalendarzowym,

  e. zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodar-
stwa rolnego albo nakaz płatniczy za ten rok,

  f. umowę dzierżawy, w przypadku oddania i znajdują-
cego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego 

w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie 
do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo 
w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach 
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków 
pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Fundu-
szu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

  g. umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przy-
padku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania 
przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

  h. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wyso-
kość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani 
wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia, na 
rzecz osoby spoza rodziny,

  i. kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na 
rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posie-
dzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub 
przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość 
otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów 
niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej,

  j. zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej 
bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysoko-
ści wyegzekwowanych alimentów, gdy egzekucja alimen-
tów jest bezskuteczna,

  k. zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt 
członka rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym 
poprzedzającym okres zasiłkowy, w instytucji zapewniają-
cej całodobowe utrzymanie, 

  l. dokument określający datę utraty dochodu oraz mie-
sięczną wysokość utraconego dochodu,

  m. dokument lub oświadczenie określające wysokość 
uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca 
przez członka rodziny.

Do wglądu: 
dowód osobisty wnioskodawcy

C. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyj-
nego 
Załączniki:
1. orzeczenie o niepełnosprawności albo
2. orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności lub
3. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
4. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsa-
mość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny
Do wglądu: dowód osobisty wnioskodawcy

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na 
prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia 
innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot reali-
zujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Świadczenia rodzinne od 1 września 2008 r.

Fundusz alimentacyjny
Od października 2008 r. wraca fundusz alimentacyjny
Uprzejmnie informujemy, iż od 1 października 2008 
r. wraca Fundusz Alimentacyjny. Świadczenia z Fun-
duszu Alimentacyjnego dostaną rodziny, w których 
dochód na osobę nie przekracza 725 zł netto, maksy-
malnie można będzie otrzymać 500 zł (dziś do zaliczki 
alimentacyjnej uprawnia dochód nie wyższy niz 583 
zł, a jej podstawowa wysokość to 170 zł). Jednakże 
starający się o pieniądze nie dostaną więcej, niż przy-
znał sąd, kto ma więc wyrok na niższe alimenty, może 
jedynie wystąpić do sądu o ich podwyższenie.
Powrót Funduszu Alimentacyjnego to dobra wiado-
mość dla rodziców po rozwodach, którzy zawarli nowy 
związek albo żyją w konkubinacie. Zgodnie z nowymi 
przepisami nie stracą oni prawa do alimentów (dziś 
bowiem prawo do  zaliczki mają tylko osoby samot-
ne).
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługu-
ją na dziecko, na które zasądzone są alimenty, ale ich 
egzekucja jest bezskuteczna:
-  do ukończenia 18 roku życia lub do 25 lat, jeśli dzie-

cko uczy się w szkole lub szkole wyższej (obecnie 
tylko do 24 lat);

-  powyżej 25 lat bezterminowo, gdy dziecko ma orze-
czenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

O świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego można 
się starać już po dwóch miesiącach bezskutecznej 
egzekucji alimentów (dziś przy zaliczce to minimum 
trzy miesiące). 
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego wypłacać 
będzie tylko Urząd Gminy (obecnie zaliczki alimen-
tacyjne wypłaca  Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej).
Okres świadczeniowy, czyli czas, na jaki przyznawane 
będą pieniądze przy wypłatach z funduszu ma obo-
wiązywać od 1 października do 30 września następ-
nego roku.
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Informacje o działalności  Szkoły Podstawowej im. Orła 
Białego w Lutomiersku w roku szkolnym 2007/2008

•  W czytelni funkcjonuje Szkolne Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej 
(8 stanowisk z komputerami, 2 drukarki, skaner), zakupiono biurka i fotele. 

•  Utworzono nową pracownię informatyczną (10 stanowisk dla uczniów, drukarka, ska-
ner, laptop, projektor), zakupiono biurka, fotele i szafki pomocnicze. 

•  Baza materialno – dydaktyczna zapewnia bardzo dobre warunki do realizacji zadań 
edukacyjnych i jest optymalnie wykorzystywana w pocesie dydaktycznym. 

•  Metody i formy pracy z uczniem zdolnym i z trudnościami są dostosowane do współ-
czesnych, nowatorskich rozwiązań metodycznych. Nauczyciele opracowali zróżni-
cowane wymagania edukacyjne. Uczniowie otrzymują indywidualne zadania zależ-
ne od ich możliwości, poziomu wiedzy, uzdolnień i osiągniętych umiejętności.      

•  Wzbogacono księgozbiór biblioteczny o nowe lektury w związku ze zmianą podsta-
wy programowej dla szkoły podstawowej oraz zakupiono literaturę dla młodzieży 
i książki metodyczne dla nauczycieli. Nauczyciel bibliotekarz przeprowadził kontrolę 
księgozbioru  metodą skontrum.

•  Zorganizowano stanowisko komputerowe dla dzieci w oddziale przedszkolnym. 
•  Dokonano czterokrotnej kontroli obiektu oraz placu zabaw (urządzenia terenowe), 

w tym dwa razy przez pracowników Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabia-
nicach. 

•  Uczniowie kl.VIa uzyskali III miejsce w Powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego w Pabianicach.

•  Na terenie szkoły dla uczniów klas IV przeprowadzono sprawdzian praktyczny na 
kartę rowerową.  Zakupino nowy rower dla uczniów do ćwiczeń praktycznych.

•  15 listopada odbyła się ewaluacja projektu edukacyjnego „Witajcie w Bullerbynowie” 
z okazji setnej rocznicy śmieci Astrid Lindgren. Nawiązano współpracę z Ambasadą 
Królestwa Szwecji. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele nadzoru pedago-
gicznego, władz lokalnych, metodycy z Pabianic i Łodzi, dyrektorzy sąsiednich szkół 
oraz księża z Parafii Mikołajewic i Kazimierza. W czerwcu z Warszawy do szkoły  
przywieziono wystawę poświęconą życiu i twórczości autorki. 

•  24 kwietnia uroczyście obchodzono Święto Szkoły, podczas którego przedstawiono 
prezentację multimedialną „Z dziejów oświaty na naszym terenie”. Dokonano pre-
zentacji książki D. Lisieckiej – Gary „Historia Lutomierska dla dziecka wierszem spi-
sana”. Otwarto  wystawę „Jak to w Lutomierskich szkołach bywało”. W uroczystości 
uczestniczyli przedstawiciele organu nadzoru, organu prowadzącego, nauczyciele 
emerytowani, dyrektorzy sąsiednich szkół oraz dyrektorzy: Powiatowego Ośrodka 
Metodycznego w Pabianicach, Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Łodzi, 
Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej i Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego 
w Łodzi, księża Salezjanie, przedstawiciele Rady Rodziców. Nawiązano współpracę 
z Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną w Łodzi, która zaoferowała swoją pomoc 
w promocji książki poprzez spotkanie z autorką w przyszłym roku szkolym.   

•  Uczestniczono w konkursach o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim: „Kangur 
Matematyczny” – 2 laureatów (Michał Nowicki IVb, Piotr Sowiński IVb w nagrodę  
otrzymali wyjazd nad Morze Bałtyckie), 1 wyróżnienie; Matematyczne Mistrzostwa 
Polski „Kwadratura Koła” - 14 dyplomów; II miejsce w powiecie – uczeń z kl. IIb 
(Marcin Włodarczyk). Ogólnopolski konkurs „Młody Europejczyk” - wyróżnienie. 
Konkurs o zasięgu powiatowym dla klas III „ Mały Omnibus” – VI miejsce (Michał 
Szczukocki).

•  Przygotowano występ artystyczny dla środowiska lokalnego z okazji Dni Lutomier-
ska pod kierunkiem p. Doroty Lisieckiej – Gary.

•  Tradycje szkoły w Lutomiersku sięgają średniowiecza. Już w XV wieku właściciele 
Lutomierska zdobywali wykształcenie na studiach w kraju i za granicą. Jan Lutomier-
ski studiował na Akademii Krakowskiej w 1434 roku, a jego syn Paweł w 1490 roku 
uzyskał stopień bakałarza, a następnie magistra. Brat Pawła – Piotr był dworzani-
nem króla Zygmunta Starego. Naukę w Akademii Krakowskiej pobierał także wnuk 
Jana – Mikołaj Lutomierski. Jego synowie, Baltazar i Piotr studiowali w Bazylei. 

•  Na wcześniejsze zapiski dotyczące zorganizowanego nauczania natrafiono w księ-
gach parafialnych. Z 1768 roku pochodzi informacja o Janie Baranowskim, pisarzu, 
uczącym dzieci wiejskie. Nauczaniem dzieci zajmował się też organista. 

•  A dokładnie 200 lat temu, w 1808 roku utworzono tu szkołę elementarną na mocy 
ustawy Izby Edukacyjnej, w której czytamy: „Żadne miasto, miasteczko ani wies nie 
ma zostawać bez potrzebnej dla siebie szkoły; (...) w miastach i miasteczkach, gdzie 
nie masz stosownego lub przeznaczonego na szkołę budynku, ma być przyzwoity 
dom obrany i raz na zawsze na szkołę przyrządzony, lub na nowo wybudowany”. 
Dozór nad szkołą pełnili: proboszcz, dziedzic i burmistrz. Pomieszczenia do nauki 
były wynajmowane w prywatnych domach. Pierwszym dyrektorem – nauczycielem 
był Jan Bęklewski. Jego następcami byli: od 1850 roku Franciszek Szelągowski, a od 
1863 roku Sabin Mieszkowski.

•  Po zakończeniu I wojny światowej,  w roku 1918, powołano w Lutomiersku szkołę 
powszechną. Początkowo była to szkoła elementarna, ale już rok później sześcio-
klasowa, a następnie siedmioklasowa. Izby lekcyjne były rozrzucone aż w siedmiu 
miejscach. Trzy klasy mieściły się w budynku szkolnym przy ulicy Głowackiego, 
pozostałe w budynkach prywatnych.  

•  Ogromną rolę  w szerzeniu oświaty na Ziemi Lutomierskiej odegrali księża salezja-
nie. W 1932 roku otworzyli tu sierociniec oraz siedmioklasową szkołę powszechną. 
Od 1996 roku na terenie klasztoru znajduje się Salezjańska Ogólnokształcąca Szko-
ła Muzyczna II stopnia.

•  Otwarcia nowej, drewnianej szkoły dokonano w 1933 roku, uczyły się w niej czte-
ry klasy: czwarta, piąta, szósta i siódma. Teren, na którym pobudowano drewniany 
budynek ofiarowany został Zarządowi Gminy przez właścicieli Wrzącej.

•  Murowana szkoła dla 600 dzieci stanęła w Lutomiersku w grudniu 1938 roku. Niedłu-
go służyła dzieciom. 7 września 1939 roku wkroczyli Niemcy. Aresztowano dyrekto-

ra Józefa Berlaka. Zwolniono nauczycieli, a szkołę zamieniono na niemiecki urząd 
gminy. Po II wojnie światowej naukę wznowiono. Po przejściu na emeryturę Józefa 
Berlaka miejsce dyrektora szkoły zajmowali: Józef Fondaliński, Stanisław Nowacki, 
Jadwiga Barłoga, Mirosław Świstek, Kazimiera Stachowicz, Tadeusz Rosiak, Anita 
Podsiadła. Od 1999 roku szkołą kieruje Barbara Świstek. 

•  3 grudnia oddano do użytku dobudowaną część szkoły. W 2005 roku szkole nada-
no imię Orła Białego.  Tradycją szkoły stała się realizacja ogólnoszkolnych projek-
tów edukacyjno – lokalnych oraz promocja gminy. Uczniowie szkoły są laureatami 
konkursów „Kangur Matematyczny” i „Kwadratura Koła”, wielokrotnymi zdobywca-
mi tytułu „Ucznia z klasą”, a placówka certyfikatu ogólnopolskiej akcji edukacyjnej 
„Szkoła z klasą”.

 Niniejszy artykuł stanowi skróconą wersję prezentacji multimedialnej przygotowa-
nej z okazji odchodów 200 – lecia oświaty w Lutomiersku. Za udostępnienie materia-
łów do referatu i prezentacji multimedialnej dziękujemy: Księdzu  Arkadiuszowi Pio-
trowskiemu, Panu Dyrektorowi  Stanisławowi Nowackiemu, Pani Dyrektor Muzeum 
Oświaty Ziemi Łódzkiej Elżbiecie Grzelakowskiej, Pani Teresie Włodarczyk, Panu 
Tomaszowi Świrkowi, Pani Marioli Pękale, Pani Izabeli Grabarczyk.

Cecylia Bujnowicz – Wasilewska i Agnieszka Sobczak

PODZIĘKOWANIA
Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku za pomoc w realizacji 
projektu „Jak to w lutomierskich szkołach bywało...”, za udostępnienie eksponatów, 
materiałów do dekoracji dziękuje: Urzędowi i Radzie Gminy Lutomiersk, Wojewódzkiej 
Bibliotece Pedagogicznej w Łodzi, Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej, Muzeum Arche-
ologicznemu i Etnograficznemu w Łodzi, oo. Salezjanom, Parafii Matki Boskiej Szka-
plerznej, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Sylwii i Zbigniewowi Sobierajom, Władysławowi 
Lisowskiemu, Radzie Rodziców (Małgorzacie Włodarczyk, Jarosławowi Sowińskiemu, 
Agnieszce Skalskiej, Leonardzie Cieleban, Agnieszce Gaweł, Agnieszce Trawińskiej, 
Marzenie Hądzel, Markowi Dudczakowi, Iwonie Wasilewskiej i rodzinom uczniów 
szkoły, którzy przekazali eksponaty na wystawę).

Historia oświaty w Lutomiersku

Zasięg/etap Dyscyplina Liczba uczniów Miejsce
Wojewódzki

Powiatowy

Gminny

•  Mistrzostwa M łodzieżowe Województwa        
Łódzkiego: gr.B – Piłka Nożna 

• Mistrzostwa Powiatu Lekka Atletyka Dziewczęta
• Mistrzostwa Powiatu Piłka Nożna Dziewczęta
• Mistrzostwa Powiatu Piłka Nożna Chłopcy
• Mistrzostwa Powiatu Lekka Atletyka Chłopcy
• Rzut Piłką Palantową Mistrzostwa Powiatu
• Bieg na 60m Mistrzostwa Powiatu

• Mistrzostwa Gminy Siatkonoga
• Mistrzostwa Gminy Siatkówka Dziewczęta
• Mistrzostwa Gminy Siatkówka Chłopcy
• Mistrzostwa Gminy Koszykówka Dziewczęta
• Mistrzostwa Gminy Koszykówka Chłopcy
• Mistrzostwa Gminy Piłka Nożna Dziewczęta
• Mistrzostwa Gminy Piłka Nożna Chłopcy
• Puchar Wójta Tenis Stołowy Chłopcy

10 drużyn

8 szkół
14 szkół
14 szkół
7 szkół

42
42

3 szkoły
20
20
20
20
30
30

3 szkoły

X

III
IV
V
VI
II
III

I
I
I
II
II
I
I
II

Wspominamy Dni Lutomierska
Za nami Dni Lutomierska, które dzisiaj są już tylko miłym wspomnie-
niem. Nie da się ukryć, że naszym uczniom najbardziej podobał się 
piątek - 6 czerwca - Dzień Sportu. A sportu tego dnia było pod dostat-
kiem, w różnej formie. Tuż po mszy świętej dzieci z terenu naszej gminy 
rywalizowały w wielu konkurencjach sportowych, a  ponieważ w naturze 
już tak jest, że dzieci sportem się nie męczą, (a jedynie nauką i to już 
w pierwszej połowie września!) więc po zawodach szalały w wesołym 
miasteczku. Można było odnieść wrażenie, że większość młodych ludzi 
chce się wyszaleć za cały rok. Ogromnym  powodzeniem cieszyli się 
sumo-rycerze. W odpowiednim stroju można było okładać się z kole-
gą do woli i nikt nie interweniował, że tak nie wolno! Po takich szaleń-
stwach w błyskawicznym tempie znikały kiełbaski z grilla. Po kiełbas-
kach znowu szaleństwa i do domu.  W sobotę trzeba było odpracować 
wszystkie piątkowe przyjemności podczas koncertu Dzieci - Rodzicom. 
Wspaniale prezentowała się młodzież z całego terenu. Naszą szkołę 
reprezentowali uczniowie klasy Va, którzy w sześciu odsłonach przed-
stawili Dzisiejszy Lutomiersk. Z rozmów z dziećmi wynika, że bardzo 
im się podobały atrakcje przygotowane specjalnie dla nich i z niecierp-
liwością czekają na podobne inicjatywy, niekoniecznie dopiero za rok, 
czego wszystkim dzieciom życzymy.

Dorota Lisiecka - Gara

Osiągnięcia uczniów klas IV – VI
w zawodach sportowych

����������	
�
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 Minął kolejny rok nauki w Szkole Podstawowej w Kazimierzu. Uczniowie 
udali się na zasłużony wypoczynek wakacyjny. Wielu z nich ze świadectwa-
mi z czerwonym paskiem, nagrodami za 100% frekwencję, pracę na rzecz 
szkoły, w samorządzie uczniowskim, sklepiku szkolnym, bibliotece opuściło 
na czas kanikuły mury szkolne.
 Dyrekcja i nauczyciele, jak każdego roku zapewnili uczniom wszech-
stronny rozwój psycho - fizyczny. Wszystkie chętne dzieci z klas 0 - III 
uczęszczały na basen, gdzie pod czujnym okiem instruktora doskonaliły 
umiejętności pływackie. Dziewczęta klas IV – VI uczestniczyły  wspól-
nie z koleżankami z Szydłowa w zajęciach siatkówki. Zorganizowano dla 
wszystkich chętnych dziewcząt i chłopców pozalekcyjne zajęcia ogólno -  
rozwojowe i koło taneczne.
 Oprócz tężyzny ciała uczniowie rozwijali zainteresowania i poszerzali 
wiedzę. Z zapałem uczestniczyli w kołach  pozalekcyjnych (muzyczne, 
informatyczne, historyczne, matematyczne, przyrodnicze, plastyczne). 
Uczniowie nabywali nowe doświadczenia, przydatne w późniejszym życiu 
społeczno – kulturowym pełniąc różnorodne funkcje w samorządzie szkol-
nym, pracując w sklepiku szkolnym i bibliotece, tworząc asystę kościel-
ną. Uczniowie zorganizowali wspólnie z opiekunami PCK i Samorządu 
Uczniowskiego wiele akcji charytatywnych i imprez okolicznościowych.  
Z ogromnym zapałem przygotowywali uroczystości klasowe (Dzień Babci i 
Dziadka, Wigilia klasowa, Dzień Matki, mikołajki, andrzejki), a także wpisa-
ne w tradycję uroczystości szkolne (Wigilia szkolna, Święto Patrona Szko-
ły), w których uczestniczyli zaproszeni goście i rodzice. 
 Owocnie układała się praca placówki w Kazimierzu z sąsiadującymi 
i zaprzyjaźnionymi szkołami, w których gościli nasi uczniowie lub podej-
mowali koleżanki i kolegów z innych placówek we własnej szkole ( SP nr 5 
w Konstantynowie Łódzkim, SP nr 2 w Konstantynowie Łódzkim, SP w Lu-
tomiersku, SP w Szydłowie). 
 Celem poznania piękna polskiego krajobrazu, kultury i tradycji zorga-
nizowano  wycieczki krajoznawczo – turystyczne (Biskupin- Wenecja- 
Kruszwica, Częstochowa, wycieczka pięciodniowa do Murzasichle). Dzięki 
uczestnictwu w formach tego typu uczniowie uczyli się spędzania wolnego 
czasu aktywnie, rozbudzali ciekawość poznawczą, a także uczyli się sza-
cunku do dziedzictwa narodowego i pięknej, polskiej przyrody. 
 Nauczyciele szkoły w Kazimierzu byli organizatorami szkolnych (pla-
styczny, literacki, recytatorski, historyczny, sportowy) i międzyszkolnych 
konkursów, które wpisały się na stałę w tradycję naszej placówki (min. V 
Konkurs Plastyczny pt.: ,,Moje wędrówki po Europie. Państwa Unii Europej-
skiej’’, Międzyszkolny Turniej Siatkonogi). Uczniowie chętnie uczestniczyli 
w konkursach i turniejach organizowanych w zaprzyjaźnionych placów-

kach. Jak każdego roku dziewczęta i chłopcy wzięli udział w Ogólnopolskim 
Turnieju BRD w Pabianicach i Europejskim Kangurze Matematycznym dla 
klas V. 
 Wszechstronny rozwój uczniom placówki w Kazimierzu ułatwia wiele 
różnorodnych pomocy dydaktycznych, duża ilość nowoczesnego sprzętu 
RTV, komputer w każdej klasie, dobrze wyposażona pracownia multime-
dialna oraz sprzęt do uprawiania różnego rodzaju dyscyplin sportowych.
Współpraca dyrektora szkoły i nauczycieli z Radą Rodziców, która bar-
dzo chętnie służy pomocą i jest inicjatorem imprez szkolnych przyniosła 
wymierne korzyści. Wspólnym dziełem był organizowany corocznie festyn 
szkolny, ,,Szkoła dzieciom’’ i bal karnawałowy, z których dochód przezna-
czony zostaje na potrzeby szkoły. 
Prawidłowo przebiega współpraca z Gminnym Domem Kultury w Lutomier-
sku, który gościł dzieci naszej placówki na przedstawieniach i imprezach 
okolicznościowych i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Konstan-
tynowie. 
 Dzięki współpracy, jaka nawiązana została miedzy Gminą Lutomiersk, 
a Gminą Romhány na Węgrzech uczniowie Szkoły w Kazimierzu kolejny 
raz pojechali na wycieczkę, aby poznać ten piękny kraj. Dzieci i opiekuno-
wie spotkali się z bardzo miłym przyjęciem nie tylko przedstawicieli miasta 
i nauczycieli ze szkoły w Romhány, ale całej społeczności, malownicze-
go i bardzo cichego miasteczka. Uczniowie mieszkali w sali gimnastycz-
nej, mieszczącej się kilkanaście metrów od położonej na wzgórzu szkoły. 
Obok znajdował się kościół i cmentarz, a poniżej świetlica i siedziba władz 
miasta. W dniach 13 – 17 maja 40 uczniów ze szkoły im. Rakoczego na 
Węgrzech gościło w szkole w Kazimierzu. Z okazji Dni Lutomierska prze-
bywała w naszej placówce 17 osobowa grupa węgierskich piłkarzy wraz 
z trenerami. Rozegrali oni towarzyskie mecze z drużynami naszej gminy.
 Owocnie układała się współpraca z Wójtem Gminy, Radą Gminy Luto-
miersk, Gminnym Ośrodkiem Oświaty w Lutomiersku i Gminnym Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej . Dzieci otrzymały dofinansowanie do wycieczek 
szkolnych z Funduszu Komisji do Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych. 

Pogodnych i słonecznych wakacji obfitujących w niezapo-
mniane przygody wszystkim nauczycielom i uczniom szkół 

Gminy Lutomiersk życzy Dyrektor i Rada Pedagogiczna 
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu.

 Dnia 20 czerwca 2008r. w Szkole Podstawowej w Kazimierzu 
odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. W tym dniu spo-
łeczność uczniowska wraz z nauczycielami i rodzicami uczestni-
czyła we mszy świętej w kościele w Kazimierzu.
 Dzień zakończenia roku szkolnego, stał się ostatnim w murach 
tej szkoły dla 22 absolwentów klasy VI, którzy pożegnali dyrek-
tora szkoły, wychowawcę p. Mirosławę Śmiałkowską, nauczycieli, 
zaproszonych gości, kolegów i koleżanki. 
 Szóstoklasiści po złożeniu ślubowania, przekazali sztandar 
szkoły uczniom klasy V. Pani dyrektor – Anna Skępska i wycho-
wawca klasy VI wręczyły świadectwa absolwentom. Świadectwa  
z czerwonym paskiem oraz nagrody książkowe otrzymali: 
Karolina Podstawka, Justyna Skoneczna, Martyna Dawidzka, 

Ewelina Kwiecińska i Katarzyna Tarała.
 Najlepszym absolwentem szkoły w Kazimierzu został Marek 
Twardowski, który otrzymał nagrodę Wójta Gminy Lutomiersk.
Uczniom klas I-III dyrektor p. Anny Skępska wręczyła świadectwa 
za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Uczniowie 
klas IV-V otrzymali świadectwa z czerwonym paskiem oraz nagro-
dy książkowe.
 W dalszej części pani dyrektor wręczyła dyplomy i nagrody ucz-
niom, którzy w roku szkolnym 2007/2008 nie opuścili nawet jedne-
go dnia nauki szkolnej.
 Wręczając dyplomy, nie zapomniano o uczniach, którzy wyróż-

nili się w pracy społecznej na rzecz szkoły. Pani dyrektor złożyła 
podziękowania rodzicom, których charytatywna praca i zaangażo-
wanie przyczyniły się do rozwoju placówki w Kazimierzu.

Podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej  w Szkole Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu w roku szkolnym 2007/2008

Zakończenie roku szkolnego 2007/2008 w Szkole w Kazimierzu

Piłka nożna
 W sobotę 7 czerwca br. w ramach „Dni Lutomierska” na stadio-
nie sportowym KS „Sokół” rozegrano turniej seniorów w piłce noż-
nej  o Puchar Przewodniczącego  Rady Gminy Lutomiersk. Udział w 
rozgrywkach wzięły cztery drużyny.   W wyniku rozegranych meczy  
poszczególne zespoły zajęły następujące miejsca:

• 1 miejsce MKS Mianów •
• 2 miejsce Młodzi Lutomiersk •
• 3 miejsce Młodzi Kazimierz •

• 4 miejsce Salezjanie •

 Wręczenie dyplomów i pucharów  z rąk Pana Wójta i  Przewodni-
czącego Rady Gminy odbyło się w niedzielę 8 czerwca. 

---------------------

W meczu piłkarskim „Polska - Węgry” reprezentacja Gminy Lutomiersk 
pokonała reprezentację Gminy Romhany 4:2. Spotkanie rewanżowe 
zostanie rozegrane 20-08-2008r. na Węgrzech
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CZERWCOWE WYPRAWY

D z i e ń  P a t r o n a  w  S z ko l e  Po d s t a w o w e j
i m .  A  M i c k i e w i c z a  w  S z y d ł o w i e

 Od roku 1998 w kalendarz imprez szkolnych zostały wpisane 
obchody Dnia Patrona. To ważna uroczystość, która wpływa na 
kształtowanie u uczniów poczucia więzi i identyfikacji z naszą 
szkołą. Z tej okazji postanowiłyśmy wspólnie z koleżanką pracu-
jącą w bibliotece szkolnej - panią Elżbietą Obierzalską, zorganizo-
wać konkurs plastyczny związany z twórczością naszego patrona. 
 Jego celem była przede wszystkim popularyzacja utworów 
A. Mickiewicza, a także rozwijanie zainteresowań i zdolności ucz-
niów oraz wdrażanie do działań zespołowych. Konkurs adresowa-
ny był do uczniów klas I - VI i polegał na wykonaniu ilustracji do 
wylosowanej bajki poety.
 Prace plastyczne oceniane były w dwóch kategoriach wieko-
wych kl. I - III oraz IV -  VI. Na realizację zadania konkursowego 
uczniowie mieli dwie godziny i całkowitą dowolność w wyborze 
techniki plastycznej. Pracowali zespołowo.
 Organizacja konkursu okazała się ,,strzałem w dziesiątkę”. Udo-
wodniła, że nasi uczniowie znają utwory sławnego wieszcza i rozu-
mieją przesłanie jego bajek. Formuła konkursu, uwzględniająca 
zespołowe działanie, zmotywowała i zaangażowała całe zespoły 
klasowe. 
 Jurorzy oceniający prace pod kątem zgodności z tematem, ory-
ginalności i estetyki wykonania mieli nie lada kłopot. Prace kon-
kursowe wykonane różnymi technikami, świadczyły o twórczym 
potraktowaniu tematu, wyobraźni, zdolnościach artystycznych ich 
twórców. Zachwycone jury konkursowe zdecydowało, żeby przy-
znać równorzędne pierwsze nagrody w obu kategoriach wieko-
wych i nagrodzić wszystkich artystów.
 Wykonane prace wyeksponowano w sali gimnastycznej. Mogli 
je obejrzeć rodzice oraz goście zaproszeni na uroczystość zakoń-
czenia roku szkolnego. Sponsorem nagród dla szkolnych artystów 
był Sklepik Uczniowski.

opracowała B. Filipiak

Kotlina Kłodzka
 W dniach 2 – 4 czerwca uczniowie klas IV – VI SP w Szydłowie byli 
na trzydniowej wycieczce, podczas której podziwiali osobliwości Gór 
Stołowych. W pierwszym dniu w Kłodzku zwiedzili Trasę Podziem-
ną Tysiąclecia, mieli także okazję zobaczyć w Międzygórzu jeden z 
największych na tym terenie wodospad „Wilczki”. Kolejny dzień przy-
niósł również wiele atrakcji. Byli w niesamowitym miejscu – „Kaplicy 
Czaszek” w Czermnej. Niejednemu z dzieci przebiegł dreszczyk stra-
chu po plecach, gdy weszło do pomieszczenia wyłożonego ludzkimi 
czaszkami i piszczelami. Duże zainteresowanie wzbudził też skan-
sen „Szlakiem zaginionych zawodów.” Nasi uczniowie mogli poznać 
na czym polegała kiedyś praca m. in. kaletnika, bednarza, 
 Wambierzyce to także ciekawa miejscowość. Jest ona nazywana 
„Polską Jerozolimą”, ponieważ znajduje się tutaj ogromna Bazylika 
Nawiedzenia NMP oraz swoją topografią ma przypominać miejsce 
życia i działalności Jezusa. Kolejny etap podróży to labirynt skalny 
„Błędne Skały” w Górach Stołowych. Uczniowie byli pod dużym wra-
żeniem labiryntu ciasnych szczelin pomiędzy skalnymi blokami, które 
powstały w wyniku wietrzenia spękanego piaskowca. Wiele z nich 
nazwano odpowiednio do wywoływanych skojarzeń np. „Okręt”, 
„Kasa”, „Kurza Stopka”. W drodze powrotnej uczniowie oglądali mini 
zoo. Trzeciego dnia uczestnicy wycieczki zdobyli szczyt Igliczna (800 
m n.p.m.). U kresu wędrówki spotkała ich nagroda – obejrzeli Sank-
tuarium Marii Śnieżnej, a w nim ruchomą szopkę. To nie był koniec 
atrakcji: na uczniów czekał „Ogród Bajek”, a w nim dziuple zasiedlone 
przez krasnoludki, smoki, Babę Jagę, Ducha Gór, Rumcajsa itp. Nie 
sposób było pominąć, jadąc do domu, Muzeum Filumenistycznego 
ze zbiorami dotyczącymi niecenia ognia, tym produkcji zapałek w By-
strzycy Kłodzkiej. Opiekunowie stwierdzili, że dobrze ze względu na 
zachowanie zasad bezpieczeństwa, iż to koniec wycieczki, ponieważ 
dzieci zakupiły na pamiątkę „niezwykłe” pudełka pełne zapałek.
 Ziemia Kłodzka nie jest często odwiedzanym zakątkiem, ale nasi 
uczniowie przekonali się, że jest jednym z najpiękniejszych miejsc 
w Polsce. 

Małe dzieci w wielkim mieście

 11 czerwca 2008 roku uczniowie z „zerówki” oraz klasy I i II Szkoły 
Podstawowej w Szydłowie, pod opieką Ewy Pilarskiej, Grażyny Ułań-
skiej i Barbary Filipiak, byli na wycieczce w Łodzi. Znakomita pogoda 
sprzyjała wędrówce po stolicy naszego województwa.
 Zwiedzanie atrakcyjnych miejsc rozpoczęliśmy od Galerii Łódzkiej, 
gdzie uczyliśmy się korzystać z ruchomych chodników i schodów 
oraz wind. Potem przeszliśmy do Palmiarni. Zachwyciły nas egzo-
tyczne rośliny, ich kwiaty i owoce. Z tej „dżungli” tramwajem wrócili-
śmy na Ulicę Piotrkowską. Wzmocnieni lodami kupionymi w Hortex`e 
bez zmęczenia dotarliśmy do Placu Wolności. Po drodze przysiada-
liśmy przy pomnikach znanych łodzian. Kolejną atrakcją było Muze-
um Fabryki na terenie Manufaktury. Poznaliśmy ciężką prace tkaczy, 
dzięki którym Łódź stała się włókienniczym centrum Polski. Choć 
pracy przy stuletnich krosnach towarzyszył straszny hałas, i tak sły-
chać było burczenie w naszych brzuchach. Porę obiadową spędzili-
śmy w restauracji McDonald`s. Po długim spacerze i obfitym posiłku 
należał nam się odpoczynek. Znakomicie zagwarantował nam to 
seans w Cinema City. Dzięki trójwymiarowej projekcji filmu „Rekiny”, 
mogliśmy podziwiać podwodny świat tak, jakbyśmy byli mieszkańca-
mi tych głębin. Po filmie, przyzwyczajeni do wody, z przyjemnością 
spacerowaliśmy między fontannami, stanowiącymi dekorację terenu 
Manufaktury. Spacer po centrum handlowym był bardzo interesują-
cy, ale czekały nas kolejne atrakcje. Wyruszyliśmy do Groty Solnej. 
Wyposażeni w niezbędną wiedzę na temat soli i ubrani w białe skar-
petki, przez godzinę relaksowaliśmy się w tym szczególnym mikro-
klimacie. Słuchaliśmy legendy o św. Kindze i szukaliśmy wśród soli 
jej pierścienia. Na pamiątkę pobytu w tym niezwykłym miejscu każdy 
uczestnik wycieczki otrzymał bryłkę soli. Około godziny 18, zmęcze-
ni, ale pełni wrażeń i zadowoleni, wróciliśmy do domu naszym szkol-
nym autobusem.
 Łódź to cudowne, ciekawe miasto, a wycieczka to wspaniały wypo-
czynek.

„Po wielu trudach Kochana 
Buda ciepło pożegna Cię”

 Jak zawsze uczniowie i nauczyciele nie mogli doczekać się 
upragnionych wakacji. Wreszcie nadszedł ostatni dzień roku szkol-
nego. Była radość z otrzymanych świadectw, nagród i dyplomów 
oraz łzy w oczach szóstoklasistów, którzy żegnali się ze szkołą.
 Wszyscy uczniowie otrzymali promocje do następnej klasy, 
a klasa szósta ukończyła szkołę podstawową w pełnym składzie. 
Od września nasi uczniowie będą uczęszczać do gimnazjum w 
Lutomiersku. ”Do widzenia przyjaciele” – tak żegnali ich koledzy z 
klas młodszych, życząc sukcesów w nauce.
 Najlepsza absolwentka Natalia Karasińska otrzymała nagrodę 
Wójta Gminy Lutomiersk

Dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych oraz naszemu sponsorowi, panu 
Piotrowi Pilarskiemu za wsparcie finansowe, dzięki 
czemu w wycieczkach mogły wziąć udział wszystkie 
chętne dzieci. 

Organizatorzy: 
Ewa Pilarska, Grażyna Ulańska,

Barbara Filipiak, Jolanta Fornalczyk – Kocik,
Celina Wojtas, Dorota Gajzler, Elżbieta Obierzalska.
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Tradycyjnie 26 maja rozpoczęliśmy 
ostatnią w naszym trzyletnim pobycie w 
Gimnazjum „Zieloną szkołę”. Tym razem 
nasz wybór padł na Kotlinę Kłodzką. 
Czas wypełniły nam liczne wycieczki. 
Błędne Skały - przeciskanie się przez 
wąskie szczeliny międzyskalne spra-
wiało nam wiele radości – jak dzieci… 
W Wambierzycach mieliśmy okazję 
widzieć piękną Bazylikę pod wezwaniem 
MB Wambierzyckiej. Następnie podzi-
wialiśmy ruchome szopki. Droga  100 
zakrętów to przeżycie zapierające dech 
w piersiach
 W Czermnej byliśmy w Kaplicy Cza-
szek. Miejsce to nakłoniło nas do głębo-
kiej refleksji nad przemijaniem. Twierdza 
Kłodzka - tam mieliśmy okazję prze-
ciskać się przez podziemne korytarze 
fortu, które dawniej wykorzystywano w 

celach obronnych. Budowano je 80 lat…
 W Polanicy zachwyciliśmy się przepięknymi fontannami w parku zdrojowym. 
 W Międzygórzu – naszym miejscu zakwaterowania czas upłynął pod znakiem 
zabawy i wędrówek po okolicy. Wielu z nas po raz pierwszy wędrowało z mapą po 

górskich szlakach. Prawdziwym wyzwaniem było zdobycie szczytu Iglicznej gdzie 
po trudnym podejściu ujrzeliśmy najwyżej położony w Sudetach kościół pw. MB 
Śnieżnej. Codziennie urzekał nas swoim widokiem Wodospad Wilczki a strumyk 
Wilczka kołysał nas do snu. Zwiedziliśmy urokliwy Ogród Bajek.
 Dziękujemy naszym wychowawczyniom : Agacie Wróblewskiej i Emilii Zarzyckiej 
oraz pani Beacie Zielińskiej za zorganizowanie naszego wyjazdu

uczniowie klasy III b i III c

Zielona szkoła 2oo8 

PROMOCJA ZDROWIA
PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ

 11 czerwca 2008r w gimnazjum odbyło się spotkanie całej społeczności 
szkolnej, na którym zostały podsumowane działania w zakresie promocji zdro-
wia i profilaktyki zachowań. Uczniowie klas drugich brali udział w realizacji 
programu „Uwierz w siebie”, który realizowała pani Barbara Michalak aktywnie 
wspierana przez pedagoga- panią Zdzisławę Ignatowicz. Warsztaty w których 
uczestniczyła młodzież są częścią międzynarodowej kampanii -Dave- Praw-
dziwe Piękno. Założeniem programu była pomoc w budowaniu pozytywnej 
samooceny, akceptacji siebie.
 Kolejnym działaniem podjętym w naszej szkole była realizacja programu 
„Trzymaj Formę. Koordynatorem również była pani Barbara Michalak,a aktyw-
nie włączyli się wychowawcy klas, wychowawcy świetlicy szkolnej, pedagog, 
nauczyciele wychowania fizycznego. Uczniowie zdobyli umiejętności oceny 
wartości zdrowotnej żywności, jej kaloryczności. Nauczyli się przygotowywać 
zbilansowaną dietę zgodną z piramidą zdrowego  żywienia, ocenić swoją 
wydolność fizyczną oraz dostosować ćwiczenia fizyczne do indywidualnych 
potrzeb Realizacja programu wspierana była przez PCK dzięki któremu ucz-
niowie brali udział w szkoleniu udzielania pierwszej pomocy.
 Ponadto, każdy uczeń włączył się do realizacji programu w dowolny sposób. 
Uczniowie przygotowali miedzy innymi: prezentacje multimedialne, poradniki, 
plakaty, ankiety do badań.
 Młodzież brała udział w konkursach o tematyce uzależnień. Na szczeblu 
powiatowym szkołę reprezentowali uczniowie klasy III C - ANITA PONIŃSKA 
JUSTYNA CEPOWSKA MICHAŁ CYBULSKI. Wykazali się bardzo dobrą wie-
dzą dotyczącą uzależnień i zajęli w powiecie II miejsce.
Michał Cybulski napisał scenariusz p.t .Trudna sytuacja. Przedstawienie 
według tego scenariusza w wykonaniu uczniów gimnazjum obejrzała cała spo-
łeczność szkolna i wzięła  w nim aktywny udział.
 Przesłanie dla młodzieży wypływające z podejmowanych działań wyrażają 
słowa: ”Idź zawsze szlachetną drogą, bo inne choć blaskiem wabią, pozornie 
szczęście dać mogą Omijaj skróty, bo są zdradliwe, gdyż czyha na nich życia 
tandeta. Życie jest trudne i czasem boli, ale gdy godnie żyjesz urzeka”(Maria 
Selke - wiersz „Droga” ).

Zdzisława Ignatowicz
Barbara Michalak

 Dyrektor wraz z Radą Pedagogiczną Gimnazjum im. Leszka Czarnego w 
Lutomiersku składa serdeczne podziękowania za pomoc w modernizacji i dopo-
sażeniu Gimnazjum oraz współpracę podczas realizacji działań edukacyjnych w 
roku szkolnym 2007/2008 następującym osobom i instytucjom:

p. Halina Cyrulska St. Wizytator  Kuratorium Oświaty w Łodzi ,p. Tadeusz 
Rosiak Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego, p. Tadeusz Borkowski 
Wójt Gminy Lutomiersk, p. Tadeusz Rychlik Przewodniczący Rady Gminy, 
p. Agnieszka Kiedrzyńska, p. Piotr Pączek, p. Dorota Pabiańska, p. Maria 
Winiecka, p. Krzysztof Ziółkowski, p. Robert Zdzierak, p. Antoni Rychlik, p. 
Mariusz Bujnowicz, p. Ryszard Rolnik, p. Andrzej Włodarczyk i firma Wło-
dan, p. Jadwiga i Tadeusz Krzywania, p. Zofia Pintera, p. Piotr Grabowicz , 
p. Krzysztof Gromek, p. Dorota i Jerzy Czołczyński, p. Jarosław Skępski, 
Księża Salezjanie w Lutomiersku, Starostwo Powiatowe w Pabianicach, 
Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach i Komisariat w Konstantyno-
wie, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  w Łodzi, Powiatowy 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pabianicach, Koło Łowieckie „Orzeł” 
w Lutomiersku, Ochotnicza Straż Pożarna w Lutomiersku, Poradnia Peda-
gogiczno – Psychologiczna w Konstantynowie, a przede wszystkim Radzie 
Rodziców naszego Gimnazjum

Dnia 06.06.2008 (piątek) młodzież Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku 
rozpoczęła imprezę sportową uczestnictwem we Mszy Św. w tutejszej parafii (godz. 
9:00).
Około godziny 10:00 na boisku szkolnym rozpoczął się Turniej Piłki Plażowej, w któ-
rym brały udział drużyny 2-osobowe, zgłoszone przez gimnazja z Pabianic, Dłutowa 
i Konstantynowa.

Wyniki:
I   m-ce Gimnazjum nr 2 z Pabianic
II  m-ce Gimnazjum z Lutomierska I
III m-ce Gimnazjum z Lutomierska II
IV m-ce Gimnazjum z Lutomierska III
V  m-ce a’Paulo
VI   m-ce Gimnazjum nr 2 z Konstantynowa
VII  m-ce Gimnazjum z Dłutowa II
VIII m-ce Gimnazjum z Dłutowa I

Rozegrane zostały dwie konkurencje lekkoatletyczne wśród zgłoszonych sportowców 
naszej szkoły, z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców poszczególnych pionów 
klasowych.

 Bieg na 100m Skok w dal
 Kl. I (dziewczęta) Kl. I (dziewczęta
 I   m-ce Patrycja Muras I   m-ce Joanna Janczak
 II  m-ce Angelika Kubik II  m-ce Patrycja Muras
 III m-ce Joanna Janczak III m-ce Paulina Ludwisiak

 Kl. I (chłopcy) Kl. I (chłopcy)
 I   m-ce Krzysztof Witosławski I m-ce Mateusz Kozioł
 II  m-ce Jakub Iwański
 III m-ce Dominik Trębacz Kl. II (chłopcy)
  I   m-ce Łukasz Kaczmarek
 Kl. II (chłopcy) II  m-ce Patryk Dolaciński
 I m-ce Łukasz Kaczmarek III m-ce Jakub Iwański

 Kl. III (dziewczęta) Kl. III (dziewczęta)
 I   m-ce Marta Janik I m-ce Marta Michalak
 II  m-ce Marta Michalak
 III m-ce Marta Kośka Kl. III (chłopcy)
  I m-ce Daniel Zmysłowski
 Kl. III (chłopcy)
 I   m-ce Mateusz Podstawka
 II  m-ce Mariusz Gajtka
 III m-ce Daniel Zmysłowski

Sprawozdanie dot. DNIA SPORTU z okazji Dni Lutomierska (06-08.06)
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Dni Lutomierska
 Podczas Dni Lutomierska 7 czerwca młodzież Gimnazjum im. Leszka Czar-
nego w Lutomiersku pod opieką p. Krystyny Wdówki zaprezentowała program 
artystyczny, na który złożyły się popisy wokalne i taneczne uczniów. Młodzi 
artyści wykazali się kunsztem i gracą w tańcach współczesnych i dawnych. 
Szczególny aplauz wzbudził ppopis wokalny ,,rycerzy z  pod Grunwaldu” - 
Adama Stasiaka i Jacka Nowaka. 
 Justyna Cepowska przy akompaniamencie p. Sławomira Kułaka wykonała 
piosenki, które przyniosły jej I miejsce w Konkursie Piosenki Anglojęzycznej. 

Brawo uczniom Gimnazjum.

Węgrzy w Gimnazjum
 Dnia 14 maja 2008 r. gościliśmy w naszym Gimnazjum uczniów wraz 
z opiekunami z węgierskiej gminy Romhany. Po krótkim powitaniu przez 
dyrektora p. Andrzeja Stasiaka i przewodniczącą Samorządu Uczniow-
skiego Anitę Ponińską odbyły się zajęcia integracyjne. Młodzież węgier-
ska i polska została podzielona na dwie grupy: jedna uczestniczyła w za-
jęciach z matematyki prowadzonych przez p. Anetę Grzelak w klasie IIIc, 
a druga w zajęciach na świetlicy.
 Pani Aneta Grzelak przygotowała prezentację multimedialną pt. „ Pola 
wielokątów”. Zadaniem uczniów było rozwiązywanie zadań o różnym 
stopniu trudności. Jak się szybko okazało nie mieli z tym żadnych prob-
lemów.
 W tym samym czasie druga grupa wzięła udział w zajęciach świetli-
cowych, które przygotowała pani Elżbieta Brodowicz przy współpracy 
z panią Emilią Zarzycką i panią Beatą Zielińską. Uczniowie pracowali 
razem, a owocem ich wspólnego wysiłku była plansza symbolizująca 
ocean z połączonymi wyspami, które pięknie ozdobili materiałami o róż-
nej fakturze.
 Około godziny 11.40 uczniowie mieli okazję wykazać się swoją spraw-
nością fizyczną uczestnicząc w rozgrywkach sportowych przygotowa-
nych przez panią Agatę Wróblewską i pana Krzysztofa Milbrandta.
Następnie goście zostali zaproszeni na skromny poczęstunek i obdaro-
wani upominkami.
 Prawdziwą niespodzianką dla nas był niezwykle emocjonujący pokaz 
akrobacji na rowerach zaprezentowany przez grupę uczniów z Węgier.
Nad całością przebiegu wizyty Węgrów czuwały: pani Aneta Szadzie-
wicz i pani Krystyna Borkowska.
 Pobyt młodzieży z Romhany w naszej szkole obfitował w różne atrak-
cje, które, mamy nadzieję, na długo pozostaną w pamięci węgierskich 
gości i gospodarzy oraz zaowocuje w nowe przyjaźnie, nowe doświad-
czenia i w jeszcze lepszą współpracę. Do zobaczenia za rok w Polsce. 

Aneta Szadziewicz

 Młodzi Węgrzy spędzali czas w szkołach, ktore witały ich boga-
tym programem.Jeden dzień upłynął pod znakiem zwiedzania Łodzi. 
W EKSPERYMENTARIUM zainteresowaniem cieszył się pies-robot. 
każdy mógł wykonać jakieś ciekawe doświadczenie z fizyki. Tradycyjnie 
goście poznali historię rozwoju Łodzi. Prawdziwą frajdą był spacer po 
ZOO. Całość zorganizowała pani Beata Zielińska we współpracy z Dy-
rektor GOOś panią Agnieszką Kiedrzyńską.

Gimnazjum w Lutomiersku
powyżej średniej krajowej

Mamy wyniki!
 12 czerwca Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki egzaminu 
gimnazjalnego. Jest to pierwszy poważny egzamin w życiu młodego czło-
wieka. Ilość zdobytych punktów decyduje o przyjęciu do wymarzonej szko-
ły. Tegoroczny egzamin w łódzkich szkołach w porównaniu do tzw. „średniej 
krajowej” kraju wypadł zadowalająco.
 Gimnazjaliści z Lutomierska wyprzedzili wielu kolegów z Łodzi.
Mamy powody do radości!

A oto wyniki egzaminu gimnazjalnego 2007/2008 na tle wyników w kraju, 
w województwie, powiecie:

 Część:  humanistyczna matematyczno-przyrodnicza
   • Gimnazjum im. Leszka Czarnego
 w Lutomiersku  33,38  28,33
   • kraj  30,37  27,07
   • woj. łódzkie  30,50  27,51
   • pow. pabianicki  30,59  27,51

Wszystkim tegorocznym trzecioklasistom gratulujemy!
opracowała Janina Olszyńska-Gebler

 19 czerwca kolejny rocz-
nik absolwentów opuścił 
mury naszej szkoły.
Uroczystość  rozpo-
częliśmy Mszą Świętą 
w Kościele Parafialnym.
W sali gimnastycznej 
odbyła się część oficjal-
na: rozdanie świadectw, 
nagród i dyplomów. 
Nagrodę Wójta Gminy 
otrzymała Anita Poniń-
ska - najlepsza absol-
wentka gimnazjum, 

uczennica klasy III C.W części artystycznej młodzież zaprezentowała 
program kabaretowy autorstwa Michała Cybulskiego - ucznia klasy III C 
pt.” CYBUL SZOŁ”. Nauczyciele i uczniowie bawili się świetnie rozpozna-
jąc swoje niektóre cechy w bohaterach przedstawienia. W scenariuszu 
znalazło się miejsce na chwilę refleksji: podziękowania dla nauczycieli 
i rodziców. Absolwentom dziękujemy i życzymy wesołych wakacji oraz 
sukcesów w dalszej edukacji. 

„Jak biały jacht w nieznany płynę dzień”

 Przygotowania do eliminacji szkolnych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym rozpoczęły się już w pierwszych tygodniach 2008 roku. Swój 
udział w turnieju zgłosiło 11 zawodników z Gimnazjum w Lutomiersku oraz 10 uczniów 
ze Szkoły Podstawowej w Lutomiersku. Uczestnicy przygotowywali się z zakresu zna-
jomości znaków drogowych, przepisów kodeksu drogowego, zasad udzielania pierw-
szej pomocy (wykorzystując m.in. Internet i zasoby pracowni multimedialnej biblioteki 
w gimnazjum) oraz ćwiczyli jazdę na rowerach po torze przeszkód i w miasteczku 
ruchu drogowego. Odpowiedzialny za przygotowanie uczniów do turnieju (zarówno 
szkoły podstawowej jak i gimnazjum) nauczyciel – Tadeusz Cyrulski, spotykał się rów-
nież indywidualnie z uczestnikami tłumacząc im trudniejsze zagadnienia, jak również 
monitorował postęp wiedzy. Na początku kwietnia nauczyciel przeprowadził eliminacje 
szkolne (test i tor przeszkód), co pozwoliło wyłonić zespół reprezentujący gimnazjum 
w składzie: Daniel Zmysłowski, Mateusz Zakrzewski, Radosław Woźniak, a także 
drużynę szkoły podstawowej, do której zakwalifikowali się: Damian Witczak, Mate-
usz Holwek i Krzysztof Zdzierak. Wymienieni uczniowie reprezentowali swoje szkoły 
w powiatowym etapie Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, 
który odbył się 29 kwietnia 2008 roku na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Pabiani-
cach. Zawody składały się z części teoretycznej (test), przejazdu po torze przeszkód i 
w symulowanym ruchu miejskim. W konkurencji z najlepszymi w powiecie pabianickim 
zespołami drużyna naszego gimnazjum zdobyła pierwsze miejsce, puchar i awans do 
etapu wojewódzkiego Turnieju BRD. Był to najlepszy wynik w historii szkoły. Indywi-
dualnym zwycięzcą całego turnieju został również uczeń naszego gimnazjum - Daniel 

Zmysłowski. Zespół Szkoły Podstawowej w Lutomiersku także odniósł sukces uzysku-
jąc trzecią lokatę i puchar. 
 Po zwycięstwie w Pabianicach drużyna gimnazjum z nadzieją patrzyła na swój 
dalszy udział w turnieju rowerowym. Czas do następnego etapu zawodów, uczniowie 
przeznaczyli na trening. Z ogromnym zaangażowaniem ćwiczyli pod okiem pana T. 
Cyrulskiego, wykorzystując każdą wolną chwilę. W dniu 9 maja w sali wykładowej 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 19 w Łodzi testem rozpoczął się wojewódzki 
etap turnieju BRD. W zawodach było reprezentowanych 21 powiatów, w tym nasza 
drużyna. Po sprawdzeniu wiedzy teoretycznej zawodnicy udali się na motodrom, 
gdzie musieli pokonać bardzo trudny tor przeszkód oraz wykazać się praktyczną 
znajomością przepisów kodeksu drogowego podczas jazdy rowerem w miasteczku 
ruchu drogowego. Ostatnią konkurencją było praktyczne udzielanie pierwszej pomo-
cy przedmedycznej osobie poszkodowanej w wypadku. Nasza drużyna uzyskała 4 
miejsce w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym, co z uwagi na jej debiut w tym konkursie, należy uznać za duży sukces. 
Najwięcej punktów w zespole tym razem uzyskał indywidualnie Mateusz Zakrzewski 
(również 4 miejsce). Wśród nagród jakie otrzymali chłopcy najbardziej ucieszyły ich 
odtwarzacze MP3. Gratulujemy Danielowi Zmysłowskiemu, Mateuszowi Zakrzew-
skiemu i Radosławowi Woźniakowi wspaniałego osiągnięcia i życzymy Gimnazjum 
w Lutomiersku, aby w przyszłym roku udało się przygotować godnych następców - 
bezpiecznych uczestników ruchu drogowego. 

Tadeusz Cyrulski

Pierwszy raz pierwsi w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Rowerowym BRD.
Chłopcy z Gimnazjum w Lutomiersku czwartą drużyną w województwie łódzkim.


