
W numerze:

        W dniu 14 czerwca br. 
w sali widowiskowej Gminnego 
Ośrodka Kultury w Lutomiersku 
o godz. 10.00 rozpoczęła się 
XLIV Sesja Rady Gminy Luto-
miersk. W sesji udział wzięło 11 
radnych, co wobec obecnego 
składu Rady Gminy Lutomiersk, 
wynoszącego 15 osób stanowi-
ło qorum pozwalające na podej-
mowanie prawomocnych decy-

zji i uchwał. Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy, Sekretarz 
Gminy, Skarbnik Gminy, sołtysi, przewodniczący rad sołeckich, 
przewodniczące kół gospodyń wiejskich, a także mieszkańcy 
Gminy Lutomiersk.
 Radni po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniego 
posiedzenia rozpoczęli realizację zaplanowanego porządku.
W pierwszej kolejności radni przyjęli informację o stanie bezpie-
czeństwa i porządku publicznego na terenie gminy, przedstawioną 
przez Komendanta Posterunku Policji w Konstantynowie Łódzkim 
oraz Kierownika Posterunku Policji w Lutomiersku. Następnie Wójt 
Gminy przedstawił informację na temat działalności Wójta Gminy 
w okresie międzysesyjnym.
 W dalszej kolejności radni podjęli następujące uchwały:
- w sprawie zmian budżetowych;
-  w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódz-

kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Łodzi na pokrycie planowanego deficytu budżetu na rok 2006;

-  w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kazimierz, gmina Luto-
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 W dniach 2, 3 i 4 czerwca b.r. odbyły się kolejne Dni Lutomier-
ska. Impreza mimo nienajlepszej pogody zgromadziła sporo osób 
chcących posłuchać i zobaczyć lokalne zespoły, występy dzieci i 
młodzieży oraz rozgrywki sportowe. Na łamach niniejszego wyda-
nia WL prezentujemy obszerną fotorelację. 
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miersk;
-  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nie-

ruchomości stanowiącej własność Gminy Lutomiersk, położonej 
we wsi Franciszków, Zygmuntów, Zofiówka, Albertów, Bechcice 
- Kolonia, gmina Lutomiersk;

-  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieru-
chomości stanowiącej własność Gminy Lutomiersk, oznaczonej 
działką nr 237 o pow. 678 m2 i we wsi Babiczki gmina Luto-
miersk, oznaczonej działką nr 223 o pow. 803 m2, na rzecz użyt-
kowników wieczystych tych nieruchomości;

-  w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Luto-
miersk;

-  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Lutomiersk na okres 10 lat;

-  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku prze-
targowego trybu zawarcia umów dzierżawy na nieruchomości 
stanowiące własność Gminy Lutomiersk, na okres 10 lat, poło-
żone w Bechcicach - Kolonii, Wrzącej, Florentynowie, Kazimie-
rzu, gmina Lutomiersk;

-  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetar-
gowej nieruchomości stanowiące własność Gminy Lutomiersk, 
niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nie-
ruchomości przyległej.

 Po podjęciu w/w uchwał radni przyjęli informację z funkcjonowa-
nia oświaty w gminie, przedstawioną przez Panią Dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Oświaty w Lutomiersku. 
Tradycyjnie sesję zamknął punkt dotyczący wolnych wniosków i 
zapytań.
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 24 czerwca br. w sali Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Kazimie-
rzu odbył się IX Zjazd Gminny 
ZOSP RP w Lutomiersku. Z 59 
wytypowanych przez jednost-
ki  OSP delegatów w zjeździe 
uczestniczyło 47 co stanowiło 
80% całkowitej ich liczby. 
 W Zjeździe uczestniczyli 
zaproszeni goście w osobach:
Stanisław Olas - Marszałek 
Województwa Łódzkiego
Mieczysław Serwa - Prezes 
Zarządu Oddz. Powiatowego 
ZOSP RP w Pabianicach
Kazimierz Manios - V-ce Prezes 
Zarządu Oddz. Powiatowego 
ZOSP RP w Pabianicach
Jerzy Minias - Z-ca Komendan-
ta PSP w Pabianicach
Tadeusz Borkowski - Wójt 

Gminy 
Zbigniew Pęśko - Przewodniczący  Rady Gminy 
Jerzy Paczkowski V-ce Przewodniczący Rady Gminy
 Sprawozdania z działalności Zarządu złożyli Wójt Gminy, Pre-
zes Zarządu, Komendant Gminny i przewodniczący Komisji Rewi-
zyjnej. Poza wyborem nowych władz w czasie dyskusji poruszane 
były tematy związane z dalszym wyposażeniem jednostek w sprzęt 
i umundurowanie.
 W wyniku przeprowadzonych wyborów postanowiono powołać 
następujące stanowiska:
Prezes - Tadeusz Nowak
Wiceprezes - Jerzy Paczkowski
Wiceprezes - Tadeusz Borkowski
Wiceprezes - Tadeusz Szczepaniak
Komendant Gminny - Zdzisław Sromecki
Z-ca Komendanta Gminnego - Zdzisław Walisiak
Sekretarz - Roman Adrianowski
Skarbnik - Janina Zimna
 Ponadto wybrano także 18 członków Zarządu Oddziału Gminne-
go ZOSPO RP.
 Druhowie zebrani na sali podjęli także decyzję dotyczącą składu 
osobowego Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący - Robert Zdzierak
Sekretarz - Sławomir Barański
Członek - Wiesław Pintera

IX Zjazd Gminny Związku OSPR

Apel do Mieszkańców
Gminy Lutomiersk

  Zwracam się do wszystkich osób korzystających z wodo-
ciągów gminnych z uprzejmą prośbą o ograniczenie poboru 
wody do niezbędnego minimum. Obecny pobór wody prze-
kracza możliwości eksploatacyjne urządzeń technologicz-
nych i wydajność studni głębinowych. Wszystko to wpływa na 
przerwy w dostawie wody i na spadek ciśnienia uniemożliwia-
jący praktycznie korzystanie z wodociągów szczególnie na 
końcówkach sieci.
 W interesie wszystkich użytkowników leży oszczędne 
gospodarowanie wodą.
 W związku z tym zwracam się do mieszkańców gminy z 
prośbą o ograniczenie zużycia wody, szczególnie do podle-
wania upraw polowych i trawników.
 

/-/ Wójt Gminy Lutomiersk
Tadeusz Borkowski
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 Dnia 18 czerwca 2006r. 
Niepubliczne Przedszkole SS. 
Urszulanek zorganizowało 
festyn rodzinny. Odbył się on na 
terenie Salezjańskiego Ośrodka 
Młodzieżowego „Don Bosco” w 
Lutomiersku.
 W programie było wiele 
atrakcji. Wielkim zainteresowa-
niem cieszył się pokaz psów 
policyjnych Komendy Powiato-
wej i Straży Miejskiej w Pabiani-
cach oraz Komendy Miejskiej w 
Lodzi. Zdumienie na twarzach 
wywołał również pokaz spraw-
nościowy wykonany przez OSP 
w Lutomiersku. Równie cieka-
wie prezentowały się pokazy 
tańca nowoczesnego w wyko-
naniu dzieci z Przedszkola 
Sióstr Urszulanek w Kazimierzu 
oraz zespołów tanecznych ze 
SP w Kwiatkowicach. W czasie 
festynu było wiele zabaw inte-
gracyjnych i konkursów, które 
przygotowali instruktor tańca 
„Tango” p.Agnieszka Guligow-

FESTYN RODZINNY

ska i p.Agata z teatru „Atma” w Łodzi. Na festyn przybyla również młodzież ze Zgierza, która wykonaniem swoich piosenek wzboga-
ciła program. Wielką atrakcją dla dzieci była dmuchana zjeżdżal-
nia,suchy basen, quady, gocardy. Od godz.19 gości bawił zespół 
muzyczny ze Zgierza. W czasie festynu trwała loteria fantowa , w 
której wszystkie losy wygrywały a około godz. 20 zostało rozloso-
wane 18 nagród głównych m.in.rower, namiot, radio z CD, frytkow-
nica, żelazko itd. Uczestnicy imprezy chętnie korzystali z przygoto-
wanych ogródków gastronomicznych.
 Festyn został zorganizowany przez personel przedszkola we 
współpracy z rodzicami. Całkowity dochód z imprezy został prze-
znaczony na potrzeby przedszkola.
 Serdecznie dziękujemy wszystkim za pomoc w przygotowaniu i 
społeczna pracę na rzecz przedszkola.
 Dziękujemy również osobom, które wspomogły festyn rzeczowo 
i finansowo. Wyrażamy ogromna wdzięczność księdzu Dyrektoro-
wi Salezjańskiego Ośrodka Młodzieżowego Markowi Dzięgielew-
skiemu za ciepłe przyjęcie nas. Serdeczne podziękowanie kieru-
jemy do całej wspólnoty Salezjańskiej na ręce księdza Dyrektora 
Zbigniewa Malinowskiego za zainteresowanie naszą imprezą.

Dyrekcja i Personel 
Przedszkola w Kazimierzu
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Drogi
1)  Zakończono budowę odcinka chodnika na dł. ca 120 mb przy 

drodze powiatowej w Czołczynie.
2)  Rozpoczęto prace polegające na utwardzeniu odcinków dróg 

gruntowych kruszywem drogowym, którego zakupiono 1.150 ton 
za kwotę br. 47.561,70 zł. Korytowanie i profilowanie nawierzch-
ni odbywa się sprzętem gminy. (II etap)

3)  Z Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy dotację w wysokości 
61 tys. zł na przebudowę dróg gruntowych na dł. 4,3 km we 
Florentynowie, Kol. Bechcice i Mianowie. Środki w wysokości 
75 tys. zł zostały zabezpieczone przez budżet gminy.

Ogłoszono przetarg na zakup kruszywa w ilości 2846 ton.
4)  W najbliższym czasie rozpoczną się prace przy udrożnieniu 

odwodnienia drogi wraz z wymianą przepustów w Mirosławicach 
za kwotę 14.637,58 zł brutto.

5)  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi zakończył II etap remontu  
mostu na rzece Ner w ciągu drogi wojewódzkiej 710.

Inwestycje
1.  Do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wystąpiono z wnioskiem na 

„Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Lutomier-
sku - IV etap” remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej 
w Lutomiersku w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na 2006 r. 
Szacunkowy udział gminy wynosi: 60 % tj.: 37.527,74; wojewo-
dy 40 % - 25.018,50 zł.

2.  Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Łodzi wystąpiono o dotację na zakup samochodu 
ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP w Bechcicach. Plano-
wany udział funduszu19.333,- zł , gminy 29.000,- zł.

3.  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Łodzi przyznał Gminie Lutomiersk pożyczkę w wysokości 
475.330,- zł na modernizację stacji wodociągowej w Kazimierzu.

Gospodarka drogowa i inwestycje w gminie

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Lutomiersk

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu planu miejscowego zagospodarowania

przestrzennego Gminy Lutomiersk

 Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80,poz. 717) oraz uchwały Nr IV/
30,31,32,33,34/2002 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 30 
grudnia 2002r. zawiadamiam o wyłożeniu do publiczne-
go wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Lutomiersk, wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach od 12 lipca do 
1 sierpnia 2006r. w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk, 
Pl. Jana Pawła II nr 11 w godz. od 9 do 14.
 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 
sierpnia 2006r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka 
Kultury w Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 13 o godz. 9.
 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestio-
nuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, 
może wnieść uwagi.
 Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy 
Lutomiersk, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nierucho-
mości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 15 sierpnia 2006r.
Lutomiersk, dnia 4 lipca 2006r.

Remont schodów i elewacji budynku mieszczącego ośrodek zdrowia oraz bank.

 W dniach 3-8 czerwca 2006 młodzież naszego Gimnazjum (16 
osób) wraz z uczniami ze szkół podstawowych (15 osób) uczest-
niczyła w wyjeździe integracyjnym na Węgry. Wyjazd był możliwy 
dzięki współpracy jaką nawiązały Gmina Lutomiersk i Romhány.
 Podczas pobytu młodzież Polska zwiedziła stolicę Węgier Buda-
peszt oraz wykopaliska archeologiczne, na których to zachowały się 
prehistoryczne ślady roślin i zwierząt. Duży zachwyt wśród uczniów 
wzbudziła miejscowość Hollókő, będąca żywym skansenem kultury, 
objętym ochroną UNESCO.

Relacja z pobytu
młodzieży na Węgrzech

dok. na str. 9
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 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku nawiązał 
współpracę ze Stowarzyszeniem „Szansa” w Pabianicach w ramach 
Programu PEAD 2006 w zakresie pomocy na rzecz wyrównywania 
poziomu życia rodzin i osób z terenu gminy Lutomiersk. W ramach 
programu otrzymano 7 ton artykułów spożywczych (mąka, cukier, 
ryż, kasza, makaron, mleko w kartonach, serki topione). Artykuły 
te w dniu 07 czerwca 2006 r. zostały rozprowadzone wśród pod-
opiecznych GOPS. Z tej formy pomocy skorzystało 180 rodzin.

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Lutomiersku
informuje, że dnia 31 sierpnia 2006 roku kończy się okres 
zasiłkowy wypłaty świadczeń rodzinnych.
 Wszystkie zasiłki rodzinne będą wypłacane przez 
organ właściwy tj. GOPS w Lutomiersku. Na nowy okres 
zasiłkowy tj. od 1 września 2006 roku do dnia 31 sierpnia 
2007 roku wnioski należy pobrać od 15 lipca 2006 roku 
i składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Lutomiersku.

 UWAGA: Wszystkie osoby, które będą się ubiegać o 
świadczenia rodzinne są zobowiązane przedstawić do 
wniosków zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbo-
wego za 2005 rok.

 Przyznawanie zasiłku rodzinnego i dodatków do 
zasiłku rodzinnego odbywać się będzie na wniosek 
osoby zainteresowanej.

 Szczegółowych informacji udzielać będą pracownicy 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku 
tel. (0-43) 677-50-11 wew.139

Paczki żywnościowe dla podopiecznych GOPS

Najważniejsze dokonania
SP im. Orła Białego w Lutomiersku

w roku szkolnym 2005/2006

OŚWIATA W GMINIE
Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

· W listopadzie 2005 roku nadano szkole 
imię Orła Białego.
· Szkoła wzięła udział w projekcie eduka-
cyjnym „Dzień w kraju Mieszka I” w ramach 
małych grantów pod patronatem Akademii 
Szkoły z klasą i otrzymała wyróżnienie oraz 
dodatkowy grant na kontynuację Projektu z 
klasą dla szkół wiejskich w przyszłym roku 
szklonym. 
· Zatrudniamy 24 nauczycieli. W peł-
nym wymiarze godzin 19 (w tym dyrektor 
i wicedyrektor), 4 nauczycieli w niepełnym 

wymiarze oraz 1 nauczyciel na urlopie 
wychowawczym. Większość ze stażem 
powyżej 10 lat.
· Uzyskujemy dodatkowe kwalifikacje 
(56% kadry ukończyło studia podyplomo-
we). Stopień awansu nauczyciela dyplo-
mowanego posiada 8 nauczycieli (35%). 
Egzaminatorami OKE jest 3 nauczycieli.
· Opracowujemy i wdrażamy własne pro-
gramy autorskie (6) i innowację pedago-
giczną - technika z wychowaniem komuni-
kacyjnym, dzięki czemu następuje wzrost 

autonomii szkoły i nauczania.
· Prowadzimy zajęcia dodatkowe (nieod-
płatne): koła przedmiotowe(5) i zaintereso-
wań oraz klub europejski (7). Oferta i orga-
nizacja tych zajęć jest uzależniona od chęci 
deklaracji uczestnictwa w nich uczniów i 
zgody rodziców. Oprócz tego uczniowie 
czterech klas korzystali z zajęć płatnych na 
basenie w ramach czwartej godziny wycho-
wania fizycznego.
· Na sprawdzianach zewnętrznych nasi 
uczniowie uzyskują  od pięciu lat wyniki 
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„Iść w stronę słońca…”
- takie motto przyświecało uroczystości 
zakończenia roku szkolnego 2005/2006 
w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w 
Lutomiersku.
 Już w czwartek pożegnaliśmy absol-
wentów naszej szkoły - klasy szóste, które 
pod kierunkiem wychowawczyń p. Doroty 
Lisieckiej- Gary i p. Barbary Celiny Świstek 
przygotowały tak ważną uroczystość.
 Msza św. w kościele parafialnym cele-
browana przez księdza Kanonika Włodzi-
mierza Paszkowskiego przy współudziale 
księdza Kanonika Franciszka Jaciubka z 
parafii Mikołajewice rozpoczęła zakończe-
nie klas szóstych. 
 Zaproszeni na uroczystość goście w oso-
bach: wójt Gminy Lutomiersk T. Borkowski, 
przewodniczący Rady Gminy Z. Pęśko, 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

powyżej średniej wojewódzkiej, krajowej i 
powiatu.
· Dbamy o promocję szkoły i gminy wyda-
jąc folder, uzyskaliśmy III nagrodę na wysta-
wie fotograficznej w Łodzi oraz byliśmy na 
antenie telewizji ogólnopolskiej i lokalnej 
łódzkiej.
· Udzielamy pomocy rodzinom ubogim w 
postaci paczek żywnościowych -na terenie 
szkoły powstała  Szkolna  Caritas.
· Wspieramy rodziny uczniów ze szczegól-
nymi potrzebami edukacyjnymi organizując 
na terenie szkoły badania dzieci, spotkania 
rodziców z pracownikami Stowarzyszenia 
na Rzecz Rehabilitacji Osób Niewidomych i 
Słabo Widzących „Spojrzenie” w Łodzi.
· Wydajemy miesięcznik szkolny LIS - ek 
(Lutomierski Informator Szkolny), uaktu-
alniamy folder, opracowujemy materiały 
informacyjne i publikujemy w lokalnej pra-
sie i w Internecie. Tworzymy własną stronę 
internetową. 
· Organizujemy imprezy szkolne, prezen-
tacje dla środowiska lokalnego i międzysz-
kolnego z terenu gminy i powiatu, zajęcia 
otwarte dla rodziców i dziadków oraz biwaki 
integracyjne pod namiotami dla naszej mło-
dzieży, oraz   wypoczynek letni w górach. 
Uczestniczymy w wymianie młodzieży pol-
sko - węgierskiej.
· Pozyskujemy  sojuszników wspiera-
jących naszą działalność dydaktyczno 
- wychowawczą. Są wśród nich władze 
lokalne, parafia, klasztor oo. Salezjanów,  
organizacja pozarządowa - Caritas, stowa-
rzyszenia, instytucje pomocy społecznej, 
dom kultury, Powiatowa Straż Pożarna oraz 
indywidualni przedsiębiorcy.
· Pracujemy metodą projektów: Patron, 
Dzień w kraju Mieszka I.
· Tworzymy szkołę jako organizację 
uczącą się. Modyfikacji ulega rola dyrek-
cji i nauczycieli na skutek zmian koncepcji 
szkoły, w której wykorzystujemy potencjał 

zatrudnionych nauczycieli. Wśród form 
doskonalenia najczęściej proponujemy: 
rady szkoleniowe, wykorzystanie metody 
projektów, mentoring, grupy dyskusyjne, 
hospitacje diagnozujące, metody zdarzeń 
krytycznych, uczenie się działaniu oraz 
indywidualne uczestnictwo w różnych for-
mach samokształcenia. 
· W szkole rozpoznajemy  potencjalne 
zagrożenia bezpieczeństwa oraz podejmu-
jemy  działania zapewniające bezpieczeń-
stwo. Przeprowadziliśmy próbny alarm na 
wypadek niebezpieczeństwa. Odbywały 
się spotkania i pogadanki na temat sposo-
bu postępowania w sytuacjach zagrożenia 
życia i zdrowia. 
· Bierzemy udział w konkursach ogólno-
polskich, międzyszkolnych, powiatowych 
i szkolnych. W Ogólnopolskim Kangurze 
Matematycznym uczniowie uzyskali 8 
wyróżnień, w piłce nożnej w Mistrzostwach 
Powiatu Dziewcząt II miejsce oraz w lek-
kiej atletyce w Powiecie dla Dziewcząt III 
miejsce. W Powiatowym Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej IV miejsce. Wyróżnienie w 
konkursie literackim „Angorki” oraz  w Kon-
kursie Matematycznym w Konstantynowie 
II miejsce.
· W działaniach wychowawczych uwzględ-
niamy wychowanie patriotyczne, regional-
ne, religijne, kulturalne, propagujemy zdro-
wy styl życia (konkursy, zawody sportowe, 
wycieczki, zajęcia w terenie, na basenie), 
zapobiegamy patologiom i uzależnieniom, 
przeciwdziałamy agresji  poprzez współpra-
cę z rodzicami oraz wskazujemy instytucje, 
które udzielają pomocy rodzinie.  
· Stwarzamy możliwość działania  organi-
zacjom: samorząd uczniowski, SKO, PCK, 
SKS. Uczymy młodzież stosowania proce-
dur demokratycznych. Największy wpływ 
uczniowie mają na życie klasy, wyjazdy, 
wycieczki, udział w akcjach charytatywnych 
i uroczystościach.

PODZIĘKOWANIA

 Dyrekcja Szkoły Podstawowej 
im. Orła Białego w Lutomiersku 
składa serdeczne podziękowania 
panu Robertowi Wańdochowi za 
ofiarowanie szkole sadzonek róż. 
Posadzone rośliny na terenach 
zielonych wokół szkoły wpłyną 
korzystnie na estetykę otoczenia. 

* * *
 Serdeczne podziękowania 
p. Grażynie Marczak z Konstan-
tynowa, właścicielce sklepu „Mój 
dom” za przekazanie szkole upo-
minków rzeczowych dla dzieci 
oraz wykładziny do jednej klasy i 
farby do malowania. Cieszy nas 
fakt, iż żyjemy wokół ludzi, którzy 
potrafią się dzielić z innymi tym, 
co posiadają. My jej z całego serca 
gorąco dziękujemy!

* * *
 Panu Tomaszowi Świrkowi za 
upamiętnianie naszych wszyst-
kich wydarzeń z życia szkoły oraz 
materiały fotograficzne podkre-
ślające piękno Lutomierska i 
okolic dzięki, którym uzyskaliśmy 
III nagrodę w konkursie fotogra-
ficznym w Łodzi „Wieś - miastu” 
- Dziękujemy!
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dyrektor Gminnego Ośrodka Oświaty A. Kiedrzyńska, ksiądz Fran-
ciszek Jaciubek, przewodniczący Rady Rodziców J. Piermanicki 
oraz  dyrektor szkoły B. Świstek i wicedyrektor C.Bujnowicz-Wasi-
lewska skierowali do uczniów miłe i gorące słowa, które na pewno 
długo pozostaną w pamięci. 

 A ofiarowane i wręczone przez wójta gminy coroczne nagrody 
książkowe dla dwóch absolwentów klas szóstych z najwyższą 
średnią były miłym gestem wobec uczniów i ich rodziców. 
 Nie zapomniano o wychowawczyni z klasy zerowej p. T. Zawic-
kiej i siostrze Wacławie Kęskiej uczącej religii, które rozpoczęły 
pierwszy etap edukacyjny naszych szóstoklasistów.
 Część oficjalna, a w niej otrzymanie świadectwa ukończenia 
szkoły podstawowej to przepustka do kolejnej drogi idącej w stro-
nę słońca, która swoimi gorącymi promieniami prowadzi uczniów 
aż po horyzont nowej wiedzy i życiowych doświadczeń.
 Natomiast całość dopełniła część artystyczna przygotowana 
przez klasy szóste, w której znalazły się nie tylko podziękowania, 
wiersze czy piosenki, ale także nutka humoru sytuacyjnego w krót-
kiej uwspółcześnionej  historyjce „Czerwonego Kapturka” odno-
szącej się do szkolnej i życiowej rzeczywistości. 
 Oczywiście pamiętano o symbolicznym kwiatku dla gości, 
nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.
 Uczniowie klas I-V szczególnie wyróżniający się w nauce i 
zachowaniu w dniu 23 czerwca 2006r. w obecności zaproszonych 
gości, dyrektora szkoły, rodziców otrzymywali świadectwa z czer-
wonym paskiem, nagrody książkowe, a od prywatnych sponsorów 
i SU maskotki i nagrody rzeczowe.
 Wyróżnienia w postaci dyplomów, drobnych upominków otrzy-
mali także uczniowie pracujący na rzecz szkoły i organizacji szkol-
nych.

 Pani G. Marczak ufundowa-
ła kolorowe upominki uczniom 
szczególnie zasługującym na 
pochwałę ze względu na wiel-
kie zaangażowanie i pracę na 
miarę swoich możliwości.
 Spotkania z wychowawcami, 
życzenia słonecznych, rado-
snych i bezpiecznych wakacji 
usłyszeć można było w każdej 
klasie, a atmosferę wakacji 
widać było wśród uczniów od 
początku tygodnia.
 I tak kończy się kolejny etap 
naszej wędrówki po szkolnym 
horyzoncie, którego droga pro-
wadzi uczniów w stronę słońca,
„w stronę słońca,
aż po horyzontu kres”.
„Iść, ciągle iść tak bez końca,
w kolorach dwóch zobaczyć to, 
co niewidzialne jest”.
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Podsumowanie pracy
dydaktyczno - wychowawczej

Szkoła Podstawowa w Kazimierzu

 Minął kolejny rok nauki w Szkole Podstawowej w Kazimierzu. 
Uczniowie udali się na zasłużone wakacje. Wielu z nich ze świa-
dectwami z czerwonym paskiem, nagrodami za 100% frekwen-
cję, pracę na rzecz szkoły, w samorządzie uczniowskim, sklepiku, 
bibliotece opuściło na czas kanikuły mury szkolne.
Dyrekcja i nauczyciele, jak każdego roku zapewnili uczniom 
wszechstronny rozwój psycho - fizyczny. Wszystkie chętne dzieci 
z naszej szkoły uczęszczały na basen, gdzie pod czujnym okiem 
instruktora doskonaliły umiejętności pływackie. Dziewczęta klas IV 
-VI uczestniczyły wspólnie z koleżankami z Szydłowa w zajęciach 
koszykówki. Uczniowie z dużym zaangażowaniem brali udział w 
zbiórkach zuchowych i harcerskich zorganizowanych przez dru-
hów z hufca z Łodzi. Drużynowi prowadzili wiele zabaw integracyj-
nych i terenowych w okolicach szkoły. Dzieci poznały zabawy i gry, 
w które bawili się ich dziadkowie. 
Oprócz tężyzny ciała uczniowie rozwijali swoje zainteresowania i 
poszerzali wiedzę. Z zapałem uczestniczyli w kołach zaintereso-
wań (muzyczne, informatyczne, historyczne, matematyczne, przy-
rodnicze). Uczniowie nabywali nowe doświadczenia, przydatne 
w późniejszym życiu społeczno - kulturowym pełniąc różnorodne 
funkcje w samorządzie szkolnym, pracując w sklepiku szkolnym 
i bibliotece, tworząc asystę kościelną. Uczniowie zorganizowa-
li wspólnie z opiekunami PCK i Samorządu Uczniowskiego wiele 
akcji charytatywnych. Z ogromnym zapałem przygotowywali uro-
czystości klasowe (Dzień Babci i Dziadka, Wigilia klasowa, Dzień 
Matki), a także wpisane w tradycję uroczystości szkolne (Wigilia 
szkolna, Święto Patrona Szkoły), w których uczestniczą zaprosze-
ni goście i rodzice. W tym roku szkolnym dużym wydarzeniem było 
otwarcie sali gimnastycznej. 
Owocnie układała się praca placówki w Kazimierzu z sąsiadują-
cymi i zaprzyjaźnionymi szkołami, w których gościli nasi ucznio-
wie, lub podejmowali koleżanki i kolegów z innych placówek we 
własnej szkole (SP nr 5 w Konstantynowie Łódzkim, SP nr 2 w 
Konstantynowie Łódzkim, SP w Wilamowie, SP w Lutomiersku, SP 
w Szydłowie). 
Celem poznania piękna polskiego krajobrazu, kultury i tradycji 
odbyły się wycieczki krajoznawczo - turystyczne (Żelazowa Wola, 
Bałtów, Góry Świętokrzyskie, Karpacz, Częstochowa, Licheń). 
Szkoła w Kazimierzu była organizatorem szkolnych (plastyczny, 
literacki, recytatorski, historyczny, sportowy) i międzyszkolnych 
konkursów, które wpisały się na stałe w tradycję naszej placów-
ki (Moje wędrówki po Europie. Państwa Unii Europejskiej, Gmin-
ny Konkurs Ortograficzny ,,Mistrz ortografii’’, Gminny Drużynowy 
Turniej Matematyczny dla uczniów klasy V, Międzyszkolny Turniej 
Siatkonogi) uczniowie chętnie wyjeżdżali też na różnorodne kon-
kursy do innych placówek (Konkurs języka angielskiego dla klas 
IV-VI w Konstantynowie Łódzkim, konkurs plastyczny w Szydło-
wie pt.: ,,To ja właśnie ja - mój autoportret’’, Olimpiada Sportowa 
dla klas I-III Szkół Podstawowych w Konstantynowie, XIII Szkolny 
Konstantynowski Konkurs Matematyczny). Jak co roku uczniowie 
uczestniczyli w Ogólnopolskim Turnieju BRD w Pabianicach i Euro-
pejskim Kangurze Matematycznym dla klas V.
Pełny rozwój uczniom placówki w Kazimierzu ułatwia wiele róż-
norodnych pomocy dydaktycznych, duża ilość sprzętu RTV, kom-
putery w każdej klasie, nowocześnie wyposażona pracownia mul-
timedialna oraz sprzęt do uprawiania różnego rodzaju dyscyplin 
sportowych.
Współpraca dyrektora szkoły i nauczycieli z Radą Rodziców, która 
bardzo chętnie służą pomocą, przynosi wymierne korzyści. Wspól-

nym dziełem jest organizowany corocznie festyn szkolny, ,,Szkoła 
dzieciom’’, z którego dochód przeznaczony zostaje na potrzeby 
szkoły. 
Prawidłowo przebiega współpraca z Gminnym Domem Kultury w 
Lutomiersku, który gości dzieci naszej placówki na przedstawie-
niach i imprezach okolicznościowych i Poradnią Psychologiczno 
- Pedagogiczną w Konstantynowie. 
Owocnie układa się współpraca z wójtem gminy, Radą Gminy 
Lutomiersk, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Gminnym 
Ośrodkiem Oświaty w Lutomiersku. Dzięki władzom gminy przy 
szkole w Kazimierzu wybudowano nowoczesną sale gimnastycz-
ną z zapleczem sanitarnym do użytku dzieci i społeczności lokal-
nej Gminy Lutomiersk, a także ocieplono i pomalowano budynek 
szkoły. Dzieci otrzymały dofinansowanie do wycieczek szkolnych z 
Funduszu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
W szkole nie spotyka się aktów przemocy i agresji. Uczniowie chęt-
nie uczęszczali na zajęcia, ponieważ w placówce w Kazimierzu 
panuje miła i przyjazna atmosfera

EGZAMIN
NA KARTĘ ROWEROWĄ

 ,,Mój rower, jak prawdziwy konik,
 lubi z wiatrem po ścieżkach gonić...’’
 Bezpieczne poruszanie się na rowerze zapewnić może jedynie 
wiedza na temat zasad ruchu drogowego. Dnia 21 czerwca 2006r., 
jak każdego roku, odbył się w Szkole Podstawowej w Kazimierzu 
egzamin na kartę rowerową. 19 uczniów klasy IV zdało pomyślnie 
sprawdzian praktyczny. Uczniowie przygotowywali się do niego 
przez cały rok pod kierunkiem Koordynatora Wychowania Komu-
nikacyjnego - M. Śmiałkowskiej. Podczas nauki dzieci korzystały z 
programów multimedialnych i plansz wizualnych. Uczestniczyły w 
zajęciach praktycznych, jeżdżąc po stworzonym do tego celu mia-
steczku ruchu drogowego. Dzieci zdobyły też wiadomości na temat 
zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Poga-
dankę wygłosiła pielęgniarka p. E. Grochulska. Egzamin odbył 
się w obecności M. Śmiałkowiskiej i p. J. Skępskiego - Instrukto-
ra Szkoły Nauki Jazdy w Lutomiersku, który zawsze chętnie służy 
swoją pomocą.

Pogodnych i słonecznych wakacji
obfitujących w niezapomniane przygody
wszystkim nauczycielom i uczniom szkół

gminy Lutomiersk
życzy dyrektor i pracownicy

Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu
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 Uczniowie klasy VI pożegnali Szkołę Podstawową w Kazimierzu. 
Dnia 22 czerwca 2006r. 14 absolwentów klasy VI Szkoły Podsta-
wowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu pożegnało nauczycieli, 
zaproszonych gości, kolegów i koleżanki. Uroczystość uświetnili 
swoim przybyciem p. Tadeusz Borkowski - Wójt Gminy Lutomiersk, 
p. Zbigniew Pęśko - Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk, p. 
Agnieszka Kiedrzyńska Dyrektor Gminnego Ośrodka Oświaty w 
Lutomiersku oraz rodzice uczniów. 
 Szóstoklasiści po złożeniu ślubowania, przekazali sztandar 
szkoły uczniom klasy VI. Pani dyrektor - Anna Skępska i wycho-
wawca klasy VI - Barbara Kowalska wręczyły świadectwa i pamiąt-
ki ukończenia szkoły absolwentom. Świadectwa z wyróżnieniem 
oraz nagrody książkowe otrzymali: K. Kujawa, M. Słomkowska, R. 
Duszyński. 
 Najlepszym absolwentem została Karolina Kujawa, która ode-
brała nagrodę Wójta Gminy Lutomiersk.
 Uczniom wręczono również świadectwa katechizacji, dyplomy 
za 100% frekwencje (A. Maliszak), dla najlepiej oszczędzających 
w SKO (G. Duszyński), za pracę społeczną na rzecz szkoły (M. 
Słomkowska, K. Kujawa, A. Maliszak, G. Duszyński) i prowadzenie 
sklepiku (K. Skibińska, B. Jóźwik), wysokie wyniki w czytelnictwie 
(M. Słomkowska) oraz za zajęcia I miejsca w Międzyszkolnym 

Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. M. Konopnickiej w Kazimierzu 

wraz z wychowawcą klasy VI
dziękują panom:

Łukaszowi Rosiakowi
i Mariuszowi Kowalczykowi

uczniom III klasy
Salezjańskiego Liceum Muzycznego

w Lutomiersku
za przygotowanie oprawy muzycznej

i uświetnienie akademii 
okazji ukończenia szkoły przez klasę VI.

Składamy serdeczne podziękowania
Panu Wójtowi Tadeuszowi Borkowskiemu, Radzie Gminy, Dyrektorowi Gimnazjum Tadeuszowi 

Rosiakowi, wychowawcom wycieczki: p. Krystynie Borkowskiej, p. Emilii Józefczyk i p. Mirosławie 
Łykowskiej, kierowcom: p. Sławkowi Marszałkowi i p. Jurkowi Górniakowi

za zorganizowanie, opiekę i szczęśliwą podróż na Węgry naszych dzieci.

                                         Rodzice uczniów z gimnazjum

Uczniowie z gimnazjum pragną podziękować
Panu Wójtowi Tadeuszowi Borkowskiemu, Panu Dyrektorowi Gimnazjum Tadeuszowi Rosiakowi, 
wychowawcom wycieczki: p. Krystynie Borkowskiej, p. Emilii Józefczyk i p. Mirosławie Łykowskiej,

kierowcom: p. Sławkowi Marszałkowi i p. Jurkowi Górniakowi oraz panu tłumaczowi
za trud zorganizowania tak wspaniałej wycieczki na Węgry

do miejscowości Romhány w dniach 3.06 - 8.06.2006r.
                                                Uczniowie gimnazjum

Gimnazjum w Lutomiersku

Dziś wyruszamy na nowy szlak

Konkursie Języka Angielskiego w Konstantynowie. 
 Pani dyrektor podziękowała i wręczyła dyplomy rodzicom, którzy 
szczególnie zasłużyli się w pracy na rzecz szkoły (M. Maliszak, J.J. 
Jóźwik).
 Na zakończenie uczniowie przygotowali montaż słowno - 
muzyczny pt.: „Ananasy z naszej klasy’’, do którego oprawę 
muzyczną przygotowali uczniowie Salezjańskiego Liceum Muzycz-
nego w Lutomiersku.

Zakończenie roku szkolnego 2005/2006r
 Dnia 23 czerwca 2006r. w Szkole Podstawowej w Kazimierzu odbyło się uroczyste 
zakończenie roku szkolnego. Społeczność uczniowska wraz z nauczycielami uczestni-
czyła we mszy świętej w kościele w Kazimierzu.
Uczniowie klas I-III na forum, z rąk dyrektora p. Anny Skępskiej otrzymali świadec-
twa za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Uczniom klas IV-V pani 
dyrektor wręczyła świadectwa z czerwonym paskiem. Wszyscy wyróżnieni uczniowie 
otrzymali nagrody książkowe.
 W dalszej części pani dyrektor wręczyła dyplomy i nagrody uczniom, którzy w roku 
szkolnym 2005/2006 nie opuścili nawet jednego dnia nauki szkolnej.
 Wręczając dyplomy, nie zapomniano o uczniach, którzy wyróżnili się w pracy spo-
łecznej na rzecz szkoły. Pani dyrektor złożyła również podziękowania rodzicom, których 
społeczna praca i zaangażowanie przyczynia się do rozwoju placówki w Kazimierzu.
Część oficjalną uprzyjemnili swoim występem uczniowie klasy III pod kierunkiem p. 
Żanety Olejnik. 

Relacja ... cd. ze str. 4

 Dzieci uczestniczyły także w zajęciach integracyjnych odbywają-
cych się w szkole w Romhány oraz w konkursie przygotowanym z 
okazji święta „Flory i fauny”. Zajęcia te miały na celu zapoznanie 
dzieci z kulturą, obyczajami Węgrów oraz służyły przybliżeniu zakąt-
ków miejscowości Romhány.
 Szczególnie ważnym obiektem w Romhány jest pomnik ku czci 
Franciszka Rakoczyego walczącego o wolność Węgrów.
 Uczniowie uczestniczyli również w rozgrywkach sportowych oraz 
w dyskotekach integracyjnych.
 Dzięki możliwości wyjazdu młodzież Polska zasmakowała gościn-
ności Węgrów oraz zaprzyjaźniła się z uczniami ze szkoły w Rom-
hány.
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 Gminny Ośrodek Oświaty w Lutomiersku, 
informuje o możliwości pobierania wniosków 
przez osoby ubiegające się o pomoc mate-
rialną dla uczniów. Wnioski odbierać można 
od dnia 21 sierpnia 2006r. w Gminnym 
Ośrodku Oświaty w Lutomiersku, pokój nr 5 
w Urzędzie Gminy. Termin składania wnio-
sków  upływa z dniem 15 września 2006r.
Świadczeniami pomocy materialnej o cha-
rakterze socjalnym są:
- stypendium szkolne
- zasiłek szkolny
 Stypendium szkolne może otrzymać 
uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji 
materialnej, wynikającej z niskich dochodów 
na osobę w rodzinie. Wysokość dochodu 
uprawniającego ucznia, słuchacza i wycho-
wanka do ubiegania się o stypendium szkol-
ne nie może być większa niż kwota 316 zł 
na osobę w rodzinie. (netto)
 Ważnym elementem wskazującym na 
potrzebę udzielenia pomocy może być: 
bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub 
długotrwała choroba, wielodzietność, brak 
umiejętności wypełniania funkcji opiekuń-
czo wychowawczych, alkoholizm lub narko-
mania, niepełna rodzina, wystąpienie zda-
rzenia losowego.
Prawo do pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym przysługuje:
-  uczniom szkół publicznych i niepublicz-

nych o uprawnieniach szkół publicznych 
dla młodzieży i dla dorosłych oraz słu-
chaczom publicznych kolegiów nauczy-
cielskich, nauczycielskich kolegiów 
języków obcych i kolegiów pracowników 
służb społecznych - do czasu ukończenia 

kształcenia nie dłużej jednak niż do ukoń-
czenia 24 roku życia.

-  Wychowankom  publicznych i niepublicz-
nych ośrodków umożliwiających dzieciom 
i młodzieży upośledzonym umysłowo 
ze sprzężonymi niepełnosprawnościami 
realizację obowiązku nauki - do czasu 
ukończenia realizacji obowiązku szkolne-
go i obowiązku nauki.

-  Uczniom szkół niepublicznych nie posia-
dających uprawnień szkół publicznych 
dla młodzieży i dla dorosłych do czasu 
ukończenia realizacji obowiązku nauki,

-  Słuchaczom niepublicznych kolegiów 
nauczycielskich i nauczycielskich kole-
giów języków obcych  - do czasu ukoń-
czenia 24 roku życia.

 Stypendium szkolne jest przyznawane na 
okres nie dłuższy niż od września do czerw-
ca w danym roku szkolnym.
 Stypendium szkolne nie przysługuje 
uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o 
charakterze socjalnym ze środków publicz-
nych.
 Wyjątek od tej zasady to sytuacja w której 
stypendium szkolne łącznie z innym stypen-
dium o charakterze socjalnym ze środków 
publicznych nie przekracza kwoty maksy-
malnego rocznego stypendium socjalnego 
- 1120 zł.
 Ustawodawca ustalił widełki dotyczące 
wysokości stypendium szkolnego. Najniż-
sze stypendium liczone miesięcznie wyno-
si 80 % kwoty o której mowa w ustawie o 
świadczeniach rodzinnych (80% z 56 zł = 
44,80 zł). Najwyższa możliwa kwota stypen-
dium to 200 %, czyli - 112 zł. 

 Stypendium szkolne może być udzielane 
w różnych formach. W pierwszej kolejności 
należy rozpatrywać formy rzeczowe, np. w 
formie całkowitego lub częściowego pokry-
cia kosztów udziału w zajęciach edukacyj-
nych w tym wyrównawczych, wykraczają-
cych poza zajęcia realizowane w szkole w 
ramach planu nauczania, a także udziału w 
zajęciach edukacyjnych realizowanych poza 
szkołą, lub w formie pomocy rzeczowej o 
charakterze edukacyjnym w szczególności 
zakupu podręczników, a także całkowitego 
lub częściowego pokrycia kosztów związa-
nych z pobieraniem nauki poza miejscem 
zamieszkania.
 Zasiłek szkolny - to druga forma pomocy 
materialnej. Może być on przyznany ucznio-
wi znajdującemu się w przejściowo trudnej 
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia 
losowego. Zasiłek szkolny może być przy-
znany w formie świadczenia pieniężnego na 
pokrycie wydatków związanych z procesem 
edukacji lub w formie rzeczowej o charakte-
rze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku 
niezależnie od stypendium szkolnego.
 Wysokość zasiłku szkolnego nie może 
przekroczyć jednorazowo kwoty 280 zł.
 O zasiłek szkolny można ubiegając się 
w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące 
od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego 
przyznanie zasiłku.

 W przypadku pytań i wątpliwości udzie-
lamy informacji telefonicznej pod nume-
rem telefonu  (0-43) 6775011 wew. 150 lub  
6775058.

STOP PIRATOM DROGOWYM!
 Tragiczny wypadek drogowy, który miał miejsce w dn. 27.05.2006r. w Babicach 
w Gminie Lutomiersk wstrząsnął naszą gminą i wywołał publiczną dyskusję.
 Dnia 7 czerwca 2006 r. na sesji Rady Gminy Lutomiersk po przedstawieniu przez 
przedstawicieli Policji z Konstantynowa Łódzkiego i Lutomierska informacji o stanie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego Pan Wójt i Radni zwrócili uwagę na problem 
powtarzających się na terenie Gminy Lutomiersk w okresie wiosenno-letnim pirackich 
zachowań kierowców. Nadmierna prędkość rozwijana przez kierowców jednośladów, 
jazda na jednym kole na szybkich motocyklach, „rajdy samochodowe”, prowadzenie 
pojazdu po spożyciu alkoholu to tylko najważniejsze przykłady nieodpowiedzialnych, 
niebezpiecznych dla uczestników ruchu drogowego i osób postronnych zachowań 
„kierowców”. Aby zapobiegać kolejnym nieszczęściom na naszych drogach Samorząd 
Gminny będzie współpracował z Policją w celu wyeliminowania tego niebezpiecznego 
zjawiska, przekazując informacje policji o osobach, które na drogach w naszej Gmi-
nie dopuszczają się zachowań zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców Gminy i 
naszych gości. Jednocześnie Samorząd apeluje do mieszkańców Gminy Lutomiersk 
o przekazywanie informacji o w/w niebezpiecznych zachowaniach bezpośrednio Poli-
cji lub do sekretariatu Urzędu Gminy Lutomiersk. Policja w dalszej kolejności będzie 
wyciągała w stosunku do osób winnych takich zachowań z pełną surowością kon-
sekwencje prawne. Tylko taka antycypująca, obywatelska postawa nas wszystkich 
może zapobiec kolejnym tragediom na naszych drogach.

STYPENDIADLA UCZNIÓW

Ku przestrodze
sprzedającym

alkohol !
 W listopadzie ubiegłego roku w jednym 
ze sklepów w Lutomiersku posiadających 
zezwolenie na sprzedaż napojów alkoho-
lowych wydane przez Wójta Gminy Luto-
miersk nastąpiła według ustaleń Prokura-
tury Rejonowej w Łasku sprzedaż napojów 
alkoholowych w postaci co najmniej 0,5l 
wódki uczniom Gimnazjum w Lutomiersku 
co jest czynem zabronionym wyczerpują-
cym znamiona przestępstwa określonego w 
art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26.10.1982r. o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. nr 147, poz. 
1231, z późn. zm.). Śledztwo w tej sprawie 
zakończyło się skierowaniem przeciwko 
przedsiębiorcy Panu D.Rz., który dopuścił 
się naruszenia prawa aktu oskarżenia do 
cd. na str. 10
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 Nadeszły wakacje. Jest to czas kojarzony na ogół z odpręże-
niem, ale jednocześnie oferujący wiele możliwości. Letnie miesią-
ce przyciągają bowiem do naszej gminy działkowiczów i turystów 
weekendowych, a od gospodarzy wymagają wyjścia naprzeciw 
oczekiwaniom odwiedzających. Festiwal muzyki organowej i 
kameralnej p.n. „Kolory Polski” w tym roku ponownie wpisze się 
w kalendarz imprez wakacyjnych Gminy Lutomiersk. Po raz kolej-
ny Gmina Lutomiersk będzie jednym ze współorganizatorów tego 
festiwalu. Cykl ten nieprzerwanie rozrasta się. Na szlaku tegorocz-
nej VII edycji wędrującego festiwalu Filharmonii Łódzkiej będzie 
dziesięć miejscowości w województwie łódzkim. W tym roku w 
gościnnych, historycznych wnętrzach klasztoru Księży Salezjanów 
w Lutomiersku, ul. Kopernika 3 odbędą się dwa koncerty: 9 lipca 
i 23 lipca 2006r. Melomanów przybyłych do Lutomierska uraczy-
my koncertem genialnych śpiewaków z zespołu Affabre Concinui, 
którzy bawią gustownym żartem melomanów całej Europy. W 
klasztorze Salezjanów zaplanowaliśmy też koncert odnoszący się 
do ubiegłorocznego pokazu możliwości koncertowania na rogach 
myśliwskich. Ze znanym organistą Romanem Peruckim - nota 
bene dyrektorem naczelnym Filharmonii Gdańskiej - wystąpi wal-
tornista -Dariusz Mikulski... dyrektor naczelny i artystyczny Filhar-
monii Sudeckiej w Wałbrzychu.
 Życzymy wszystkim przybyłym na koncerty do Lutomierska nie-
zapomnianych wrażeń artystycznych.
 Poniżej publikujemy szczegółowe programy obydwu koncertów.

9 lipca (niedziela), godz. 17.00
Lutomiersk, klasztor Księży Salezjanów, ul. Kopernika 3
AFFABRE CONCINUI w składzie:
Robert Hylla - kontratenor, Leszek Marciniak - kontratenor, Przemysław Czekała 
- tenor, Piotr Lewandowski - baryton, Piotr Dziurla - bas, Artur Hoffmann - bas
 w programie:
Wacław z Szamotuł (ok. 1526-1560) – Kryste, dniu naszej światłości, Już się 
zmierzcha, Błogosławiony człowiek, Alleluja, chwalcie Pana
Thomas Morley (1557-1602) – Now is the month of maying
Thomas Weelkes (1576-1623) – Hark, all ye lovely saints
Pierre Passereau (1509-1547) – Il est bel et bon?
Pierre Certon (1510-1572) – La la la, Je ne l’ose dire
Jacob Arcadelt (1505-1568) – Il bianco e dolce cigno
Giovanni Gastoldi (1556-1622) – Amor vittorioso
Baldassare Donato (ok. 1530-1603) – Villanella alla napolitana
Antonio Vivaldi (1678-1741) – Cztery Pory Roku : Zima, cz. II
Jan Sebastian Bach (1685-1750) – Badinerie
Pierre Delanoe (ur. 1918) – Et si tu n’existe pas
John Lennon (1940-1980)/Paul McCartney (ur. 1942) – If I fell
Elvis Presley (1935-1977) – Crying in the chapel
John Lennon – Woman
Mateusz Święcicki (1933-1985) – Pod Papugami
Ben E. King (ur. 1938) – Stand by me
Jimmy Fontana (ur. 1934) – Che sara

Lp. Imię i nazwisko Nazwa przedsiębiorstwa Miejscowość

1. Henryka i Zbigniew Tomaszewscy Zakład Ceramiczny Lutomiersk

2. Henryka Janicka Ludowy Bank Spółdzielczy Zduńska Wola

3. Jan Karbowiak BUD-TRANS Męcka Wola

4. Antoni Sobczyk, Stanisław Kuźniak SO-KU-ROL Puczniew

5. Wiórkiewicz Leszek i Piasecki Krzysztof DRO-BUD Łódź

6. Teresa i Jerzy Struszczykowie UBOJNIA

7. Władysław Lissowski Przedsiębiorstwo PRODEX Łódź

8. Mirosław Sobieraj Zakład Przetwórstwa Mięsnego Bechcice

9. Krzysztof Hądzel P.P.H.U. Lutomiersk

10. Petera Waldemar Sklep Spożywczy JEDYNKA Lutomiersk

11.  Andrzej  Cieplucha Zakład Ceramiczny Wrząca

12. Andrzej Bartczyk P.P.H.U. „ANGELO” Zdziechów Nowy

13. Teresa i Henryk Grabowscy Zakład Dziewiarski Mirosławice

14. Marek i Zbigniew Czołczyńscy Zakład Przetwórstwa Mięsnego Kazimierz

15. Aneta i Grzegorz Garczyńscy Zakład Przetwóstwa Drzewnego Lutomiersk

16. Krzysztof Czechowicz, Krzysztof Pytel P.P.H.U. OIL - GAZ Lutomiersk

17. Grażyna  Pawłowska Piekarnia Lutomiersk

18. Arkadiusz Bryl Zakład Instalacji Elektrycznych Kazimierz

19. Czesław Wiśniak Spółdzielnia
Rolniczo-Produkcyjna Orzechów

WYKAZ sponsorów
DNI LUTOMIERSKA 2006

Festiwal znów zagości w Lutomiersku

 Poniżej przedstawiamy listę sponsorów Dni Lutomierska 2006. 
Wójt oraz Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk składają ser-
deczne podziękowania wszystkim darczyńcom za udzieloną pomoc 
finansową lub rzeczową.

23 lipca (niedziela), godz. 17.00
Lutomiersk, klasztor Księży Salezjanów, ul. Kopernika 3
Roman Perucki – organy, Dariusz Mikulski – waltornia
 w programie:
Johann Pachelbel (1653-1706) – Aria Sebaldina, Ciacona in e
V. Bujanowski  – z cyklu „Improwizacja z podróży“: Hiszpania, Rosyjska pieśń
A. Valreo Castells  – Les tres rosas del cimentario de Zaro
Jan Sebastian Bach (1685-1750) – Preludium i fuga e-moll BWV 548
Bernhard Krol (ur. 1920) – Laudatio
Giovanni Morandi (1777-1856) – Rondo con imitazione de’ campanelli
François Couperin (1668-1733) – La Diane
Jan Sebastian Bach – Jesus bleibet meine Freude
Georg Friedrich Händel (1685-1759) – Sonata F-dur (Corno da caccia)

Sądu Rejonowego w Łasku. Jeszcze przed 
zapadnięciem wyroku w sądzie, prokurator 
zwrócił się do Wójta Gminy Lutomiersk o 
wszczęcie postępowania administracyjne-
go w przedmiocie cofnięcia przedsiębiorcy 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-
wych.
 Po przeprowadzeniu postępowania 
administracyjnego Wójt Gminy Lutomiersk 
wyda stosowne decyzje. Przepis art. 18 
ust.10 pkt.1, lit.a wyżej przywołanej usta-
wy nakłada na uprawniony organ tj. Wójta 

Gminy Lutomiersk obligatoryjny obowiązek 
cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych w przypadku gdy doszło do 
sprzedaży napojów alkoholowych osobom 
nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod 
zastaw.
 Wójt Gminy Lutomiersk zwraca się do 
wszystkich przedsiębiorców sprzedają-
cych na podstawie zezwolenia napoje 
alkoholowe na terenie Gminy Lutomiersk 
o bezwzględne przestrzeganie przepisów 
ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi i jednocześnie przestrzega ,że w 
przypadku stwierdzenia naruszeń przepi-
sów tej ustawy będą wyciągane w stosunku 
do winnych konsekwencje administracyj-
no prawne i będą kierowane wnioski do 
właściwych organów ścigania i wymiaru 
sprawiedliwości. W trosce o Nasze dzieci 
i młodzież sprzedającym alkohol nieletnim 
należy powiedzieć zdecydowane NIE.

Ku przestrodze ... dok. ze str. 10
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