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BEZPŁATNY

 W dniu 1 września br., w związku z rocznicą wybuchu II wojny światowej władze Gminy, Członkowie Związku Kombatantów Rzeczpo-
spolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Koło Gminne w Lutomiersku oraz druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutomier-
sku złożyli wiązanki kwiatów w Miejscach Pamięci w Gminie Lutomiersk.

-  Dożynki Gminne 2006

-  Rocznica wybuchu 
II Wojny Światowej

-  Delegacja Węgierska 
w Gminie

-  Rozpoczęcie roku 
szkolnego

 W dniu 05.09.2006 r. zmarł 
przeżywszy lat 71 Ks. Kano-
nik Włodzimierz Paszkow-
ski - Proboszcz Parafii pod 
wezwaniem Matki Boskiej 
Szkaplerznej w Lutomier-
sku.
 Ksiądz Kanonik Włodzi-
mierz Paszkowski objął 
probostwo w Lutomiersku 
w 1989 r. Przez 17 lat głosił 
Słowo Boże w Lutomierskiej 
Farze ucząc i wychowując 
rzesze wiernych. Patriotyzm 

oparty na znajomości historii, przywią-
zanie do tradycji narodowej dbałość 
o wspólne dobro mieszkańców Luto-
mierska i całej gminy były wyznacz-
nikami wszelkich działań Księdza 
Kanonika. 
 W uroczystości pogrzebowej, którą 
rozpoczęło Nabożeństwo Żałobne w 
intencji zmarłego dn. 09.09.2006 r. 
o godz. 14-tej uczestniczyły rodzina 
zmarłego władze kościelne, przedsta-
wiciele samorządu gminnego, dzieci 
i młodzież mieszkańcy Gminy Luto-
miersk.
 Drogi Księże Kanoniku Włodzimie-
rzu Paszkowski cała Gmina Luto-
miersk dziękuję Ci za wszystko coś 
dla niej uczynił.
 W następnym wydaniu Wiadomości 
Lutomierskich zamieścimy wspomnie-
nie o Księdzu Kanoniku Włodzimierzu 
Paszkowskim.
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Dożynki Gminne 2006

 W dniu 3 września 2006 r. (niedziela) w parku w Szydłowie odby-
ły się Dożynki Gminne. Obchody dożynkowe rozpoczęła msza św. 
celebrowana przez Ks. Stanisława Dwornika Proboszcza Parafii 
w Kazimierzu, który wygłosił słowo Boże o trudzie rolników, zbiera-
niu plonów i symbolu chleba. Podczas mszy św. Ks. Proboszczowi 
wręczono wieniec dożynkowy, przygotowany przez Koło Gospo-
dyń Wiejskich z Prusinowic. Ks. Proboszcz dokonał w dalszej 
części mszy św. poświęcenia pozostałych wieńców dożynkowych. 
Po zakończeniu mszy św. Korowód Dożynkowy przeszedł z OSP 
do parku w Szydłowie. Korowód poprowadziła Orkiestra Dęta z 
GOK w Lutomiersku, a w dalszej części poczty sztandarowe Stra-
ży Pożarnych, Koła Gospodyń Wiejskich z wieńcami, zaproszeni 
goście, oddziały Straży Pożarnych oraz mieszkańcy Gminy Luto-
miersk.

 O godz. 14.00 Pani Bogusława Smolarek i Pan Sławomir Pren-
cel - Starostowie Dożynek - powitali wszystkich zaproszonych gości 
i rozpoczęła się część oficjalna, w której nastąpiło wręczenie chle-
ba Wójtowi Gminy Lutomiersk, wręczenie wieńców dożynkowych i 
okolicznościowe przemówienia. Poniżej przedstawiamy listę osób 
obdarowanych wieńcami i Kół Gospodyń Wiejskich, które przygo-
towały wieńce.

 Wieńce dożynkowe – lista osób otrzymujących wieniec w kolej-
ności wręczenia i Koło Gospodyń Wiejskich przygotowujące wie-
niec.
1.  Tadeusz Borkowski - Wójt Gminy Lutomiersk /KGW Charbice 

Górne/
2.  Bogdan Lisiecki - Senator RP /KGW Charbice Dolne/
3.  ks. Kan. Włodzimierz Paszkowski - Proboszcz Parafii w Luto-

miersku – wieniec w imieniu Księdza Proboszcza odebrała Rada 
Parafialna w Lutomiersku /KGW Bechcice Kolonia/

4.  Stanisław Olas - Marszałek Województwa Łódzkiego /KGW 
Kazimierz/

5.  Grzegorz Janczak - Starosta Powiatu Pabianickiego /KGW 
Zdziechów/

6.  Józef Wiaderek – Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego /
KGW Czołczyn/

7.  Tadeusz Kaczor - Konsul Honorowy Republiki Węgierskiej w 
Łodzi /Zarząd Gminnego Związku Rolników w Lutomiersku/ 

8.  Janos Tolnai - Burmistrz Gminy Romhany w Republice Węgier-
skiej /KGW Bechcice Wieś/

9.  Robert Krawczyk - Komendant Posterunku Policji w Konstanty-
nowie Łódzkim /KGW Babice/

10.  Jerzy Minias - Komendant Powiatowy Straży Pożarnej /KGW 
Dziektarzew/

12.  Mieczysław Serwa - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP /KGW Malanów/

13.  Henryk Banasiak - Emerytowany Komendant Powiatowej Stra-
ży Pożarnej w Pabianicach /KGW Zdziechów/

14.  Czesław Dzierżawski-– Prezes Powiatowej Izby Rolniczej /
KGW Babiczki/

15.  Janusz Krawczyk - Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Pabia-
nicach  /KGW Dziektarzew

16.  Zbigniew Pęśko - Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk /
KGW Mirosławice/

17.  Jerzy Paczkowski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Luto-
miersk /KGW Kazimierz/

18. Leszek Filipiak – Sekretarz Gminy /KGW Czołczyn/
19.  Agnieszka Frank – Kierownik Oddziału Ludowego Banku Spół-

dzielczego w Lutomiersku /KGW Czołczyn/
20.  Jan Lisiecki - Prezes Zarządu Gminnego PSL /KGW Mala-

nów/
21.  Tadeusz Nowak – Prezes Zarządu Gminnego OSP RP w Luto-

miersku /KGW Mirosławice/
22.  Zdzisław Sromecki - Komendant Gminny OSP RP w Lutomier-

sku/KGW Charbice Górne/
23.  Stanisław Kuźniak i Antoni Sobczyk ”SO-KU-ROL” Sp.zo.o. /

KGW Bechcice Kolonia/
24.  Janina Rosik – Honorowa Przewodnicząca Koła Gospodyń 

Wiejskich w Charbicach Dolnych /KGW Charbice Dolne/
25.  Zygfryd Różycki –za 45 – lecie sołtysowania i jako kontynuator 

folkloru /KGW Charbice Górne w imieniu mieszkańców Charbic 
Górnych/
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Wójt Gminy Lutomiersk – Pan Tadeusz Borkowski
oraz Rada Gminy Lutomiersk składają gorące podziękowania

na ręce sponsorów tegorocznych Dożynek Gminnych.

1. Wiórkiewicz Leszek, Piasecki Krzysztof Firma DRO-BUD Spółka Jawna Łódź

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

3. Henryka Janicka Ludowy Bank Spółdzielczy Zduńska Wola

4. Wiesław Stasiak Gminna Spółdzielnia SCH Pabianice

5.. Andrzej Cieplucha Zakład Ceramiczny Wrząca

6. Teresa i Henryk Grabowscy Zakład Dziewiarski Mirosławice

7. Marek i Zbigniew Czołczyńscy Zakład Przetwórstwa Mięsnego Kazimierz

8. Teresa i Jerzy Struszczykowie UBOJNIA Babice

9. Andrzej Bartczyk P.P.H.U. ANGELO Zdziechów Nowy

10. Mirosław Sobieraj Zakład Przetwórstwa Mięsnego Bechcice

11. Grażyna Pawłowska Piekarnia Lutomiersk

12. Czesław Wiśniak Spółdzielnia Rolniczo-Produkcyjna Orzechów

13. Bożena i Romuald Millerowie Zakład Meblowy Wygoda Mikołajewska

14. Arkadiusz Bryl Zakład Instalacji Elektrycznych Kazimierz

Wykaz sponsorów „Dożynek Gminnych 2006”

26.  Konstanty Rakowski – Pre-
zes Koła Gminnego w 
Lutomiersku Zwiazku Kom-
batantów RP i Byłych Więź-
niów Politycznych /KGW 
Babice/

27.  Grażyna Paczkowska – 
Przewodnicząca Gminnego 
Związku Rolników i Organi-
zacji Rolniczych /KGW Pru-
sinowice/

 Po części oficjalnej rozpo-
częła się część artystyczna 
Dożynek, w której to wystąpi-
ły zespoły tj.: Orkiestra Dęta 
Gminnego Ośrodka Kultury w 
Lutomiersku, Węgierski Chór 
z Gminy Romhany, Zespół 
Ludowy „Szycha”, Zespół Pie-
śni i Tańca „Sędziejowicza-
nie”.  Całość uroczysto-
ści dożynkowych zakończyła 
zabawa taneczna z zespołem 
muzycznym „Paranoja” trwają-
ca do późnych godzin wieczor-
nych.
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Można się było tego spodziewać. Wszyst-
ko, co dobre, szybko się kończy. Nie można 
jednak zbytnio narzekać, bo w tym roku 
dostaliśmy od ministra 3 dni gratis!
1 września, jak co roku, uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Orła Białego w Lutomier-
sku uroczyście obchodzili kolejną  rocznicę 
wybuchu II wojny światowej. Przedstawicie-
le SU zapalili znicz symbolizujący pamięć 
po poległych i sprawowali wartę podczas 
składania kwiatów na miejscowym cmenta-
rzu przez władze gminy i kombatantów.
4 września cała społeczność naszej szkoły 
wspólnie z uczniami Gimnazjum im. Leszka 
Czarnego w Lutomiersku uroczyście rozpo-
częła rok szkolny 2006/2007 mszą świętą 
w tutejszym kościele parafialnym. We mszy 
udział wzięły też władze gminy na czele z 
Panem Wójtem Tadeuszem Borkowskim, 
kombatanci i rodzice uczniów.
Pogodzie udzielił się nastrój niektórych 

zrozpaczonych po utracie wakacyjnej wol-
ności uczniów i „nagle i niespodziewanie” 
spadł intensywny deszcz. Ulewa nie trwała 
jednak zbyt długo. Wyszło słońce i rozch-
murzyło uczniowskie oblicza. 
Po mszy świętej wszyscy przemaszero-
wali do szkoły, gdzie powitali ich i życze-
nia złożyli: Pani Dyrektor Barbara Świstek 
oraz zaproszeni goście: Ksiądz Kanonik 
Franciszek Jaciubek i Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Oświaty Pani Agnieszka Kiedrzyń-
ska. Pani Dyrektor Barbara Świstek pod-
czas swojego przemówienia zachęcała, by 
wychowankowie zabierali do szkoły obok 
książek, zeszytów, przyborów i kanapek 
także swoje marzenia. Powstało zamiesza-
nie, przez korytarz przebiegł szmer. Dzie-
ciom trudno było uwierzyć, że w tornistrze 
da się pomieścić wszystkie ich wakacyjne (i 
nie tylko!) marzenia. A co z kręgosłupami? 
Uczniowie mieli jeszcze jeden problem: Jak 

przekazać koledze wszystko, co wydarzy-
ło się latem, nie rozmawiając pod czujnym 
okiem wypoczętych, skorych do uciszania 
każdego szeptu pedagogów? A jednak 
uczeń potrafi... 
Po części oficjalnej wszyscy rozeszli się do 
swych klas, gdzie wychowawcy przekaza-
li najważniejsze informacje w przystępnej 
dawce. Jeden z rodziców zasugerował 
nawet, aby pierwszego dnia nie mówić za 
dużo „co uczeń powinien”, bo nazajutrz 
może być problem z frekwencją. Takie 
bowiem są objawy powakacyjnego szoku.
A tak poważnie to każdy jest ciekaw, co 
przyniesie ten nowy rok szkolny. Życzymy 
wszystkim, by każdy kolejny dzień był miłą, 
słodką niespodzianką i by nagle okazało 
się, że wakacje przychodzą tak szybko!
Opiekunki SU: Dorota Lisiecka - Gara i Iza-
bela Grabarczyk

OŚWIATA W GMINIE
Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

 Dnia 4 września uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Kazimierzu po wakacyjnej przerwie rozpoczęli 
naukę. Przybyłych w tym dniu do placówki uczniów i ich rodziców 
powitała dyrektor szkoły pani mgr Anna Skępska oraz wychowaw-
cy i nauczyciele. Pani dyrektor przedstawiła plan organizacji pracy 
szkoły oraz przydział klas i wychowawstw. W tym roku w szkole 
w Kazimierzu pracuje 14 nauczycieli:
· mgr Anna Skępska – informatyka, gimnastyka korekcyjna
· Iwona Podstawczyńska – wychowanie przedszkolne
·  mgr Agata H. Wiśniewska – kształcenie zintegrowane, wycho-
wawstwo kl. III

Rozpoczęcie roku szkolnego

Znów za rok... wakacje!

Szkoła Podstawowa w Kazimierzu

W nowym roku szkolnym
życzymy uczniom szkół Gminy Lutomiersk

satysfakcji ze zdobywanej wiedzy
oraz pozytywnych ocen

Dyrektor i nauczyciele SP w Kazimierzu
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·  mgr Monika Głodny - kształcenie zintegrowane, plastyka, wycho-
wawstwo kl. II

·  mgr Żaneta Olejnik (na czas nieobecności mgr B. Kacprzak) - 
kształcenie zintegrowane, wychowawstwo kl. I

· mgr Alicja Knigawka – język polski, wychowawstwo kl. VI
·  Mirosława Śmiałkowska – matematyka, technika, wychowawstwo 
kl. V

· mgr Barbara Kowalska – przyroda, wychowawstwo kl. VI
· Justyna Jasińska – język angielski
· mgr Anna Adaszyńska – historia
· mgr Arkadiusz Szpot – wychowanie fizyczne
· Irena Białecka – religia
· mgr inż. Anna Makowska – opieka świetlicowa
· mgr Aleksandra Rychlik – biblioteka
 Dyrektor szkoły i nauczyciele, jak każdego roku zapewnią 
uczniom wszechstronny rozwój psycho - fizyczny. Wszystkie chęt-
ne dzieci z naszej szkoły uczęszczać będą na basen. Dla chęt-
nych dzieci odbywać się będą również zajęcia UKS oraz zajęcia 
rytmiki. Z myślą o rozwijaniu zainteresowań i poszerzaniu wiedzy 
przygotowano ofertę zajęć pozalekcyjnych i koła zainteresowań, 
które nauczyciele będą prowadzić bezpłatnie. Chętni uczniowie 
będą mogli nabywać nowe doświadczenia, przydatne w później-
szym życiu społeczno – kulturowym pełniąc różnorodne funkcje w 
samorządzie szkolnym, pracując w sklepiku szkolnym i bibliotece, 
tworząc asystę kościelną.

Szkoła Podstawowa w Szydłowie

 4.09.06 r. po dwumiesięcznej wakacyjnej przerwie korytarze 
Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Szydłowie znów 
ożyły. Serdecznym powitaniom nie było końca. Uśmiechnięte 
uczniowskie buzie były świadectwem, że pobyt w szkole to nic 
strasznego, nawet dla dzieci, które pierwszy raz zagościły w jej 
progach. Na pewno odwagi dodawała im obecność rodziców, życz-
liwość nauczycieli i starszych kolegów.
 Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej odprawionej w 
kaplicy w Szydłowie, uczestniczyli w niej uczniowie, nauczyciele i 
rodzice. Następnie cała społeczność szkolna udała się do budyn-
ku szkoły, by tam wziąć udział w dalszej części oficjalnej. Dyrek-
tor szkoły – Maria Miłosz – na początku swojego przemówienia 
przeprosiła wszystkich zebranych za wszelkie trudności– uroczy-
stość miała miejsce na korytarzu, ponieważ remont podłogi w sali 
gimnastycznej przedłużył się na ostatnie dni wakacyjne. Następ-
nie przedstawiła  zasadnicze zagadnienia związane z organizacją 
nauki szkolnej, m.in. w klasie I została wprowadzona druga godz. 
języka angielskiego. Przypomniała również o planowanym na paź-
dziernik godnym uczczenia jubileuszu 70-lecia powstania Szkoły 

Podstawowej w Szydłowie. Zaprosiła wszystkie osoby, dla których 
bliskie jest dobro szkoły, do współorganizacji imprezy. 
 Po części oficjalnej wszyscy zgromadzeni mieli okazję powrócić 
do wakacyjnych wspomnień i odwiedzić najpiękniejsze zakątki w 
Polsce zaprezentowane przez grupę uczniów z kl. V i VI (nad pro-
gramem artystycznym biedziła się wraz z nimi podczas wakacji p. 
Celina Wojtas). Potem lokomotywą z wiersza Juliana Tuwima przy 
akompaniamencie gwizdów i świstów młodzi aktorzy oraz widow-
nia powrócili do szkoły. Na koniec uczniowie wysłuchali specjal-
nych życzeń:
  „Znów dni popłyną pracowite
  Nad książką szkolną, nad zeszytem.
  Życzymy wszystkim na początek szkolnego roku
  Samych szóstek i piątek.
  Uczcie się, jak mawiacie „w dechę”
  I niech z Was szkoła ma pociechę”.
 Oczywiście życzenia te cała społeczność szkolna ze SP w Szy-
dłowie dedykuje wszystkim uczniom z terenu naszej gminy.

 W czasie wakacji w szkole odbywały się drobne naprawy remon-
towe. Naprawiono min: dach na budynku szkoły oraz zainstalowa-
no kratki wentylacyjne we wszystkich pomieszczeniach. 
 Największą dumą rodziców i uczniów szkoły jest nowoczesna 
sala gimnastyczna, która w najbliższym czasie zostanie doposażo-
na w sprzęt sportowy o wartości 27.000 zł. Pieniądze pochodzą z 
funduszu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. 

Dziękujemy!

Remonty w szkole

Gimnazjum w Lutomiersku
 Zaczynamy nowy rok szkolny. Gimnazjum im. Leszka Czarne-
go w Lutomiersku jest w pełni przygotowane na przyjęcie uczniów, 
bowiem podczas wakacji przeprowadzono niezbędne prace remon-
towe:
- cyklinowanie parkietu w sali gimnastycznej
-  umalowanie ścian w 4 salach lekcyjnych i w części korytarza 

przy sali gimnastycznej
- położenie płytek przy umywalkach w 2 salach lekcyjnych 
- wykonanie chodnika do sali gimnastycznej.
 Dokonano również innych koniecznych prac konserwacyjno - 
naprawczych w ramach środków własnych szkoły.
 W roku szkolnym 2006/2007 do gimnazjum uczęszczać będzie 

238 uczniów w 9 oddziałach klasowych; jeden uczeń niepełno-
sprawny realizuje indywidualny program nauczanie. Średnia ilość 
uczniów w klasie wynosi 26 osób. Na lekcjach języków obcych, 
informatyki, wychowania fizycznego uczniowie będą podzieleni na 
grupy.
 W gimnazjum zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra 
nauczycielska, złożona z 8 nauczycieli pracujących w pełnym 
wymiarze godzin oraz 8 nauczycieli zatrudnionych na etacie nie-
pełnym.
 Zarówno uczniom jak i nauczycielom życzymy pomyślnego roku 
szkolnego. 

„Do szkoły, do szkoły, by zdążyć na czas!”
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 Skończyły się wakacje, czas radości, beztroski, zabawy. Pora 
wracać do zwykłych codziennych zajęć. Szkoła, praca, nauka... ale 
warto jeszcze powspominać wspaniała pogodę lipcową i Salezjań-
skie Lato w Ośrodku Młodzieżowym „DON BOSCO” w Lutomier-
sku.
 Początek wakacji był upalny. Salezjanie, wraz z wykwalifikowa-
nymi wychowawcami – wolontariuszami z uczelni pedagogicznych, 
przez dwa miesiące wakacyjne przeprowadzili trzy turnusy kolonij-

ne dla dzieci i młodzieży (około 250. osób) z terenu całego kraju.
Uczestnicy koloni rekrutują się z całego kraju. Od Władysławowa i 
Gdańska poprzez Warszawę, Łódź aż po Wrocław, Cieszyn i Biel-
sko – Białą , przyjeżdżają, aby wspólnie pod okiem Salezjanów 
spędzić wolny czas. Jest również grupa uczestników wywodzą-
cych się z terenu gminy Lutomiersk.
 Gospodarzem wypoczynku jest naturalnie św. Jan Bosko wraz 
z Systemem Wychowawczym promującym: miłość, rozum i religię. 

 W dniach 02-05 września 2006r gościliśmy na terenie naszej 
gminy 40 osobową delegację z Węgier, z partnerskiej gminy Rom-
hany. Przyjechał do nas tym razem kobiecy zespół ludowy oraz 
przedstawiciele samorządu terytorialnego i instytucji gminnych 
z Romhany. Nasi węgierscy goście byli zakwaterowani w Hotelu 
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w 
Zofiówce. Delegacja węgierska wzięła udział w uroczystościach 
dożynkowych, najpierw w mszy świętej w Kazimierzu a następnie 
w części oficjalnej uroczystości i dożynkowej biesiadzie w parku w 
Szydłowie. Węgierski chór kobiecy wystąpił podczas dożynek pre-
zentując węgierskie pieśni ludowe. Podczas uroczystości przewod-
niczący delegacji Pan Burmistrz Janos Tolnai wręczył panu Wójtowi 
Tadeuszowi Borkowskiemu oficjalne zaproszenie na „Święto Wina” 
do Romhany dla 40-to osobowej grupy z Naszej Gminy. W terminie 

21-24 września przedstawiciele samorządu gminnego, przedsta-
wiciele gminnych jednostek organizacyjnych oraz Orkiestra Domu 
Kultury w Lutomiersku będą uczestniczyć w dorocznym Święcie 
Wina w Romhany.
 Program „dożynkowej wizyty” Węgrów obejmował ponadto zwie-
dzanie centrum handlowo-rekreacyjnego ‘Manufaktura” w Łodzi, 
wizytę u Konsula Honorowego Węgier w Łodzi oraz zwiedzanie 
ciekawych i ważnych miejsc Naszej Gminy. Goście zwiedzili Klasz-
tor Selezjański, Gimnazjum w Lutomiersku i Szkołę Podstawową w 
Kazimierzu.
 Goście wyjeżdżając dziękowali za miłe przyjęcie i polską gościn-
ność.
 Powiedzieliśmy im do zobaczenia. Już wkrótce spotkamy się 
znowu. Tym razem u naszych węgierskich przyjaciół.

Delegacja Węgierska w Gminie Lutomiersk

Salezjańskie Lato „DON BOSCO” w Lutomiersku
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 Po co są wakacje? A po to, by słońce 
opiekło na złoto i wody błękitne skąpały, i 
łąki skoszone pachniały... Żeby zrozumieć, 
że ten piękny świat, gdy się go poznaje, jest 
ciekawszy od bajek trzeba go zobaczyć i 
odnaleźć. 
W taką wakacyjną podróż pod namiotami 
wybrała się młodzież ze Szkoły Podstawo-
wej i Gimnazjum w Lutomiersku w dniach 8 
- 21 lipca 2006 roku.
 Dzięki ofiarności rodziców oraz instytucji 
wspomagających, a także dzięki wsparciu 
Księdza kanonika F. Jaciubka, dzieci i mło-
dzież wraz z opiekunami (p. A. Adrianowską, 
p. M. Łykowską) miały możliwość poznania 
malowniczych zakątków Gór Opawskich 
(pasmo Sudetów). Organizatorem wyjazdu 
była Szkoła Podstawowa w Lutomiersku, a 
kierownikiem wszelkich działań - dyrektor 
szkoły p. B. Świstek.
Z wypoczynku w Ośrodku „Banderoza” w 
Głuchołazach skorzystało 28 dzieci i mło-
dzieży.
Młodzież aktywnie wypoczywała i jed-
nocześnie wzbogacała wiedzę o historii 
regionu, poznawała zabytki, faunę i florę 
Gór Opawskich. W Głuchołazach młodzież 
miała możliwość obejrzenia murów obron-
nych z 1350 r., kościołów (św. Rocha, św. 
Wawrzyńca, św. Franciszka) różnych sty-
lów, zabytkowych kamieniczek otaczają-

cych Rynek z 1834 r.
Gluchołazy otrzymały prawa miejskie w 
1263 roku i słynęły z wydobywania złota. 
W ramach zdobywania nowych doświad-
czeń nasza młodzież również płukała złoto 
i uczestniczyła w lekcji dydaktycznej.
Inną z atrakcji turystycznych była wędrówka 
Doliną Bystrego Potoku na Biskupią Kopę 
(po stronie granicy czeskiej). Ze szczytu 
góry można było podziwiać panoramę cze-
skiego miasta Zlate Hory.
W mieście młodzież zwiedziła wystawę 
muzealną poświęconą dawnym zwyczajom 
ludowym oraz sprzętom rolniczym i gospo-
darstwa domowego.
Ponadto zorganizowany został wyjazd do 
Prudnika, gdzie młodzież zapoznała się 
z dziejami papieru i papiernictwa w tutej-
szym Muzeum oraz uczestniczyła w lek-
cji samodzielnego czerpania papieru. W 
Sanktuarium św. Józefa w Prudniku - Las 
młodzież obejrzała klasztor OO. Francisz-
kanów z celą więzienną kardynała Stefana 
Wyszyńskiego (w latach 1954-55).
Podczas wyjazdu do Nysy można było 
podziwiać uroki jeziora oraz rzeki Nysy 
Kłodzkiej, obejrzeć zabytki miasta, a także 
fortyfikacje z 1594 roku.
Ale wakacje, to przede wszystkim odpo-
czynek i relaks. I tak nasza młodzież korzy-
stała z mikroklimatu Jaskini Solnej, gdzie 

powietrze bogate w pierwiastki naturalne 
wpływało na prawidłowe funkcjonowanie 
ich organizmu. Dzieci i młodzież miały rów-
nież możliwość korzystania codziennie z 
kąpieli wodnych i kąpieli słonecznych na 
terenie ośrodka 
Wypoczynek, to również ruch i sport, a 
więc piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka 
nożna na hali sportowej i na boiskach na 
powietrzu. By utrzymać swoją kondycję 
fizyczną młodzież korzystała z siłowni. Do 
dyspozycji dzieci była również kawiarenka 
internetowa.
Nie było by obozu, gdyby nie było ogniska 
i pieczonych kiełbasek  oraz pięknych har-
cerskich piosenek.
Z uwagi na bliskie położenie Głuchołaz i 
Czech, młodzież miała możliwość częstego 
przekraczania granicy w celu zwiedzania i 
zakupienia pamiątek.
Codziennie odbywały się dyskoteki integra-
cyjne. 
Młodzież obejrzenia pokaz tańca towarzy-
skiego w wykonaniu swoich rówieśników ze 
szkoły tanecznej.
Tyle atrakcji i piękna pogoda, że szkoda 
było wracać... A może za rok znów tam 
pojedziemy?
M. Łykowska 
A. Adrianowska

WAKACJE, CZAS ZASŁUŻONEGO ODPOCZYNKU...

Wychowawcami są Salezjanie, oraz świeccy wolontariusze – stu-
denci.
Czas na koloniach był wypełniony maksymalnie. Gry, zabawy, 
śpiew, warsztaty plastyczne, modlitwa, sport, rekreacja, pokazy 
zręcznościowe Ochotniczej Straży Pożarnej z Lutomierska i Pabia-
nic, spotkanie z Policją i prezentacja psów policyjnych z Pabianic, 
podchody leśne (nawet w nocy), wycieczki (zwiedzanie łódzkiej 
palmiarni oraz wystawy misyjnej w Seminarium Duchownym Towa-
rzystwa Salezjańskiego w Łodzi), kąpiel w zalewie, dyskoteki... to 
tylko niektóre z licznych atrakcji czekających na naszych wakacyj-
nych wychowanków.
Dzień na koloniach rozpoczynał się i kończył modlitwą a miejscem 
centralnym na naszym Ośrodku, jest mała, skromna, leśna kaplicz-
ka, w której gromadzimy się na sprawowanie Eucharystii. 
Słowa wzruszenia, łzy i zapewnienia powrotu w roku kolejnym, to 
miłe podziękowanie, które spotkało tegorocznych wychowawców 
w momencie rozstania z wychowankami.
Z wdzięcznością pragniemy wspomnieć Tych, którzy zaliczają się 
do grona Dobrodziejów i Sponsorów naszego Ośrodka. W tym 
miejscu pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy w tym 
roku przekazali 1% swojego podatku na rzecz Ośrodka. Potrzeb 
jest wiele a Oni skromnie, bez rozgłosu spieszyli nam z pomocą 
(materialną i duchową). Za wszelkie przejawy życzliwości podczas 
trwania wakacyjnego wypoczynku w Salezjańskim Ośrodku Mło-
dzieżowym „DON BOSCO” serdecznie Dziękujemy, Bóg zapłać !!!

Jesień jest czasem refleksji i podsumowań. Zapraszamy do Sale-
zjańskiego Ośrodka Młodzieżowego „DON BOSCO” przy ul. Kąpie-
liskowej 2. na ogniska, biwaki lub inne formy wypoczynku. Wspól-
nie spędzony czas na pewno będzie pożyteczny.

Ks. Marek, SDB
Salezjański Ośrodek Młodzieżowy „DON BOSCO”
Lutomiersk, ul. Kąpieliskowa 2

Tel.: 043 677 50 75, 0 604 18 39 65
www.osrodek-lutomiersk.salezjanie.pl
e-mail: osrodek-lutomiersk@salezjanie.pl
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 Członkowie Koła Łowieckiego „ORZEŁ” posta-
nowili uczcić jubileusz 60 - lecia istnienia koła 
ufundowaniem sztandaru, pamiątkowej tablicy 
oraz obrazu św. Huberta. Sfinansowano to z fun-
duszy Koła oraz pieniędzy pozyskanych od spon-
sorów, którymi byli:
- Urząd Gminy Lutomiersk
- Mirosław Sobieraj - Firma „Jamir”
- Zbigniew i Henryka Tomaszewscy
- Mieczysław Kozera
- Henryk Grabowski
- Bogdan Garczynski
- Romuald Miller
- Andrzej Cieplucha
 W dniu 2 września 2006 roku w obecności 
członków Koła i zaproszonych gości kapelan 
myśliwych i leśników ks. Marek Izydorczyk oraz 
ks. kan. Franciszek Jaciubek poświęcili sztandar, 
budynek OHŁ oraz obraz św. Huberta.

HISTORIA KOŁA
 Tak szybko mija czas…To już 60 lat, jak grupa 
myśliwych z Lutomierska zdecydowała o założe-
niu koła łowieckiego. Byli to Wincenty Dzienia-
kowski, Czesław Gabryjończyk i Adolf Szulc. 
 We wrześniu 1946r. powołano do życia Koło 
Łowieckie Nr 19, któremu nadano nazwę „Orzeł”. 
W krótkim czasie powiększyło się ono o następ-
nych myśliwych: Franciszka Kowarę, Piotra 
Błaszczyka, Józefa Pawłowskiego i Francisz-
ka Wernera. W końcu 1946r. Koło liczyło już 15 
członków, gdyż doszli jeszcze: Zenon Pawłowski, 
Franciszek Bujnowicz, Fortuniak, Henryk Mel-
chinkiewicz, Stanisław Pękalski, Edward Mag-
dziarz i Edward Pękalski. Stan osobowy wciąż 
się powiększał i w 1948 r. do Koła należały już 23 
osoby.
 Rejon polowań obejmował tereny gminy Luto-
miersk, Jerwonice, Antoniew i Rzepiszew oraz 
odległy o ok. 20 km Budzynek. Łącznie powierzch-
nia Koła wynosiła 3 tys. ha. W miarę zwiększania 
się ilości członków i ona ulegała rozszerzeniu. W 
1948r. obwód łowiecki obejmował już 11 tys. ha. 
Były to głównie tereny polne, gdyż Administracja 
Lasów Państwowych wydzierżawiła lasy innym 
kołom. Z konieczności zatem polowano głównie 
na zające. Sezon rozpoczynano zgodnie z trady-
cją 3 listopada tj. w dniu św. Huberta, mszą w 
parafialnym kościele. Polowano zbiorowo pod 
wodzą łowczego wg wcześniej opracowanego 
planu. Kończył je tradycyjny, wspólny posiłek.
 Najczęstszym miejscem spotkań, zarówno 
zebrań, jak i spotkań towarzyskich, było miesz-
kanie wieloletniego prezesa Adolfa Szulca. Przez 
10 lat członkami Koła byli sami mężczyźni, ale w 
1956r. przyjęto do Koła „Orzeł” pierwszą kobietę, 
panią Urszulę Szurgot. Należała do koła 2 lata. 
Nie wiemy dziś niestety, kim była ta dama, którą 
pasjonowało myślistwo. Niewiele bowiem zacho-
wało się wiadomości z tamtych lat. Dopiero w 
1973r. podjęto decyzję o zaprowadzeniu kroniki. 

Podjęli się tej pracy Stanisław Ośródka i Marek 
Rybczyński. To oni starali się zebrać wszelkie 
możliwe informacje o początkach działalności 
Koła. Kronika bowiem to ważny dokument i ślad 
naszej działalności. Obecnie rolę nadwornych 
kronikarzy i ilustratorów pełnią Tomasz Pawlicki 
i Paweł Szkałuba.
 Koło Łowieckie „Orzeł” zakładali ludzie zwią-
zani z ziemią lutomierską jeszcze przed wojną, 
niektórzy na niej się urodzili. I tak w zasadzie jest 
do dziś. Większość członków to żyjący w okolicz-
nych wsiach właściciele gospodarstw rolnych. 
Część to synowie tej ziemi, którzy po 1989r. 
otworzyli własne firmy. Jak zawsze myślistwu 
oddają się leśnicy, ale są też w naszym gronie 
lekarze weterynarii, policjanci oraz przedstawi-
ciele innych zawodów.
 Koło jest zrzeszone w Polskim Związku Łowiec-
kim i wszelkie czynności, począwszy od statutu, 
wyboru władz, sposobu gospodarowania, itp. 
prowadzi podobnie jak inne koła w kraju. Obecnie 
„Orzeł” liczy 32 członków i jednego stażystę.
 Na podkreślenie zasługuje fakt, że w ciągu 60 
lat nikt z członków Koła nie splamił się zachowa-
niem, które mogłoby stać się przyczyną skreśle-
nia go z listy członków.
 Nasze Koło jest zrzeszeniem blisko związanym 
ze środowiskiem naturalnym i ze światem zwie-
rząt dziko żyjących. Zmiany zachodzące w kraju 
wymagają od nas wypracowania nowych form 
działania, co też systematycznie czynimy. Efek-
tem nowych prac jest utrzymanie stanu zwierzy-
ny zgodnie z planem zagospodarowania łowisk. 
Postępujemy wg zasady: hodujemy – ochraniamy  
i dopiero polujemy. Przed rozpoczęciem sezonu 
polowań odbywają się szkolenia. Częste pobyty 

CZŁONKOWIE  KOŁA
1. Antoniewski Andrzej
2. Antoniewski Józef
3. Bartczak Bartłomiej
4. Bartczak Jarosław
5. Bartczak Tadeusz
6. Cal Andrzej
7. Derbiszewski Kazimierz
8. Grochulski Jerzy
9. Grochulski Ryszard
10. Grochulski Włodzimierz
11. Ignatowicz Rafał
12. Ignatowicz Ryszard
13. Janiszewski Marek
14. Knapiński Leszek
15. Knapiński Mieczysław
16. Kasiński Roman
17. Łubiński Leszek
18. Łuszczynki Jerzy
19. Michalak Wiktor
20. Nazdrowicz Jerzy
21. Paczkowski Jerzy
22. Pawlicki Tomasz
23. Pellegrinelli Józef
24. Poszepczyński Jan
25. Poszepczyński Zbigniew
26. Rudzki Jerzy
27. Rychlik Antoni
28. Soboń Tomasz
29. Szkałuba Paweł
30. Tylka Zbigniew
31. Urbańczyk Stanisław
32. Waniek Adam

ZARZĄD KOŁA NR 19
„ORZEŁ” W LUTOMIERSKU
Ryszard Ignatowicz - Prezes 
Zbigniew Tylka - Łowczy
Jerzy Grochulski - Skarbnik
Bartłomiej Bartczak - Sekretarz

Jubileusz 60-lecia istnienia
Koła Łowieckiego Nr 19 „ORZEŁ” Lutomiersk

z siedzibą w Wodzieradach
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PRZEGLĄD
ORKIESTR DĘTYCH

myśliwych w łowisku powodują zwiększenie opieki nad zwierzyną 
i odstraszenie kłusowników. W tym przypadku strażnicy odgrywają 
pierwszoplanową rolę. Koło kładzie ogromny nacisk na rozbudowę 
urządzeń łowieckich.
 Plagą naszego łowiska, które położone jest blisko aglomeracji 
łódzkiej, są wypadki zabijania zwierząt przez samochody na dro-
gach oraz zaśmiecanie terenu przez wywożenie do lasu wszystkie-
go, co zbędne w gospodarstwie i na działce. Z tym ostatnim pro-
blemem pomaga nam się uporać młodzież szkolna z Gimnazjum 
i Szkoły Podstawowej w Lutomiersku, jak i w Kwiatkowicach biorąc 
co roku udział w akcji Sprzątania Świata. Uczestnicząc w tej akcji 
uczniowie uczą się, jak dbać o środowisko i nie powtarzać błędów 
starszego pokolenia. Prezes Koła Ryszard Ignatowicz od wielu lat 
współpracuje z tymi szkołami zapraszając młodzież wraz z opie-
kunami do OHŁ Wodzierady na coroczne ognisko z pogadanką 
i poczęstunkiem. Koło przygotowuje dla uczniów drobne upominki, 
a szkoły otrzymują prenumeratę „Łowiec Polski”. Zaznaczyć nale-
ży, że młodzież zbiera żołędzie i kasztany, a następnie w ramach 
współpracy z Kołem przekazuje je na dokarmianie zwierzyny.

 W dniu 27.08.2006 r na zaproszenie Starosty Powiatu Pabianic-
kiego Grzegorza Janczaka i Komendy Powiatowej Straży Pożarnej 
w Pabianicach wzięły udział w II Zlocie Orkiestr Dętych Powiatu 
Pabianickiego orkiestry dęte z gminy Dobroń, Lutomiersk, Górki 
Pabianickiej, Dłutowa, Konstantynowa, Pabianic, oraz zaproszone 
gościnnie orkiestry z Poddębic i gminy Szczerców. Zlot rozpoczął 
się o godz.13.30 od przemarszu ulicami Pabianic Orkiestr z Górki 
Pabianickiej, Lutomierska, Dłutowa i Poddębic na Stary Rynek 
gdzie wspólnie cztery orkiestry wykonały utwór pt. „Pochód”.

Jubileusz 100-lecia
OSP Bechcice

 Ochotnicza Straż Pożarna w Bechcicach w dniu 01 paździer-
nika br. obchodzić będzie jubileusz 100 - lecia. Poniżej przed-
stawiamy program tej uroczystości:

Program uroczystości
  9.30 -  zbiórka jednostek przy miejscu zamieszkania 

sołtysa /wjazd od Żabiczek/,
  9.45 - przemarsz jednostek na plac OSP w Bechci-
cach,
10.00 - Msza Św. Polowa / na placu OSP w Bechci-
cach/,
- złożenie raportu,
- podniesienie flagi państwowej na maszt,
- odsłonięcie płyty pamiątkowej,
- rys historyczny jednostki,
- wręczenie odznaczeń i wyróżnień,
- przemówienia okolicznościowe,
- wspólna biesiada i zabawa taneczna.

 Właściwa część przeglądu orkiestr dętych rozpoczęła się o 
godz.15.00 (w Amfiteatrze, w Parku Wolności), gdzie do godz.19.00 
ku uciesze licznie zgromadzonej publiczności rozbrzmiewały nie 
tylko tradycyjne marsze, ale także przeboje muzyki rozrywkowej. 
Nasza orkiestra zaprezentowała się bardzo dobrze na tle orkiestr 
z powiatu, niejednokrotnie z bardzo dużymi tradycjami. Orkiestra 
z Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku okazała się być naj-
młodszą orkiestrą w Powiecie Pabianickim, co napawa optymi-
zmem patrząc w przyszłość. Wszystkie orkiestry otrzymały z rąk 
Starosty okolicznościowe puchary, a II Zlot Orkiestr Dętych Powia-
tu Pabianickiego zakończył występ naszego zespołu ludowego 
„Szycha”.
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 Do 15 maja br. Ministerstwo Pracy miało czas na przedstawienie 
propozycji wysokości świadczeń rodzinnych, które będą obowiązy-
wać od 1 września 2006 r.
 W tym roku została przeprowadzona pierwsza nowelizacja 
wysokości świadczeń rodzinnych od wejścia w życie ustawy z 28 
listopada 2003 r. Obowiązek przeprowadzenia waloryzacji wynika 
z art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, 
poz. 2255, z późn. zm. - zwana dalej „ustawą”). Kolejne będą prze-
prowadzane co 3 lata.

Zasiłek rodzinny:
 Od 1 września 2006 r. wysokość zasiłku rodzinnego, o którym 
mowa w art. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych, wynosi miesięcznie:
1)  48,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; obec-

nie zasiłek rodzinny był wypłacany w wysokości 43 zł na pierw-
sze i drugie dziecko uprawnione do zasiłku;

2)  64,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 
18 roku życia; obecnie zasiłek rodzinny był wypłacany w wyso-
kości 53 zł na trzecie dziecko uprawnione do zasiłku;

3)  68,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukoń-
czenia 24 roku życia; obecnie zasiłek rodzinny był wypłacany 
w wysokości 66 zł na czwarte i kolejne dziecko uprawnione 
do zasiłku. 

 Okres od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2006 r. jest okresem 
przejściowym.
 Z końcem sierpnia tego roku została przekazana wypłata wszyst-
kich świadczeń organom właściwym. W praktyce jest to urząd 
gminy lub ośrodek pomocy społecznej. Pracodawcy nie będą już 
wypłacać świadczeń rodzinnych.

Wysokości dodatków
do zasiłku rodzinnego:

 Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywa-
nia dziecka w rodzinie wielodzietnej, od dnia 1 września 2006 r. 
wynosi 80,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci upraw-
nione do zasiłku rodzinnego. 

 Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i 
rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, od dnia 1 września 2006 
r. wynosi miesięcznie:
1) 60,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2)  80,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 

24 roku życia.

 Dodatek ten przyznawany jest do zasiłku rodzinnego na dziec-
ko, które jest niepełnosprawne. Do ukończenia 16 roku życia 
podstawą wypłaty jest orzeczenie o niepełnosprawności dziecka. 
Po ukończeniu 16 lat dokumentem niezbędnym jest orzeczenie 
o umiarkowanym lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia 
roku szkolnego, od dnia 1 września 2006 r. wynosi 100,00 zł na 
dziecko. 
 Dodatek ten przyznawany jest raz w roku na dziecko, które roz-
poczyna nowy rok szkolny od pierwszej klasy szkoły podstawowej 
do ostatniej klasy szkoły policealnej, jeżeli dziecko nie przekroczy 
21 roku życia.
 Dodatek nie przysługuje na dziecko, które chodzi do przedszko-
la oraz rozpoczyna studia.

 Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez 
dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, od dnia 

1 września 2006 r. wynosi:
1)  90 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w 

miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgim-
nazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obo-
wiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej 
lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legi-
tymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności;

2)  50 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca 
zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba 
szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a 
także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek 
szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w 
szkole ponadgimnazjalnej. 

·  Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, od dnia 1 września 2006 r. 
wynosi 153,00 zł miesięcznie. 

 Zasiłek nie przysługuje, jeżeli osoba ma prawo do dodatku pie-
lęgnacyjnego wypłacanego przy emeryturze lub rencie.
·  Od dnia 1 września 2006 r. nie ulegają zmianie wysokości pozo-

stałych świadczeń, które wynoszą:
1)  dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – 

1.000,00 zł;
2)  dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w 

okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400,00 zł mie-
sięcznie;

3) dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka:
a)  170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł 

na wszystkie dzieci,
b)  250,00 zł miesięcznie na dziecko legitymujące się orzeczeniem 

o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu nie-
pełnosprawności, nie więcej jednak niż 500,00 zł na wszystkie 
dzieci;

4) świadczenie pielęgnacyjne - 420,00 zł miesięcznie;
5)  jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka 

– 1.000,00 zł na jedno dziecko.

Progi dochodowe:
 Zmianie nie ulegają natomiast progi dochodowe. Tak jak do tej 
pory od września 2006 r. dochód rodziny w przeliczeniu na członka 
rodziny nie może przekroczyć:
· 504 zł (art. 5 ust. 1),
·  583 zł - jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 

o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności 
(art. 5 ust. 2).

Ważne!
 W wyniku działań podjętych przez Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej Prezes Głównego Urzędu 
Statystycznego zobowiązał się ogłosić wysokość prze-
ciętnego dochodu uzyskanego w 2005 roku z pracy w 
indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha prze-
liczeniowego 22 września 2006 roku. W związku z tym 
osoby posiadające gospodarstwo rolne, ubiegające się 
na nowy okres zasiłkowy o świadczenia rodzinne pobio-
rą je dopiero na koniec października 2006 r. 

Zmiany w świadczeniach rodzinnych

Łączymy się w żalu z rodziną i ze wszystkimi opłakującymi
ś.p.

ks. kanonika Włodzimierza Paszkowskiego
długoletniego proboszcza parafii Lutomiersk.

Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Szkole im. Karoliny Bujnowicz
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1./  Rozpoczęto prace przy przebudowie dróg gruntowych 
w miejscowościach: Kol. Bechcice, Florentynów i Mia-
nów na dł. 4,3 km, na które gmina otrzymała dotacje 
z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w wys. 61 tys. zł. 
Wybrano dostawcę kruszywa w ilości 2.846 ton za 
kwotę 120.812,79 zł. Korytowanie nawierzchni i profi-
lowanie kruszywa odbywa się sprzętem gminnym.

2./  Rozstrzygnięto przetarg na dostawę kruszywa w ilo-
ści 2.200 ton na naprawy dróg gruntowych na terenie 
gminy za kwotę 92.329,60 zł.

3./ Zakończono remonty cząstkowe nawierzchni bitumicz-
nych drogi Kazimierz - Babice Małe i Kazimierz - Stani-
sławów Nowy na pow.130 ,0 m2 za kwotę 6.100 zł.

4./  Przed budynkiem gminnym przy Pl. Jana Pawła II nr 
12 (siedziba Ośrodka Zdrowia i Banku Spółdzielcze-
go) ułożono nawierzchnię z kostki betonowej na pow. 
106,50m2 za kwotę 14.540,37 zł.

5./  Na ulicy Kopernika w Lutomiersku wykonano 
remont odcinka chodnika na pow.609,0 m2 za kwotę 
79.819,77 zł.

6./  Na ulicy Głowackiego przy krzyżu ułożono chod-
nik z płyt chodnikowych na pow. 44,0 m2 za kwotę 
1.932,48 zł.

7./  Na placu przed budynkiem Ośrodka Zdrowia w Kazi-
mierzu ułożono nawierzchnię z kostki betonowej na 
pow.214,31 m2 za kwotę 16.369,41 zł.

8./  Rozpoczęto remont nawierzchni odcinka Pl. Jana 
Pawła II i odcinka ul. Zielonej w Lutomiersku.

9./  Wykonano udrożnienie drogi dojazdowej w Mirosławi-
cach za kwotę 14.637,58 zł.

10./  W celu wymiany zniszczonych znaków drogowych 
i brakujących tablic z nazwą miejscowości i tablic 
z nazwą ulicy zamówiono oznakowanie dla:

 -  odcinka ul. Sienkiewicza przy Szkole Podstawowej 
w Kazimierzu,

 -  odcinka ulicy Kopernika i Klasztornej w Lutomiersku,
 -  parkingu przy budynku urzędu (utwardzenie 

nawierzchni w miesiącu wrześniu br.)
 -  odcinka drogi przy kościele parafialnym w Mikołajewi-

cach.
 +  tablice z nazwą miejscowości MIKOŁAJEWICE 1 

i tablice z nazwą ulicy: Kaczeńcowa, Działkowa, 
Polna, Zagajnikowa na łączną kwotę 3.460,65 zł.

11./  Na mocy porozumień zawartych ze Starostwem 
Powiatowym w Pabianicach wykonano remonty 
chodników przy drogach powiatowych:

 -  Nr 3314 E w Lutomiersku na ul.Kilińskiego na pow. 
547,60 m2 za kwotę 71.389,87 zł.

 -  na ul.Kościuszki na pow. 302,00 m2 za kwotę 
34.203,70 zł

 -  Nr 3709 E w Kazimierzu na ul.3-go Maja i Paderew-
skiego na pow. 465,89 m2 pkt za kwotę 62.448,66 zł.

1./  Dla jednostki OSP w Bechcicach zakupiono używany 
samochód marki MERCEDES BENZ za kwotę 48.000 
zł. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu stanowi kwotę 
w wys. 19.200 zł.

2./  Rozpoczęto termomodernizację budynku strażnicy 
OSP w Bechcicach za kwotę 80.128 zł.

3./  Wykonano remont elewacji, dachu oraz schodów 
zewnętrznych budynku będącego własnością Gminy 
Lutomiersk położonego przy Jana Pawła II nr 12 
w Lutomiersku (siedziba Ośrodka Zdrowia i Banku 
Spółdzielczego) za kwotę 21.500 zł. Zamontowano 
również poręcze rurowe.

 7 lipca 2006 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury odbyły się 
Targi Pracy, po raz pierwszy z firmą Gillette. Podczas spotkania, zostały przed-
stawione informacje o wolnych miejscach zatrudnienia oraz sposobie apliko-
wania na poszczególne stanowiska pracy. Rozdano również ankiety dla osób 
zainteresowanych pracą w firmie Gillette.
 Gminne Centrum Informacji przypomina, że na bieżąco organizowane są 
szkolenia i kursy indywidualne z podstaw obsługi komputera. Wszystkie zaintere-
sowane osoby w/w szkoleniami prosimy o kontakt telefoniczny bądź osobisty:
Gminne Centrum Informacji w Lutomiersku
Pl. Jana Pawła II Nr 13, tel. 043 677 64 61  e-mail: gci.lutomiersk@op.pl

 W czerwcu br. w naszej gminie powstał „Mianowski Klub Sportowy”. Został 
on zarejestrowany w Starostwie Powiatowym w Pabianicach oraz w Łódzkim 
Związku Piłki Nożnej, co było niezbędne do rozpoczęcia rozgrywek piłkar-
skich.
 Zawodnicy MKS zadebiutowali podczas tegorocznych Dni Lutomierska, 
gdzie w Turnieju Seniorów zajęli pierwsze miejsce i zdobyli Puchar Przewodni-
czącego Rady Gminy.
 Dzięki sportowemu duchowi walki oraz dużemu zaangażowaniu zawodni-
ków zespół wygrywa kolejne mecze. Obecnie klub prowadzi rozgrywki w ”B” 
klasie z drużynami m.in. ze Startu i Viktorii Łódź. 
 Mianowski Klub Sportowy dysponuje pełnowymiarowym boiskiem nale-
żącym do Ochotniczej Straży Pożarnej w Mianowie, na którym prowadzone 
są treningi oraz rozgrywane mecze. Boisko powstało dzięki społecznej pracy 
mieszkańców Mianowa i Woli Puczniewskiej.
 Klub Sportowy w Mianowie składa serdeczne podziękowania Panu Wójtowi 
Tadeuszowi Borkowskiemu oraz pracownikom Urzędu Gminy za wspieranie 
inicjatyw, podejmowanych przez młodzież naszego stowarzyszenia.

Nowy Klub Sportowy
w Gminie Lutomiersk

Targi Pracy i szkolenia

Inwestycje w gminie
Gospodarka drogowa:
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 W dniu 29 czerwca br. Ochotnicza Straż Pożar-
na w Lutomiersku gościła Zarząd Oddziału Powia-
towego Związku OSP RP w Pabianicach. Tutaj wła-
śnie odbyło się kolejne posiedzenie tego zarządu.
  Tematem posiedzenia były niżej wymienione 
sprawy:
-  podsumowanie Zjazdów Gminnych Związku 

OSP RP,
-  omówienie powiatowych i wojewódzkich obcho-

dów Św. Floriana,
- informacja o szkoleniach,
- ustalenia dotyczące manewrów powiatowych,
-  wręczenie kwiatów jako podziękowania za współ-

pracę Panu Henrykowi Banasiakowi – Komen-
dantowi Powiatowemu PSP w Pabianicach w 
związku z jego przejściem na emeryturę oraz 
Panu Jerzemu Miniasowi, który objął stanowisko 
Komendanta Powiatowego PSP w Pabianicach.

Obrady Zarządu
Oddziału Powiatowego

w Lutomiersku

 Na przełomie m-cy lipiec/sierpień br. nasza mło-
dzież strażacka po raz kolejny uczestniczyła w 
obozie szkoleniowo-wypoczynkowym w Jastrzę-
biej Górze województwo pomorskie. Obóz organi-
zowany był przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego 
Związku OSP RP w Łodzi. 
 Nad naszym morzem wypoczywało i zdobywało 
wiadomości z zakresu pożarnictwa, ratownictwa i 
ekologii 17 dziewcząt i 1 chłopiec. Uczestniczyli w 
ćwiczeniach praktycznych na torze przeszkód oraz 
w zajęciach sportowych: turnieje piłki nożnej, siat-
kowej itp. 
I właśnie w turnieju piłki siatkowej nasza młodzież 
zajęła I i II miejsce na 11 drużyn biorących udział w 
tej konkurencji. Natomiast w ćwiczeniach sportowo 
- pożarniczych sekcja dziewczyn z OSP Lutomiersk 
zajęła V miejsce. Nagrodami w obu konkurencjach 
były piłki do gry ręcznej. Opiekę nad młodzieżą 
sprawowała Pani Agata Grzejdziak - pracownik 
Gimnazjum w Lutomiersku. 
 Wszyscy wrócili opaleni, uśmiechnięci i z więk-
szym zasobem wiadomości z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej.

Przyjemne z pożytecznym w Jastrzębiej Górze

Informacja dla rolników
 Zawiadamiamy rolników zainteresowanych odzyskaniem części pieniędzy 
wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, że wnioski o zwrot 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywane-
go do produkcji rolnej będą przyjmowane w Referacie Podatków i Opłat UG 
Lutomiersk do 30 września 2006 r.

Urząd Gminy Lutomiersk wydzierżawi plac o pow. 20 m2

w centrum Lutomierska pod kiosk handlowy,
wolnostojący nietrwale związany z gruntem.

Informacji w w/w sprawie udziela
Pan Jerzy Szczepański, tel. (043) 677-50-11.

Informacja
 Referat Podatków i Opłat Urzędu Gminy Luto-
miersk informuje, że w związku z wdrożeniem 
programu komputerowego „Kasa” od 1 września 
2006 r. wpłaty dotyczące „zobowiązań podat-
kowych” przyjmowane będą w kasie urzędu do 
godz. 14.00.

 W bieżącym roku szczególnie miesiąc czerwiec i lipiec pod względem niedobo-
ru opadów był okresem bardzo suchym. W związku z tym, powołana Zarządze-
niem Wójta Gminy Lutomiersk, Gminna Komisja ds. szacowania szkód dokonała 
szacunku strat w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy.
 Na podstawie sporządzonych Protokołów strat stwierdzono, iż łączna 
powierzchnia upraw dotkniętych klęską suszy wynosi 5.144 ha, co stanowi 58 % 
użytków rolnych gminy.
 Szkody spowodowane suszą wystąpiły w 605 gospodarstwach rolnych a ponie-
sione straty w produkcji roślinnej wynoszą 4.186.336 zł.

SUSZA W GMINIE LUTOMIERSK


