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BEZPŁATNY

W numerze:
-	 	wyniki	wyborów
	 samorządowych	2006

-	 	uroczyste	sesje
	 Rady	Gminy	Lutomiersk

-	 Idą	święta

	 Dla	wyboru	rady	gminy	Lutomiersk	utworzono	12	okręgów	wyborczych,	z	których	łącznie	wybierano	
15	radnych.	Liczba	osób	uprawnionych	do	głosowania	na	terenie	gminy	Lutomiersk	wynosiła	5271	
mieszkańców.	W	głosowania	wzięło	udział	2808	wyborców,	którym	wydano	karty	do	głosowania,	co	
stanowi	53,27%	uprawnionych	do	głosowania.	Głosowania	nie	przeprowadzono	w	jednym	okręgu	
wyborczym	tj.	w	okręgu	nr	8,	w	którym	liczba	zarejestrowanych	kandydatów	była	mniejsza	lub	równa	
liczbie	mandatów	w	okręgu,	tj.	zgłoszono	jednego	kandydata	w	okręgu,	w	którym	liczba	mandatów	
równała	się	1.	Zarejestrowano	34	kandydatów	do	Rady	Gminy	Lutomiersk.

Nr
listy

Numer
na liście

Okręg
wyborczy nr

Dane kandydata Głosów ważnych
oddanych na kandydata

Nazwisko i imiona Wiek Liczba % (w skali okręgu
wyborczego)

27 1 1 Kubik	Elżbieta 37 98	 55,06%

26 1 2 Bujnowicz	Ryszard 54 280	 48,53%

26 2 2 Gąsiorowska-Kłąb	Sabina 58 165	 28,60%

26 3 2 Paczkowska	Grażyna 52 201	 34,84%

27 1 3 Rzetelska	Ewa	Teresa 55 276	 68,49%

30 1 3 Wiśniewska	Agata	Helena 34 227	 56,33%

26 1 4 Grabowski	Marcin 25 115 55,83%

27 1 5 Augustyniak	Mieczysław 51 116	 72,96%

31 1 6 Stefański	Grzegorz 51 62	 40,26%

28 1 7 Barański	Sławomir 37 104	 55,32%

27 1 8 Sromecki	Zdzisław	Marek 54 — — 

27 1 9 Mróz	Stanisław	Zbigniew 45 90	 44,55%

32 1 10 Bujnowicz	Leokadia 68 98	 51,04%

26 1 11 Ostrowska	Teresa	Aleksandra 52 131 55,27%

27 1 12 Rychlik	Tadeusz 54 135 61,93%

Radni wybrani do Rady Gminy Lutomiersk

Wybory do Samorządu
Gminy Lutomiersk

W	związku	z	wyborem	
na	Wójta	Gminy	Luto-
miersk	 w	 Wyborach	
Samorządowych	 2006	
dziękuję	 wszystkim	
wyborcom	 z	 Gminy	
Lutomiersk	 za	 liczny	
udział	 w	 głosowaniu	
oraz	 za	 udzielone	 mi	
poparcie.	

Wysoka	 pięćdziesię-
ciodwuprocentowa	fre-
kwencja	wyborcza	jest	
dowodem	 dominacji	
postaw	obywatelskich	
w	naszej	gminnej	spo-
łeczności.

Tadeusz Borkowski
Wójt Gminy Lutomiersk

Tadeusz Borkowski
Wójt Gminy Lutomiersk

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2007
składamy najlepsze życzenia

dobrego zdrowia, pogody ducha, wytrwałości,
spełnienia marzeń i planów.

Niech nowo narodzony Jezus Chrystus
będzie źródłem nieskończonych łask, radości i pokoju.

Niech pod świąteczną choinką znajdzie się
szczęście, życzliwość i wzajemne zrozumienie.

Życzymy, aby nadchodzący 2007 rok
przyniósł spokój, bezpieczeństwo i dostatek.
Tadeusz Rychlik

Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk
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Numer obwodu 
głosowania

Liczba
Frekwencja

Liczba głosów

uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych

Obwód	nr	1 1496 781 52,21%	 780 756 96,92%	

Obwód	nr	2 1517 795 52,41%	 795 781 98,24%	

Obwód	nr	3 573 353 61,61%	 353 339 96,03%	

Obwód	nr	4 726 311 42,84%	 311 303 97,43%	

Obwód	nr	5 1263 670 53,05%	 671 659 98,21%	

Liczba
Frekwencja

Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych

5575 2910 52,20%	 2910 2838 97,53%	

Przewodniczący
Rady Gminy Lutomiersk

Tadeusz Rychlik
składa serdeczne

podziękowania wyborcom
za udzielone poparcie

w wyborach
samorządowych 2006

Wybory Wójta Gminy Lutomiersk

Numer Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania
przynależność i poparcie

Liczba gło-
sów % głosów

1 Borkowski	Tadeusz	Zygmunt 49 wyższe
Kazimierz,	zgłoszony	przez	Komitet	Wybor-
czy	Wyborców	T	Borkowskiego,	nie	należy	
do	partii	politycznej	

1710	 60,25%	

2 Nowicki	Czesław 54 wyższe
Prusinowice,	 zgłoszony	 przez	 Komitet	
Wyborczy	Wyborców	Czesława	Nowickie-
go,	nie	należy	do	partii	politycznej	

1128	 39,75%	

Obwody głosowania

W związku z wyborem na funkcję
Radnego Gminy Lutomiersk

w kadencji samorządowej 2006 - 2010
dziękujemy wyborcom za udzielone 

zaufanie i poparcie

	 W	okręgu	wyborczym	nr	6	obejmują-
cym	gminy	Lutomiersk,	Dłutów,	Dobroń,	
Ksawerów,	 Pabianice	 przypadało	 6	
mandatów	do	obsadzenia.	Ogólna	licz-
ba	komitetów,	które	zarejestrowały	listy	
w	tym	okręgu	11,	liczba	kandydatów	ze	
wszystkich	list	87,	liczba	zarejestrowa-
nych	list	kandydatów	11.
	 Z	terenu	gminy	Lutomiersk	do	Rady	
Powiatu	Pabianickiego	zostali	wybrani	
następujący	kandydaci:
Rzędziński	Robert	Roman	z	 listy	nr	4	
Komitet	Wyborczy	Prawo	i	Sprawiedli-
wość
Wiaderek	Józef	z	 listy	nr	6	Koalicyjny	
Komitet	Wyborczy	SLD+SDPL+PD+UP	
Lewica	i	Demokraci
Rosiak	Tadeusz	 z	 listy	 nr	 23	Komitet	
Wyborczy	 Wyborców	 Blok	 Prawica	
Razem
Pacholak	Krzysztof	 Jan*	 z	 listy	 nr	 23	
Komitet	Wyborczy	Wyborców	Blok	Pra-
wica	Razem
	 Na	podstawie	uchwał	 nr	 I/1/06	 i	 nr	
I/2/06	Rady	Powiatu	Pabianickiego	 z	
dnia	30	Listopada	2006	roku	w	sprawie	
wyboru	Przewodniczącego	i	Wiceprze-

wodniczących	Rady	Powiatu	Pabiani-
ckiego	 w	 wyniku	 głosowania	 tajnego	
zostali	wybrani:
Pan	Florian	Wlaźlak	–	Przewodniczący	
Rady	Powiatu	Pabianickiego
Pan	Marek	Ciechański	–	Wiceprzewod-
niczący	Rady	Powiatu	Pabianickiego
Pan	Waldemar	Flajszer	–	Wiceprzewod-
niczący	Rady	Powiatu	Pabianickiego
Na	podstawie	uchwał	nr	I/4/06,	nr	I/5/06	
z	dnia	4	grudnia	2006	roku	Rady	Powia-
tu	 Pabianickiego	 w	 sprawie	 wyboru	
Starosty,	 Wicestarosty	 i	 pozostałych	
członków	 Zarządu	 w	 wyniku	 tajnego	
głosowania	zostały	wybrane	następują-
ce	osoby:
Pan	Krzysztof	Habura	–	Starosta	Pabia-
nicki
Pani	 Irena	 Grenda	 –	 Wicestarosta	
Pabianicki
Pan	Tadeusz	Rosiak	–	członek	Zarządu	
Pani	 Magdalena	 Werstak	 –	 członek	
Zarządu
Pan	Robert	Rządziński	–	członek	Zarzą-
du
*	na	podstawie	art.	190	ust.1	pkt.	2b	i	ust.2	oraz	art.	
194		ust.1	Ordynacji	Wyborczej	do	Rad	Gmin,	Rad	
Powiatów	i	Sejmików	Województw

Wybory do Samorządu
Powiatu Pabianickiego

Kubik Elżbieta
Rzetelska Ewa Teresa
Wiśniewska Agata Helena
Augustyniak Mieczysław
Stefański Grzegorz
Barański Sławomir
Sromecki Zdzisław Marek
Mróz Stanisław Zbigniew
Bujnowicz Leokadia
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I uroczysta Sesja Rady Gminy Luto-
miersk V Kadencji odbyła się 23 listopa-
da 2006 r. w sali widowiskowej Gminne-
go Ośrodka Kultury w Lutomiersku. W 
sesji uczestniczyli nowo wybrani radni 
w pełnym skaldzie 15 radnych, sołtysi, 
przewodniczące kół gospodyń wiej-
skich, przewodniczący rad sołeckich 
oraz mieszkańcy Gminy Lutomiersk 
przybyli na sesję. W sesji uczestniczył 
także Pan Wójt – Tadeusz Borkowski, 
Sekretarz Gminy – Leszek Filipiak oraz 
Pani Skarbnik Ewa Duszyńska, dyrek-
torzy z terenu gminy Lutomiersk.
 Otwarcia I Sesji Rady dokonała 
- zgodnie z art. 20 ust. 2c ustawy o 
samorządzie gminnym, radna Pani 
Leokadia Bujnowicz. Radna Bujnowicz 
powitała wszystkich radnych, zapro-
szonych gości oraz mieszkańców przy-
byłych na sesję. Na początku poprosiła 
wszystkich o powstanie i odśpiewanie 
hymnu narodowego. Następnie wszy-

scy minutą ciszy uczcili śmierć 23 gór-
ników z Kopalni Halemba. 
 Radna Bujnowicz wyjaśniła, iż sesja 
została zwołana przez Przewodniczą-
cego Rady Gminy Lutomiersk IV Kaden-
cji Pana Zbigniew Pęśko w ciągu 7 dni 
od dnia ogłoszenia wyników wyborów 
na obszarze całego kraju - zgodnie z 
art. 20 ust. 2 ustawy o samorządzie 
gminnym.
 Następnie Mirosława Śmiałkowska 
– Przewodnicząca Gminnej Komisji 
Wyborczej w Lutomiersku przekazała 
informację z przebiegu wyborów oraz 
przedstawiła wyniki wyborów do Rady 
gminy Lutomiersk. Ponadto nowo 
wybranym radnym Gminy Lutomiersk 
wręczyła stosowne zaświadczenia 
informujące o wyborze.
 Radna Bujnowicz poinformowała, 
że zgodnie z art. 23 a ustawy o samo-
rządzie gminnym radni przed przystą-
pieniem do wykonywania mandatu 
składają ślubowanie o treści „Wierny 
Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej 
Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki 
radnego sprawować godnie, rzetelnie 
i uczciwie, mając na względzie dobro 
mojej gminy i jej mieszkańców.” oraz 
przedstawiła zasady składania ślubo-
wania. Po odczytaniu przez Panią Buj-
nowicz roty wywołani kolejno radni na 
stojąco wypowiedzieli zdanie „Ślubuję, 
tak mi dopomóż Bóg”. 
 Pani Bujnowicz podziękowała ser-
decznie radnym i ogłosiła, że została 
w ten sposób ukonstytuowana Rada 

Gminy Lutomiersk V Kadencji.
 Następnie Prowadząca stwierdziła 
prawomocność posiedzenia na pod-
stawie listy obecności radnych. W dal-
szej części sesji radni przyjęli porządek 
obrad. 

 W pierwszej kolejności radni przy-
stąpili do wyboru Przewodniczące-
go Rady Gminy Lutomiersk. Przypo-
mnijmy, iż radni wybierają ze swego 
grona przewodniczącego bezwzględną 
większością głosów, w obecności co 
najmniej połowy ustawowego składu 
rady w głosowaniu tajnym. W tym celu 
został powołana komisja skrutacyjna 
w składzie: Radny Mieczysław Augu-
styniak, Radna Sabina Gąsiorowska 
– Kłąb, Radna Agata Helena Wiśniew-
ska (przewodnicząca komisji). Komi-
sja skrutacyjna była odpowiedzialna 
za przeprowadzenie procedury gło-
sowania tajnego w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Rady Gminy Luto-
miersk oraz Wiceprzewodniczących. 
Zadaniem komisji było przygotowanie 
regulaminów głosowania, przygoto-
wanie kart do głosowania, przepro-
wadzenie głosowań i nadzór nad ich 
prawidłowym przebiegiem, obliczenie 
głosów i sporządzenie protokołów z 
głosowań. Na sali znajdowała się kabi-
na umożliwiająca radnym w sposób 
tajny oddanie głosu. Radni ze swojego 

Relacja z I i II sesji Rady
Gminy Lutomiersk V Kadencji
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grona zgłosili trzech kandydatów na 
przewodniczącego rady gminy Luto-
miersk. W wyniku przeprowadzonego 
tajnego głosowania Przewodniczącym 
Rady Gminy Lutomiersk został radny 
Tadeusz Rychlik. Pani Bujnowicz prze-
kazała prowadzenie sesji nowo wybra-
nemu Przewodniczącemu Rady Gminy 
Lutomiersk. 

 W dalszej części radni ustalili licz-
bę wiceprzewodniczących V Kaden-
cji Rady Gminy Lutomiersk i dokonali 
wyboru ze swojego grona wiceprze-
wodniczących. Radni ze swego grona 
zgłosili kandydatury czterech radnych 
na wiceprzewodniczących. W wyni-
ku głosowania tajnego wybrano na 
Wiceprzewodniczących Rady Gminy 
Lutomiersk radnego Zdzisława Marka 
Sromeckiego oraz radnego Grzegorza 
Stefańskiego.
Tradycyjnie sesje zakończył punkt 
„wolne wnioski i zapytania”.
 II Sesja Rady Gminy Lutomiersk V 
Kadencji odbyła się 5 grudnia 2006 r. 
w sali widowiskowej Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Lutomiersku. W sesji 

uczestniczyli: 15 radnych, sołtysi, prze-
wodniczące kół gospodyń wiejskich, 
przewodniczący rad sołeckich oraz 
mieszkańcy Gminy Lutomiersk przyby-
li na sesję. W sesji uczestniczył także 
Pan Wójt – Tadeusz Borkowski, Sekre-
tarz Gminy – Leszek Filipiak oraz Pani 
Skarbnik Ewa Duszyńska. 
 Otwarcia sesji i stwierdzenia jej pra-
womocności dokonał Przewodniczący 
Rady Gminy – Tadeusz Rychlik. Radni 
po przyjęciu porządku oraz protokołu z 
poprzedniej sesji rozpoczęli realizację 
punktów merytorycznych. 
 W pierwszej kolejności pani Krystyna 
Wdówka – Wiceprzewodnicząca Gmin-
nej Komisji Wyborczej w Lutomiersku 
przedstawiła informacje z przebiegu 
głosowania i wynikach wyborów na 
wójta Gminy Lutomiersk w wyborach 
zarządzonych na dzień 12 listopada 
2006r. Wręczyła także panu Tadeu-
szowi Borkowskiego zaświadczenie 
poświadczające wybór jego osoby na 
Wójta Gminy Lutomiersk. 
 Następnie Pan Przewodniczący 
poprosił Pana Tadeusza Borkowskiego 
– Wójta gminy Lutomiersk o złożenie 
wobec Rady Gminy Lutomiersk ślubo-
wanie. Wyjaśnił, iż objęcie obowiązków 
przez wójta następuje z chwilą złoże-
nia wobec rady gminy ślubowania. Pan 
Wójt złożył ślubowanie o następującej 
treści „Obejmując urząd wójta gminy 
uroczyście ślubuję, że dochowam wier-
ności prawu, a powierzony mi urząd 
sprawować będę tylko dla dobra pub-
licznego i pomyślności mieszkańców 
gminy. Tak mi dopomóż Bóg.”  Następ-
nie Pan Wójt złożył krótkie expoze. 
Treść expoze poniżej :
 „Szanowni Państwo! Składając przed 

chwilą wobec Rady Gminy uroczyste 
ślubowanie objąłem obowiązki Wójta 
Gminy Lutomiersk w V kadencji Samo-
rządu Gminnego.
 Frekwencja wyborcza w Naszej 
Gminie wyniosła 53,27 %  przekracza-
jąc o 8 punktów procentowych średnią 
krajową co bardzo dobrze świadczy 
o świadomości obywatelskiej lokalnej 
społeczności. 
 Serdecznie dziękuję Mieszkańcom 
Gminy Lutomiersk za udział w tego-
rocznych wyborach samorządowych, 
za udzielone mi poparcie. Ma ono dla 
mnie szczególne znaczenie, bowiem 
jest wyrazem zaufania mieszkańców 
do prowadzonej przeze mnie polityki 
rozwoju Gminy i stanowi przyzwole-
nie dla jej kontynuowania w kolejnej 
kadencji samorządowej.
 Zgodnie z wolą naszych miesz-
kańców wyrażoną w demokratycz-
nych wyborach przez kolejne cztery 

Relacja z I i II sesji Rady ... (cd	ze	str.4)
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Skład Stałych Komisji
Rady Gminy Lutomiersk

Poniżej	przedstawiamy	skład	osobowy	Komisji.
1) Komisja Rewizyjna:
-	Pan	Mieczysław	Augustyniak	 -	Przewodniczący
-	Pani	Ewa	Rzetelska	 -	Z-ca	Przewodniczącego
-	Pani	Elżbieta	Kubik	 -	Członek
-	Pan	Stanisław	Zbigniew	Mróz	 -	Członek
-	Pani	Leokadia	Bujnowicz	 -	Członek
-	Pan	Ryszard	Bujnowicz	 -	Członek
2) Komisja Mienia Komunalnego, Finansów i Inwestycji:
-	Pan	Sławomir	Barański	 -	Przewodniczący
-	Pani	Leokadia	Bujnowicz	 -	Z-ca	Przewodniczącego
-	Pan	Marcin	Grabowski	 -	Członek
-	Pan	Ryszard	Bujnowicz	 -	Członek
-	Pan	Mieczysław	Augustyniak	 -	Członek
-	Pan	Stanisław	Zbigniew	Mróz	 -	Członek
3) Komisja Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego:
-	Pani	Agata	Helena	Wiśniewska	 -	Przewodniczący
-	Pani	Elżbieta	Kubik	 -	Z-ca	Przewodniczącego*
-	Pani	Sabina	Gąsiorowska	–	Kłąb	 -	Członek
-	Pani	Teresa	Aleksandra	Ostrowska	 -	Członek
-	Pani	Grażyna	Paczkowska	 -	Członek
-	Pani	Ewa	Rzetelska	 -	Członek

Nazwisko
i imię radnego Funkcja Termin dyżurów

Tadeusz	Rychlik Przewodniczący
Rady	Gminy	Lutomiersk

Dyżur	w	każdą	środę
w	godz.	od	9:00	do	11:00

Zdzisław	Marek	Sromecki Wiceprzewodniczący
Rady	Gminy	Lutomiersk

Dyżur	w	każdy	poniedziałek
w	godz.	od	9:00	do	11:00

Grzegorz	Stefański Wiceprzewodniczący
Rady	Gminy	Lutomiersk

Dyżur	w	każdy	czwartek
w	godzinach	od	9:00	do	11:00

Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewod-
niczących Rady Gminy Lutomiersk

	 Dyżury	Przewodniczącego	i	Wiceprzewodniczących	Rady	Gminy	Lutomiersk	będą	
pełnione	w	Urzędzie	Gminy	w	pok.	nr	17.
	 Informacje	dotyczące	pełnienia	dyżurów	przez	radnych	zamieszczone	zostaną	na	
stronie	BIP	Gminy	Lutomiersk	http://www.bip.lutomiersk.akcessnet.net

W S P O M N I E N I E
o Stanisławie Stańczyku

 Społeczność Gminy Lutomiersk, pożegnała 07.12.2006 r. 
Śp. Stanisława Stańczyka mieszkańca Charbic Dolnych, 
pracownika Urzędu Gminy Lutomiersk, byłego radnego, 
sołtysa, strażaka - ochotnika, działacza społecznego.
 Śp Stanisław Stańczyk urodził się 27 grudnia 1944 r. 
w Charbicach Dolnych w Gminie Lutomiersk. Tutaj miesz-
kał i godnie żył przez całe swoje pracowite życie.
 Przez kilkanaście lat był związany zawodowo z Gminą 
Lutomiersk pracując w SKR Lutomiersk, Zakładzie Wodo-
ciągów, Urzędzie Gminy Lutomiersk. 
 Stanisław Stańczyk współtworzył Samorząd Gmin-
ny pełniąc funkcje radnego Gminy Lutomiersk w okresie 
trzech kadencji.
 Od roku 1992 do chwili przedwczesnego odejścia piasto-
wał także funkcję sołtysa sołectwa Charbice Dolne. 
 Od 1952 roku pełnił społeczną służbę w miejscowej jed-
nostce OSP, której był prezesem przez ostatnie 11 lat.
 Za swoje zaangażowanie w pracę społeczną a zwłasz-
cza na rzecz ochrony przeciwpożarowej był wielokrotnie 
odznaczany. C z e ś ć  j e g o  p a m i ę c i  !

lata będę służyć Gminie Lutomiersk. 
Funkcję Wójta Gminy będę wypełniał 
z należną jej starannością, godnością 
i pracowitością traktując ją jako służ-
bę wspólnocie samorządowej. Będę 
kierował sprawami Gminy z poszano-
waniem prawa a dobro i pomyślność 
Gminy Lutomiersk i jej mieszkańców 
będzie moim najwyższym celem.
 V kadencja samorządu terytorialne-
go będzie miała szczególny charakter.
Dzięki środkom pomocowym z Unii 
Europejskiej polskie gminy mają szansę 
uczynić duży krok do przodu na drodze 
rozwoju. Uczynię wszystko, by nasza 

Gmina w jak najlepszy i najpełniejszy 
sposób wykorzystała tę szansę.
 Realizacja wszystkich zamierzeń 
wymaga atmosfery spokoju, zgody i 
współpracy. Tylko wzajemne zrozu-
mienie, dialog społeczny i kompro-
mis mogą stanowić grunt, na którym 
wszystkie problemy można rozwiązać 
i osiągać sukcesy. Jestem przekonany, 
że konstruktywna współpraca pomię-
dzy Wójtem i Radą Gminy przy wspar-
ciu lokalnej społeczności pozwoli na 
realizację programu znaczącej zmiany 
wizerunku Gminy Lutomiersk.
 Pozwoli to na uczynienie Naszej 

Gminy piękniejszą, bogatszą, bar-
dziej przyjazną i lepiej zorganizowaną, 
pozwoli stanąć w gronie najlepszych.
 Wierzę, że Razem tego dokonamy.”
Radni realizując przyjęty porządek 
obrad przystąpili do ustalenia składu 
liczbowego stałych Komisji Rady Gminy 
Lutomiersk, a w następnym punkcie 
- do ustalenia składu osobowego sta-
łych Komisji Rady Gminy Lutomiersk 
(na stronie ...... skład osobowy Stałych 
Komisji Rady Gminy Lutomiersk). 
 Ostatnim punktem porządku obrad 
był punkt „wolne wnioski i zapytania”.



Strona � WIADOMOŚCILUTOMIERSKIE

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU LOKALNEGO

GRUDZIEŃ 2006

Mikołajki w GOK’u

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu

zaprasza na

BAL SYLWESTROWY
Rozpoczęcie balu 31 grudnia 2006r. 

o godzinie 20.00 w sali OSP Kazimierz

Organizatorzy zapewniają:
- 5 dań na gorąco

- 0,5 litra alkoholu na parę
- butelkę szampana na 4 osoby

- różnorodne zimne zakąski,
- ciasta, owoce, napoje.

Istnieje możliwość zakupu alkoholu
po przystępnej cenie w bufecie.

Do tańca grał będzie zespół ,,Strzelczyk Band’’ z Łodzi

Koszt balu 220 zł od pary.

Zapisy przyjmują:
Pani Irena Czołczyńska - sklep JAMIR Pl. Kościuszki,

oraz telefon prywatny po 20.00. (043) 677 57 43 
Pani Ewa Paczkowska - SP Kazimierz, 

tel. (043) 677 60 26 do 14.00.

Całkowity dochód z imprezy przeznaczony zostanie
na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kazimierzu

 Dnia 06.12.2006 r. na deskach sceny Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku gościł teatr Piccolo 
z Łodzi .Okazją do tych występów były Mikołajki. Odbyły się dwa spektakle dzięki czemu wszystkie 
dzieci ze Szkół Podstawowych naszej gminy mogły obejrzeć bajkę pt. „Przygody Kapitana Haka” i zo-
baczyć po raz pierwszy w tym roku Mikołaja, który obdarował wszystkie dzieci słodkimi upominkami. 
Poniżej przedstawiamy fotorelację z tego wydarzenia.
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Niech świąteczne życzenia mają moc spełnienia,
Te całkiem błahe i te ważne, 
te dostojne i te ciut niepoważne. 
Niech wszystkie się spełnią. 
Niech także to,
co kryją w sobie Święta Bożego Narodzenia
spokój, nadzieja i ciepło ludzkich serc - 
towarzyszy Wszystkim przez cały Nowy Rok. 

Tego życzy cała społeczność 
ze SP im. A. Mickiewicza w Szydłowie

Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru
 Przyniesie spokój i radość.
   Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia
     Żyje własnym pięknem,
     A Nowy Rok obdaruje wszystkich
    Pomyślnością i szczęściem.
      Mieszkańcom Gminy Lutomiersk życzy

      Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców
      Gimnazjum im. Leszka Czarnego

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w ciepłej,
rodzinnej atmosferze,
dającej radość
i odpoczynek
oraz wszystkiego
co najlepsze
w każdym dniu
nadchodzącego
Nowego Roku
rodzicom i darczyńcom

życzy Dyrektor, 
Rada Pedagogiczna
i uczniowie
Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej
w Kazimierzu.

Z okazji zbliżających się Świąt
pragniemy złożyć

Radzie Gminy, Panu Wójtowi,
Pracownikom Urzędu Gminy, Domu Kultury,

dyrektorom szkół i nauczycielom
życzenia przeżycia Bożego Narodzenia w zdrowiu,

radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś Nowy Rok niech będzie czasem pokoju

i realizacji osobistych zamierzeń.

Dyrektor, Nauczyciele,
Rada Rodziców

i uczniowie
Szkoły Podstawowej

im. Marii Konopnickiej
w Kazimierzu
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 W wyniku wyborów samorządowych dyrektor Tadeusz 
Rosiak został wybrany członkiem zarządu powiatu pabiani-
ckiego. Objęcie tej funkcji wiąże się jednak z koniecznością 
rezygnacji z dotychczasowej pracy i pełnionego stanowiska. 
Składając podziękowania za wieloletni wkład pracy w lokalną 
oświatę, chcielibyśmy przybliżyć zasługi i osiągnięcia dyrek-
tora gimnazjum.
 Pan Tadeusz Rosiak funkcje kierownicze w Oświacie spra-
wuje od 1987r, będąc dyrektorem Szkoły Podstawowej w 
Lutomiersku, dyrektorem Gminnego Ośrodka Oświaty, a od 
roku 1999 -dyrektorem Gimnazjum w Lutomiersku. Był on 
głównym inicjatorem rozbudowy i modernizacji Szkoły Pod-
stawowej w Lutomiersku, oraz organizatorem środków finan-
sowych na budowę. Po jej zakończeniu tworzył we współ-
pracy z Urzędem Gminy boisko sportowe (boisko asfaltowe, 
bieżnię, skocznię, kort) z udziałem funduszów społecznych i 
Totalizatora Sportowego. Gimnazjum zorganizował w nowo 
oddanym obiekcie od podstaw. Był pomysłodawcą nadania 
szkole imienia księcia Leszka Czarnego – co było ważnym 
wydarzeniem dla społeczności lokalnej. Doceniając wkład 
pracy w 2004 roku Pan dyrektor został odznaczony Srebrnym 
Krzyżem Zasługi.
 Dyrektor stwarzał warunki jednocześnie angażując nauczy-
cieli do pracy z uczniem, zdolnym. W latach 2002/2003 i 
2003/2004 uczniowie gimnazjum zakwalifikowali się do 1/8 
finału Ogólnopolskiego Euroqizu, czterokrotnie brali udział 
w Euroqiz TVP. W roku szkolnym 2003/2004 uczeń szkoły 
był zwycięzcą Wojewódzkiego Konkursu Historycznego dla 
Gimnazjalistów, ponadto uczniowie są licznymi zdobywcami i 
laureatami ogólnopolskich, wojewódzkich i powiatowych kon-
kursów m.in. w plastyce, sporcie i wiedzy o Unii Europejskiej. 
Szkoła kierowana przez dyrektora wielokrotnie była inicjato-
rem i współorganizatorem Powiatowego Turnieju Piłki Noż-
nej dla Gimnazjalistów oraz Powiatowego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej.
 Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom rodziców dyrek-
tor zwiększając ilość godzin zajęć z informatyki, przyczynił 
się do uzyskania przez znaczną grupę uczniów Europejskie-
go Prawa Jazdy Komputerowego, dającego kwalifikacje do 
wykonywania pracy związanej z obsługą komputera w pań-
stwach Unii Europejskiej.
 Działania oświatowe w tym zakresie nie ograniczały się jed-
nakże tylko do uczniów gimnazjum, dyrektor był inicjatorem 

i organizatorem kursów obsługi komputera dla nauczycieli, 
rolników, oraz pracowników Urzędu Gminy w Lutomiersku.
 Pan Tadeusz Rosiak postrzegany jest jako osoba przed-
siębiorcza, stanowcza i bardzo zaangażowana w realizację 
zadań oświatowych. 
 Składając serdeczne gratulacje, Samorząd Gminy Luto-
miersk, życzy by praca w oświacie na szczeblu powiatowym 
przyniosła wiele satysfakcji, by stała się spełnieniem aspiracji 
zawodowych, które zaowocują dobrymi rozwiązaniami w pol-
skiej oświacie.
 Obowiązki Dyrektora Gimnazjum w Lutomiersku do czasu 
rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora sprawuje 
Pani mgr Zdzisława Ignatowicz.

P O D Z I Ę K O W A N I E
Panu Dyrektorowi Gimnazjum im. Leszka Czarnego

mgr Tadeuszowi Rosiakowi
pragniemy złożyć podziękowania za wieloletnią współpracę,

wkład włożony w rozwój szkoły. 
Życzymy wielu sukcesów w dalszych działaniach na rzecz edukacji
                       Rada Pedagogiczna, Pracownicy, Uczniowie wraz z Rodzicami

Podziękowania dla Tadeusza Rosiaka
- Dyrektora Gimnazjum

im. Leszka Czarnego w Lutomiersku
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Obchody Święta Niepodległości, jak co roku, rozpoczęły się 
w naszej gminie uroczystą mszą świętą w kościele para-
fialnym. 10 listopada br. wzięły w niej udział władze gminy 
na czele z Panem Wójtem Tadeuszem Borkowskim, byli 
też kombatanci, przedstawiciele OSP, delegacje szkół oraz 

mieszkańcy Lutomierska i okolic.
 Po mszy wszyscy udali się do Gminnego Ośrodka Kultury, 
w którym odbyła się część artystyczna obchodów. W tego-
rocznych występach udział wzięli uczniowie Szkoły Podsta-
wowej im. Orła Białego w Lutomiersku. Zadanie było trudne, 
bo tematyka tego święta jest dla tych młodziutkich Polaków 
odległa i trudna. Postanowiłam skupić się przede wszyst-
kim na pracy z klasą IVa, której jestem wychowawczynią i 
z którą mam najczęstszy kontakt. Jest to wspaniała, chętna 
do wszelkich twórczych działań klasa. Nad programem pra-
cowaliśmy przede wszystkim na Kółku Teatralnym. Do pracy 

udało nam się zaprosić starszych kolegów i chór szkolny. 
Opiekun chóru, Pan Grzegorz Chobot, zajął się oprawą 
muzyczną naszego występu. To dzięki niemu chór i jego 
soliści śpiewali tak pięknie! Program zakończył się popisem 
trzecioklasistów, którzy zaprezentowali przygotowany na 
zajęciach rytmicznych „Taniec wesołych baloników”. Wszy-
scy występujący bardzo przeżywali ten uroczysty dzień, 
chcieli wypaść jak najlepiej. Dali z siebie wszystko. 
 

Zamierzeniem moim było przybliżenie wydarzeń historycz-
nych w możliwie jak najprostszy sposób i na poziomie szkoły 
podstawowej. Chciałam, by zarówno dla występujących jak i 
dla widowni była to lekcja historii i patriotyzmu. Mam nadzie-
ję, że tak właśnie odebrano nasz występ. Mam też nadzieję, 
że każdy z obecnych na sali doznał choć na chwilę pewnego 
rodzaju wzruszenia i zasłuchał się w mowę wieków...

Dorota Lisiecka - Gara

„Zasłuchani w mowę wieków”
- obchody Święta Niepodległości w naszej gminie
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Jubileusz 100-lecia
siostry urszulanki

 3 listopada 2006 r. Siostra Maria Jawor - Siostra Amb-
rozja ze Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek w Kazimierzu 
obchodziła dostojny jubileusz 100 - lecia urodzin.
 W kaplicy sióstr Urszulanek w intencji jubilatki odpra-
wiona została msza święta celebrowana przez księdza 
biskupa pomocniczego Archidiecezji Częstochowskiej 
Antoniego Józefa Długosza w asyście dwóch kapłanów. 
Życzenia zdrowia i pogody ducha na kolejne lata w imie-
niu społeczności lokalnej złożył Siostrze Ambrozji Pan 
Wójt Tadeusz Borkowski.

	 Dnia	15	listopada	2006r.	w	Szkole	Podstawowej	im.	Marii	
Konopnickiej	w	Kazimierzu	odbył	się	uroczysty	apel	z	okazji	
88	rocznicy	odzyskania	przez	Polskę	niepodległości.
	 11	listopada	1918	r.	to	jedna	z	najważniejszych	dat	w	histo-
rii	Polski.	Dzień	ten	wieńczy	blisko	półtorawieczne	dążenia	
kilku	pokoleń	Polaków	do	odzyskania	niepodległości.	Nie-
podległość	odzyskali	sami	Polacy	wykorzystując	sprzyjają-
ce	okoliczności	historycznych.
	 Z	tej	okazji	uczniowie	z	koła	historycznego	pod	kierunkiem	
p.	Anny	Adaszyńskiej	 przygotowali	 program	artystyczny	
będący	interesującą,	poglądową	lekcją	historii.	Uczniowie	w	
strojach	i	z	rekwizytami	z	epoki	przypomnieli	najważniejsze	
daty	i	wydarzenia	tamtych	czasów.

Święto Niepodległości
w Szkole w Kazimierzu

Program wychowania
patriotycznego i obywatelskiego

w Szkole Podstawowej w Szydłowie
 Ważnym zadaniem szkoły jest budowanie w młodym czło-
wieku tożsamości narodowej. Związki z własnym narodem, 
z jego historią, tradycją, wartościami i aspiracjami dają prze-
cież człowiekowi poczucie stabilizacji oraz wynikającego 
stąd bezpieczeństwa. W Szkole Podstawowej im. Adama 
Mickiewicza w Szydłowie zagadnienia te realizowane są na 
godzinach wychowawczych przy pomocy programu wycho-
wania patriotycznego i obywatelskiego oraz edukacji regio-
nalnej „Ta od innych bliższa ... „. Jest on wspólnym dzie-
łem wychowawczyń kI. IV, V i VI: p. Celiny Wojtas, Elżbiety 
Obierzalskiej i Jolanty Fornalczyk - Kocik. Program zakłada 
różne formy realizacji zawartych zadań. Niektóre działania 
zostały już wykonane. 
 Na początku października uczniowie klas starszych wzięli 
udział w dwudniowej wycieczce po Mazowszu Zachodnim. 

Mieli okazję zobaczyć romańską kolegiatę w Tumie, Arka-
dię - „krainę szczęścia i pokoju”, pałac w Nieborowie, park 
i muzeum Chopina w Żelazowej Woli, bazylikę w Niepo-
kalanowie, kościół w Czerwińsku oraz Muzeum Ludowe w 
Sromowie. Wycieczka ta stała się nieocenioną kopalnią wie-
dzy. 
 Święto Odzyskania Niepodległości było także okazją, by 
lekcji patriotyzmu nadać ciekawą formę. Uczniowie klasy V 
i VI pod bacznym okiem p. Jolanty Fornalczyk - Kocik przy-
gotowali akademię dla młodszych kolegów. Ich występo-
wi towarzyszyło hasło : „Po jasny ogień wolności iść ... „. 
Zaprezentowane treści zostały dobrane tak, by w· prostych 
słowach przedstawić trudną drogę Polaków do wolności. 
Po 123 latach niewoli na mapie Europy pojawiła się znów 
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 Andrzejki to najlepszy czas na wróżby. W tym roku wszyst-
kie one na pewno się spełnią!!! 
 Z takim przekonaniem 30 listopada w dzień Świętego 
Andrzeja zaraz po lekcjach przystąpili do wróżenia „Cygan-
ki i Cyganie” . Magią zajmowali się uczniowie klasy V. 
Oni to przygotowali katalog wróżb. Biorąc udział, można 
było się dowiedzieć, co czeka cię w najbliższej przyszło-
ści, kim będziesz jak dorośniesz, jak będzie miał na imię 
twój chłopak (twoja dziewczyna), jaki zawód zdobędziesz. 
Swoją przyszłość można było również odczytać z kaszta-
nów powstałych z roztopionego wosku wlewanego do wody 
przez dziurkę od klucza. Już na koniec ostatniej godziny lek-
cyjnej wróżbici w każdej klasie ustawiali buty uczniów rzę-
dem w kierunku drzwi wyjściowych, aby dowiedzieć się, kto 
pierwszy wyjdzie za mąż (ożeni się). 
 Od godziny 1200 do 1400 swoją przyszłość poznawal i 
uczniowie klas 0 - 3, a od 1500 pozostała społeczność ucz-
niowska, nauczyciele, pracownicy obsługi i wszyscy chętni, 
a tych nie brakowało, ponieważ odwiedzili nas nasi ucznio-
wie - obecni gimnazjaliści klasy I i bawili się razem z nami. 
W tym dniu można było zatańczyć oraz wziąć udział w 
konkursach przygotowanych przez uczniów klasy szóstej. 
Każdy uczestnik konkursu otrzymał słodką nagrodę, a zwy-
cięzca dodatkowo jajko niespodziankę. Zabawa trwała aż 
do godziny 1800, ale nikt nie .,umierał z głodu”, gdyż ucznio-

Andrzejki w Szydłowie

wie każdej z klas zorganizowali pieniążki i zamówiliśmy (po 
raz pierwszy) pizzę do szkoły. O godz. 1600 była przerwa na 
posiłek i o dziwo nie było takich, co nie jadają pizzy. Czas do 
odwozu upłynął w atmosferze zabawy i śmiechu, jaki wywo-
ływały na twarzach dzieci konkursy. 
 Organizacją Andrzejek zajmował się Samorząd Uczniow-
ski, który bardzo dziękuje za pomoc pani od wych. fiz - pani 
Longinie Kręzel.

Rzeczpospolita Polska, aby ten fakt mógł zaistnieć, wielu 
patriotów „złożyło na stosie Ojczyzny” najwyższą ofiarę - 
własne życie. Młodzi aktorzy pamiętając o tym, recytowali 
wiersze z przejęciem i zadumą na twarzy, ten nastrój powa-
gi udzielił się również widowni. Przedstawienie wzbogaco-
ne zostało odśpiewaniem przez uczniów uroczystych pieśni 
narodowych, a także i rzewnych piosenek żołnierskich, które 
głosiły światu, że „Jeszcze Polska nie zginęła”. 
Dla uczniów pojęcia związane z wychowaniem patriotycz-
nym i obywatelskim często są trudne do zrozumienia, dla-
tego miłość i przywiązanie do ojczyzny powinni z pomocą 
nauczyciela „odkrywać” w domu rodzinnym, szkole,
swojej „małej” ojczyźnie. Zadaniem wychowawcy
powinno być głównie to, aby okazji
do „patriotycznych wędrówek”
nigdy nie zabrakło.
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 Dnia 09.12.2006 r. w Rudnikach (powiat oleski) odbyło 
się XV Spotkanie Muzyków Jazzowych Południowej Polski. 
Celem tych spotkań jest prezentacja dorobku amatorskich 
zespołów jazzowych i solistów. Wśród  15 zespołów zgło-
szonych do konkursu znalazł się również zespół z Gminne-
go Ośrodka Kultury w Lutomiersku .Po siedmiogodzinnych 
konkursowych zmaganiach nasz zespół „Lutek Jazz Band” 
wśród tak doborowego grona otrzymał wyróżnienie. Impreza 
zakończyła się dnia następnego  wspólnym Jam Session.

XV Spotkanie
Muzyków Jazzowych
Południowej Polski

Siłownia w Szkole
w Kazimierzu

	 Dnia	15	grudnia	Szkoła	Podstawowa	im.	Marii	Konopnickiej	w	
Kazimierzu	dzięki	życzliwości	Pana	Wójta	i	Rady	Gminy	wzboga-
ciła	się	o	nowoczesną,	spełniającą	wszystkie	wymogi	bezpieczeń-
stwa	siłownię.	Służy	ona	do	podwyższenia	ogólnej	sprawności	
fizycznej.	Koszt	siłowni	wynósł	37.000	złotych.	Siłownia	została	sfi-
nansowana	w	części	z	środków	przekazanych	Gminie	Lutomiersk		
przez	Ministerstwo	Edukacji	Narodowej	w	Warszawie	w	wysokości	
27.483	zł.	Pozostała	kwota	pochodzi	ze	środków	własnych	naszej	
gminy.	Siłownia	składa	się	z	wielu	przyrządów	kulturystycznych	
do	ćwiczeń	różnorodnych	partii	mięśni.	W	jej	skład	wchodzą	min.	
bramka	kulturystyczna	z	drążkiem.	Rower,	bieżnia	lekkoatletyczna,	
stepper	itp.	Ćwiczenia	na	siłowni	posiada	wiele	zalet.	Podczas	ćwi-
czeń	kształtują	się	poszczególne	partie	mięśni.	W	sposób	profesjo-
nalny	poprawia	się	ogólna	dynamika	ciała	i	ulega	redukcji	nadmiar	
tkanki	 tłuszczowej.	Ćwiczenia	na	przyrządach	oprócz	poprawy	
kondycji	fizycznej	wpływają	na	ogólny	stan	zdrowia.	
	 Siłownia	zostanie	udostępniona	do	użytku	społeczności	lokalnej	
po	Nowym	Roku.	Osoby	zainteresowane	serdecznie	zapraszamy.
Dziękujemy!!!

Urząd Gminy Lutomiersk
zatrudni gońca na umowę zlecenie.
W sprawie zatrudnienia proszę kontaktować się
z Sekretarzem Gminy - p. Leszkiem Filipiakiem.

Tel. 043 677-50-11 lub 677-50-16.

Pogodnych, spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia

oraz szczęśliwego Nowego Roku 2006
wszystkim druhom,

oraz sympatykom OSP
życzy

w imieniu Związku Gminnego OSP RP
Prezes Zarządu Tadeusz Nowak


