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BEZPŁATNY

Relacja z sesji Rady Gminy

	 W	dniach	26	i	27	maja	br.	odbyły	się	Dni	Lutomierska	2007.	Impre-
za	mimo	nienajlepszej	pogody	zgromadziła	sporo	osób	chcących	
posłuchać	i	zobaczyć	lokalne	zespoły,	występy	dzieci	i	młodzieży	
oraz	rozgrywki	sportowe.	Dni	Lutomierska	przebiegały	wg.	następu-
jącego	planu.
	 Na	łamach	niniejszego	wydania	WL	prezentujemy	obszerną	foto-
relację.

Dni Lutomierska 2007

	 W	 dniu	 30	 maja	 br.	 w	 sali	
widowiskowej	Gminnego	Ośrod-
ka	Kultury	w	Lutomiersku	odbyła	
się	X	Sesja	Rady	Gminy	Luto-
miersk.	W	 sesji	 uczestniczyło	
13	radnych,	sołtysi	oraz	miesz-
kańcy	Gminy	Lutomiersk	a	także	
Pan	Wójt,	Pan	Sekretarz	 oraz	
Pani	Skarbnik	Gminy.	Przewod-
niczący	Rady	Gminy	Lutomiersk	
–	Pan	Tadeusz	Rychlik	–	otwo-
rzył	 sesje	 i	 stwierdził	 jej	 pra-
womocność	na	podstawie	 listy	
obecności	radnych.	
	 Po	przyjęciu	porządku	obrad	
i	protokołów	z	dwóch	ostatnich	
posiedzeń	 radni	 przystąpili	 do	
realizacji	punktu	 informacyjne-
go,	 tj.	 przyjęcia	 informacji	 na	
temat	stanu	dróg	wojewódzkich	
i	powiatowych	na	terenie	Gminy.	
W	 pierwszej	 kolejności	 Pani	
Kierownik	 Rejonu	 Dróg	Woje-
wódzkich	w	Poddębicach	Pani	
Agnieszka	 Jońca	przedstawiła	
informacje	na	temat	stanu	dróg	
wojewódzkich.	Następnie	Staro-
sta	Powiatu	Pabianickiego	Pan	
Krzysztof	 Habura	 przedstawił	
informację	dotyczącą	stanu	dróg	

powiatowych	na	terenie	naszej	
gminy.	W	 tym	punkcie	 radnym	
przedstawiono	 informację	 na	
temat	planowanych	zadań	doty-
czących	gospodarki	drogowej	do	
zrealizowania	w	br.	 jak	i	 latach	
następnych	 zarówno	 przez	
Zarząd	Dróg	Wojewódzkich	jak	
i	Powiat	Pabianicki.	W	sprawie	
stanu	dróg	powiatowych	na	tere-
nie	 naszej	 gminy	 radni	 podjęli	
stanowisko,	w	którym	podkreślili	
zły	stan	dróg	powiatowych	zagra-
żający	 bezpieczeństwu	 użyt-
kowników	dróg	oraz	postulowali	
podjęcie	skutecznych	działań	w	
celu	ich	poprawy.	Zwrócili	także	
uwagę	na	najpilniejsze	zadania,	
które	powinny	zostać	wykonane	
w	najbliższym	czasie	tj.	dokoń-
czenie	rozpoczętej	przebudowy	
odcinka	ulicy	Kilińskiego	w	Kazi-
mierzu,	dokończenie	przebudo-
wy	nawierzchni	odcinka	jezdni	w	
Czołczynie,	remonty	chodników	
przy	drogach	powiatowych	bieg-
nących	przez	miejscowości	Kazi-
mierz	i	Lutomiersk,	kontynuacja	
przebudowy	drogi	w	Szydłowie	
i	Jerwonicach,	a	także	ścinanie	

zawyżonych	 poboczy	 w	 celu	
dobrego	 odwodnienia	 drogi,	
koszenie	poboczy,	konserwacja	
rowów	przydrożnych,	przeglądy	
oznakowania	dróg.	Wskazywali	
także	na	wykorzystywanie	prze-
starzałej	 technologii	 naprawy	
dróg.	Naprawiane	w	taki	sposób	
drogi	są	bardzo	nierówne	i	stwa-
rzają	zagrożenie	dla	użytkowni-
ków	ruchu	drogowego.	
	 W	 dalszej	 kolejności	 radni	
podjęli	następujące	uchwały:
-	 	dwie	uchwały	dotyczące	zmian	
budżetowych;

-	 	uchwałę	 w	 sprawie	 zmiany	
uchwały	Nr	VI/33/07	z	dnia	19	
marca	br.	w	sprawie	wysokości	
środków	finansowych	przezna-
czanych	na	pomoc	zdrowotną	
dla	nauczycieli	korzystających	
z	opieki	zdrowotnej	i	określe-
nia	rodzajów	świadczeń	przy-
znanych	w	ramach	tej	pomocy	
oraz	warunków	i	sposobów	ich	
przyznawania;

-	 	uchwałę	 w	 sprawie	 zmiany	
niektórych	 uchwał	 dotyczą-
cych	sprzedaży	nieruchomo-
ści	 stanowiących	 własność	

gminy	Lutomiersk,
-	 	uchwalę	w	sprawie	rozpatrze-
nia	skargi	SENSOR	sp.	z	o.o.	
na	Uchwalę	Nr	XLVIII/342/06	
Rady	 Gminy	 Lutomiersk	 z	
dnia	 28	 września	 2006	 r.	 w	
sprawie	uchwalenia	miejsco-
wego	planu	zagospodarowa-
nia	 przestrzennego	 Gminy	
Lutomiersk.	

	 Tradycyjnie	 ostatnim	 punk-
tem	 sesji	 był	 punkt	 dotyczący	
wolnych	wniosków,	 interpelacji	
i	zapytań	składanych	przez	rad-
nych,	sołtysów	oraz	mieszkań-
ców	gminy.

Program	DNI	LUTOMIERSKA:
25 maja (piątek)	DZIEŃ	SPORTU
-		Powiatowy	Turniej	Gimnazjów	w	Piłce	Nożnej	o	Puchar	Wójta	Gminy	
Lutomiersk

-	Ogłoszenie	wyników	i	wręczenie	nagród
26 maja	(sobota)	VIII	POWIATOWA	MAJÓWKA	STRAŻY	POŻARNYCH	
POWIATU	PABIANICKIEGO
-	Turniej	Seniorów	w	Piłce	Nożnej	 o	Puchar	Przewodniczącego	Rady	
Gminy	Lutomiersk
-		Parada	Jednostek	Straży	Pożarnych	Powiatu	Pabianickiego	na	trasie	Pl.	
Jana	Pawła	II	-	Stadion	KS	„Sokół”

-	Msza	polowa
-	Część	oficjalna	(przemówienia	wręczenie	odznaczeń)
-	Program	artystyczny:
-	Występ	Orkiestry	Dętej	z	Górki	Pabianickiej
-		Przedstawienie	TEATRU	PICCOLO	pt.	„Niebezpieczne	zabawy”	oraz	gry	
i	konkursy	dla	dzieci	i	młodzieży	o	tematyce	pożarniczej

-	Występ	zespołu	folklorystycznego	„SZYCHA”
-	Występ	zespołu	ludowego	„ROMHANY”	-	WĘGRY cd	na	str.	2
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Teresa	i	Jerzy	Struszczyk	-	Ubojnia	Babice,	Babice
Grzegorz	Spławski	-	Przedsiębiorstwo	Robót	Drogowych,	Poddębice
Antoni	Sobczyk,	Stanisław	Kuźniak	-	SO-KU-ROL,	Puczniew
Henryka	Janicka	-	Ludowy	Bank	Spółdzielczy,	Zduńska	Wola
Maciej	Stachlewski	-	Przedsiębiorstwo	MATPOL,	Lutomiersk
Arkadiusz	Bryl	-	Instalatorstwo	Elektryczne,	Kazimierz
Władysław	Lissowski	-	Przedsiębiorstwo	PRODEX,	Łódź
Waldemar	Petera	-	Sklep	Jedynka,	Lutomiersk
Marek	i	Zbigniew	Czołczyńscy	-	Zakład	Przetwórstwa	Mięsnego,	Kazimierz
Teresa	i	Henryk	Grabowscy	-	Zakład	Dziewiarski,	Mirosławice
Andrzej	Bartczyk	-	Przedsiębiorstwo	ANGELO,	Zdziechów	Nowy
Grażyna	Pawłowska	-	Piekarnia,	Lutomiersk
Aneta	Garczyńska	-	PPHU	TARTAK,	Lutomiersk
Andrzej	Cieplucha	-	Zakład	Ceramiczny,	Wrząca
Bożena	i	Romuald	Millerowie	-	Zakład	Meblowy,	Wygoda
Dzieniakowski	Władysław	-	Farma	Drobiu,	Zalew
Marek	Kazimierczak	-	Gospodarstwo	rolne,	Czołczyn
Mirosław	Sobieraj	-	Zakład	Przetwórstwa	Mięsnego,	Bechcice
Henryka	i	Zbigniew	Tomaszewscy	-	Zakład	Ceramiczny,	Lutomiersk

SPONSORZY DNI LUTOMIERSKA 2007

Dni Lutomierska 2007
-	Zabawa	taneczna	z	zespołem	„TOP	DUO”
27 maja (niedziela)
-	Uroczyste	powitanie	
-	Koncert	„ORKIESTRY	DĘTEJ”	GOK	w	Lutomiersku	
-	Pokazy	tańca	nowoczesnego	„HIP-HOP	I	BREAK	DANCE”
-	Występ	„BIG	BANDU”	GOK	Lutomiersk
-	Koncert	zespołu	„PERŁA	I	BRACIA”
-	Koncert	zespołu	„HIT	MACHINE”
-	Pokaz	„TAŃCA	ORIENTALNEGO”	ROMHANY-WĘGRY
-	Koncert	„DRUGA	MARYLA	SHOW”
-	Zabawa	taneczna	z	zespołem	„PARADOX”

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewod-
niczącego Rady Gminy Lutomiersk
I	miejsce	 MKS	Mianów
II	miejsce	 KS	„Sokół”	Lutomiersk
III	miejsce	 „Młodzi	Lutomiersk”

Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Wójta Gminy Lutomiersk
I	miejsce	 Gimnazjum	w	Kwiatkowicach
II	miejsce	 	Gimnazjum	nr	2	w	Konstantyno-

wie	Łódzkim
III	miejsce	 Gimnazjum	w	Dłutowie
IV	miejsce	 Gimnazjum	w	Lutomiersku

cd	ze	str.	1
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W	Wiadomościach	Lutomierskich	
w	numerze	62	w	kwietniu	br.	opub-
likowaliśmy	informację	następującej	
treści:
„Rada	Gminy	Lutomiersk	w	dniu	28	

września	2006	r.	uchwaliła	plan	miej-
scowy	dla	Gminy	Lutomiersk.	Dnia	
3	marca	2007	 r.	Wojewoda	Łódzki	
opublikował	 uchwałę	 w	 Dzienniku	
Urzędowym	Województwa	Łódzkie-
go	nr	 51/1	 i	 51/2	 poz.	 420.	Po	30	
dniach	od	daty	publikacji	t.j.	3	kwiet-
nia	2007	r.	plan	miejscowy	staje	się	
prawomocny.	To	oznacza,	że	w	opar-
ciu	o	zapisy	tego	planu	miejscowego	
można	realizować	inwestycje	(wzno-
sić	budowle),	dzielić	nieruchomości	
na	mniejsze	oraz	zbywać	nierucho-
mości.”	
Informacja	 ta	 nie	 straciła	 nic	 ze	

swej	 aktualności.	 Na	 podstawie	
obowiązującego	prawa	miejscowe-
go,	którym	stał	się	miejscowy	plan	
zagospodarowania	przestrzennego	
Gminy	Lutomiersk	od	03.04.2007	r.	
są	wydawane	wypisy	i	wyrysy	oraz	
zatwierdzane	są	podziały	nierucho-
mości	położonych	na	terenie	gminy.
W	czerwcu	zaczęły	napływać	do	

Urzędu	Gminy	Lutomiersk	od	osób,	
które	złożyły	wnioski	o	pozwolenie	
na	budowę	do	Starosty	Pabianickie-
go	niepokojące	informacje	o	zawie-
szaniu	przez	Starostę	Pabianickie-
go	 prowadzonych	 postępowań	 w	
sprawie	wydania	decyzji	pozwolenie	
na	budowę	do	czasu	 rozstrzygnię-
cia	przez	Wojewódzki	Sąd	Admini-
stracyjny	w	Łodzi	skargi	Wojewody	
Łódzkiego	na	wyżej	przywoływaną	
uchwałę	Rady	Gminy	Lutomiersk	w	
sprawie	 uchwalenia	 miejscowego	
planu	zagospodarowania	przestrzen-
nego	gminy	Lutomiersk.	
Wójt	Gminy	Lutomiersk	 interwe-

niował	w	tej	sprawie	u	Pana	Staro-
sty	Pabianickiego	uważając	zawie-
szanie	postępowań	 i	uwarunkowa-
nie	wydania	decyzji	pozwolenie	na	
budowę	 od	 rozstrzygnięcia	 skargi	
Wojewody	 przez	Wojewódzki	 Sąd	
Administracyjny	za	nieuprawnione.	
Cieszą	ostatnie	informacje	o	zmianie	
stanowiska	w	tej	sprawie	przez	Pana	
Starostę.	Pozwolenia	na	budowę	są	
wydawane	 inwestorom	budującym	
na	 terenie	Naszej	Gminy.	 Inwesty-
cje	budowlane	będą	wreszcie	mogły	
ruszyć.
Informujemy,	że	w	urzędzie	gminy	

oraz	na	stronie	internetowej:
http://www.bip.lutomiersk.akcessnet.
net/index	 są	 do	 pobrania	wnioski,	
za	pomocą	których	można	uzyskać	
wypis	i/lub	wyrys	z	planu	miejscowego.”

Nowa linia autobusowa
Informujemy,	iż	od	26	czerwca	2007	r.	do	odwołania	została	uruchomiona	komunikacja	mikrobuso-

wa	(przewozy	testowe)	na	trasie	Lutomiersk	–	Mianów	przez	następujące	miejscowości:	Kazimierz,	
Zdziechów,	Charbice	Dolne,	Szydłów,	Puczniew,	Jeziorko.
Poniżej	przedstawiamy	rozkład	jazdy	na	w/w	trasie.

Jednocześnie	prosimy	o	przekazywanie	wszelkich	uwag	dotyczących	nowej	linii	autobusowej	np.	
godzin	przyjazdu,	odjazdu	do	Urzędu	Gminy	Lutomiersk	do	Pani	Krystyny	Łuczak,	pok.	nr	12,	tel.	
(043)	6775-011,	lub	(043)	6775-016	wewn.	116.
Uwagi	pozwolą	na	dostosowanie	funkcjonalnia	linii	mikrobusowej	do	potrzeb	mieszkańców	Gminy	

Lutomiersk.

W	 czerwcu	 br.	 zakończono	
„Remont	 nawierzchni	 drogi	 gmin-
nej	372311	Kazimierz	–	Babice	gm.	
Lutomiersk”	na	dł.	2,23	km	prowa-
dzonego	 przez	 Przedsiębiorstwo	
Robót	Drogowych	w	Poddębicach.	
Inwestycja	została	zrealizowana	w	
ramach	 Europejskiego	 Funduszu	
Rozwoju	Regionalnego	 ,Programu	
Operacyjnego	 ZPORR.	 Całkowita	
wartość	projektu	wynosi	463.571,44	
zł,	 dofinansowanie	 z	 EFRR	 sta-
nowi	 kwota	 347.678,58	 zł,	 środki	
budżetu	 państwa	 stanowi	 kwota	
46.357,14	zł	i	środki	gminy	stanowi	
kwota	69.535,72	zł.	Koszty	związane	
z	utrzymaniem	i	eksploatacją	drogi	
ponosić	będzie	Gmina	Lutomiersk.

Przystanek Km Nar. Czas Nar. F F F F F F
1 Lutomiersk	-	rynek 0,0 0,0 0 0 06:50 07:50 08:50 12:50 13:50 14:50
2 Kazimierz	(Klasztor) 1,6 1,6 3 3 06:53 07:53 08:53 12:53 13:53 14:53
3 Kazimierz	(Kilińskiego) 0,9 2,5 2 5 06:55 07:55 08:55 12:55 13:55 14:55
4 Kazimierz(Pl.Kościuszki) 0,7 3,2 2 7 06:57 07:57 08:57 12:57 13:57 14:57
5 Zdziechów	(OSP) 1,6 4,8 3 10 07:00 08:00 09:00 13:00 14:00 15:00
6 Charbice	Dolne 3,1 7,9 3 13 07:03 08:03 09:03 13:03 14:03 15:03
7 Szydłów	-	szkoła 1,8 9,7 3 16 07:06 08:06 09:06 13:06 14:06 15:06
8 Szydłów	-	przychodnia 0,9 10,6 1 17 07:07 08:07 09:07 13:07 14:07 15:07
9 Puczniew 3,3 13,9 3 20 07:10 08:10 09:10 13:10 14:10 15:10
10 Jeziorko 3,0 16,9 3 23 07:13 08:13 09:13 13:13 14:13 15:13
11 Wola	Puczniewska 2,0 18,9 2 25 07:15 08:15 09:15 13:15 14:15 15:15
12 Mianów 1,1 20,0 1 26 07:16 08:16 09:16 13:16 14:16 15:16

Przystanek Km Nar. Czas Nar. F F F F F F
1 Mianów 0,0 0,0 0 0 07:20 08:20 09:20 13:20 14:20 15:20
2 Wola	Puczniewska 1,1 1,1 1 1 07:21 08:21 09:21 13:21 14:21 15:21
3 Jeziorko 2,0 3,1 2 3 07:23 08:23 09:23 13:23 14:23 15:23
4 Puczniew 3,0 6,1 3 6 07:26 08:26 09:26 13:26 14:26 15:26
5 Szydłów	-	przychodnia 3,3 9,4 3 9 07:29 08:29 09:29 13:29 14:29 15:29
6 Szydłów	-	szkoła 0,9 10,3 1 10 07:30 08:30 09:30 13:30 14:30 15:30
7 Charbice	Dolne 1,8 12,1 3 13 07:33 08:33 09:33 13:33 14:33 15:33
8 Zdziechów	(OSP) 3,1 15,2 3 16 07:36 08:36 09:36 13:36 14:36 15:36
9 Kazimierz(Pl.Kościuszki) 1,6 16,8 3 19 07:39 08:39 09:39 13:39 14:39 15:39
10 Kazimierz	(Kilińskiego) 0,7 17,5 2 21 07:41 08:41 09:41 13:41 14:41 15:41
11 Kazimierz	(Klasztor) 0,9 18,4 2 23 07:43 08:43 09:43 13:43 14:43 15:43
12 Lutomiersk	-	rynek 1,6 20,0 3 26 07:46 08:46 09:46 13:46 14:46 15:46

F	-	Kursuje	w	dni	robocze Tramwaje	Podmiejskie:	632-08-13,	633-31-88

TELEFON	WYPADKOWY:	9285
E-mail:	tramwaje@tramwajepodm.lodz.pl

F-kursuje	w	dni	robocze

RUSZYŁY
POZWOLENIA
NA BUDOWĘ

Zakończenie remontu drogi
Kazimierz - Babice
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Dzień Dziecka w GOK’u
Dnia	1	czerwca	2007	r.	w	sali	Gminnego	Ośrodka	Kultury,	jak	co	

roku,	dzieci	ze	Szkoły	Podstawowej	z	Lutomierska,	Kazimierza	i	Szyd-
łowa	świętowały	Dzień	Dziecka.	Aktorzy	 teatru	Arlekin	przedstawi-
li	spektakl	pt.	„Czerwony	kapturek”,	który	był	przyjęty	przez	dzieci	z	
ogromną	radością	i	nagrodzony	wielkimi	brawami.	Wystawiono	dwa	
spektakle,	aby	wszystkie	dzieci	szkół	podstawowych	mogły	obejrzeć	
to	widowisko.	Po	przedstawieniu	dzieci	obdarowane	zostały	słodkimi	
upominkami.

Dzień Matki i Dzień Dziecka
2	czerwca,	w	Bechcicach	odbył	się	rodzinny	piknik.	W	programie	

znalazł	się	koncert	życzeń	dla	Mam,	tańce,	piosenki	i	recytacje	wier-
szy.	Druga	część	programu	to	konkurencje	sportowe:	
-	„sadzenie	ziemniaków”,
-	kozłowanie	piłki	między	przeszkodami,
-	wyścigi	ze	skakanką
-	wyścigi	z	jajkiem,
i	inne	ciekawe	konkurencje.
Za	udział	w	zawodach	sportowych	wszyscy	otrzymali	upominki.	Po	

konkurencjach	sportowych	dzieci	i	młodzież	oraz	goście	zostali	zapro-
szeni	na	poczęstunek	do	suto	zastawionych	stołów.	Dużą	frajdę	spra-
wiła	dzieciom	grupa	judoków	z	Konstantynowa	i	Bechcic.	Jesteśmy	
dumni	z	Mateusza,	Łukasza,	Bartka	Dróżdżów	oraz	Patrycji	Dądziak,	
którzy	od	lat	trenują.	Niektórzy	z	nich	biorą	udział	w	ogólnopolskich	
zawodach	judo	i	osiągają	bardzo	dobre	wyniki.	Przy	muzyce	dzieci	
tańczyły	do	utraty	tchu,	sądzę,	że	ten	dzień	dzieciaki	i	mamy	pamiętać	
będą	długo.
Miłym	gościem	imprezy	była	Przewodnicząca	Komisji	Oświaty,	Zdro-

wia	i	Porządku	Publicznego	-	mgr	Agata	Wiśniewska.

WYMIEŃ DOWÓD OSOBISTY
Z	końcem	roku	2007	r.	wygasa	ważność	książeczkowych	dowodów	

osobistych.	W	związku	z	tym	od	1	stycznia	2008	r.	dowody	osobiste	
wydane	przed	1	stycznia	2001	r.	nie	będą	 już	mogły	być	używane	
przez	obywateli	polskich.	Oznacza	to,	że	posiadacz	takiego	dowodu	
nie	będzie	mógł	posługiwać	się	nim	w	placówkach	służby	zdrowia,	
bankach,	zakładach	ubezpieczeń	społecznych,	kasie	rolniczego	ubez-
pieczenia	społecznego,	urzędach	skarbowych,	u	notariusza	i	na	pocz-
cie	itd.	
Każdy	zatem,	niezależnie	od	wieku,	kto	posługuje	się	obecnie	książ-

kowym	dowodem	osobistym	zobowiązany	jest	do	jego	wymiany	w	roku	
2007.	Ministerstwo	Spraw	Wewnętrznych	i	Administracji	ostrzega,	że	
nie	przewiduje	przedłużenia	ważności	tych	dowodów.	
Termin	oczekiwania	na	wydanie	dowodu	osobistego	wynosi	prze-

ciętnie	od	4	do	6	tygodni.	Uwaga	z	każdym	dniem	kolejka	w	urzędzie	
gminy	wydłuża	się	!!!	W	związku	z	tym	wniosek	o	wydanie	nowego	
dowodu	należy	złożyć	niezwłocznie!	Kolejki,	które	utworzą	się	przy	
końcu	terminu	mogą	doprowadzić	do	tego,	iż	bez	winy	urzędu	termin	
do	złożenia	wniosku	zostanie	wyznaczony	na	rok	2008	kiedy	to	może	
być	zwiększona	opłata	za	wydanie	dowodu	osobistego	a	osoba	zmu-
szona	będzie	posługiwać	się	nieważnym	książeczkowym	dowodem	
osobistym.
Przypominamy,	iż	wniosek	o	wydanie	dowodu	osobistego	należy	

złożyć	osobiście	a	także	osobiście	odebrać	należy	nowy	dowód.	

Odpady wielkogabarytowe
W	dniach	18-21	czerwca	2007	r.	przeprowadzono	bezpłatną	zbiór-

kę	odpadów	wielkogabarytowych	od	właścicieli	prywatnych	posesji	z	
terenu	następujących	miejscowości:	Lutomiersk,	Wrząca,	Kazimierz,	
Mirosławice,	Babice,	Babiczki,	Bechcice,	Floretynów,	Prusinowice,	
Zalew,	Mikołajewice,	Dziektarzew	i	Czołczyn.	Odbierano	zużyty	sprzęt	
AGD	i	RTV,	zużyte	opony,	baterie	i	akumulatory,	jarzeniówki,	świetlów-
ki,	złom	metalowy,	przeterminowane	lekarstwa,	elementy	z	tworzyw	
sztucznych	nie	mieszczące	się	w	pojemnikach	do	segregacji,	zużyte	
meble	i	elementy	stolarki.
Zbiórce	nie	podlegały	odpady	z	warsztatów	rzemieślniczych	/pod-

miotów	gospodarczych/	oraz	gruz,	kamienie	 i	odpady	zawierające	
azbest	np.	eternit.	Odpady	zbierała	firma	„EKO-REGION”.	
W	pozostałych	miejscowościach	gminy	zbiórka	odpadów	wielkoga-

barytowych	zostanie	przeprowadzona	w	pierwszym	tygodniu	paździer-
nika	br.	W	prowadzeniu	przygotowań	do	zbiórki	Urząd	Gminy	wspierali	
sołtysi	wsi,	w	których	przeprowadzona	była	zbiórka	/plakatowanie	i	
roznoszenie	zawiadomień/.
Koszt	odbioru	odpadów	na	terenie	całej	gminy	zamknie	się	sumą	

14.000	zł	i	zostanie	poniesiony	przez	budżet	Gminy	Lutomiersk.

Umowy na odbiór odpadów komunalnych
Właścicielom	posesji,	w	których	nie	ma	pojemnika	do	groma-

dzenia	śmieci,	przypomina	się	o	obowiązku	zastosowania	się	do	
postanowień	„Regulaminu	utrzymania	czystości	i	porządku	na	tere-
nie	gminy	Lutomiersk”	i	o	podpisanie	umowy	na	odbiór	odpadów	
komunalnych.	Urząd	Gminy	Lutomiersk	jest	w	posiadaniu	ewidencji	
osób	posiadających	umowy	na	wywóz	nieczystości	komunalnych.	
Brak	zastosowania	się	do	w/w	regulaminu	może	skutkować	karą,	
której	zastosowanie	przewiduje	ustawa	z	dnia	13	września	1996	r.	o	
utrzymaniu	czystości	i	porządku	w	gminach.

Selektywna zbiórka
Zwracamy	uwagę	na	konieczność	przestrzegania	elementarnych	

zasad	korzystania	z	„wysepek	ekologicznych”	
Jeżeli	 pojemnik	 jest	 przeznaczony	do	 zbiórki	 szkła	 lub	 plastiku	

a	znajdują	się	tam	inne	śmieci	to	nie	jest	to	selektywna	zbiórka.	
Osoby	pozostawiające	inne	śmieci	koło	pojemników	z	selektywną	

zbiórką	powinny	się	wstydzić	swojego	postępowania!	Dzieła	dopełniają	
psy	i	wiatr	–	jest	brzydko,	brudno	i	pojawia	się	fetor.	Takie	postępowanie	
to	porządkowanie	własnego	obejścia	na	koszt	ogółu	mieszkańców.	

lp. Nazwa	odpadu Wyszczególnienie Miara Ilość

1. elementy	metalowe złom kg 127

2. odpadywielkogabarytowe

wersalki/tapczany/łóżka szt. 43
fotele szt. 26

elementy	stolarki szt. 70
inne m3 20

3. przeterminowanelekarstwa lekarstwa kg 2

4. baterie	i	akumulatory
baterie kg 25

akumulatory szt. 17

5.
zużyte	urządzenia
elektryczne
i	elektroniczne

telewizory szt. 26
radia szt. 19
lodówki szt. 31
pralki szt. 9
inne m3 20

6. odpady	nadające	siędo	kompostowania
trawa m3 0
gałęzie m3 0

7. zużyte	opony
duże szt. 59
małe szt. 86

Ogółem	zebrano 24,74	ton

Rezultaty	przeprowadzonej	zbiórki:
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Z YCIA SZK

Dnia	17	czerwca	2007r.	Niepubliczne	Przedszkole	SS.	Urszulanek	
wraz	z	rodzicami	wychowanków,	zorganizowało	festyn	rodzinny.	Odbył	
się	on	na	terenie	Salezjańskiego	Ośrodka	Młodzieżowego	„Don	Bosco”	
w	Lutomiersku.
Festyn	rozpoczął	się	pokazem	tańców	dzieci	z	naszego	przedszkola	

pod	kierunkiem	p.	rytmiczki	Igi	Napory-Gułaj	oraz	p.	instruktora	Miro-
sława	Bednarkiewicza.
W	programie	było	również	wiele	innych	atrakcji:	pokaz	psów	poli-

cyjnych	Komendy	Powiatowej		w	Pabianicach,	pokaz	działania	służb	
medycznych	z	Łodzi,	występ	grupy	tanecznej	„Crazy	Boys”,	zespół	
muzyczny	z	Liceum	Muzycznego	Księży	Salezjanów.	W	czasie	festynu	
było	wiele	zabaw	integracyjnych	i	konkursów,	które	przygotował	i	pro-
wadził	p.Jerzy	Czapliński	z	teatru	„Atma”	w	Łodzi.	Wielką	atrakcją	dla	
dzieci	była	dmuchana	zjeżdżalnia,	quady,	samochodziki,	motorynki.	
Wielkim	powodzeniem	zarówno	wśród	dzieci	jak	i	dorosłych	cieszyła	
się	trampolina	–	własnośc	Państwa	Agaty	i	Andrzeja	Wójcikiewiczów.	
Cały	dochód	z	trampoliny	został	przeznaczony	na	potrzeby	przedszko-
la.	Serdecznie	dziękujemy.	Gości	bawił	zespół	muzyczny	„Matronex”.	
Główną	atrakcją	naszego	festynu	była	loteria	fantowa,	w	której	wszyst-

kie	losy	wygrywały.	Fanty	cieszyły	się	ogromnym	powodzeniem,	kolej-
ka	do	losów	trwała	do	około	godz.	20.	Po	godz.	20.00	zostały	rozloso-
wane	nagrody	główne:	aparat	cyfrowy	ufundowany	przez	Wójta	Gminy	
Lutomiersk	p.	Tadeusza	Borkowskiego,	rower,	materace	dmuchane	
ufundowane	przez	p.	Dominika	Sujeckiego,	odtwarzacz	DVD	ufundo-
wany	przez	rodziców	naszych	przedszkolaków,	odtwarzacz	Mp3	przez	
p.	Jacka	Wasilewskiego,	karnety	do	solarium	i	gabinetu	kosmetyczne-
go	przez	p.	Marzenę	Swarzyńską,	kupony	na	pizzę	–	Pizzeria	Capella.	
Serdecznie	dziękujemy	wszystkim	sponsorom	nagród	głównych,	dar-
czyńcom	fantów	oraz	tym,	którzy	wsparli	nasz	festyn	finansowo.	W	
trakcie	festynu	zostały	zlicytowane	kozy,	które	ofiarowali:	p.	Sobczak	z	
Magdalenowa	i	Państwo	Agnieszka	i	Piotr	Skalscy.	Uczestnicy	imprezy	
chętnie	korzystali	z	przygotowanych	ogródków	gastronomicznych.
Serdecznie	dziękujemy	wszystkim	rodzicom	naszych	przedszkola-

ków	za	pomoc	w	przygotowaniu	i	społeczną	pracę	na	rzecz	przed-
szkola.
Wyrażamy	ogromną	wdzięczność	księdzu	Dyrektorowi	Salezjań-

skiego	Ośrodka	Młodzieżowego	Markowi	Dzięgielewskiemu	za	ciepłe	
przyjęcie	nas	oraz	całej	wspólnocie	Salezjańskiej.
Całkowity	dochód	z	festynu	został	przeznaczony	na	modernizację	

placu	zabaw.
Dyrekcja i Personel Przedszkola w Kazimierzu.

ABSOLWENCI 2006/2007
Gimnazjum w Lutomiersku
Najpierw	kilka	słów	na	temat	egzaminów.	Wypadły	całkiem	nieźle:

-	 	Egzamin	z	przedmiotów	humanistycznych	-	średnia	krajowa	–	31,48	
pkt.;	średnia	w	Gimnazjum	w	Lutomiersku	–	31,	13	pkt.	Najlepsi	
w	części	humanistycznej:	Adam	Adrianowski,	Milena	Zakrzewska,	
Krzysztof	Cyrulski,	Tomasz	Adrianowski,	Aneta	Matuszczak.	

-	 	Egzamin	z	przedmiotów	matematyczno-przyrodniczych	–	średnia	
krajowa	–	25,31	pkt,	średnia	naszego	gimnazjum	–	25,16.	Najlepsi	
w	części	matematyczno-przyrodniczej:	Tomasz	Adrianowski,	Dawid	
Zenka,	Adam	Adrianowski,	Bartosz	Pilarski,	Adam	Kroll.	
Warto	podkreślić,	że	wyniki	tegorocznego	egzaminu	są	najlepsze	w	

historii	naszej	szkoły.	Na	fakt	ten	z	pewnością	złożyło	się	wiele	czynni-
ków,	jednak	najważniejszy	z	nich	to	sami	uczniowie,	którzy	przez	trzy	
lata	tworzyli	niezwykle	interesujący	zespół.	Są	to	dzieci	inteligentne,	
uzdolnione	artystycznie,	sportowo,	pasjonaci	w	różnych	dziedzinach	
wiedzy.	Przypomnijmy,	Adam	Adrianowski	–	laureat	konkursu	histo-
rycznego,	Tomasz	Adrianowski	–	 laureat	konkursu	geograficznego.	
Wielu	uczniów	uzyskiwało	wysokie	lokaty	w	konkursach	informatycz-
nych,	artystycznych	i	w	zawodach	sportowych,	o	czym	informowaliśmy	
na	bieżąco.	Tak	oto	nasi	uczniowie	udowodnili	fałszywość	powiedzenia	
„obyś	cudze	dzieci	uczył”,	gdyż	dla	nauczycieli	praca	z	tymi	dziećmi	
była	przyjemnością.

Żegnaj Szkoło!
Czekaliśmy,	czekaliśmy...	i	się	doczekaliśmy.	Uczniowie	Szkoły	Pod-

stawowej	im.	Orła	Białego	w	Lutomiersku	z	wielką	radością	przyjęli	
fakt	nadejścia	wakacji.	Myślę,	że	nauczyciele	też	mogą	się	przyznać,	
iż	cieszą	się	równie	mocno	z	zasłużonego	odpoczynku.	Po	ciężkiej,	
całorocznej	pracy	nadszedł	czas	na	odebranie	świadectw,	a	dla	sporej	
gromadki	uczniów	także	nagród.	Niektórzy	byli	tak	obładowani	nagro-
dami	za	wyniki	w	nauce	i	pracę	na	rzecz	szkoły,	że	ciężko	im	było	się	
zabrać	do	domu.	Jak	zwykle	stół	uginał	się	od	książek	i	maskotek,	a	
oficjalne	zakończenie	trwało	dość	długo.	Nikt	jednak	nie	narzekał,	bo	
miło	jest	tak	przemaszerować	przed	kolegami	i	rodzicami,	z	dumą	nio-
sąc	świadectwo	z	biało	–	czerwonym	paskiem	i	kolorową	książkę.	
To	był	piękny	i	szczęśliwy	dzień!	Jedynym	smutniejszym	akcentem	

jest	 fakt	odejścia	szóstoklasistów.	Uczniom	tym	i	 ich	nauczycielom	
zawdzięczamy	wysokie	wyniki	na	sprawdzianie	zewnętrznym.	Swoich	
pedagogów	i	młodszych	kolegów	absolwenci	pożegnali	ciekawym	pro-
gramem	artystycznym.	Wszyscy	pracownicy	szkoły	w	dowód	uznania	
otrzymali	pamiątkowe,	niepowtarzalne	„medale	zasługi”.	
Bojowym	zadaniem	dla	uczniów	na	wakacje	jest	beztroski	wypoczy-

nek,	świetna	zabawa,	nowe,	ciekawe	znajomości	i	mnóstwo	radości!	
To	są	priorytety,	ale	nikt	też	nie	może	zapomnieć	o	dbałości	o	włas-
ne	BEZPIECZEŃSTWO.	Wszyscy	muszą	się	odliczyć	cali	i	zdrowi	po	
wakacjach.	Dobrze	by	było	wrócić	bez	żadnych	obciążeń:	biały	gips	na	
opalonej	nodze	wcale	nie	wygląda	atrakcyjnie	i...twarzowo!	Do	zoba-
czenia	we	wrześniu!																																										Dorota Lisiecka - Gara

Festyn rodzinny
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ZAKOŃCZENIE ROKU
KLAS TRZECICH Gimnazjum
21	czerwca	br.	odbyła	się	uroczystość	zakończenia	roku	klas	trze-

cich.	O	 godz.	 15.00	 uczniowie,	 rodzice,	 nauczyciele	 i	 zaproszeni	
goście,	a	wśród	nich	Przewodniczący	Komisji	Oświaty	w	Zarządzie	
Powiatu	Pabianickiego	–	p.	Tadeusz	Rosiak	i	Wójt	Gminy	–	p.	Tadeusz	
Borkowski,	spotkali	się	na	mszy	św.	w	Kościele	Parafialnym	w	Luto-
miersku.	Mszę	koncelebrowali	Proboszcz	Parafii	p.w.	Matki	Boskiej	
Szkaplerznej	ks.	Marek	Kowalski	i	ks.	kan.	Franciszek	Jaciubek.	Opra-
wę	muzyczną	przygotowali	uczniowie	Salezjańskiego	Liceum	Muzycz-
nego	i	chór	gimnazjum.	
O	godz.	16.00	w	sali	gimnastycznej	Gimnazjum	odbyło	się	uroczy-

ste	rozdanie	świadectw,	nagród,	dyplomów	i	listów	gratulacyjnych	dla	
rodziców.	Pan	Wójt	ufundował	nagrody	dla	najlepszych	absolwentów.	
Najlepszymi	absolwentami	Gimnazjum	im.	Leszka	Czarnego	w	Luto-
miersku	są	Adam	Adrianowski	i	Tomasz	Adrianowski.	Serdeczne	gra-
tulacje	dla	rodziców!	Szczególnie	ważnym	wydarzeniem	dla	absolwen-
tów	było	przekazanie	sztandaru	szkoły	młodszemu	rocznikowi.	
Po	części	oficjalnej	–	część	artystyczna.	Po	raz	pierwszy	w	histo-

rii	szkoły	odbyła	się	uroczysta	gala	rozdania	nagród	dla	nauczycieli	
„Leszki	2007”.	Uczniowie	przyznawali	nauczycielom	nagrody	w	kate-
goriach	różnorodnych.	Impreza	dostarczyła	wszystkim	wiele	wesoło-
ści,	ale	chyba	także	wzruszeń;	po	uroczystości	laureaci	wraz	z	jury	
(wszyscy	absolwenci)	zrobili	sobie	pamiątkowe	zdjęcie.
A	potem	dyskoteka	i	pożegnanie.	Dobrze	nam	było	razem	przez	te	

trzy	lata.

•	 	W	czytelni	szkolnej	powstało	Internetowe	Centrum	Informacji	Multi-
medialnej,	zakupiono	biurka	i	fotele.	Oczekujemy	po	wakacjach	na	
kolejne	komputery	do	CIM.

•	 	Utworzono	nową	pracownię	informatyczną	(10	stanowisk	dla	ucz-
niów,	drukarka,	skaner,	laptop,	projektor),	zakupiono	biurka,	fotele	i	
szafki	pomocnicze.

•	 	Zorganizowano	w	pokoju	nauczycielskim	stanowisko	komputerowe	
dla	nauczycieli	z	dostępem	do	Internetu.

•	 	Wzbogacono	księgozbiór	biblioteczny	–	lektury,	literatura	dla	mło-
dzieży	oraz	metodyczna	dla	nauczycieli.

•	 	Zakupiono	meble	do	dwóch	sal,	stoliki	i	krzesełka	do	jednej	sali,	
regały	biblioteczne	dostosowane	dla	młodszych	dzieci,	pozyskano	
od	sponsora	stoliki	i	krzesła	do	jednej	sali.

•	 Pokryto	dach	blachą	na	starej	części	szkoły.	
•	 	Pomalowano	cztery	sale	lekcyjne,	w	tym	jedna	sala	została	poma-

lowana	przez	rodziców,	zakupiono	wykładzinę	do	dwóch	sal.
•	 Zorganizowano	stanowisko	komputerowe	dla	uczniów	w	świetlicy.	
•	 	Dokonano	czterech	przeglądów	szkoły,	w	tym	jeden	„monitoring	

wizyjny”	z	udziałem	organu	nadzoru	pedagogicznego.
•	 	Uczniowie	uzyskali	 III	miejsce	w	powiatowym	konkursie	Bezpie-

czeństwa	Ruchu	Drogowego	w	Pabianicach	oraz	I,	II	i	III	miejsce	w	
Gminnym	Turnieju	Wiedzy	Pożarniczej	i	VI	miejsce	w	powiecie.

•	 	Na	terenie	szkoły	dla	uczniów	klas	IV	przeprowadzono	po	raz	pierw-
szy	sprawdzian	praktyczny	na	kartę	rowerową	(ćwiczenia	praktycz-
ne	jazdy	rowerem	odbywały	się	w	trakcie	zajęć	wychowania	fizycz-
nego).

•	 	Opracowano	plan	ewakuacji	szkoły.
•	 	Ułożono	plan	nauczania	odpowiadający	wymogom	bezpieczeństwa	

i	higieny	pracy	(stoliki	i	krzesła	dostosowano	do	wzrostu	uczniów).
•	 	Uaktualniono	statut	o	nowe	przepisy	dotyczące	bezpieczeństwa	

uczniów	podczas	zajęć	edukacyjnych,	wychowawczych		i	opiekuń-
czych.

•	 	Powołano	koordynatora	do	spraw	bezpieczeństwa	i	przydzielono	
mu	zakres	zadań.

•	 	Przeszkolono	wszystkich	nauczycieli	i	pracowników	w	zakresie	bez-
pieczeństwa	i	higieny	pracy.

•	 	Szkoła	uzyskała	wyróżnienie	w	ogólnopolskim	projekcie	edukacyj-
nym	„Dzień	w	kraju	Mieszka	I”	organizowanym	w	ramach	małych	
grantów	pod	patronatem	Centrum	Edukacji	Obywatelskiej	z	siedzi-
bą	w	Warszawie,	w		nagrodę	otrzymała	kolejny	grant,	który	wyko-
rzystano	do	realizacji	projektu	„Dzieciństwo	babć,	dziadków	i	rodzi-
ców”.

•	 	W	 ramach	 realizacji	 projektu	 stworzono	 wystawy	 dawnej	 izby		
mieszkalnej	i	szkolnej	oraz	kąciki	haftu	i	wycinanek.	Wystawy	zwie-
dzili	uczniowie	sąsiednich	szkół	z	nauczycielami.	Na	terenie	szko-
ły	odbyły	się	spotkania	z	dyrektorem	Muzeum	Archeologicznego	
i	Etnograficznego	w	Łodzi	oraz	z	etnografem	z	Muzeum	Miasta	
Pabianic.

•	 	Prowadzono	zajęcia	dodatkowe	(nieodpłatne):	koła	przedmiotowe	i	
zainteresowań	oraz	klub	europejski.	Oferta	i	organizacja	tych	zajęć	
była	uzależniona	od	chęci	i	deklaracji	uczestnictwa	w	nich	uczniów	
i	zgody	rodziców.	Oprócz	tego	uczniowie	dwóch		klas	młodszych	i	
dwóch	klas	starszych	korzystali	z	zajęć	płatnych	na	pływalni	w	Alek-
sandrowie	Łódzkim	(koszty	przewozu	pokrywał	organ	prowadzący).	
Na	terenie	szkoły	odbywały	się	również	płatne	zajęcia	z	rytmiki	dla	
klas	młodszych.

•	 	Zorganizowano	akcje:	ekologiczne	„Sprzątanie	świata”,	charytatyw-
ne	„Wigilijne	dzieło	pomocy	dzieciom”,	„Wielka	Orkiestra	Świątecz-
nej	Pomocy”,	jasełka	w	Kościele	Parafialnym	w	Lutomiersku	oraz	
liczne	wyjazdy	do	kin,	teatrów,	planetarium,	na	wystawy	do	muze-
um,	wycieczki	oraz	Zielone	szkoły.	

•	 	Dbano	o	obrzędowość	i	tradycje	szkoły	–	odchodzono	I	rocznicę	
nadania	szkole	imienia	Orła	Białego.

•	 	Zespół	wokalny	„Orliki”	brał	udział	w	konferencji	zorganizowanej	
przez	Kuratorium	w	Łodzi	pt.	„W	trosce	o	patriotyzm	przyszłości”,	
szkoła	 prezentowała	 swoje	 dokonania	w	 zakresie	wychowania	
patriotycznego	–	wystawiono	ekspozycję,	która	cieszyła	się	dużym	
zainteresowaniem.

SP im. Orła Białego z Lutomierska
w roku szkolnym 2006/2007
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Najciekawsza miejsca
w województwie

Dnia	13	czerwca	br.	uczniowie	klasy	0-III	ze	Szkoły	Podstawowej	
w	Kazimierzu	pod	opieką	A.	Wiśniewskiej.	M.	Głodny	i	J.	Jasińskiej	
udali	się	na	drugą	z	cyklu	,,Poznajemy	najciekawsze	miejsca	naszego	
województwa’’	wycieczkę.	Na	początku	dzieci	odwiedziły	lotnisko	im.	
W.	Reymonta	w	Łodzi.	Poznały	jego	funkcje	i	znaczenie	dla	regionu.	
Przy	pamiątkowej	płycie	oddały	hołd	wielkiemu	Polakowi	–	Janowi	
Pawłowi	II.	13	czerwca	minęła	20	rocznica	wizyty	Ojca	Świętego	w	
Łodzi.	Dalsza	część	upalnego	dnia	upłynęła	na	spacerach	po	najwięk-
szym	lesie	w	aglomeracji	miejskiej	–	Łagiewnikach.	Dzieci	zwiedziły	
też	klasztor	w	Łagiewnikach.	Usłyszały	wiele	interesujących	opowieści	
składających	się	na	historię	klasztoru.	Następnie	uczniowie	podziwiali	
wyżłobienia	powstałe	w	wyniku	działania	lodowca.	Spacerowali	,,Paro-
wem	Janinowskim’’	w	Krajobrazowym	Parku	Wzniesień	Łódzkich.	Po	
południu	uczniowie	odwiedzili	Park	Jurajski	w	Kołacinku.	Podziwiali	
tan	naturalnej	wielkości	postacie	dinozaurów	wkomponowane	w	pięk-
nie	ukształtowany	teren.	Muzeum	skamieniałości	przeniosło	uczniów	
kilkanaście	milionów	lat	wstecz.	Przybliżyło	wiele	zjawisk	i	pozwoliło	
zapoznać	się	z	fauną	i	 florą	prehistorycznych	czasów.	Oprócz	wie-
dzy	wycieczka	dostarczyła	uczniom	dużo	radości.	Dzieci	bawiły	się	w	
poszukiwaczy	złota	i	z	zapałem	przesiewały	piasek.	Grały	w	tereno-
wą	grę	olbrzymich	rozmiarów	kostką.	Uczniowie	wycieczkę	zakończyli	
zabawami	w	,,Parku	Jordanowskim’’.	Zadowoleni	i	wypoczci	wrócili	do	
domów.

•	 	Redagowano	gazetkę	 szkolną	 „Lutomierski	 Informator	Szkolny	
(LIS	–	ek)”.

•	 	Współpracowano	z	redakcją	lokalnej	gazety,	gdzie	systematycznie	
zamieszczano	artykuły	z	działalności	szkoły.

•	 	Uczniowie	klas	IVa	,	Va	,	VIa		uczestniczyli	w	ogólnopolskiej	akcji	
„Uczniowie	z	klasą”,	zdobyli	tytuł	„Ucznia	z	klasą”	i	otrzymali	dyplo-
my.

•	 	Zorganizowano	uroczystość	środowiskową	w	Domu	Kultury	w	Luto-
miersku	z	okazji	Święta	Niepodległości	z	udziałem	władz	lokalnych	
i	zaproszonych	gości.

•	 Uaktualniono	folder	oraz	wydano	przewodnik	po	wystawie.
•	 	Prowadzono	i	systematycznie	aktualizowano	szkolną	stronę	inter-

netową	oraz	kroniki	szkoły,	Samorządu	Uczniowskiego	i	świetlicy.
•	 	Uaktualniono	statut	o	nowe	przepisy	dotyczące	Rady	Rodziców	

i	inne.
•	 	Zdecydowana	większość	 rodziców	uczestniczyła	w	 zebraniach	

i	konsultacjach.	We	wszystkich	klasach	młodszych	 	 i	 starszych	
odbywały	się	 lekcje	otwarte	bądź	uroczystości	z	udziałem	rodzi-
ców.

Uczniowie z Gminy Lutomiersk
z wizytą na Węgrzech

W	dniach	4	–	8	czerwca	2007r.	uczniowie	z	terenu	naszej	gminy	pod	
opieką	B.	Zielińskiej,	K.	Wdówki	i	A.	Wiśniewskiej	odbyli	wycieczkę	na	
Węgry.	Dzięki	współpracy,	jaka	nawiązana	została	miedzy	Gminą	Luto-
miersk,	a	Gminą	Romhány	uczniowie	mogli	poznać	ten	piękny	kraj.	Dzieci	
i	opiekunowie	spotkali	się	z	bardzo	miłym	przyjęciem	nie	tylko	przedsta-
wicieli	miasta	i	nauczycieli	ze	szkoły	w	Romhány,	ale	całej	społeczności,	
malowniczego	i	bardzo	cichego	miasteczka.	Uczniowie	mieszkali	w	sali	
gimnastycznej,	znajdującej	się	kilkanaście	metrów	od	położonej	na	wzgó-
rzu	szkoły.	Obok	znajdował	się	kościół	i	cmentarz,	a	poniżej	świetlica	i	
siedziba	władz	miasta.
W	pierwszym	dniu	pobytu	uczniowie	zwiedzili	dwutysięczne	miasto	

Romhány.	Ślady	przyjaźni	Polsko	–	Węgierskiej	dzieci	odnalazły	na	tabli-
cy	upamiętniającej	bohaterskich	Polaków	walczących	o	wolność	Węgier.	
Odwiedzili	szkołę	i	uczestniczyli	wspólnie	z	uczniami	węgierskimi	w	lek-
cjach.
Następnego	dnia	uczestnicy	wycieczki	udali	się	do	Budapesztu.	W	cen-

trum	miasta	podziwiali	postaci	węgierskich	władców,	którzy	przyczynili	się	
do	rozkwitu	kraju,	dowiedzieli	się	wiele	o	czasach,	w	których	sprawowali	
rządy.	Uczniowie	odwodzili	też	Wzgórze	Zamkowe	poznali	wiele	legend	i	
historii	z	nim	związanych.	Starą	część	Budapesztu	z	jego	charakterystycz-
nymi	zabudowaniami,	zabytkami	oraz	budynkiem	najwyższych	władz	pań-
stwowych	dzieci	podziwiały	pływając	statkiem	spacerowym	po	Dunaju.	
Kolejny	dzień	upłynął	uczestnikom	wycieczki	na	zabawach	w	pięknym	

kompleksie	zbudowanym	z	różnych	rodzajów	drewna.	Dzieci	oglądały	tam	
rzeźby	wykonane	przez	ludowych	artystów,	bawiły	się	w	wiosce	indiań-
skiej,	plotły	bransolety	ze	skór,	 jeździły	konno,	podziwiały	egzotyczne	
zwierzęta	w	mini	Zoo,	bawiły	się	w	na	placu	zabaw.
Następnego	dnia	w	Hollökö	dzieci	zwiedziły	wpisaną	do	rejestru	zabyt-

ków	UNESCO	wioskę,	której	wygląd	nie	zmienił	się	od	100	lat.		W	centrum	
wioski	znajduje	się	mały	kościół	i	studnia.	Obecnie	w	domach	funkcjonują	
muzea	np.:	lalek,	które	dzieci	odwiedziły	i	sklepy	z	rękodziełem	ludowym,	
w	których	zakupiły	wiele	oryginalnych	pamiątek.	Uczestnicy	wycieczki	rali	
udział	w	pokazie	strojów	ludowych.	Poznali	charakterystyczne	elementy	
ubioru,	które	nosiły	mieszkanki	wioski.	Po	południu	dzieci	udały	się	do	
Tropikarium–Oceanarium	w	centrum	handlowym,	w	którym	spotkały	róż-
norodne	gatunki	płazów,	gadów,	ptaków	i	ssaków.	Znajdujące	się	tam	
ptaki	fruwały	nad	głowami	spacerujących	uczniów,	a	małpiatki	swobodnie	
skakały	po	drzewach.	Wchodząc	do	specjalnego	tunelu	dzieci	poczuły	się		
jak	na	dnie	oceanu.	Zewsząd	otaczała	ich	woda,	a	ryby	pływały	obok.	
Dzieci	mogły	też	pogłaskać	żółwia	i	dotknąć	pływające	w	odkrytym	base-
nie	płaszczki.	
Ostatniego	dnia	pobytu	chłopcy	wspólnie	z	węgierskimi	kolegami,	two-

rząc	mieszane	drużyny	rozegrali	mecz.	Wieczorem	dzieci	uczestniczyły	w	
dyskotece	zorganizowanej	w	domu	kultury.
Podczas	pobytu	na	Węgrzech	nawiązało	się	między	dziećmi	wiele	przy-

jaźni	i	sympatii.	Uczniowie	każdego	dnia	pobytu	spędzali	ze	sobą	wiele	
czasu,	porozumiewając	się	w	trzech	językach.	
Uczestnicy	wycieczki	dziękują	Panu	Tadeuszowi	Borkowskiemu	-	Wój-

towi	Gminy	Lutomiersk	za	zorganizowanie	wycieczki	i	życzą,	aby	współ-
praca	Gminy	Lutomiersk	i	Romhány	nadal	rozwijała	się.

Gimnazjaliści na Węgrzech - relacja młodzieży
W	dniach	4	-	8	czerwca	2007	roku	grupa	młodzieży	z	naszego	gim-

nazjum	uczestniczyła	w	wycieczce	na	Węgry.	
We	wtorek	braliśmy	udział	w	zajęciach	w	węgierskiej	szkole.	Byliśmy	

na	lekcjach	plastyki,	informatyki,	węgierskiego,	muzyki	i	niemieckiego,	
a	następnie	udaliśmy	się	na	pieszą	wycieczkę	po	gminie	Romhany.	
W	środę	zwiedzaliśmy	stolicę	Węgier	-	Budapeszt.	Widzieliśmy	Plac	
Bohaterów	z	niezliczonymi	posągami	zasłużonych	w	historii	tego	kraju	
ludzi.	Później	udaliśmy	się	na	rejs	po	Dunaju	-	na	pokładzie	statku	zjed-
liśmy	tradycyjne	danie	tego	kraju	-	gołąbki	w	sosie	kwaśnym.	W	czwar-
tek	zwiedzaliśmy	miejscowość	Holoko	,	w	której	było	wiele	starych,	
podobnych	do	siebie	domków.	Odwiedziliśmy	muzeum	lalek	i	urokliwy,	
maleńki	kościół.	Nasza	koleżanka	została	przebrana	w	tradycyjny	strój	
węgierski.	Poza	tym	wdrapaliśmy	się	na	górę,	na	której	znajdował	się	
zamek	obronny,	skąd	Węgrzy	bronili	się	przed	najazdami	Turków.
Zdaliśmy	sobie	sprawę,	że	więcej	łączy	nasze	kraje,	niż	dzieli.	Dowo-

dem	jest	wspólna,	znakomita	zabawa	w	węgierskiej	dyskotece.

SP im. Orła Białego...            cd	ze	str.	6
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Zakończenie roku szkolnego 2006/2007r. w Szkole w Kazimierzu
Dnia	22	czerwca	2007r.	w	Szkole	Podstawowej	w	Kazimierzu	odbyło	się	uroczyste	zakończenie	roku	szkol-

nego.	Dzień	wcześniej	społeczność	uczniowska	wraz	z	nauczycielami	i	rodzicami	uczestniczyła	we	mszy	świę-
tej	w	kościele	w	Kazimierzu.
22	czerwca	2007r.	25	absolwentów	klasy	VI	pożegnało	nauczycieli,	zaproszonych	gości,	kolegów	i	koleżanki.	

Uroczystość	uświetnili	swoim	przybyciem	p.	Tadeusz	Borkowski	-	Wójt	Gminy	Lutomiersk,	ksiądz	Stanisław	
Dwornik	–	Proboszcz	Parafii	Kazimierz	oraz	rodzice	uczniów.	
Szóstoklasiści	po	złożeniu	ślubowania,	przekazali	sztandar	szkoły	uczniom	klasy	V.	Pani	dyrektor	–	Anna	

Skępska	i	wychowawca	klasy	VI	–	Alicja	Knigawka	wręczyły	świadectwa	i	pamiątki	ukończenia		szkoły	absol-
wentom.	Świadectwa		z	wyróżnieniem	oraz	nagrody	książkowe	otrzymali:	K.	Kubik,	M.	Bryl,	P.	Mróz,	P.	Mate-
rowicz,	R.	Hurtado,	P.	Lefik.	
Najlepszym	absolwentem	szkoły	w	Kazimierzu	została	Katarzyna	Kubik,	która	odebrała	nagrodę	Wójta	Gminy	

Lutomiersk	z	rąk	samego	p.	Tadeusza	Borkowskiego.
Uczniom	klas	I-III	dyrektor	p.	Anny	Skępska	wręczyła	świadectwa	za	bardzo	dobre	wyniki	w	nauce	i	wzorowe	

zachowanie.	Uczniowie	klas	IV-V	otrzymali	świadectwa	z	czerwonym	paskiem	oraz	nagrody	książkowe.
W	dalszej	części	pani	dyrektor	wręczyła	dyplomy	i	nagrody	uczniom,	którzy	w	roku	szkolnym	2006/2007	nie	

opuścili	nawet	jednego	dnia	nauki	szkolnej.
Wręczając	dyplomy,	nie	zapomniano	o	uczniach,	którzy	wyróżnili	się	w	pracy	społecznej	na	rzecz	szkoły.	Pani	

dyrektor	złożyła	również	podziękowania	rodzicom,	których	społeczna	praca	i	zaangażowanie	przyczyniły	się	do	
rozwoju	placówki	w	Kazimierzu.

Podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu

Minął	kolejny	rok	nauki	w	Szkole	Podstawowej	w	Kazimierzu.	Uczniowie	udali	się	na	zasłużone	wakacje.	
Wielu	z	nich	ze	świadectwami	z	czerwonym	paskiem,	nagrodami	za	100%	frekwencję,	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.	Chętne	

dzieci	z	klas	I-III	uczęszczały	na	basen,	gdzie	pod	czujnym	okiem	instruktora	doskonaliły	umiejętności	pływa-
ckie.	Dziewczęta	klas	IV	–VI	uczestniczyły		w	zajęciach	koszykówki.	Uczniowie	z	dużym	zaangażowaniem	
brali	udział	w	zbiórkach	zuchowych	i	harcerskich	zorganizowanych	przez	druhów	z		hufca	z	Łodzi.	Drużynowi	
prowadzili	wiele	zabaw	integracyjnych	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	zainteresowań	(muzyczne,	informatyczne,	historyczne,	matematyczne,	przyrodnicze,	plastyczne).	
Uczniowie	nabywali	nowe	doświadczenia,	przydatne	w	późniejszym	życiu	społeczno	–	kulturowym	pełniąc	róż-
norodne	funkcje	w	samorządzie	szkolnym,	pracując	w	sklepiku	szkolnym	i	bibliotece,	tworząc	asystę	kościelną.	
Społeczność	uczniowska	zorganizowała	pod	kierunkiem	opiekunów	PCK	i	Samorządu	Uczniowskiego	wiele	
akcji	charytatywnych.	Z	ogromnym	zapałem	uczniowie	przygotowywali	uroczystości	klasowe	(Dzień	Babci	i	
Dziadka,	Walentynki,	Wigilię	klasową,	Dzień	Matki),	a	także	wpisane	w	tradycję	uroczystości	szkolne	(Wigilia	
szkolna,	Dzień	Samorządności,	Święto	Patrona	Szkoły),	w	których	uczestniczyli	zaproszeni	goście	i	rodzice.	
Owocnie	układała	się	współpraca	placówki	w	Kazimierzu	z	sąsiadującymi	i	zaprzyjaźnionymi	szkołami,	w	któ-

rych	gościli	nasi	uczniowie,	lub	podejmowali	koleżanki	i	kolegów	z	innych	placówek	we	własnej	szkole	(szcze-
gólnie	SP	nr	2	i	5	w	Konstantynowie	Łódzkim).	
Celem	poznania	piękna	polskiego	krajobrazu,	kultury	i	tradycji	organizowano	wycieczki	krajoznawczo	–	tury-

styczne.	Uczniowie	klas	młodszych	poznawali	na	kilku	wycieczkach	najpiękniejsze	miejsca	naszego	wojewódz-
twa,	uczniowie	klas	IV	–	VI	wyjechali	na	,,Zieloną	Szkołę’’	do	Łeby.	Chętni	uczniowie	uczestniczyli	w	piel-
grzymce	do	Niepokalanowa	i	Żelazowej	Woli.	Uczniowie	najlepsi	w	nauce	i	najaktywniejsi	w	pracy	społecznej	
uczestniczyli	w	wycieczce	na	Węgry.
Szkoła	w	Kazimierzu	była	organizatorem	szkolnych	(plastyczny,	literacki,	recytatorski,	historyczny,	sportowy,	

fotograficzny)	i	międzyszkolnych	konkursów,	które	wpisały	się	na	stałe	w	tradycję	naszej	placówki	(m.in.	Moje	
wędrówki	po	Europie.	Państwa	Unii	Europejskiej,	Międzyszkolny	Konkurs	Języka	Angielskiego,	Międzyszkolny	
Turniej	Siatkonogi).	Uczniowie	wyjeżdżali	też	na	różnorodne	konkursy	do	innych	placówek	(min.	Olimpiada	
Sportowa	dla	klas	I-III	Szkół	Podstawowych	w	Konstantynowie,	Konkurs	Przyrodniczy	dla	klas	I-III	w	Konstanty-
nowie).	Jak	co	roku	uczniowie	uczestniczyli	w	Ogólnopolskim	Turnieju	BRD	w	Pabianicach	.
Pełny	rozwój	uczniom	placówki	w	Kazimierzu	ułatwia	wiele	różnorodnych	pomocy	dydaktycznych,	duża	ilość	

sprzętu	RTV,	komputer	w	każdej	klasie,	nowocześnie	wyposażona	pracownia	multimedialna	oraz	sprzęt	do	
uprawiania	różnego	rodzaju	dyscyplin	sportowych.
Współpraca	dyrektora	szkoły	i	nauczycieli	z	Radą	Rodziców,	która	bardzo	chętnie	służy	pomocą,	przyniosła	

wymierne	korzyści.	Wspólnym	dziełem	był	organizowany	corocznie	festyn	szkolny,	,,Szkoła	dzieciom’’	i	bal	
karnawałowy,	z	których	dochód	przeznaczony	został	na	potrzeby	szkoły.	
Prawidłowo	przebiega	współpraca	z	Gminnym	Domem	Kultury	w	Lutomiersku,	który	gościł	dzieci	naszej	

placówki	na	przedstawieniach	i	imprezach	okolicznościowych	i	Poradnią	Psychologiczno	–	Pedagogiczną	w	
Konstantynowie.	
Owocnie	układała	się	współpraca	z	Wójtem	Gminy,	Radą	Gminy	Lutomiersk,	Gminnym	Ośrodkiem	Pomocy	

Społecznej	i	Gminnym	Ośrodkiem	Oświaty	w	Lutomiersku.	Z	fundusz	GOPS	w	Lutomiersku	troje	dzieci	wyje-
chało	na	bezpłatny	wypoczynek	do	Zakopanego.
Dzięki	władzom	gminy	przy	szkole	w	Kazimierzu	otwarto	nowoczesną	siłownie,	z	której	bardzo	chętnie	korzy-

sta	młodzież.	Dzieci	otrzymały	dofinansowanie	do	wycieczek	szkolnych	z	Funduszu	Komisji	Rozwiązywania	
Problemów	Alkoholowych.	
W	szkole	nie	spotyka	się	aktów	przemocy	i	agresji.	Uczniowie	chętnie	uczęszczali	na	zajęcia,	ponieważ	w	

placówce	w	Kazimierzu	panuje	miła	i	przyjazna	atmosfera.
Pogodnych,	słonecznych	i	bezpiecznych	wakacji	obfitujących	w	niezapomniane	przygody	wszystkim	nauczy-

cielom	i	uczniom	szkół	gminy	Lutomiersk	życzy	Dyrektor	i	Grono	Pedagogiczne	Szkoły	Podstawowej	im.	Marii	
Konopnickiej	w	Kazimierzu.

Gimnazjaliści
na Węgrzech

(cd.	-	fotoserwis)
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Dnia	5	czerwca	2007	roku	w	Szkole	Podsta-
wowej	w	Szydłowie	uroczyście	obchodzono	70	
URODZINY	SZKOŁY.	Była	to	znakomita	okazja,	
aby	przypomnieć	Jej	historię.
Najstarsze	nauczanie	dzieci	z	Szydłowa	i	oko-

lic	odbywało	się	przed	wojną	w	dwóch	wynaję-
tych	izbach	u	gospodarzy.	W	1935	roku	zaczęto	
budowę	Szkoły.	 Inicjatorem	 tego	 szczytnego	
przedsięwzięcia	 był	 późniejszy	 Jej	 dyrektor,	
Ukrainiec	z	pochodzenia,	Jan	Reszetyło.
„Szkoło, pamiętasz, jak Cię budowali
Ci, którzy Tobie ofiarowali
swą pracę, serce i poświęcenie,
bo chcieli ziścić wielkie marzenie?
Marzenie o prawdziwej szkole
spełnili w trudzie i mozole,
bo sprawa wcale nie była prosta,
by w szczerym polu szkoła wyrosła.
                       Szkoło?! Pamiętasz?”
Rok	 szkolny	 1936/37	 rozpoczęto	 w	 nowej	

Szkole,	która	otrzymała	Statut	Publicznej	Szko-
ły	Powszechnej	III	stopnia.	Wrzesień	1939	roku	
przerwał	 naukę	 polskim	 dzieciom.	W	 czasie	
okupacji	Szkoła	służyła	niemieckim	uczniom.	Po	
wyzwoleniu	natychmiast	wznowiła	działalność,	
choć	nie	wrócili	już	do	niej	przedwojenni	nauczy-
ciele.
W	 latach	 80-tych	 znacznie	 zwiększył	 się	

obwód	 szkolny,	 a	wraz	 z	nim	 liczba	uczniów.	
Powstała	 inicjatywa	 rozbudowy	 Szkoły.	 Dnia	
7	listopada	 1994	 roku	 oddano	 uroczyście	 do	
użytku	Jej	nową	część.	Warunki	pracy	 i	nauki	
uległy	ogromnej	poprawie.

„Szkoło, pamiętasz, jak dźwigi wjechały
i nową część Ci dobudowały?
Nie tylko urosłaś, lecz też wypiękniałaś.
Nowego kształtu i blasku nabrałaś.
Zadbali o Ciebie Twoi przyjaciele!
Oj, było, było tu pracy wiele!
                     Szkoło?! Pamiętasz?”
Dzień	10	czerwca	1998	roku	przyniósł	kolej-

ne	ważne	wydarzenia	w	 życiu	Szkoły.	Otrzy-
mała	Ona	wtedy	imię	naszego	wielkiego	poety	
-	Adama	Mickiewicza.

„Szkoło, pamiętasz, jak Ci imię dano-
Adama Mickiewicza – tak wybrano,
bo skoro księgi zbłądziły pod strzechy,
dożyłaś, Szkoło, i Ty swej pociechy.
Teraz masz imię, sztandar i hymn.
Oj, co tu się działo w związku z tym!
                    Szkoło?! Pamiętasz?”
Podobizna	patrona	znalazła	się	na	sztandarze	

ufundowanym	przez	Urząd	Gminy,	a	uczniowie	
pierwszy	raz	z	dumą	odśpiewali	Hymn	Szkoły

„Pięknych szkół jest co niemiara-
najpiękniejsza nasza jest.
Szkoła nowa, szkoła stara,
w jednej szkole - szkoły dwie.
Największy polski wieszcz
patronem Szkoły jest.
Pokoleń wielu trud
już poznał szkolny próg.
Pokochasz mury te,
polubisz książki swe,
bo czar swój wielki ma
szydłowska szkoła ta.”
Obecnie	w	naszej	Szkole	wciąż	doskonalona	

jest	baza	techniczna.	Uczniowie	 i	nauczyciele	
mogą	korzystać	ze	sprzętu	audiowizualnego,	
ciekawych	pomocy	naukowych	i	pracowni	kom-

puterowej	 ze	 stałym	 dostępem	 do	 Internetu.	
Można	się	więc	tu	znakomicie	uczyć,	rozwijać	
zainteresowania,	 korzystać	 z	wycieczek,	 zie-
lonych	 szkól	 i	 innych	wyjazdów.	 Szkoła	 ofe-
ruje	 	możliwość	 kształcenia	 dzieciom	niepeł-
nosprawnym	fizycznie	oraz	tym	o	specjalnych	
potrzebach	edukacyjnych	dzięki	zlikwidowaniu	
barier	architektonicznych	i	posiadaniu	wysoko	
wykwalifikowanej	kadry	pedagogicznej.	Dzięki	
życzliwości	władz	gminnych	Szkoła	ciągle	jest	
modernizowana,	a	przez	to	wszyscy	 jesteśmy	
dumni	z	Jej	wyglądu.
Obchody	70-lecia	Szkoły	Podstawowej	 im.	

Adama	Mickiewicza	w	Szydłowie	zgromadziły	
wielu	znakomitych	 i	oczekiwanych	gości.	Były	
więc	władze	powiatowe,	gminne	 i	oświatowe,	
ksiądz	proboszcz,	dyrektorzy	zaprzyjaźnionych	
szkół	 i	 instytucji	współpracujących	ze	Szkołą,	
dawni	 i	emerytowani	nauczyciele	 i	dyrektorzy	
Szkoły,	licznie	przybyli	przyjaciele,	którzy	oka-
zują	naszej	placówce	bezinteresowną	pomoc	i	
życzliwość.	Wśród	gości	nie	mogło	zabraknąć	
tych	dla	Szkoły	najważniejszych,	to	znaczy	ucz-
niów	i	absolwentów.

„A swoich uczniów, pamiętasz, Szkoło?
Przychodzili, odchodzili i tak w koło.
Ten czas tak przecież szybko leci,
że coraz starsze stają się dzieci.
Lecz chociaż progi Twe opuszczają,
zawsze o Tobie pamiętają.
Dzisiaj tu przyszli, starsi i młodsi;
przyjrzyj się Szkoło, poznajesz swych gości?
                       Szkoło?! Pamiętasz?”
Uroczystości	 rozpoczęła	 Msza	 Święta	 w	

Kaplicy	w	Szydłowie,	po	której	nastąpiła	 tzw.	
część	oficjalna,	czyli	powitania,	przemówienia,	
podziękowania.	Jak	przystało	na	urodziny,	były	
życzenia,	kwiaty	i	prezenty.	Dostojna	Jubilatka	
obdarowała	swych	gości	specjalnie	przygotowa-
nym	folderem	i	kwiatkiem.	Zgromadzeni	w	sali	

gimnastycznej	 goście	 obejrzeli	 program	arty-
styczny	w	wykonaniu	uczniów	 (był	 doprawdy	
super),	a	potem	udali	się	na	zwiedzanie	Szkoły.	
Przygotowanych	zostało	bowiem	wiele	cieka-
wych	wystaw,	Szkolna	Izba	Wspomnień	i	Izba	
Regionalna.	Nad	 ich	przygotowaniem	niestru-
dzenie	pracowali	uczniowie,	a	przede	wszyst-
kim,	nauczyciele	i	pracownicy	Szkoły.	Przygo-
towane	ekspozycje	będzie	można	oglądać	do	
października,	 dlatego	 cały	 czas	 zapraszamy	
zainteresowanych.	
Bardzo	ważnym	 elementem	 urodzinowych	

obchodów	były	spotkania	 towarzyskie	 i	poga-
wędki	przy	wspólnym	stole.	Po	południu	wszyst-
kim,	którzy	zechcieli	odwiedzić	naszą	Szkołę	w	
dniu	Jej	święta,	przygrywała	do	tańca	na	boisku	
szkolnym	„żywa	muzyka”,	a	w	powietrzu	unosił	
się	zapach	kaszanki,	kiełbasy,	smalcu,	miodu,	
smażonych	jabłek	i	kiszonych	ogórków.	Muzycy	
pięknie	grali	i	śpiewali,	a	poczęstunek	smakował	
wyśmienicie.
I	tak	Szkoło	Twój byt przecież z życiem ludzi 

się splata przez długie, dobre, mądre, wspólne 
lata.
Szkolnym	 uroczystościom	 przyświecało	

hasło:	Z dumą sięgamy do przeszłości, z radoś-
cią budujemy teraźniejszość, bez lęku patrzymy 
w przyszłość.
Dyrektor	 Szkoły	 Podstawowej	 w	 Szydło-

wie	dziękuje	bardzo	Gronu	Pedagogicznemu,	
Radzie	Rodziców,	uczniom	i	wszystkim	Przyja-
ciołom	Szkoły,	którzy	przyczynili	się	do	tak	zna-
komitego	przygotowania	uroczystości,	ważnej	
nie	tylko	dla	Szkoły,	ale	i	dla	całej	społeczności	
lokalnej.	Dziękujemy	wszystkim,	którzy	przybyli,	
aby	wspólnie	świętować	ten	dzień.
W	tekście	wykorzystano	 fragmenty	wiersza	

„Pytania	do	Jubilatki”,	napisanego	specjalnie	na	
tę	uroczystość.

Ewa Pilarska

70 lat Szkoły Podstawowej w Szydłowie
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Rok	szkolny	2006/07	przyniósł	wiele	wyzwań,	które	dzięki	wspólnej	
pracy	całej	społeczności	szkolnej	dały	wiele	radości	i	satysfakcji.	Do	
naszych	sukcesów	zaliczymy:
-	 	udział	w	 różnych	akcjach:	 „Sprzątanie	Świata”,	 „Góra	Grosza”,	

„Wielka	Orkiestra	Świątecznej	Pomocy”	itp.;
-	 	zorganizowanie	wycieczek:	dwudniowej	po	Mazowszu	Zachodnim,	

jednodniowych	–	do	Łodzi	i	Warszawy;
-	 	wyjazd	na	„	Zieloną	Szkołę”:	Kraków	–	Zakopane	–	Wieliczka;
-	 	branie	udziału	w	wyjazdach	do	kin	i	teatrów;
-	 cotygodniowe	wyjazdy	na	basen;
-	 zorganizowanie	jubileuszu	70-lecia	szkoły;
-	 	bardzo	wysoka	średnia	z		egzaminu	zewnętrznego	–	29,74;
-	 	wysokie	noty	w	konkursach	i	turniejach:	
•	Patrycja	Muras	–	laureatka	eliminacji	wojewódzkich	Ogólnopolskiego	
Konkursu	dla	Dzieci	i	Młodzieży	Szkolnej	W	Polsce	bije	serce	Świata
/N.	Davies/	-	a	czy	Twoje	serce	bije	dla	Polski?	–	przed	nią	dalsza	
droga	i	eliminacje	ogólnopolskie
•	Joanna	Janczak	–	II	miejsce	w	Powiatowym	Czwórboju	Lekkoatle-
tycznym
•	Julita	Szkudlarek	i	Damian	Stasiak	–	IV	miejsce	w	Turnieju	Bezpie-
czeństwa	zorganizowanym	przez	Powiatową	Komendę	Policji	
w	Pabianicach
•	Marlena	Basińska	–	II	miejsce	w	konkursie	katechetycznym	zorgani-
zowanym	przez	Kurię	w	Łodzi;
-	 	mimo	braku	środków	finansowych	prowadzenie	zajęć	pozalekcyj-

nych	przez	nauczycieli;
-	 	opracowanie	i	wdrożenie	programu	wychowania	patriotycznego	
Ta	od	innych	bliższa...
-	 	pozytywna	opinia	o	pracy	szkoły	i	bezpieczeństwie,	jakie	jest	zapew-

niane	uczniom,	przedstawicieli	kuratorium,	policji	tzw.	„trójki”;
-	 	pozyskanie	kolejnych	stopni	awansu	zawodowego	przez	nauczycieli.

„Z ust płyną serdeczne słowa
I te najszczersze nasze życzenia,
Tym, co uczyli nas w różnych klasach,
Niech się spełnią wszystkie marzenia.”
Tymi	słowami	żegnali	się	z	nami	uczniowie	klasy	szóstej.	Były	kwia-

ty,	radość	z	upragnionych	wakacji	i	łzy,	bo	nadszedł	czas	pożegnania:
„Kiedy coś się w życiu zmienia,
Kiedy coś się w życiu kończy
Popatrz, co cię jeszcze łączy
Z miłą budą 
Z zacnym gronem
I z przyjaciół grupą wielką” 
Wspomnienia	przywołały	chwi-

le	mile	spędzone	w	szkole,	wspól-
ne	zabawy,	wycieczki,	„wygłupy”,	
oraz	uświadomiły	wszystkim,	że	
to	już	koniec,	że	coś	się	w	życiu	
zmienia.	
Od	 września	 nasi	 uczniowie	

będą	uczęszczać	do	gimnazjum	
w	 Lutomiersku	 –	 do	 widzenia	
przyjaciele	–	tak	żegnali	ich	kole-
dzy	z	klas	młodszych	życząc	suk-
cesów	w	nauce.
Również	uczniowie	klasy	trzeciej	w	tym	radosnym	dniu	ronili	łezki,	

gdyż	 żegnali	 się	 ze	 swoją	wychowawczynią,	 która	była	 ich	drugą	
mamą	przez	cztery	kolejne	lata	a	teraz,	choć	w	tej	samej	szkole,	to	
wielka	niewiadoma,	inni	nauczyciele,	nowe	przedmioty.	Smutne	chwile	
pożegnań	przeplatane	były	radością	z	otrzymanych	nagród	za	ciężką	
pracę	w	ciągu	roku	szkolnego	i	świadectw	ukończenia	szkoły.	Wszyscy	
uczniowie	zostali	promowani	do	następnej	klasy.	Aneta	Cyrulska	naj-
lepsza	absolwentka	naszej	szkoły	otrzymała	nagrodę	Wójta	Gminy	i	
list	gratulacyjny,	które	przekazali	jej	Skarbnik	Gminy	pani	Ewa	Duszyń-
ska	i	Przewodniczący	Rady	Gminy	pan	Tadeusz	Rychlik.
Dziękujemy	za	ciepłe	słowa	i	wakacyjne	życzenia	przedstawicielom	

Gminy	i	Radzie	Rodziców.	W	S	P	A	N	I	A	Ł	Y	C	H		W	A	K	A	C	J	I

Niebawem nowe zalesienia
Zalesianie	gruntów	rolnych	w	ramach	nowego	PROW	2007-2013	

mają	ruszyć	z	dniem	1	sierpnia	br.	W	ramach	nowego	PROW	będą	
funkcjonowały	dwa	schematy	zalesieniowe.
Pierwszy,	uruchamiany	od	1	sierpnia	br.,		będzie	dotyczył	zalesiania	

gruntów	rolnych.
Drugi,	który	zostanie	uruchomiony	od	przyszłego	roku,	dotyczyć	

ma	zalesiania	gruntów	innych	niż	rolne.	Rolnicy,	którzy	mają	w	pla-
nach	zalesienie	gruntów,	muszą	uzyskać	wypis	z	miejscowego	planu	
zagospodarowania	przestrzennego	dotyczący	działek	ewidencyjnych,	
na	których	są	położone	grunty	przewidziane	do	założenia	upraw	leś-
nych.	Rolnik	przygotowujący	się	do	zalesienia	swoich	gruntów	musi	
też	posiadać	mapę	zalesieniową	sporządzoną	przez	geodetę	(z	zazna-
czonymi	granicami	działek,	które	zamierza	zalesiać).	Ponadto	rolnik	
powinien	z	odpowiednim	wyprzedzeniem	zamówić	w	nadleśnictwie	
sadzonki,	które	będą	mu	potrzebne	wiosną.
Od	1	czerwca	natomiast	rolnicy,	którzy	w	latach	2004-2006	zalesili	

swoje	grunty,	mogą	składać	wnioski	o	przyznanie	premii	zalesieniowej	
i	pielęgnacyjnej.

Choroba	Aujeszkyego	(wścieklizna	rzekoma)	–	jest	zakaźną,	zaraź-
liwą	chorobą	wielu	gatunków	zwierząt.	Człowiek	jest	niewrażliwy	na	
zakażenie.	Czynnikiem	etiologicznym	jest	Ferpeswirus,	bardzo	odpor-
ny	na	działanie	czynników	zewnętrznych.	W	250C	zachowuje	żywot-
ność	przez	długi	czas:	w	moczu	–	14	dni,	w	kale	–	2	dni,	na	ubraniu	
–	1	dzień.	Przy	dezynfekcji	z	użyciem	alkoholu	etylowego	ginie	po	30	
minutach,	natomiast	przy	użyciu	związków	chlorowych	po	10	minu-
tach.
Na	zakażenie	wrażliwe	są	świnie,	bydło,	owce,	psy,	koty,	zwierzęta	

futerkowe.
Pojawienie	się	choroby	w	stadzie	powoduje	ogromne	straty	wyni-

kające	z:	upadków	(szczególnie	oseski),	zaburzeń	w	rozrodzie	(losz-
ki	i	knury),	zahamowania	przyrostów	i	gorszego	wykorzystania	paszy	
(tuczniki).	Dochodzą	do	tego	koszty	zwalczania,	ograniczenia	obro-
tu	świń	na	terenie	kraju	i	za	granicą.	Szczególne	zagrozenie	chorbą	
występuje	na	terenach	o	dużej	koncentracji	świń,	tam	gdzie	prowadzo-
ny	jest	intensywny	chów,	a	zwierzęta	w	stadzie	pochodzą	z	rożnych	
źródeł.

Choroba	Aujeszkyego

NASZE SUKCESY
Szkoła Podstawowa

im. A. Mickiewicza w Szydłowie

SERWIS ROLNICZY

Wakacje czas zacząć
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Pomoc dla Sadowników
Tegoroczne	wiosenne	przymrozki	wyrządziły	szkody	szczególnie	w	

sadach	i	na	plantacjach	owoców.	W	związku	z	tym	na	terenie	Gminy	
trwają	prace	mające	na	celu	szacowania	strat	w	uprawach	rolnych.
Dla	wszystkich	poszkodowanych	gospodarstw,	w	których	wysza-

cowano	straty	–	Agencja	Restrukturyzacji	 i	Modernizacji	Rolnictwa	
będzie	udzielała	pomocy	w	formie	dopłat	do	oprocentowania	kredytów	
przeznaczonych	na	wznowienie	produkcji	w	gospodarstwach	rolnych	
dotkniętych	klęską.
Oprocentowanie	kredytu	dla	kredytobiorcy	-	przy	aktualnie	obowią-

zującej	stopie	redyskonta	-	wynosi	aktualnie	1,69%.

Zdrowe	mogą	zakazić	się	od	świń	chorych,	ozdrowieńców	lub	zaka-
żonych	bezobjawowo,	poprzez	kontakt	bezpośredni.	Zarazek	może	
być	również	przenoszony	przez	ludzi	na	ubraniu,	obuwiu,	przez	muchy,	
na	sprzęcie.	Bardzo	niebezpieczny	jest	fakt	przenoszenia	wirusa	przez	
wiatr	na	odległość	kilkunastu	kilometrów.	Zakażenie	u	innych	gatun-
ków	następuje	po	zjedzeniu	skażonym	wirusem	surowych	podrobów	
wieprzowych.
Objawy	Kliniczne	-		po	okresie	wylęgania	trwającym	do	kilku	tygodni	

występują	objawy	silnego	świądu	w	miejscu	zakażenia,	utrata	apetytu,	
zanik	przeżuwania,	podniecenie,	agresywność,	lizanie	językiem	noz-
drzy,	ślinotok,	pocenie	się	ryczenie,	brak	koordynacji	ruchów,	uderza-
nie	głowa	o	ścianę,	skurcze	mięśniowe,	przyjmowanie	nieprawidłowej	
postawy,	porażenie	kończyn.
Zwierzęta	w	ciągu	1-4	dni	od	wystąpienia	wyraźnych	objawów	cho-

robowych	padają.
W	Polsce	w	2006	r.	rozpoczęto	realizację	pilotażowego	programu	

zwalczania	choroby	Aujeszkyego	u	świń	na	obszarze	województwa	
lubuskiego	(brak	środków	finansowych	spowodował,	że	Polska	nie	
mogła	wprowadzić	dotychczas	w	życie	tego	programu	na	terenie	całe-
go	kraju).
O	podjętych	działaniach	w	realizacji	programy	zwalczania	w.	wym.	

choroby	będziemy	informować	w	następnych	numerach	gazety.

Gminny	Ośrodek	Pomocy	Społecznej	w	Lutomiersku	informuje,	że	
dnia	31	sierpnia	2007	roku	kończy	się	okres	zasiłkowy	wypłaty	świad-
czeń	rodzinnych.
Przyznawanie	świadczeń	rodzinnych	odbywać	się	będzie	na	wnio-

sek	osoby	zainteresowanej.	Szczegółowych	informacji	na	temat	świad-
czeń	rodzinnych	udzielać	będą	pracownicy	Gminnego	Ośrodka	Pomo-
cy	Społecznej	w	Lutomiersku	pod	nr	tel.	(043)	6775-011	wewn.	139.	
	Na	nowy	okres	zasiłkowy	2007/2008	tj.	od	dnia	1	września	2007	

roku	do	dnia	31	sierpnia	2008	roku	nw.	wnioski	należy	pobierać	od	20	
lipca	2007	roku	i	składać	w	Gminnym	Ośrodku	Pomocy	Społecznej	w	
Lutomiersku,	Pl.	Jana	Pawła	II	nr	11.
A)	„	Wniosek	o	ustalenie	prawa	do	zasiłku	rodzinnego	oraz	dodatków	

do	zasiłku	rodzinnego”
B)	Wniosek	o	ustalenie	prawa	do	świadczenia	pielęgnacyjnego
C)	Wniosek	o	ustalenie	prawa	do	zasiłku	pielęgnacyjnego

Świadczenia rodzinne

Agencja	Restrukturyzacji	i	Modernizacji	Rolnictwa	z	dniem	25	czerw-
ca	2007	r.	rozpoczęła	nabór	wniosków	o	przyznanie	renty	strukturalnej	
w	ramach	nowego	Programu	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	2007-2013.	
Wnioski	należy	składać	w	Biurze	Powiatowym	ARiMR	w	Pabianicach	ul.	
Zamkowa	6.
Rentę	strukturalną	będzie	mógł	uzyskać	rolnik	wpisany	do	ewidencji	

producentów	rolnych	(prowadzonej	przez	AriMR),	który	ukończył	55	lat,	
lecz	nie	osiągnął	wieku	emerytalnego	i	nie	ma	ustalonego	prawa	do	eme-
rytury	lub	renty.	Wnioskodawca	powinien	też	prowadzić	gospodarstwo	
rolne	przez	co	najmniej	10	lat	bezpośrednio	poprzedzających	złożenie	
wniosku	o	rentę	strukturalną	i	w	tym	okresie	być	ubezpieczonym	w	KRUS	
przez	co	najmniej	5	lat.	Rolnik	powinien	także	w	dniu	złożenia	wniosku	o	
rentę	strukturalną	podlegać	ubezpieczeniu	emerytalno-rentowemu	i	nie	
zalegać	z	zapłatą	należności	z	tytułu	ubezpieczenia	społecznego	rolni-
ków.
Świadczenie	w	postaci	renty	strukturalnej	przewidziane	jest	dla	rolni-

ków,	którzy	przekażą	gospodarstwa	rolne	o	powierzchni	użytków	rolnych	
co	najmniej:
>	1	ha,	w	przypadku	gospodarstw	położonych	w	województwach:	mało-

polskim,	podkarpackim,	śląskim	i	świętokrzyskim	albo
>	3	ha,	w	przypadku	gospodarstw	położonych	w	pozostałych	woje-

wództwach.
Gospodarstwa	można	przekazać	następcy	lub	zbyć	powiększając	tym	

samym	jedno	lub	kilka	gospodarstw	innych	rolników.	W	przypadku	prze-
kazania	następcy,	musi	nim	być	osoba,	która	wcześniej	nie	prowadziła	

RENTY STRUKTURALNE Komunikat:	Irena	Białecka	zagubiła	legitymację	studencką	
o	numerze	37957	wydaną	przez	Uniwersytet	Kardynała	Stefana	
Wyszyńskiego	w	Warszawie.	Osoba,	która	odnajdzie	zagubio-
ną	legitymację,	proszona	jest	o	kontakt	z	Sekretariatem	Szkoły	
Podstawowej	w	Kazimierzu,	tel.	(043)	6776-026.

Urząd	Gminy	Lutomiersk	informuje,	iż	w	m-cu	listopadzie	br.	zorganizowany	
zostanie	„kurs	chemizacyjny”dla	osób	stosujących	środki	ochrony	roślin	oraz	
nabywających	środki	ochrony	roślin	zaliczane	do	bardzo	toksycznych	i	tok-
sycznych.	Wszystkich	chętnych	prosi	się	o	zgłoszenie	swego	uczestnictwa	do	
Urzędu	Gminy	(pokój	nr	1)	lub	telefonicznie		0-43	677-50-11	w.	113.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W ŁO-
DZI OGŁASZA ROZPOCZĘCIE	 PROCEDURY	
REKRUTACJI	OSÓB	UBIEGAJĄCYCH	SIĘ	O	PRZY-
JĘCIE	DO	SŁUŻBY	W	POLICJI	NA	TERENIE	WOJE-
WÓDZTWA	ŁÓDZKIEGO
Z	DNIEM	19	LISTOPADA	2007	ROKU
SŁUŻBĘ	W	POLICJI	MOŻE	PEŁNIĆ:
•	obywatel	polski	o	nieposzlakowanej	opinii
•	nie	karany	i	korzystający	w	pełni	z	praw	publicznych
•	posiadający	co	najmniej	średnie	wykształcenie
•		posiadający	zdolność	fizyczną	i	psychiczną	do	służby	w	formacjach	
uzbrojonych	podległych	szczególnej	dyscyplinie	służbowej

•		mężczyźni	winni	posiadać	uregulowany	stosunek	do	służby	woj-
skowej

Osoby	zainteresowane	przyjęciem	do	służby	w	Policji	z	dniem	19	
listopada	2007	roku	winny	złożyć	wymagane	dokumenty	osobiście	w	
terminie	od	dnia	18	czerwca	2007	roku	do	dnia	30	września	2007	roku	

Przypominamy	rolnikom,	że	1	-	30	września	2007	r.	to	drugi	ter-
min	składania	wniosków	o	zwrot	podatku	akcyzowego	zawarte-
go	w	cenie	oleju	napędowego	wykorzystywanego	przez	produ-
centów	rolnych.	Do	wnosków	dołączamy	faktury	zakupu	oleju	
napędowego	wystawione	do	31	sierpnia	2007	r.
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działalności	rolniczej.	Powierzchnia	użytków	rolnych	gopodarstwa	następ-
cy	nie	może	być	mniejsza	niż	średnia	powierzchnia	gruntów	rolnych	w	
danym	województwie	lub	w	kraju.
Możliwe	jest	też	uzyskanie	renty	strukturalnej	po	przekazaniu	gruntów	

na	cele	związane	z	ochroną	przyrody	lub	zbycie	z	przeznaczeniem	użyt-
ków	rolnych	do	zalesienia.
Osoba	wnioskująca	o	 rentę	strukturalną	 i	 jej	współmałżonek	mogą	

pozostawić	sobie	łącznie	do	0,50	ha	użytków	rolnych	(wraz	z	siedliskiem)	
i	uprawiać	te	użytki	dla	zaspokajania	wyłącznie	potrzeb	własnych	i	osób	
pozostających	we	wspólnym	gospodarstwie	domowym.
Podstawowa	wysokość	 renty	strukturalnej	wynosi	150%	najniższej	

emerytury.	
Wysokość	świadczenia	zwiększa	się	o	100%	kwoty	najniższej	emerytu-

ry,	jeżeli	wnioskodawca	pozostaje	w	związku	małżeńskim	i	oboje	małżon-
kowie	spełniają	wszystkie	warunki	dla	przyznania	renty	strukturalnej.	Jeśli	
przekazano	gospodarstwo	o	powierzchni	użytków	rolnych	większej	niż	10	
ha	na	rzecz	osoby	w	wieku	poniżej	40	lat,	podstawowa	kwota	renty	struk-
turalnej	zostaje	powiększona	o	15%	najniższej	emerytury.	Świadczenie	
będzie	wypłacane	co	miesiąc,	nie	dłużej	niż	do	osiągnięcia	przez	benefi-
cjenta	65	roku	życia.
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W	tym	roku	po	raz	kolejny	będziemy	gościli	w	Naszej	Gminie	Wędrowny	Festiwal	
Filharmonii	Łódzkiej	„KOLORY	POLSKI”,	którego	jednym	z	współorganizatorów	jest	
Gmina	Lutomiersk.

W	ramach	festiwalu	będą	zorganizowane	w	Lutomiersku	w	Klasztorze	Ojców	Sale-
zjanów	dwa	otwarte	koncerty	(wstęp	wolny)	w	terminie	08.07.2007r.	i		05.08.2007r.

Poniżej	przedstawiamy	programy	obydwu	koncertów	z	omówieniami	autorstwa	
Pani	Magdaleny	Sasin	z	Filharmonii	Łódzkiej.

8 lipca  2007 (niedziela), godz. 17.00
Lutomiersk, klasztor Księży Salezjanów, ul. Kopernika 3

„Fontanny	i	fajerwerki”
Daniel	Prajzner	-	organy
Tomasz	Ślusarczyk	-	trąbka		barokowa
Stanisław		Majerski	-	trąbka		barokowa
Ryszard		Haba	-	oryginalne		kotły		barokowe
W	programie:
Anonymus	(XVII	w.,	Hiszpania)	–	Canciones	de	Clarines
Jan	Pieterszoon	Sweelinck	-	Echo	Fantasia	in	d
Jean	Philippe	Rameau	–	Airs	de	Triomphe
Marc–Antoine	Charpentier	-	Deux	Airs	de	Trompette
Georg	Muffat	-	Toccata	septima	z	Apparatus	musico-organisticus	
Andre		Philidor	-	Marche		de		timballes
Henry	Purcell	-	-	Rondeau		from		Abdelazar
Jeremiah		Clarke	-	The		King’s		March

Festiwal „Kolory Polski”
w Lutomiersku

w	Sekcji	Doboru	Wydziału	Kadr	i	Szkolenia	Komendy	Wojewódzkiej	
Policji	w	Łodzi,	ul.	Lutomierska	108/112	w	pokojach:	Nr	207	B	-	tel.	
042	665	-	30	-	16	Nr	205	B	-	tel.	042	665	-	13	-	65	Nr	208	B	-	tel.	042	
665	-	13	-	69
Dokumenty	będą	przyjmowane	w	poniedziałki,	środy,	czwartki	i	piąt-

ki	w	godz.	10.00	-	14.00	oraz	we	wtorki	w	godz.	13.00	-	17.00	(za	
wyjątkiem	przypadających	w	tych	dniach	świąt	państwowych).
WYMAGANE	DOKUMENTY:
•	podanie	o	przyjęcie	do	służby	w	Policji
•	wypełniony	kwestionariusz	osobowy
•	odręcznie	napisany	życiorys	(forma	opisowa)
•		dokumenty	potwierdzające	posiadane	wykształcenie	i	kwalifikacje	
zawodowe	(kserokopie	-	oryginały	do	wglądu)

•	zaświadczenie	o	niekaralności	(kserokopie	-	oryginały	do	wglądu)
•		odpis	skróconego	aktu	urodzenia	lub	zawarcia	związku	małżeń-
skiego	(kserokopie	-	oryginały	do	wglądu

•	ankietę	bezpieczeństwa	osobowego
•	świadectwa	pracy	lub	służby
Wypełnioną	ankietę	bezpieczeństwa	osobowego	i	świadectwa	pracy	

lub	służby	z	poprzednich	miejsc	pracy	lub	służby,	kandydat	składa	w	
Komendzie	Wojewódzkiej	Policji	w	Łodzi	w	terminie	wyznaczonym	w	
toku	postępowania	kwalifikacyjnego.
Formularz	kwestionariusza	osobowego	i	ankietę	bezpieczeństwa	

można	pobrać	w	Komendzie	Wojewódzkiej	Policji	w	Łodzi	oraz	w	
komendach	miejskich	i	powiatowych	Policji	województwa	łódzkiego.
PREFEROWANI	 BĘDĄ	 KANDYDACI	 DO	 SŁUŻBY	W	 POLICJI	

POSIADAJĄCY:
•		wykształcenie	wyższe	o	specjalności	przydatnej	dla	służby	w	Poli-
cji	w	szczególności:	prawnicze,	administracyjne,	ekonomiczne	i	
informatyczne

•		znajomość	języka	obcego	w	stopniu	dobrym,	potwierdzona	egza-
minem	państwowym

•	prawo	jazdy	kategorii	„C”
•	wzrost	175	cm	dla	mężczyzn,	170	cm	dla	kobiet
INFORMACJE	DOTYCZĄCE	PROCEDURY	KWALIFIKACYJNEJ	

MOŻNA	ZNALEŹĆ:	na	stronie	internetowej	Komendy	Wojewódzkiej	
Policji	w	Łodzi	www.lodzkapoticja.gov.pl	.	Podstawę	prawną	procedury	
kwalifikacyjnej	stanowi	rozporządzenie	Ministra	Spraw	Wewnętrznych	
i	Administracji	z	dnia	23	stycznia	2006	roku	w	sprawie	szczegółowych	
zasad	prowadzenia	postępowania	kwalifikacyjnego	w	stosunku	do	
osób	ubiegających	się	o	przyjęcie	do	służby	w	Policji	(Dz.	U.	Nr	12,	
poz.77).

	Nicolaus	Bruhns	-	Preludium	i	fuga	e-moll	George	Friedrich	Haendel	-	Water	
Music	–	suita	D-dur		
Jerzy	Fryderyk	Hanedel	nie	miał	szczęścia	do	chlebodawców.	By	przebłagać	

króla	Anglii	Jerzego	I,	napisał	cykl	utworów	z	okazji	przejażdżki	władcy	po	Tamizie.	
Udobruchał	tym	monarchę,	a	utwory	przeszły	do	historii	jako	„Muzyka	na	wodzie”.	

Tyle	legenda.	W	rzeczywistości	„Muzyka	na	wodzie”	to	przykład	popularnej	w	
okresie	baroku	muzyki	plenerowej	–	przeznaczonej	do	wykonania	na	wolnym	powie-
trzu.	Ta	i	inne	okolicznościowe	kompozycje	z	XVIII	wieku	zabrzmią	podczas	koncer-
tu	w	klasztorze	w	Lutomiersku.

Tytuł	programu	–	„Fontanny	i	fajerwerki”	–	odzwierciedla	jedną	z	ważniejszych	
cech	sztuki	baroku,	jaką	były	przepych	i	rozmach.	Stąd	ogromna	liczba	dekoracji	
i	ornamentów	na	budynkach,	szokujące	porównania	i	kontrasty	w	literaturze,	róż-
norodność	środków	wyrazu	w	muzyce.	Ludzi	baroku	cechowało	upodobanie	do	
pompatycznych	uroczystości,	do	których	nietrudno	przecież	znaleźć	pretekst.	Kom-
pozytorzy	tego	czasu	pisali	więc	często	fanfary	na	cześć	władcy,	marsze	triumfalne	
oraz...	pogrzebowe.	

Podczas	koncertu	zabrzmią	m.in.	utwory	Jana	Pieterszoona	Swelincka,	Jeana	
Philippe’a	Rameau,	Georga	Muffata,	André	Philidora	oraz	Henry’ego	Purcella.	Nie	
zabraknie	oczywiście	„Muzyki	na	wodzie”	Haendla.	Wystąpi	organista	Daniel	Praj-
zner	oraz	grający	na	barokowych	trąbkach	Stanisław	Majerski	i	Tomasz	Ślusarczyk.	
Oryginalne	kotły	barokowe	przywiezie	Ryszard	Haba.

5 sierpnia 2007 (niedziela), godz. 17.00
Lutomiersk, klasztor Księży Salezjanów, ul. Kopernika 3

„Improwizowane	na	poważnie”
Maciej	Sikała	-	saksofon
Romuald	Erenc	-	gitara
Krzysztof	Ostrowski	–	organy
W	programie	m.in.	utwory	Antonio	Vivaldiego,	Joaquina	Rodrigo,	Ennio	Morrico-

ne,	Macieja	Sikały,	Romualda	Erenca,	Krzysztofa	Ostrowskiego	oraz	improwizacje
Organy	kojarzą	się	na	ogół	z	muzyką	religijną,	gitara	-	z	flamenco,	a	saksofon	

-	z	jazzem.	A	jaki	efekt	daje	połączenie	tych	trzech	instrumentów	podczas	jednego	
koncertu?	Przekonamy	się	o	tym	5	sierpnia	w	Lutomiersku.

Maciej	Sikała,	Romuald	Erenc	i	Krzysztof	Ostrowski	w	programie	„Improwizowa-
ne	na	poważnie”	zagrają	transkrypcje	kompozycji	klasycznych,	utwory	własne	oraz	
improwizacje.

Repertuar	obejmuje	m.in.	utwory	Antonia	Vivaldiego,	Joaquina	Rodrigo	i	Ennio	
Morricone	w	opracowaniach	na	instrumenty	solowe	oraz	duet	i	trio	w	różnych	kon-
figuracjach.	

Improwizacje	tego	niecodziennego	tria	łączą	cechy	trzech,	jakże	odmiennych,	
instrumentów.	Idiomatyczne	brzmienie	saksofonu	Macieja	Sikały	ma	w	sobie	silę	
i	 rozmach,	podporządkowuje	muzyce	całą	przestrzeń	sali	koncertowej.	Dziania	
gitarzysty	są	bardziej	subtelne,	ale	przy	tym	pełne	energii	i	żywego	rytmu.	W	grze	
Romualda	Erenca	można	dosłuchać	się	inspiracji	sztuką	flamenco.	Organista	ope-
ruje	przede	wszystkim	zmianami	harmonii	i	wolumenu	brzmienia,	nadaje	muzyce	
symfonicznego	patosu.

-	W	naszej	muzyce	jest	dużo	sonorystyki	–	podkreśla	Maciej	Sikała.	-	Imrowizacja	
rozwija	się	spontanicznie	na	podstawie	impulsów	brzmieniowych	i	rytmicznych.	

-	Łączymy	klasykę,	jazz	i	muzykę	New	Age	–	wyjaśnia	Romuald	Erenc.	–	Punk-
tem	wyjścia	mogą	być	też	utwory	klasyczne.	Znakomita	inspiracją	jest	na	przykład	
Largo	z	Koncertu	D-dur	na	gitarę	i	basso	continuo	Antonio	Vivaldiego.

Maciej	Sikała	należy	do	ścisłej	czołówki	polskiego	jazzu.	W	tym	roku	obchodzi	
25-lecie	pracy	artystycznej.	Przez	dziesięć	kolejnych	lat	zajmował	pierwsze	miej-
sce	w	ankiecie	czytelników	„Jazz	Forum”	w	kategorii	saksofonu	tenorowego.	Wśród	
40	nagranych	przez	niego	płyt	są	trzy	autorskie:	„Blue	destinations”,	„The	sheep	is	
found”	oraz	„Odnaleziona	owieczka”.	Współpracował	m.in.	z	trębaczami	Lester’em	
Bowie	 i	Kenny	Wheeler’em,	 pianistą	Dolphem	Castelano	 i	wokalistą	Miles’em		
Griffith’em.	Brał	udział	w	trasie	koncertowej	amerykańskiego	saksofonisty	Billy	Har-
pera.	Współpracuje	z	Janem	Ptaszynem	Wróblewskim	i	Henrykiem	Miśkiewiczem.

W	kręgu	zainteresowań	gitarzysty	Romualda	Erenca	znajduje	się	klasyka	i	jazz.	
Koncertuje	jako	solista	i	kameralista	w	kraju	i	za	granicą.	Jest	organizatorem	wielu	
projektów	muzycznych,	m.in.	pełnił	 funkcję	 kierownika	artystycznego	 festiwalu	
„Muzyka	w	dawnym	Sieradzu”	oraz	spotkań	ze	sztuką	„Wiosną	w	Ożarowie”.		Doko-
nał	wielu	aranżacji	i	opracowań	na	gitarę	i	zespoły	kameralne.	

Krzysztof	Ostrowski	jest	cenionym	znawcą	improwizacji	organowej.	Często	wykła-
da	podczas	międzynarodowych	seminariów	związanych	z	tą	sztuką.	Zajmuje	się	też	
tworzeniem	muzyki	filmowej	i	elektronicznej.	Ponadto	prowadzi	bogatą	działalność	
koncertową,	występując	m.in.	w	Szwajcarii,	Austrii,	Belgii,	Holandii,	Szwecji,	Finlan-
dii	i	Włoszech.	Poza	tradycyjnymi	solowymi	koncertami	przedstawia	eksperymenty,	
polegające	na	łączeniu	organów	ze	zjawiskami	światła,	współczesnym	tańcem,	ele-
mentami	aktorskimi	oraz	malarstwem	-	najczęściej	na	bazie	improwizacji.


