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BEZPŁATNY

Dożynki Gminne 2008
	 W	dniu	31	sierpnia	br.	(niedziela)	na	terenie	parku	w	Szydłowie	
odbyły	się	Dożynki	Gminne.	Obchody	dożynkowe	rozpoczął	koro-
wód	dożynkowy,	który	przeszedł	z	OSP	w	Szydłowie	do	parku	w	
Szydłowie.	Korowód	poprowadziła	orkiestra	dęta	działająca	przy	
GOK	‘u	w	Lutomiersku.	W	korowodzie	wzięła	udział	także	dele-
gacja	samorządowa	z	Gminy	Romhany,	oraz	poczty	sztandarowe	
Straży	Pożarnych,	Koła	Gospodyń	Wiejskich	z	wieńcami,	zapro-
szeni	goście,	oddziały	straży	pożarnych	oraz	mieszkańcy	Gminy	
Lutomiersk.	Na	terenie	parku	odbyła	się	msza	święta	polowa	cele-
browana	przez	Proboszcza	Parafii	w	Kazimierzu.	Po	mszy	świętej	
Starostowie	Dożynek	-	Pani	Małgorzata	Włodarczyk	i	Pan	Jaro-
sław	Mrozowski	powitali	wszystkich	zaproszonych	gości	i	rozpo-
częła	się	część	oficjalna,	w	której	wręczono	chleb	Wójtowi	Gminy	
Lutomiersk,	wręczono	wieńce	dożynkowe	a	także	miały	miejsce	
okolicznościowe	przemówienia.

	 Szanowni	rolnicy,	mieszkańcy	i	goście!

	 Chciałbym	gorąco	i	serdecznie	powitać	wszystkich	przyby-
łych	na	Dożynki	Gminne	w	Szydłowie,	święto	dziękczynienia	i	
radości.

	 Dożynki	to	jeden	z	najpiękniejszych	dni	w	roku	dla	każdego	
rolnika	–	to	święto	plonów,	radości	i	odpoczynku	po	ciężkiej	
pracy.	Dzisiejsza	uroczystość	to	nie	tylko	święto	rolników	to	
święto	wszystkich	mieszkańców	Naszej	Gminy.	Jako	gospo-
darz	gminy	pragnę	gorąco	podziękować	rolnikom	za	ich	wielki	
trud	włożony	w	zebranie	tegorocznego	plonu.	

	 Niestety	z	powodu	suszy	trwającej	od	maja	do	końca	lipca	
tegoroczne	zbiory	są	niższe	od	statystycznych.	Gminna	Komisji	
oszacowała	szkody	spowodowane	suszą	oraz	przekazała	spo-
rządzone	protokoły	szkód	do	właściwej	Komisji	Wojewódzkiej.	
Aż	414	gospodarstw	rolnych	z	Gminy	Lutomiersk	wykazało	stra-
ty.	Jest	to	ponad	połowa	gospodarstw	w	Naszej	Gminie.	Łączne	
straty	w	produkcji	rolnej	w	Gminie	Lutomiersk	oszacowano	na	
kwotę	2.955.207	zł.	Tak	poważne	straty	wymagają	prowadzenia	
skoordynowanej	pomocy	dla	rolników	przez	właściwe	instytu-
cje	państwowe	oraz	organizacje	pozarządowe.	

	 Na	trudną	od	wielu	lat	sytuację	polskiego	rolnictwa	składają	
się	czynniki	niezależne	od	rolników	takie	jak	drożejące	środ-
ki	produkcji,	coraz	droższe	paliwa	oraz	niekorzystne	warunki	
atmosferyczne.	Mimo	przeciwności	polski	rolnik	nieustannie	
swoją		pracą	tworzy	podstawy	egzystencji	ludzkiej,	którą	jest	
bezpieczeństwo	żywnościowe.	

	 Obok	zamieszczamy	przemówienie	Wójta	Gminy	Lutomiersk.



Strona � WIADOMOŚCILUTOMIERSKIE

INFORMACYJNY BIULETYN SAMORZĄDOWY

Wrzesień 2008

List osób otrzymujących wieńce dożynkowe
w kolejności wręczania i Koła Gospodyń 

Wiejskich przygotowujące wieniec:
1.	 	Wójt	Gminy	Lutomiersk	Pan	Tadeusz	Borkowski	/KGW	

Charbice	Górne/.
2.	 	Poseł	Andrzej	Biernat	/KGW	Charbice	Dolne/	-	wie-

niec	odebrany	po	uroczystości.
3.	 	Poseł	Stanisław	Olas	/KGW	Prusinowice/	-	wieniec	

odebrany	po	uroczystości.	
4.	 	Burmistrz	Gminy	Romhany	w	Republice	Węgierskiej	

Pan	Terman	Istvan	/Zespół	Ludowy	„Szycha”/.
5.	 	Starosta	Powiatu	Pabianickiego	–	wieniec	odebrał	

członek	Zarządu	Powiatu	Pabianickiego	Pan	Tadeusz	
Rosiak		/KGW	Puczniew/.

6.	 	Komenda	Powiatowa	Policji	w	Pabianicach	–	wieniec	
odebrał	Zastępca	Komendanta	Powiatowego	Policji	w	
Pabianicach	podinsp.	Marek	Wojtczak	/KGW	Babice/.

7.	 	Komenda	Powiatowa	Państwowej	Straży	Pożarnej	w	
Pabianicach	–	wieniec	odebrał	Zastępca	Komendanta	
Powiatowego	Państwowej	Straży	Pożarnej	w	Pabiani-
cach	bryg.	Dariusz	Jach	/KGW	Bechcice	Kolonia/.

8.	 	Wojewódzki	Fundusz	Ochrony	Środowiska	i	Gospo-
darki	Wodnej	 w	 Łodzi	 –	wieniec	 odebrał	 Dyrektor	
Biura	WFOŚiGW	Pan	Tomasz	Łysek	/Zespół	Ludowy	
„Szycha”/.

9.	 	Zarząd	Oddziału	Powiatowego	Zw.	OSP	RP	–	wieniec	
odebrał	Wiceprezes	Z.Odz.P.Zw.	OSP	Pan	Kazimierz	
Manios	/Zespół	Ludowy	„Szycha”/.

10.	 	Duchowni	pełniący	posługę	duszpasterską	w	Gmi-
nie	Lutomiersk	-	wieniec	odebrał	Proboszcz	Parafii	w	
Kazimierzu	-	ksiądz	Andrzej	Chmielecki	/KGW	Kazi-
mierz/.

11.	 	Rada	Gminy	Lutomiersk	–	wieniec	odebrał	Przewod-
niczący	Rady	Gminy	Lutomiersk	Pan	Tadeusz	Rychlik	
/Wola	Puczniewska/.

12.	 	Zarząd	Gminny	PSL	–	wieniec	odebrał	Prezes	Zarzą-
du	Gminnego	PSL	Pan	Jan	Lisiecki	 /KGW	Dziekta-
rzew/.

13.	 	druhowie	OSP	z	terenu	Gminy	Lutomiersk	-	wieniec	
odebrał	Komendant	Gminny	OSP	Pan	Zdzisław	Sro-
mecki	/KGW	Zdziechów/.

14.	 	sołtysi	z	terenu	Gminy	Lutomiersk	–	wieniec	odebrał	
Sołtys	Sołectwa	Wola	Puczniewska	Pan	Marian	Cier-
pikowski	/KGW	Bechcice	Wieś/.

15.	 	Koła	Gospodyń	Wiejskich	z	terenu	Gminy	Lutomiersk	
–	wieniec	odebrała	Przewodnicząca	Gminnej	Rady	
Kół	Gospodyń	Wiejskich	w	Lutomiersku	Pani	Grażyna	
Paczkowska	/KGW	Mirosławice/.

16.	 	Gminny	Ośrodek	Kultury	w	Lutomiersku	–	wieniec	
odebrał	 Dyrektor	 GOK’u	 Pan	 Piotr	 Pączek	 /KGW	
Babiczki/.

	 Wierzę,	że	przed	chwilą	otrzymany	z	rąk	Starostów	dzisiej-
szych	dożynek,	pachnący	wspaniały	bochen	chleba	z	tegorocz-
nej	mąki	będzie	podzielony	sprawiedliwie	i	że	chleba	w	tym	roku	
wystarczy	dla	każdego	w	naszej	gminie	i	naszej	Ojczyźnie.

	 „W	chłopie	żyje	i	odradza	się	naród,	z	niego	czerpie	swą	siłę	
państwo.	On	najwięcej	daje,	najmniej	wymaga.	Bez	niego	nie	
ma	i	nie	może	być	zdrowego	narodu	i	silnego	państwa.”	Tak	o	
rolniczym	stanie	mówił	historyczny	przywódca	ludowców	Win-
centy	Witos.
Instytucje	państwowe	i	samorządowe	winny	wspierać	rolnictwo	
tworząc	podstawy	jego	zrównoważonego	rozwoju.

	 Szanowni	Państwo!

	 Dobre	gospodarowanie	budżetem	gminy,	środki	pomocowe	z	
zewnątrz	pochodzące	z	Unii	Europejskiej,	z	Budżetu	Państwa	i	
innych	źródeł	krajowych	a	przede	wszystkim	organiczna	praca	
wspólnoty	samorządowej	powodują,	że	nasza	Gmina	szybko	
się	zmienia		nadrabiając	zapóźnienie	z	minionych	lat.	Jest	to	
możliwe	dzięki	dobrej	współpracy	z	Radą	Gminy,	sołectwa-
mi,	ochotniczymi	strażami	pożarnymi,	kołami	gospodyń	wiej-
skich	i	innymi	organizacjami	społecznymi.	To	nas	mobilizuje	
do	dalszych	efektywnych	działań.	Razem	współtworzymy	obraz	
naszej	rzeczywistości.	W	gminie	korzystamy	z	dofinansowania	
inwestycji	infrastrukturalnych.	Środki	pomocowe	wykorzystu-
jemy	dla	poprawy	stanu	dróg	gminnych,	poprawy	infrastruktury	
wodociągowej,	przeprowadzenia	remontów	budynków	użytecz-
ności	publicznej.

	 Od	początku	 tej	kadencji	samorządowej	 realizujemy	prio-
rytetowe	zadanie	wyznaczone	przez	Radę	Gminy,	którym	jest	
poprawa	stanu	dróg	w	Gminie.	Tylko	w	tym	roku	na	terenie	
Gminy	Lutomiersk	zostanie	zbudowanych	ponad	10	km	dróg	
o	nawierzchni	asfaltowej.	Zbudowano	lub	zostaną	zbudowane	
do	końca	roku	drogi	asfaltowe	w	następujących	sołectwach:	
Lutomiersk,	Kazimierz,	Bechcice,	Babice,	Charcice	Dolne,	Wola	
Puczniewska,	Wrząca,	Mikołajewice,	Mirosławice,	Malanów	
i	Orzechów.	Ponadto	utwardzamy	kruszywem	drogi,	które	w	
przyszłości	otrzymają	nawierzchnie	asfaltową	oraz	drogi	dojaz-
dowe	do	pól.	Na	ten	cel	Gmina	wyda	w	tym	roku	ponad	3	mln.	
zł.	
Dążymy	do	stworzenia	w	przyszłości	sieci	dróg	gminnych,	które	
pozwolą	na	szybszy	rozwój	Gminy.

	 Drodzy	uczestnicy	
	 Święta	Plonów	w	Gminie	Lutomiersk!

	 W	dzisiejszej	uroczystości	biorą	udział	nasi	przyjaciele	z	
Węgier.	Gościmy	delegację	samorządu	z	partnerskiej	Gminy	
Romhany	z	burmistrzem	Panem	Terman	Istvan	oraz	artystów	z	
Gminy	Romhany.	Dzięki	temu	Nasze	dożynki	mają	w	tym	roku	
charakter	międzynarodowy.	Możemy	dziś	świętować	wspólnie,	
pokazując	nasze	narodowe	i	regionalne	obrzędy	i	zwyczaje.

	 Na	koniec	pragnę	serdecznie	podziękować	księżom,	którzy	
celebrowali	dzisiejszą	dożynkową	dziękczynną	mszę	świętą.	
Dziękuję	również	pracownikom	samorządowym,	Kołom	Gospo-
dyń	Wiejskich,	strażakom	ochotnikom	z	Gminy	Lutomiersk	oraz	
wszystkim	innym	osobom	,	które	uczestniczyły	w	organizacji	
Dożynek	Gminnych.	Dziękuję	wszystkim	sponsorom	za	prze-
kazane	środki	finansowe,	które	przyczyniły	się	do	uświetnienia	
uroczystości	dożynkowej.

	 Życzę	wszystkim	uczestnikom	dzisiejszego	święta	wspania-
łej	dożynkowej	zabawy.
Rolnikom,	mieszkańcom	Naszej	Gminy	i	Gościom	–	Szczęść	
Boże!

Szydłów,	dn.	31.08.2008	r.

	 Po	części	oficjalnej	rozpoczęła	się	część	artystyczna,	w	któ-
rej	wystąpiły	takie	zespoły	jak:	Orkiestra	Dęta	Gminnego	Ośrodka	
Kultury	w	Lutomiersku,	grupa	akordeonistów,	„Big	Dance”,	Zespół	
Ludowy	„Szycha”,	chór	męski	z	Gminy	Romhany,	zespół	 tańca	
orientalnego	w	Gminy	Rohmany.
	 Uroczystość	Dożynkową	zakończyła	zabawa	taneczna	z	zespo-
łem	muzycznym	„Top	Duo”	trwająca	do	późnych	godzin	wieczor-
nych.
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Lp. Imię i nazwisko Nazwa zakładu/przedsiębiorstwa Miejscowość
1. Antoni	Sobczyk,	Stanisław	Kuźniak SO-KU-ROL Puczniew
2. Henryka	Janicka Ludowy	Bank	Spółdzielczy Zduńska	Wola
3. Janina	i	Mirosław	Sobieraj Zakład	Przetwórstwa	Mięsnego Bechcice
4. Władysław	Lissowski Przedsiębiorstwo	PRODEX Łódź
5. Waldemar	Petera Sklep	Jedynka Lutomiersk
6. Teresa	i	Henryk	Grabowscy P.P.H.U.	GRABPOL Mirosławice
7. Andrzej	Cieplucha W.P.P.H.	Ceramika Wrząca
8. Arkadiusz	Bryl Instalatorstwo	Elektryczne Kazimierz
9. Włodzimierz	Sprusiński P.P.H.U.	BATEX Kazimierz

10. Grażyna	Pawłowska Piekarnia Lutomiersk
11. Maciej	i	Anna	Stachlewscy Przedsiębiorstwo	MATPOL Lutomiersk
12. Czesław	Wiśniak Spółdzielnia	Rolniczo	-	Usługowa Orzechów
13. Marek	i	Zbigniew	Czołczyńscy Zakład	Przetwórstwa	Mięsnego Kazimierz
14. Bożena	i	Romuald	Millerowie Fabryka	Mebli	STOLPO Wygoda	Mikołajewska
15. Aneta	i	Bogdan	Garczyńscy PPHU	TARTAK Lutomiersk

SPONSORZY DOŻYNEK GMINNYCH 2008

Wójt Gminy Lutomiersk - Pan Tadeusz Borkowski
oraz Rada Gminy Lutomiersk składają gorące podziękowania

na ręce sponsorów tegorocznych Dożynek Gminnych. 
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Rocznica wybuchu
II Wojny Światowej
	 1	września	2008	r.	obchodziliśmy	69	rocznicę	wybu-
chu	II	Wojny	Światowej.	Tradycyjnie	w	miejscach	pamię-
ci	na	terenie	gminy	władze	samorządowe,	kombatanci	i	
przedstawiciele	straży	pożarnych	złożyli	okolicznościo-
we	wiązanki	kwiatów.
	 Z	tej	okazji	oraz	z	okazji	rozpoczęcia	roku	szkolnego	
odbyła	się	uroczysta	msza	święta	odprawiona	przez:	
Księdza	Marka	Kowalskiego,	Proboszcza	Parafii	Luto-
miersk	oraz	Księdza	Kanonika	Franciszka	Jaciubka,	
Proboszcza	Parafii	Mikołajewice.

U W A G A  !
Urząd	Gminy	Lutomiersk	ponownie	informuje,	iż	konsekwencją	zale-

gania	z	opłatą	za	pobraną	wodę	za	2	ostatnie	okresy	rozliczeniowe	
będzie	odcięcie	dostawy	wody	(art.	8	ustawy	z	dnia	7	czerwca	2001	r.	
o	zbiorowym	zaopatrzeniu	w	wodę	i	zbiorowym	odprowadzaniu	ścieków,	
oraz	§	10	umowy	o	dostawę	wody).	Procedura	powtórnego	podłączenia	
do	ujęcia	wody	jest	długotrwała	i	odpłatna,	wiąże	się	z	wnikliwą	kontrolą	
przyłącza	i	wymianą	wodomierza	oraz	dokonywana	jest	wyłącznie	przez	
uprawnionych	pracowników	Urzędu	Gminy	Lutomiersk.
Ponadto	w	drodze	egzekucyjnej	ściągane	będą	należności	z	tytułu	

czynszu	za	wynajmowane	lokale	komunalne. 

 Dla OSP w Wygodzie Mikołajewskiej zakupiono 
lekki samochód ratowniczo - gaśniczy za kwotę 
80.054,94 zł.
 Uroczyste przekazanie pojazdu strażakom 
ochotnikom nastąpiło w dn. 13 września br. 

1/	W	miesiącach	od	lipca	do	września	br.	rozstrzygnięto	przetargi	i	wyko-
nano	przebudowy	i	remonty	dróg	i	ulic	wiejskich	polegające	na	ułożeniu	
dywanika	asfaltowego	na	istniejącej	podbudowie	z	kruszywa	w	n/w	miej-
scowościach:
I.
ul.	Szkolna	w	Kazimierzu	 o	dł.	0,723	km
ul.	Sikorskiego	we	Wrzącej	 o	dł.	0,850	km
Charbice	Dolne	przez	wieś	 o	dł.	0,771	km
ul.	Kwiatowa	i	Przełajowa	w	Lutomiersku	 o	dł.	0,461	km
ul.	Wiśniowa	w	Kazimierzu	 o	dł.	0,481	km
	 razem:	dł.	3,286	km	za	kwotę	788.562,26	zł
II.
ul.	Lipowa	w	Lutomiersku	 o	dł.	0,212	km
Jeziorko	do	Zadzimia	 o	dł.	0,76	km
Mikołajewice	do	cmentarza	 o	dł.	0,45	km
	 razem:	dł.	1,422	km	za	kwotę	179.344,42	zł
III.
ul.	Wiejska	we	Wrzącej	 o	dł.	1,47	km
Mirosławice	przez	wieś	 o	dł.	0,452	km
ul.	Jordana	i	Zielona	w	Lutomiersku	 o	dł.	0,516	km
	 razem:	dł.	2,438	km	za	kwotę	389.874,22	zł

Łączna	długość	to	7,145	km	za	kwotę	1.357.780,90zł.

2/	Wybrano	wykonawcę	na	„Przebudowę	odcinka	drogi	w	Malanowie”	przez	
wieś	o	dł.	0,375	km.	Planowane	zakończenie	do	dnia	20.10.2008r.
Ogłoszono	 przetarg	 nieograniczony	 na	 „Przebudowę	 odcinka	 drogi	 w	
Orzechowie”	przez	wieś	o	dł.	0,75	km.	Planowane	zakończenie	do	dnia	
15.10.2008r. 
Zaplanowane	środki	finansowe	na	w/w	2	zadania	to	kwota	221	tys.	zł.

3/	Z	Zarządem	Powiatu	Pabianickiego	podpisano	umowy	na:
„Przebudowę	odcinka	drogi	powiatowej	w	Orzechowie”	o	dł.	0,13	km	plano-
wane	zakończenie	do	dnia	15.10.br.
„Remont	chodnika	przy	ulicy	3-go	Maja	i	Paderewskiego	w	Kazimierzu”	o	
pow.	ca	990,0	m2;	planowane	zakończenie	do	dnia	31.10.br.	W/w	zada-
nia	gmina	będzie	realizowała	w	m-cu	październiku	br.	z	własnych	środków	
zaplanowanych	w	wys.	200	tys.	zł.

4/	Kruszywem	drogowym	utwardzono	drogi	dojazdowe	w	Charbicach	Gór-
nych	na	odcinku	ca	1,0	km	za	kwotę	78.212,73	zł.	Wybrano	dostawcę	kru-
szywa	w	ilości	2.000	ton		z	przeznaczeniem	na	naprawy	dróg	gruntowych	
na	terenie	gminy	za	kwotę122.585,-	zł.
5/	W	m-ącu	wrześniu	przy	Szkole	Podstawowej	i	Gimnazjum	zostały	zamon-
towane	progi	zwalniające	wraz	z	oznakowaniem	pionowym	i	poziomym.
6/	Wymieniono	(	w	części	)	uszkodzone	przepusty	drogowe	na	drogach	
gminnych.

GOSPODARKA
DROGOWA

ul. Sikorskiego we Wrzącej

ul. Przełajowa we Wrzącej

ul. Lipowa w Lutomiersku

parking przy Gimnazjum w Lutomiersku
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	 W	dniach	6	-	7	września	2008	r.	na	ulicy	Piotrkowskiej	w	Łodzi	
odbył	się	V	Jarmark	Wojewódzki	zorganizowany	przez	Urząd	Mar-
szałkowski	w	Łodzi.	Tegoroczny	Jarmark	odbywał	się	pod	hasłem	
„Dziedzictwo	Regionu	Łódzkiego”.	Mieszkańcy	województwa	łódz-
kiego	mogli	podziwiać	stoiska	promujące	poszczególne	regiony	
naszego	województwa.
	 Na	takiej	imprezie	oczywiście	nie	mogło	zabraknąć	naszej	Gminy.	
Gmina	Lutomiersk	uczestniczyła	w	Jarmarku,	po	raz	drugi,	w	dniu	
6	września	br.	prezentując	swój	potencjał	gospodarczy,	kulturalny	
i	folklorystyczny.	Urząd	Gminy	Lutomiersk	przygotował	materiały	
promocyjne	zachęcające	do	odwiedzenia	naszej	Gminy.	Podczas	
jarmarku	rozdawane	były	mapki	turystyczne	naszej	Gminy,	pinsy,	
breloki	i	długopisy	z	herbem	Gminy,	pocztówki	z	Gminą	Lutomiersk	
w	tle,	oraz	foldery	przedsiębiorców	z	terenu	naszej	Gminy,	wyświet-
lana	była	także	prezentacja	multimedialna	o	Gminie	Lutomiersk.	
	 Na	naszym	stoisku	podziwiać	można	było:	rzeźby	autorstwa	p.	
Macieja	Rabskiego	i	p.	Tadeusza	Rabskiego,	ręcznie	haftowane	
przez	p.	Bogusławę	Pacześ	obrazy,	wyroby	ceramiczne	przedsię-
biorstwa	PPHU	„Mieczysław	Kozera”	oraz	PPHU	„Cieplucha”,	a	
także	pieczywo	z	piekarni	p.	Grażyny	Pawłowskiej,	oraz	Krzewy	z	
punktu	Sprzedaży	Krzewów	i	Owoców	„Cyprys”	p.	Kazimierczaka.
	 Jarmark	wojewódzki	uświetnił	także	występ	zespołu	„DIXI”	dzia-
łającego	przy	GOK	w	Lutomiersku	oraz	zespołu	ludowego	„Szy-
cha”,	a	w	dniu	7	września	-	orkiestra	dęta	działająca	przy	GOK	w	
Lutomiersku.
	 Gmina	Lutomiersk	posiada	duży	potencjał	gospodarczy,	kultu-
rowy	i	folklorystyczny,	dogodne	położenie	i	warunki	przyrodnicze,	
co	czyni	ją	ciekawym	regionem	w	województwie	łódzkim	godnym	
zainteresowania,	o	czym	można	było	się	przekonać	podczas	tego-
rocznego	jak	i	ubiegłorocznego	Jarmarku.

V JARMARK
WOJEWÓDZKI

	 Po	raz	kolejny	w	Lutomiersku	gościliśmy		Wędrowny	Festiwal	
Filharmonii	Łódzkiej	„Kolory	Polski”.	Gmina	Lutomiersk	była	jed-
nym	ze	współorganizatorów	tego	festiwalu.	
	 W	ramach	festiwalu	zorganizowano	w	Klasztorze	Ojców	Sale-
zjanów	przy	ul.	Kopernika	3	w	Lutomiersku	dwa	koncerty.	Pierwszy	
koncert	Pt.	„Treny”	odbył	się	w	dniu	27	lipca	2008	r.	(niedziela)	o	
godzinie	21:00.	Był	to	projekt	jazzowy	z	zastosowaniem	instrumen-
tów	elektronicznych.	Wystąpili:	Michał	Jacaszek	–	kompozycje	oraz	
produkcja,	Stefan	Wesołowski	–	aranżacja	oraz	skrzypce	a	także	
Anna	Śmiszek-Wesołowska	–	wiolonczela.	Drugi	koncert	odbył	się	
10	sierpnia	2008	r.	(niedziela)	o	godz.	17:00.	Był	to	koncert	pt.”	
Vox	humana	–	vox	principalis”.	Wystąpili:	Iwona	Hossa	–	sopran,	
Waldemar	Gawiejnowicz	-	organy,	oraz	Aleksandra	Bęben	-	pro-
wadzenie	koncertu.	W	programie:	Georg	Friedrich	Händel	„Arrival	
of	the	Queen	of	Sheba”	z	opery	„Salomon”,	Antonio	Vivaldi	„Domi-
ne	Deus”	z	„Glorii”,	Alessandro	Stradella	Aria	„Se	i	miei	sospiri”,	
Wolfgang	Amadeus	Mozart	Agnus	Dei	z	Mszy	C-dur	„Koronacyj-
nej”	KV	317,	Johann	Sebastian	Bach	„Wir	setzen	uns”	z	„Pasji	wg	
św.	Mateusza”	BWV	244,	Johann	Sebastian	Bach	Aria	„Höchster,	
mache	deine	Güte”	z	Kantaty	nr	51,	Johann	Sebastian	Bach	Aria	
„Mein	gläubiges	Herze”	z	Kantaty	nr	68,	Johann	Sebastian	Bach	
Aria	„Quia	respexit”	z	„Magnificatu”	BWV	243,	Charles-Maria	Widor	
„Marche	du	Veilleur	de	Nuit”	z	cyklu	 „Bach’s	Memento”,	Franz	
Schubert	Du	bist	die	Ruh,	Robert	Schumann	Mondnacht,	Franz	
Schubert	 Ständchen,	Richard	Wagner	 „Pilgerchor”	 z	 dramatu	
muzycznego	„Tannhäuser”	(opracowanie:	Ferenc	Liszt),	Stanisław	
Moniuszko	Na	skrzydłach	pieśni,	Jan	Maklakiewicz	Offertorium	z	
„Mszy	polskiej”,	Witold	Lutosławski	Lacrimoso.

„Kolory Polski”
w Lutomiersku

	 27	czerwca	br.	został	zorganizowany	przez	Związek	Gmin	Nad-
nerzańskich	i	Wojewódzki	Fundusz	Ochrony	Środowiska	i	Gospo-
darki	Wodnej	w	Łodzi	III	spływ	kajakowy.	Udział	w	spływie	wzięło	
ok.	30	osób	płynących	w	15	kajakach.	Uczestnicy	pokonali	około	
20-kilometrowy	odcinek	od	miejscowości	Zimne	(gm.	Świnice	War-
ckie)	do	miejscowości	Dąbie	w	woj.	wielkopolskim.	Drużyna	repre-
zentująca	Gminę	Lutomiersk	dopłynęła	na	III	miejscu.	Celem	spły-
wu	było	zaprezentowanie	walorów	przyrodniczo	–	ekologicznych	
doliny	rzeki	Ner.

Spływ kajakowy
po rzece Ner
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	 Po	co	są	wakacje?	A	po	to,	by	słońce	opiekło	na	złoto	i	wody	
błękitne	skąpały,	i	łąki	skoszone	pachniały...
	 Żeby	zrozumieć,	że	ten	piękny	świat,	gdy	się	go	poznaje,	jest	
ciekawszy	od	bajek	trzeba	go	zobaczyć	i	odnaleźć.	
	 W	taką	wakacyjną	podróż	wybrała	się	młodzież	ze	Szkoły	Pod-
stawowej	i	Gimnazjum	w	Lutomiersku	oraz	ze	szkół	średnich	-	(nasi	
absolwenci),	w	dniach	26.06.-7.07.2008	roku.
	 Dzięki	 ofiarności	 rodziców	 oraz	 instytucji	 wspomagających,	
a	także	dzięki	wsparciu	Księdza	Kanonika	Franciszka	Jaciubka,	
dzieci	 i	młodzież	wraz	z	opiekunami	 (p.	A.	Adrianowską,	p.	M.	
Łykowską,	p.	I.	Lichańską)	miały	możliwość	poznania	polskiego	
wybrzeża.	Organizatorem	wyjazdu	była	Szkoła	Podstawowa	im.	
Orła	Białego	w	Lutomiersku,	a	kierownikiem	wszelkich	działań	-	
dyrektor	szkoły	p.	B.	Świstek.
	 Z	wypoczynku	w	ośrodku	kolonijnym	w	Rewalu	,skorzystało	59	
dzieci	i	młodzieży.
Młodzież	aktywnie	wypoczywała	i	jednocześnie	wzbogacała	wie-
dzę	geograficzno-przyrodniczą,	poznawała	zabytki,	faunę	i	florę	
Rewalskiego	Wybrzeża.
	 Jedną	z	atrakcji	 turystycznych	było	obejrzenie	ruin	dawnego	
kościoła	w	Trzęsaczu.	W	rewalskim	muzeum	młodzież	miała	moż-
liwość	obejrzenia	niszczącej	działalności	morza	oraz	wysłuchać	
historii	o	nadmorskich	miejscowościach,	a	także	poznać	legendę	
związaną	z	ruinami	kościoła	w	Trzęsaczu.	Jedną	z	wielu	atrakcji	
była	również	robiąca	wrażenie	latarnia	morska	w	Niechorzu.	
	 Ponadto	zorganizowany	został	wyjazd	do	Świnoujścia,	gdzie	
młodzież	poznała	położenie	rzeki	Świny,	jej	rozgałęzienia	i	dopły-
wy,	płynęła	promem	 i	obejrzała	port.	Wielu	przeżyć	dostarczy-
ły	piękne	widoki	roztaczające	się	z	świnoujskiej	latarni,	na	którą	
prowadziło	ponad	90	schodów	(w	jedną	stronę!).	Wytrwali	mogli	
otrzymać	certyfikaty	za	swój	wysiłek.	Udając	się	do	Świnoujścia	
młodzież	podziwiała	faunę	i	florę	rezerwatów	przyrody	oraz	niesa-
mowity	blask	turkusowego	jeziora.
	 Podczas	wyjazdu	do	Międzyzdrojów	można	było	podziwiać	niesa-
mowitą	toń	Bałtyku	z	mola	oraz	przejść	aleją	gwiazd,	na	której	swoje	
odciski	dłoni	pozostawili	wybitni	i	zasłużeni	ze	świata	kultury.
	 Młodzież	miała	 również	możliwość	korzystania	codziennie	z	
kąpieli	wodnych	i	kąpieli	słonecznych	pod	czujnym	okiem	ratowni-
ka	i	wychowawców.
	 Wypoczynek,	to	również	ruch	i	sport,	a	więc	piłka	siatkowa,	piłka	

CZAS ZASŁUŻONEGO ODPOCZYNKU...

	 Dnia	10	sierpnia	br.	na	terenie	ogrodu	przy	plebani	w	Kazimierzu	
odbył	się	I	Rodzinny	Festyn.	Mottem	imprezy	stały	się	słowa	Sługi	
Bożego	–	Jana	Pawła	II	–	„Rodzina	silna	Bogiem”.	Inicjatorem	i	
organizatorem	festynu	był	ksiądz	Andrzej	Chmielecki	–	Proboszcz	
Parafii	w	Kazimierzu.	Przy	organizacji	imprezy	pomagała	katechet-
ka	Pani	Irena	Białecka	oraz	wielu	innych	ludzi.	Dzięki	ich	hojności	
i	pracowitości	parafianie	i	goście	z	ościennych	miast	w	miłej	atmo-
sferze	bawili	się	do	późnych	godzin	wieczornych.	
	 Festyn	rozpoczął	się	meczem	rozegranym	na	boisku	szkolnym	
przy	szkole	podstawowej	w	Kazimierzu	pomiędzy	piłkarzami	z	
KS	„Sokół	–	Aleksandrów”	i	chłopcami	z	Kazimierza.	Gospodarze	
dzielnie	stawili	czoła	przeciwnikom	i	po	zwycięskim	meczu	dumnie	
prezentowali	puchar	ufundowany	przez	Wójta	Gminy	Lutomiersk.
	 W	dalszej	części	(na	terenie	ogrodu	przy	plebani)	ks.	Proboszcz	
Andrzej	Chmielecki	 uroczyście	 powitał	 zgromadzonych	 gości.	
Następnie	wystąpił	znany	wszystkim	zespół	„Szycha”,	który	w	bar-
wnych,	ludowych	strojach	śpiewał	popularne	piosenki.	Wszyscy	
zgromadzeni	wysłuchali	tenora	-	pana	Janusza	Nowańskiego	(zna-
nego	z	występu	Bożonarodzeniowego	w	kościele	w	Kazimierzu),	
który	zaprezentował	się	w	repertuarze	operowym	i	operetkowym.	
Uczestnicy	festynu	obejrzeli	występ	kabaretu	„Kram”	z	Konstanty-
nowa	Łódzkiego	przedstawiającego	pełne	humoru	skecze.	
	 Atrakcję	stanowiła	parada	koni	oraz	przejażdżki	powozami	 i	
bryczkami	wśród	malowniczo	położonych	pól	i	lasów	Kazimierza.	
Kiedy	zwierzęta	udały	się	na	zasłużony	odpoczynek	uczestnicy	
festynu	obejrzeli	pokaz	koni	mechanicznych.	Rozpoczął	je	prze-
jazd	różnego	rodzaju	motocykli,	dalej	zaprezentowały	się	pojazdy	
samochodowe.	
	 Zachętę	do	uczestnictwa	w	festynie	stanowiło	mini	zoo,	w	któ-
rym	można	było	zobaczyć	zwierzęta	gospodarskie,	ptactwo	domo-
we,	dzikie	świnie,	papugi	 i	bociana	(o	uratowanym	ptaku	przez	
państwa	Smolarków	napisano	w	Expressie	Ilustrowanym	z	dnia	
1	sierpnia	2008	r.).	Aby	zwierzętom	nie	zabrakło	pożywienia	i	wody	
dbał	m.in.	pan	Michał	Szychowicz,	który	nie	pierwszy	raz	sprawuje	
opiekę	nad	zwierzętami	na	imprezach,	które	organizuje	ksiądz	pro-
boszcz.	
	 Zabawa	na	świeżym	powietrzu	wzmogła	apetyty	biesiadników.	
Z	tego	powodu	chętnie	odwiedzali	ogródki	gastronomiczne,	gdzie	
posilali	się	potrawami	z	grilla,	wiejskim	chlebem	ze	smalcem,	pysz-
ną	domową	zalewajką	oraz	smacznym	ciastem.
	 Mieszkańcy	Kazimierza	wypowiadając	się	na	temat	życia	parafii,	
twierdzili,	że	nie	spodziewali	się,	że	będą	mogli	w	nieskrępowany	
sposób	wejść	na	teren	parafii	i	spędzić	mile	czas	ze	swoimi	rodzi-
nami

Wspominamy Festyn Rodzinny
pod hasłem „Rodzina silna Bogiem”

	 O	19.00	rozpoczęła	się	zabawa	taneczna	z	zespołem	„Kalipso”.	
W	rytmach	skocznej	muzyki	wszyscy	bawili	się	do	późnych	godzin	
wieczornych.	Wspólnemu	biesiadowaniu	sprzyjała	przyjazna	atmo-
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	 W	dniach	18	-	22	sierpnia	br.	grupa	40	dzieci	z	Parafii	Kazimierz	wraz	z	probosz-
czem	ks.	Andrzejem	Chmieleckim,	katechetką	Ireną	Białecką	i	opiekunami	udali	się	na	
wypoczynek	do	Władysławowa.	Podczas	pobytu	w	nadmorskiej	miejscowości	wypo-
czynkowej	dopisywała	pogoda.	Dzieci	wypoczywały	korzystając	z	kąpieli	wodnych	i	
słonecznych,	zwiedzały	okolice,	nie	zapominając	o	chwilach	skupienia	i	modlitwie.	W	
organizacji	wypoczynku	pomogły	władze	Gminy	Lutomiersk,	udostępniając	autokar	do	
przewozu	dzieci.	Dzięki	dobremu	stanowi	technicznemu	autokaru	szkolnego	i	profesjo-
nalizmowi	kierowcy	dzieci	bezpiecznie	wróciły	do	Kazimierza	i	stęsknionych	rodziców.

Wypoczynek dzieci z Parafii
w Kazimierzu we Władysławowie

Ksiądz Andrzej Chmielecki, Proboszcz Parafii Kazimierz
składa serdecznie podziękowania wszystkim, którzy własna pracą

i hojnością przyczynili się do organizacji
festynu parafialnego „Rodzina silna Bogiem”

nożna	na	hali	sportowej	i	na	boisku	na	powietrzu,	a	także	gra	w	bilard.	
	 Nie	było	by	obozu,	gdyby	nie	było	ogniska	i	pieczonych	kiełbasek	oraz	pięknych	
harcerskich	piosenek	oraz	miłych	upominków.
Pomimo	wakacji	dzieci	miały	możliwość	uczestniczenia	w	niedzielnej	Mszy	świętej.	
	 Tyle	atrakcji	i	piękna	pogoda,	że	szkoda	było	wracać...	A	może	za	rok	znów	niektórzy	
tam	powrócą?

Oprac. M. Łykowska, A. Adrianowska

 Dnia 23.08.2008 r. Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku 
uczestniczyła w Obchodach 70-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Kwiatkowicach oraz 90-leciu istnienia Orkiestry Dętej w Kwiatkowicach.

	 Gminny	Ośrodek	Kultury	w	Lutomiersku	w	
dniu	10.08.2008r.	wystawił	na	wejściu	Głów-
nym	 Domu	 Kultury	 przedstawienie	 Teatru	
PICCOLO	 pt.	 „SKARB	 KAPITANA	 HAKA”	
Korsarska	opowieść	przemierzyła	cały	świat	
a	 uczestnicy	 zabawy	 zdobywali	 po	drodze	
łupy,	brali	udział	w	konkursach	z	nagrodami	
oraz	uczyli	się	trudnej	sztuki	BIT	BOX-a,	którą	
demonstrował	jeden	z	korsarzy.	Na	koniec	tej	
niezapomnianej	przygody,	w	której	obok	dzie-
ci	brały	udział	również	ich	rodziny,	odbyło	się	
losowanie	nagrody	głównej	„Skarbu	kapita-
na	Haka”.	Nagrodę	główną	odtwarzacz	MP3	
ufundował	Gminny	Ośrodek	Kultury.	Poniżej	
przedstawiamy	fotorelację.

	 Gminny	Ośrodek	Kultury	w	dniu	23	czerwca	br.	był	organizatorem	koncertu	pt.	
„Sobótkowe	granie”.	Według	najstarszych	doniesień	uczestnictwo	w	zabawie	miało	
zapewnić	zdrowie	i	urodzaj	na	cały	rok.	Na	Placu	Jana	Pawła	II	przed	Domem	Kultury	
w	ten	wieczór	świętojański	rozbrzmiewały	dźwięki	muzyki,	paliły	się	świece,	były	także	
wianki	i	choć	ich	nie	puszczano	ze	względów	technicznych,	to	nastrój	tej	wyjątkowej	
nocy	udzielił	się	każdemu	uczestnikowi	tego	spotkania.	Występowali	m.in.	Orkiestra	
Dęta	Gminnego	Ośrodka	Kultury	w	Lutomiersku,	zespół	„DIXIE	LUTEK”,	zespoły	tańca	
nowoczesnego	Hip-Hop	i	Break-dance.	Całość	zakończyła	zabawa	taneczna	z	zespo-
łem	muzycznym	„TOP	DUO.

SKARB
KAPITANA HAKA

SOBÓTKOWE GRANIE
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	 W	dokładnie	opracowanym	programie	dzieci	mają	również	czas	
na	poznawanie	własnej	osobowości,	są	wprowadzane	w	świado-
me	przeżywanie	wiary	oraz	uczone	postaw	ułatwiających	im	wcho-
dzenie	w	dorosłość.
	 Dzień	na	koloniach	rozpoczynał	się	i	kończył	modlitwą.	Możli-
wość	codziennej	Eucharystii,	spowiedzi	 i	 rozmowy	z	kapłanem	
również	formowała	niejedno	serce.

	 O	atrakcyjności	Lutomierska	i	tej	formy	wypoczynku	świadczy	
fakt,	że	już	zimą	większość	rezerwuje	sobie	miejsca	w	Salezjań-
skim	Ośrodku	Młodzieżowym.	Niektórzy	przyjeżdżają	od	kilku	lat	
na	dwa	lub	trzy	turnusy.	Z	pewnością	zachęca	zakwaterowanie	w	
domkach	campingowych	wśród	sosen,	kąpielisko,	plaża.	Jednak	to	
radośni,	dostępni	dniem	i	nocą	młodzi	wychowawcy	–	salezjanie,	
są	główną	siłą	przyciągającą	na	wakacje	do	naszego	Ośrodka.

Ks. Marek Dzięgielewski,
sdb Kierownik Salezjańskiego Ośrodka Młodzieżowego „DON BOSCO” 

	 „Szczęśliwym	być,	dobrze	czynić	i	pozwolić	ptakom	śpiewać”	-	
ta	rada	ks.	Bosko	najlepiej	oddaje	klimat	i	to,	co	robiliśmy	w	Sale-
zjańskim	Ośrodku	Młodzieżowym	w	Lutomiersku.	U	nas	nikt	nie	
może	siedzieć	bezczynie	albo	się	nudzić,	gdyż	gospodarzem	jest	
św.	Jan	Bosko	wraz	z	niezawodnym	systemem	wychowawczym	
promującym:	miłość,	rozum,	religię.
	 Od	23	czerwca	do	26	sierpnia	w	Lutomiersku	ok.	450	dzieci	spę-
dziło	wakacje	na	14-dniowych	zorganizowanych	turnusach.	Za	490	
zł	-	tyle	kosztuje	turnus	-	dzieci	otrzymują	cztery	posiłki	dziennie,	
pod	opieką	wychowawców	(klerycy	salezjańscy	z	uprawnieniami	
wychowawców	i	studenci	pedagogiki)	mają	atrakcyjnie	zorganizo-
wany	wypoczynek	i	zabawę,	wyjeżdżają	do	zoo,	palmiarni,	parku	
rozrywki	i	na	seanse	filmowe.	Bez	ograniczeń,	lecz	pod	kontrolą	
ratownika,	korzystają	z	kąpieliska	oraz	wodnego	sprzętu	sporto-
wego.	Organizowane	są	dla	nich	 turnieje	 sportowe,	warsztaty	
plastyczne,	gry	i	zabawy	w	lesie	(nawet	w	nocy),	pokazy	sprzętu	
strażackiego,	policyjnego.	A	wieczorami	dzieci	szaleją	na	plażowej	
dyskotece	lub	przy	ognisku…

Koncert w Kościele
	 31	sierpnia	2008	r.	o	godz.	11:00	w	Kościele	Parafialnym	pod.
wezw.	Świętego	Jana	Chrzciciela	w	Kazimierzu	odbył	się	koncert	
utworów	religijnych	w	wykonaniu	polskiego	tenora	Dariusza	Sta-
chury	przy	akompaniamencie	Danuty	Antoszewskiej.

Pielgrzymka
	 W	dniu	9	sierpnia	br.	po	raz	kolejny	proboszcz	parafii	w	Kazimie-
rzu	–	ks.	Andrzej	Chmielecki	wraz	ze	swymi	parafianami	bardzo	
serdecznie	witał	XXVII	Pieszą	Pielgrzymkę	Płocką	zmierzającą	
dostóp	Matki	Bożej	na	Jasnej	Górze.	

Katecheta – Irena Białecka

Dzieciaki z Bechcic dziękują Pani Dorocie Pabjańskiej
Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku

za darmowe 2 tygodniowe kolonie w Ręcznej.
Marta i Milena

Wydawca: Gmina Lutomiersk,  95-083 Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II 11  
Adres	redakcji: Urząd Gminy Lutomiersk 95-083 Lutomierska, Pl. Jana Pawla II 11, tel: 043 677 50 11, e-mail: ug@lutomiersk.pl
Redaktor	naczelny: Krzysztof Pacholak
Miejsce	i	data	wydania: Lutomiersk, 23.09.2008 r.                                                                                      Wydanie	zamknięto: 23.09.2008 r.
Informujemy	wszystkich	korespondentów,	że	materiały	przyjmujemy	tylko	w	formie	elektronicznej.	Redakcja	nie	zwraca	materiałów	nie	zamówionych	 i	zastrzega	sobie	
prawo	do	skrótów.                                              Druk:	Drukarnia offsetowa StarCo  Zgierz, ul. Łódzka 89, tel. 042 630-51-30 

Dziękujemy Panu Tadeuszowi Borkowskiemu.
Wójtowi Gminy Lutomiersk

za dofinansowanie 2 tygodniowych kolonii
na Salezjańskim Ośrodku Młodzieżowym w Lutomiersku.

Łukasz, Milena, Łukasz, Norbert - Dzieciaki z Bechcic

Wakacje z Salezjanami w Salezjańskim
Ośrodku Młodzieżowym „DON BOSCO”
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	 Gmina	Lutomiersk	bierze	udział	w	pilotażowym	programie	ogło-
szonym	przez	Państwowy	Fundusz	Rehabilitacji	Osób	Niepełno-
sprawnych	pt.	„Uczeń	na	wsi”.
	 Program	ten	ma	na	celu	pomoc	w	zdobyciu	wykształcenia	przez	
osoby	niepełnosprawne	zamieszkujące	Gminę	Lutomiersk.	Reali-
zowany	jest	przy	Państwowym	Funduszu	Rehabilitacji	Osób	Nie-
pełnosprawnych.
	 Wnioski	mogą	być	składane	do	Gminnego	Ośrodka	Oświaty	w	
Lutomiersku	od	1	do	30	września	tego	roku.	
 Kto może uzyskać dofinansowanie kosztów nauki?
	 O	dofinansowanie	kosztów	nauki	w	ramach	programu	może	ubie-
gać	się	osoba	niepełnosprawna,	która:	posiada	ważne	orzeczenie	
o	niepełnosprawności	lub	orzeczenie	o	stopniu	niepełnosprawno-
ści,	pobiera	naukę	w	szkole	podstawowej,	gimnazjum	lub	w	szko-
le	ponadgimnazjalnej	(z	wyłączeniem	szkoły	policealnej),	posiada	
stałe	zameldowanie	na	terenie	gminy	wiejskiej,	na	terenie	której	
znajdują	się	wyłącznie	wsie	lub	gminy	miejsko-wiejskiej,	na	terenie	
której	znajdują	się	wyłącznie	wsie	oraz	miasta	do	5	tys.	mieszkań-
ców.	
	 Uwaga!:	W	przypadku	niepełnosprawnych	dzieci	i	młodzieży	do	
lat	18	uprawnionym	do	ubiegania	się	o	przyznanie	dofinansowania	
kosztów	nauki	w	ramach	programu	jest	rodzic	lub	opiekun	prawny.
 Jaka jest forma pomocy w ramach programu?
	 Dofinansowanie	(pomoc	bezzwrotna	-	o	ile	dotrzymane	są	warun-
ki	zawartych	umów).	W	ramach	programu	wkład	własny	wniosko-
dawcy	nie	jest	wymagany.
 Na co przeznaczone jest dofinansowanie?
	 Przyznana	ze	środków	PFRON	pomoc	finansowa	może	obejmo-
wać	następujące	koszty:
1.		zakupu	przedmiotów	ułatwiających	lub	umożliwiających	naukę;	
2.		uczestnictwa	w	zajęciach	mających	na	celu	podniesienie	spraw-
ności	fizycznej	lub	psychicznej	(w	tym	wakacyjne	obozy	rehabili-
tacyjne),	Uwaga!	W	ramach	tej	kategorii	nie	można	uznać	kosz-
tów	wizyt	lekarskich	oraz	kosztów	turnusów	rehabilitacyjnych.

3.		związane	 z	 dostępem	 do	 internetu	 (instalacja	 i	 abonament)	
Uwaga!	W	 ramach	programu	wykluczona	 została	możliwość	
zakupu	sprzętu	komputerowego.	

4.		kursów	doszkalających	w	zakresie	programu	nauczania	oraz	
kursów	językowych	(w	przypadku	kursów	organizowanych	poza	
miejscem	zamieszkania	ucznia,	dofinansowaniu	mogą	podlegać	
również	koszty	dojazdu,	zakwaterowania,	wyżywienia)

5.		wyjazdów	organizowanych	w	ramach	zajęć	szkolnych.	
 Kto nie może uzyskać dofinansowania kosztów nauki?
	 O	dofinansowanie	kosztów	nauki	w	ramach	programu	nie	może	
ubiegać	się	osoba,	która:	w	przeszłości,	była	stroną	umowy	zawar-
tej	z	PFRON	i	rozwiązanej	z	przyczyn	leżących	po	jej	stronie,	posia-
da	wymagalne	zobowiązania	wobec	PFRON	(tj.	zobowiązanie,	któ-
rego	termin	zapłaty	upłynął),	posiada	średnie	miesięczne	dochody	
brutto,	przekraczające	120	proc.	najniższego	wynagrodzenia	przy-
padającego	na	jednego	członka	rodziny	pozostającego	we	wspól-
nym	gospodarstwie	domowym,	 tj.	 kwota	1123,20	w	 roku	2008.	 
Zgodnie	z	postanowieniami	programu	„Uczeń	na	wsi”,	przez	naj-
niższe	wynagrodzenie	należy	rozumieć	wynagrodzenie,	o	którym	
mowa	w	art.	2	pkt	1	ustawy	z	dnia	27	sierpnia	1997	r.	o	rehabilitacji	
zawodowej	i	społecznej	oraz	zatrudnianiu	osób	niepełnosprawnych	
(Dz.	U.	Nr	123,	poz.	776	z	późn.	zm.),	tj.	minimalne	wynagrodzenie	
za	pracę	obowiązujące	w	grudniu	roku	poprzedniego,	ustalane	na	
podstawie	odrębnych	przepisów.	
 Jaka jest wysokość dofinansowania kosztów nauki?
	 Wysokość	pomocy	 finansowej	ze	środków	PFRON	nie	może	
przekroczyć:	w	przypadku	ucznia	szkoły	podstawowej	lub	gimna-
zjum	-	kwoty	2000	zł	w	ciągu	jednego	roku	szkolnego,	w	przypadku	
ucznia	szkoły	ponadgimnazjalnej	bez	obowiązku	uiszczania	czes-
nego	-	kwoty	3000	zł	w	ciągu	jednego	roku	szkolnego,	w	przypad-
ku	ucznia	szkoły	ponadgimnazjalnej	zobowiązanego	do	uiszczania	
opłat	za	naukę	(czesnego)	-	kwoty	4000	zł	w	ciągu	jednego	roku	
szkolnego.	

Jaki jest termin przyjmowania wniosków i gdzie należy je skła-
dać? 
	 Wnioskodawca	(tj.	pełnoletni	uczeń	niepełnosprawny	lub	w	przy-
padku	dzieci	i	młodzieży	do	lat	18	jego	rodzic	lub	opiekun	prawny)	
składa	wniosek	o	dofinansowanie	kosztów	nauki	od	01	września	do	
dnia	30	września	2008	r.	Wnioski	dostępne	są	w	Gminnym	Ośrodku	
Oświaty	w	Lutomiersku	pokój	nr	5	i	8.
 Jakie dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem?
	 Wymagane	załączniki	 do	wniosku	zostały	określone	w	pkt	4	
formularza	wniosku.	Prawidłowo	sporządzony	wniosek	przyspie-
sza	proces	jego	rozpatrywania.	Za	kompletny	wniosek	uważa	się	
wniosek	zawierający	wszystkie	wymagane	dane	wraz	z	kompletem	
wymaganych	załączników.	Podanie	informacji	niezgodnych	z	praw-
dą,	eliminuje	wniosek	z	dalszego	rozpatrywania!
	 Szczegółowe	 informacje	oraz	druki	wniosków	dostępne	są	w	
Gminnym	Ośrodku	Oświaty	w	Lutomiersku,	pok.	Nr	5	i	8.
Informacje	można	również	uzyskać	pod	nr	tel.	0	43	677	50	11,	043	
677 50 58
	 Dokumenty	do	pobrania:	 ulotka	 informacyjna,	 oświadczenie,	
wniosek.

Dofinansowanie zakupu podręczników
	 W	dniu	5	sierpnia	2008	r.	Rada	Ministrów	przyjęła	uchwałę	w	
sprawie	w	sprawie	rządowego	programu	pomocy	uczniom	w	2008	r.	
„Dofinansowanie	zakupu	podręczników	dla	dzieci	rozpoczynają-
cych	obowiązkowe	roczne	przygotowanie	przedszkolne,	naukę	w	
klasach	I-III	szkoły	podstawowej	lub	w	klasach	I-III	ogólnokształcą-
cej	szkoły	muzycznej	I	stopnia	–	Wyprawka	szkolna”.
	 Program	służy	rozszerzeniu	podstawowej	oferty	pomocy	mate-
rialnej	udzielanej	uczniom.	Celem	programu	 jest	wyrównywanie	
szans	edukacyjnych	i	wspieranie	rozwoju	edukacyjnego	uczniów	
przez	dofinansowanie	zakupu	podręczników	dla	dzieci	rozpoczyna-
jących	w	roku	szkolnym	2008/2009	obowiązkowe	roczne	przygoto-
wanie	przedszkolne,	naukę	w	klasach	I-III	szkoły	podstawowej	lub	
w	klasach	I-III	ogólnokształcącej	szkoły	muzycznej	I	stopnia.	
	 Program	skierowany	jest	do	dzieci	pochodzących	z	rodzin	speł-
niających	kryterium	dochodowe,	o	którym	mowa	w	art.	8	ust.	1	pkt	
2	ustawy	z	dnia	12	marca	2004	r.	o	pomocy	społecznej	(Dz.	U.	z	
2008	r.	Nr	115,	poz.	728),	tj.	351	zł.		

Dofinansowanie	zakupu	podręczników	będzie	wynosić:

	 Wnioski	można	składać	w	terminie	do	dnia	30	września	2008	r.	
w	Gminnym	Ośrodku	Oświaty	w	Lutomiersku	pokój	nr	5	lub	8,	a	w	
przypadku	wniosków	o	przyznanie	pomocy	uczniom	ogólnokształ-
cących	szkół	muzycznych	I	stopnia	-	do	ministra	właściwego	do	
spraw	kultury	i	ochrony	dziedzictwa	narodowego.
	 Do	wniosku	należy	dołączyć	zaświadczenie	o	wysokości	docho-
dów.	W	uzasadnionych	przypadkach	do	wniosku	można	dołączyć	
–	zamiast	zaświadczenia	o	wysokości	dochodów	–	oświadczenie	o	
wysokości	dochodów.	W	przypadku	ubiegania	się	o	pomoc	dla	ucz-
nia,	którego	rodzina	korzysta	ze	świadczeń	pieniężnych	z	pomocy	
społecznej	w	formie	zasiłku	stałego	lub	okresowego	można	przed-
łożyć	-	zamiast	zaświadczenia	o	wysokości	dochodów	-	zaświad-
czenie	o	korzystaniu	ze	świadczeń	pieniężnych	w	formie	zasiłku	
stałego	lub	okresowego.	
	 Pieniądze	wypłaca	się	po	przedstawieniu	dowodu	zakupu	pod-
ręczników,	którym	w	przypadku	zakupów	indywidualnych	może	być	
faktura	VAT	wystawiona	 imiennie	na	ucznia,	 rodzica,	prawnego	
opiekuna	albo	rodzica	zastępczego.

W Lutomiersku ruszył program „Uczeń na wsi”

dla	dzieci	rozpoczynających
obowiązkowe	roczne	przygotowanie	przedszkolne do	kwoty			70	zł

dla	uczniów	klas	I	szkół	podstawowych
oraz	uczniów	klas	I	ogólnokształcących	szkół	muzycznych	I	stopnia do	kwoty	130	zł

dla	uczniów	klas	II	szkół	podstawowych
oraz	uczniów	klas	II	ogólnokształcących	szkół	muzycznych	I	stopnia do	kwoty	150	zł

dla	uczniów	klas	III	szkół	podstawowych
oraz	uczniów	klas	III	ogólnokształcących	szkół	muzycznych	I	stopnia do	kwoty	170	zł	
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	 Niestety	 czas	 jest	 nieubłagany	 i	 wakacje	 dobiegły	 końca.	
1	września	rozpoczął	się	nowy	szkolny	rok	i	nawet	Harry	Potter	
tego	nie	zmieni.	Tego	dnia	w	Szkole	Podstawowej	im.	Orła	Białego	
w	Lutomiersku	zabieliło	się…	jak	w	reklamie	proszku	do	prania.	
Entuzjazm	na	razie	umiarkowany,	ale	to	musi	się	zmienić!
	 1	dzień	powrotu	do	szkoły	poprzedziła	uroczysta	msza	świę-
ta	w	kościele	parafialnym.	Wzięli	w	niej	udział,	oprócz	uczniów	
i	 nauczycieli,	 także	 kombatanci	 i	władze	 gminy.	Refleksji	 nad	
minionymi	wakacjami	towarzyszyło	wspomnienie	II	wojny	świato-
wej.	Mszę	świętą	odprawili:	ksiądz	proboszcz	miejscowej	parafii	
-	Marek	Kowalski	i	ksiądz	proboszcz	parafii	Mikołajewice	-	Franci-
szek	Jaciubek.	
	 W	klimat	szkoły	wprowadziła	wszystkich	Pani	Dyrektor	Barba-
ra	Świstek.	Szczególnie	ciepłe	słowa	skierowała	ona	do	najmłod-
szych:	uczniów	„zerówki”	i		do	pierwszaków,	i	co	tu	dużo	ukrywać,	
do	ich	wystraszonych	rodziców.	Jak	zwykle,	była	też	mowa	o	zare-
zerwowaniu	w	tornistrze	specjalnej	przegródki	na	marzenia,	bo	
przecież	bez	marzeń	świat	byłby	bardzo	nudny.	
	 Pani	dyrektor	przypomniała	też	o	zmarłej	na	początku	wakacji	
długoletniej	nauczycielce	naszej	szkoły	–	Pani	Halinie	Nowackiej.	
Jej	pamięć	wszyscy	uczcili	chwilą	ciszy.	
	 W	szkolnych	uroczystościach	uczestniczyli	wyżej	wymienieni	
księża,	pani	dyrektor	Gminnego	Ośrodka	Oświaty	–	Agnieszka	Kie-
drzyńska	i	radna	–	pani	Leokadia	Bujnowicz.	Pani	Leokadia	Buj-
nowicz	jest	emerytowaną	nauczycielką,	która	darzy	naszą	szkołę	

dużą	sympatią	i	zrozumieniem,	za	co	jesteśmy	jej	bardzo	wdzięcz-
ni.
	 W	bieżącym	roku	do	Szkoły	Podstawowej	im.	Orła	Białego	w	
Lutomiersku	uczęszcza	263	uczniów,	w	tym	49	do	oddziałów	zero-
wych.	Liczba	nauczycieli	pełnozatrudnionych	–	21,	niepełnozatrud-
nionych	–	3.
	 Wykaz	klas:
„0”	A	-	25	dzieci	-	wych.	p.	Katarzyna	Karnowska	-		sala	nr	22
„0”	B	-	24	dzieci	–	p.	Marzena	Paczkowska	–	sala	nr	4
Kl.	I	A	-	20	dzieci	–	p.	Iwona	Lichańska	–	sala	nr	12
Kl.	I	B	-	22	dzieci	–	p.	Alicja	Pajor	-	Tomaszewska	–	sala	nr	26
Kl.	II	A	-	19	dzieci	–	p.	Joanna	Dziewierska	–	sala	nr	10
Kl.	II	B	-	21	dzieci	–	p.	Renata	Wyrębska	–	sala	nr	11
Kl.	III	A	-	14	dzieci	–	p.	Dorota	Stasiak	–	sala	nr	21
Kl.	III	B	-	14	dzieci	–	p.	Anna	Rosiak	–	sala	nr	5
Kl.	IV	-	29	dzieci	–	p.	Agnieszka	Adrianowska	–	sala	nr	18
Kl.	V	A	-	21	dzieci	–	p.	Agnieszka	Sobczak	–	sala	nr15
Kl.	VB	–	24	dzieci	–	p.	Grzegorz	Chobot	–	sala	nr	17
Kl.	VI	A	–	13	dzieci	–	p.	Dorota	Lisiecka	–	Gara	–	sala	nr	9
Kl.	VI	B	–	17	dzieci	–	p.	Barbara	Celina	Świstek	–	sala	nr	16
Oby	ten	rok	był	owocny	 i	pomyślny	dla	nas	wszystkich,	byśmy	
z	uśmiechem	i	poczuciem	dobrze	spełnionego	obowiązku	mogli	
znowu…	powitać	wakacje!

Dorota Lisiecka - Gara

	 Rok	szkolny	2008/2009	w	Szkole	Podstawowej	w	Kazimierzu	
rozpoczął	pierwszy,	symboliczny	dzwonek.	Zabrzmiał	w	murach	
szkoły	i	obwieścił,	że	wakacje	się	już	skończyły.	Pani	dyrektor	Anna	
Skępska	powitała	przybyłych	do	szkoły	uczniów	i	rodziców.	W	oko-
licznościowym	przemówieniu,	pani	dyrektor	nawiązała	do	tradycji	
kultywowanych	w	szkole.	Podjęła	kwestie	ważne	dla	wszystkich	
uczniów,	związane	z	bezpieczeństwem	i	nauką.	Po	przekazaniu	
informacji	na	temat	organizacji	pracy	szkoły	–	przydziału	wycho-
wawstw	i	sal,	uczniowie	udali	się	ze	swoimi	wychowawcami	do	
klas.	Tam	oprócz	swobodnych	rozmów	na	temat	minionych	waka-
cji,	uczniowie	wysłuchali	krótkich	pogadanek	na	temat	bezpieczne-
go	uczestnictwa	w	ruchu	drogowym.	Po	zakończeniu	uroczystości	
w	szkole,	uczniowie	udali	się	do	kościoła	parafialnego	w	Kazimie-
rzu.	Uczestniczyli	we	mszy	świętej	odprawionej	przez	ks.	Andrzeja	
Chmieleckiego	-	proboszcza	Parafii	w	Kazimierzu.	

 Organizacja pracy w Szkole Podstawowej w Kazimierzu
	 Wraz	z	rozpoczęciem	roku	szkolnego	2008/2009	w	szkole	w	
Kazimierzu	podjęto	działania	dydaktyczno	–	wychowawcze	i	opie-
kuńcze,	wynikające	z	założeń	statutowych	szkoły	oraz	uwzględ-
niające	indywidualne	potrzeby	uczniów	i	środowiska,	w	jakim	się	
wychowują.	
	 Celem	rozwijania	zainteresowań	i	poznawczej	aktywności	ucz-
niów	w	placówce	zorganizowano	koła	zainteresowań.	Nauczyciele	
jak	każdego	roku	prowadzą	je	bezpłatnie.
Koło	informatyczne	–	mgr	Agata	Wiśniewska
Koło	matematyczne	–	Mirosława	Śmiałkowska

Koło	historyczne	–	mgr	Anna	Adaszyńska
Koło	plastyczne	(klasy	O	–	III)	–	Iwona	Podstawczyńska
Koło	plastyczne	(klasy	IV	–	VI)	–	mgr	Monika	Głodny
	 Podstaw	samorządności	i	współodpowiedzialności	za	podejmo-
wane	decyzje	uczniowie	uczyć	się	będą	pracując	w	Samorządzie	
Uczniowskim.	Swoje	umiejętności	i	talenty	wykazywać	będą	pra-
cując	w	sekcjach	(sportowej,	porządkowej,	rozrywkowej).	Samo-
rząd	prowadzi	–	p.	Mirosława	Śmiałkowska.	Podstawy	udzielania	
pierwszej	pomocy	uczniowie	zgłębiać	będą	pod	kierunkiem	mgr	
inż.	Anny	Makowskiej	uczestnicząc	w	spotkaniach	koła	PCK.	W	
szkole	od	lat	funkcjonuje	Spółdzielnia	Uczniowska	,,Myszka’’	pod	
kierunkiem	mgr	Moniki	Głodny.	Szkoła	zadba	o	rozwój	fizyczny	
swoich	uczniów.	Dla	dzieci	klas	IV	–	VI	zorganizowane	są	zaję-
cia	UKS.	Zajęcia	prowadzi	mgr	Arkadiusz	Szpot.	Uczniowie	klas	
I-III	wraz	ze	swoimi	wychowawcami	uczęszczać	będą	na	zajęcia	
na	pływalni.	Zakwalifikowani	przez	 lekarza,	uczniowie	klas	 I-III	
mogą	uczestniczyć	na	zajęcia	korygujące	wady	postawy.	Zajęcia	
prowadzi	mgr	Anna	Skępska.	Nauczyciele	wspólnie	z	rodzicami,	
ustalą	harmonogram	wyjazdów,	lekcji	organizowanych	w	terenie	
oraz	wycieczek	krajoznawczo	–	turystycznych	i	,,zielonych	szkół’’.	
Uczniowie	korzystać	będą	 	z	bezpłatnych	posiłków	 	 i	płatnego	
dożywiania.	Z	inicjatywy	Rady	Rodziców	w	szkole	organizowana	
jest	również	pomoc	materialna	dla	uczniów	i	rodzin.	W	tym	roku	
szkolnym	został	zatrudniony	pedagog	–	logopeda.	Z	pomocy	mgr	
Agnieszki	Depczyńskiej	mogą	skorzystać	uczniowie,	ale	i	rodzice,	
którzy	chcą	lepiej	zrozumieć	własne	dzieci.

Było, minęło…

Inauguracja roku szkolnego 2008/2009 
w Szkole Podstawowej

im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu

Nowy rok szkolny 2008/2009
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	 Tak	jak	być	powinno!
	 1.	września	o	godzinie	8.00	rozpoczął	się	Rok	Szkolny	2008/09.	
Uroczyście,	ponieważ	najpierw	uczestniczyliśmy	we	mszy	świętej,	
która	odbyła	się	w	odnowionej,	bo	odmalowanej	z	nowym	wizerun-
kiem	Matki	Boskiej,	z	nowym		nagłośnieniem,		kaplicy	„szydłow-
skiej”,	ksiądz	Andrzej	zachęcał	wszystkie	dzieci	do	pracy	już	od	
pierwszego	dnia	nauki	oraz	wspominał	dzień	1.	września	1939	r.	
-	69	rocznicę		wybuchu	I	wojny	światowej.	
	 Następnie	w	szkole	ciepło	przyjęła	nas	Pani	Dyrektor.	Powita-
ła	wszystkich,	poinformowała	o	przydziale	sal	lekcyjnych,	wycho-
wawstw	 dla	 poszczególnych	 klas	 oraz	 przedstawiła	 nowych	
nauczycieli:	języka	angielskiego	-panią	Annę	Gawron,	pedagoga	
i	logopedę	-	panią	Agnieszkę	Depczyńską	i	muzyki	-	pana	Piotra	
Zdzieraka.

Rozpoczęcie	Roku	Szkolnego	2008/09	w	Szkole	Podstawowej	w	Szydłowie

Żegnajcie wakacje! Witaj szkoło!
	 Uczniowie	z	klasy	VI	zaprezentowali	program	artystyczny,	w	
którym	przywitali	pierwszaków,	życzyli	piątek	i	szóstek	w	nowym	
roku,	a	witając	się	ze	szkołą,	klasami,	 ławkami	 i	 tablicą,	wciąż	
wspominali	wakacje.	Występ	zakończyli	optymistyczną	piosenką,	
której	refren	brzmiał:	„Jeszcze	tylko	wrzesień,	październik	listopad	
grudzień,	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	i	znów	będą	
wakacje”.	
Na	spotkaniu	z	wychowawcami	w	klasach	uczniowie	wspominali	
minione	wakacje	oraz	przypominali	sobie	zasady	bezpieczeństwa,	
jakie	obowiązują	w	czasie	drogi	do	szkoły	i	w	szkole.
 Życzymy wszystkim uczniom na roku początek,
 Samych dobrych stopni, czwórek, szóstek, piątek,
 A nauczycielom  samych mądrych uczniów.

GMINNY OŚRODEK KULTURY W LUTOMIERSKU
zaprasza na:

zajęcia tańca nowoczesnego break dance i hip hop (w	kilku	grupach	wiekowych)
w	każdy	piątek	w	godz.	16.00	-	20.00

nauka gry na fortepianie i keyboardzie
w	każdy	czwartek	w	godz.	15.30	-	19.00

nauka gry na gitarze
w	każdy	czwartek	w	godz.	15.30	-	19.00

nauka gry na instrumentach dętych
w	każdy	poniedziałek	w	godz.	17.00	-	19.00	oraz	w	środę	w	godz.	16.30	-	18.00

zajęcia koła teatralnego

kurs języka angielskiego

Ponadto:	Zapraszamy	osoby	umiejące	grać	do	Orkiestry Dętej
Gminnego	Ośrodka	Kultury	-	w	każdy	poniedziałek	w	godz.19.00	-	20.30

Informacje	w	Gminnym	Ośrodku	Kultury	pok.	nr.	1	w	godz.	9.00-15.00,	tel.	6775969
Serdecznie zapraszamy
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	 1	września	jak	każdego	roku	Gimnazjum	rozpoczęło	nowy	rok	
szkolny	uroczystą	Mszą	Świętą	w	Kościele	Parafialnym	w	Luto-
miersku.	Uroczystość	rozpoczęcia	nowego	roku	szkolnego	na	sali	
gimnastycznej	zaszczycili	Przewielebni	Księża:	Marek	Kowalski,	
Franciszek	Jaciubek,	liczne	Grono	Rodziców,	Nauczyciele	i	Ucznio-
wie	Gimnazjum.	Podczas	uroczystości	minutą	ciszy	zebrani	uczcili	
pamięć	bohaterów	wydarzeń	wrześniowych	z	1939	roku.	Dyrek-
tor	Gimnazjum	p.	Andrzej	Stasiak	w	swoim	wystąpieniu	nawiązał	
do	wydarzeń	sprzed	69	lat	zwracając	uwagę	na	to,	jak	ważne	jest	
kształtowanie	postaw	patriotycznych	w	społeczeństwie.
	 Serdecznie	powitał	uczniów,	pracowników,	 rodziców,	szcze-
gólnie	gorąco	pierwszoklasistów	życząc	wszystkim	sukcesów	w	
nowym	roku	szkolnym.	Wychowawcy	klas	pierwszych	przedstawili	
listy	uczniów	swoich	klas,	dyrektor	omówił	kwestie	organizacyjne	
dotyczące	funkcjonowania	gimnazjum.
	 Do	 dziewięciu	 klas	 (po	 trzy	 oddziały	 na	 każdym	 poziomie)	
naszego	gimnazjum	w	roku	szkolnym	2008/2009	uczęszcza	224	
uczniów.	Na	każdym	poziomie	funkcjonuje	klasa	z	rozszerzonym	
programem	nauczania	języka	angielskiego	i	informatyki.	Zajęcia	z	
młodzieżą	prowadzi
23	 nauczycieli	 -	 wszyscy	 posiadają	 odpowiednie	 kwalifikacje.	
Wychowawcami	poszczególnych	klas	są:	
Ia	–	p.	Agata	Wróblewska,	Ib	–	p.	Janina	Olszyńska	-	Gebler,	Ic	
–	p.	Małgorzata	Krysiak,	IIa	–	p.	Renata	Mielczarek,	IIb	–	p.	Aneta	
Szadziewicz,	IIc	–	p.	Beata	Zielińska,	IIIa	–	p.	Aneta	Grzelak,
IIIb	–	p.	Barbara	Michalak,	IIIc	–	p.	Sylwia	Łykowska.	W	bieżącym	
roku	szkolnym,	pracę	
w	naszym	gimnazjum	rozpoczęli:	p.	Małgorzata	Nowacka	(język	
niemiecki)	i	p.	Piotr	Zganiacz
(muzyka).
	 W	szkole	(na	mocy	ustaleń	Rady	Rodziców	i	Rady	Pedagogicz-
nej	z	czerwca	2008)	obowiązuje	jednolity	strój	szkolny	tj.	niebieska	
koszula	jeansowa	z	wyszywanym	logo	szkoły	lub	niebieska	koszu-
la	jeansowa	bez	logo,	z	przypinanym	znaczkiem.	Obowiązuje	rów-
nież	obuwie	na	zmianę	(granatowe	półtrampki	z	białymi	obrzeża-
mi)	przechowywane	w	workach	z	materiału,	które	uczniowie	mogą	
uszyć	sami	lub	zakupić	w	szkole	(zajmuje	się	tym	Samorząd	Ucz-
niowski).
	 Na	 terenie	 szkoły	 funkcjonuje	 świetlica	 szkolna,	 biblioteka,	
prowadzone	są	zajęcia	Uczniowskiego	Klubu	Sportowego,	chóru	
oraz	licznych	kół	zainteresowań.	Uczniowie	odpłatnie	mogą	korzy-
stać	z	obiadów	(4	zł)	oraz	mleka	smakowego	(Program	„Szklanka	
mleka”).	Osoby	znajdujące	się	w	sytuacji	trudnej	mogą	liczyć	na	
pomoc	i	wsparcie	pedagoga		-	p.	Zdzisławę	Ignatowicz.
	 Wszyscy	uczniowie	ubezpieczeni	są	od	następstw	nieszczęśli-
wych	wypadków.

	 Dzięki	pomocy	organu	prowadzącego,	rady	rodziców	w	okre-
sie	wakacyjnym	w	gimnazjum	udało	się	przeprowadzić	wiele	prac	
remontowo	–	modernizacyjnych.	Każda	z	sal	wyposażona	została	
w	komputer,	a	urządzenia	te	w	większej	ilości	dostępne	są	dla	ucz-
niów	w	dwóch	działających	na	terenie	szkoły	pracowniach	informa-
tycznych,	bibliotece,	świetlicy.
	 Mamy	nadzieję,	iż	wszyscy	uczniowie	będą	dobrze	czuć	się	w	
tej	przyjaznej,dobrze	przygotowanej	do	nowego	roku	szkolnego	
szkoły,	a	pierwszoklasiści	sprawnie	„odnajdą	się”	w	nowej	społecz-
ności.	

Opracował p. Sławomir Kułak

	 „Przed	domem	 jarzębina	Ku	ziemi	się	ugina.	Widzisz,	coraz	
to	śmielej	Jesień	sobie	poczyna.”	pisał	J.	Liebert	w	nastrojowym	
liryku	poświęconym	jakże	urokliwej	porze	roku.	W	naszym	gimna-
zjum	coraz	śmielej	poczynają	sobie	uczniowie	klas	pierwszych.	Na	
początku	byli	nieśmiali,	zagubieni	i	bezradni.”	Gdy	po	raz	pierwszy	
zobaczyłam	tę	szkołę	i	tylu	ludzi	to	poczułam	strach.	Bałam	się,	
że	nie	będę	mogła	odnaleźć	się	w	tak	dużym	budynku	i	wśród	tak	
ogromnego	tłumu.”-	powiedziała	jedna	z	uczennic.	
	 Dziś	podoba	 im	się	szkoła,	zawiłe	korytarze	nie	są	 już	 takie	
straszne,	a	co	do	reszty	to	niech	fakty	mówią	same	za	siebie.”Mamy	
miłego	dyrektora.	Nauczyciele	są	przyjaźni	i	sympatyczni.	Pozna-

liśmy	wielu	nowych	przyjaciół.	Starsi	koledzy	nie	są	tacy	straszni”-	
to	tylko	niektóre	z	licznych	wypowiedzi	pierwszoklasistów.
	 Na	 dobry	 początek	 życzymy	 „nowemu	 narybkowi”	 wielu	
radosnych	 chwil	w	murach	 naszej	 szkoły,	 ciepłej	 i	 serdecznej	
atmosfery	oraz	samych	sukcesów	w	nauce.	Patrzcie	pewnie	w	
przyszłość,podnoście	śmiało	głowy,uśmiechajcie	się	do	innych	,	
korzystajcie	z	wiedzy,	którą	tu	zgłębicie,	a	nawet	nie	zauważycie,	
kiedy	gimnazjum	stanie	się	waszym	drugim	domem.	

Opracowała p. Małgorzata Wybór

Początek roku szkolnego 2008/2009
W Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku

Nowa szkoła, nowe wyzwania
- wrażenia uczniów klas pierwszych Gimnazjum w Lutomiersku


