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 28 kwietnia b.r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury odbyła się 
XXXI sesja Rady Gminy Lutomiersk. W sesji uczestniczyło 11 radnych, soł-
tysi, mieszkańcy gminy. Porządek obrad był obszerny, jednak najważniejszą 
sprawą było rozpatrzenie przez radnych sprawozdania z realizacji budżetu 
za rok 2004 i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budże-
tu za rok ubiegły. Otwarcia sesji i stwierdzenia jej prawomocności dokonał 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy, pełniący funkcje Przewodniczącego sesji 
z powodu usprawiedliwionej nieobecności Przewodniczącego Rady Gminy. 
Następnie złożył ślubowanie nowo wybrany radny Czesłw Nowicki. Radni po 
przyjęciu porządku oraz protokołów z poprzednich sesji rozpoczęli realizację 
punktów merytorycznych. 
 Następnie Wiceprzewodniczący przeszedł do kolejnego punktu tj. roz-
patrzenia sprawozdania z realizacji budżetu. Sprawozdanie to dokument, 
z którym radni byli doskonale zapoznani, bowiem był on omawiany i opinio-
wany przez wszystkie stałe Komisje Rady Gminy mające swoje posiedzenia 
poświęcone tej tematyce w miesiącu kwietniu br. Stąd na sesji temat ten 
nie wywołał długiej dyskusji. Sprawozdanie w imieniu Wójta Gminy szcze-
gółowo omówiła Pani Skarbnik Gminy. Wiceprzewodniczący Rady odczytał 
pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozda-
niu. Następnie zgodnie z procedurą udzielania absolutorium Wiceprzewod-
niczący odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium, 
zapoznano radnych również z uchwałą RIO w Łodzi pozytywnie opiniującą 
wniosek Komisji Rewizyjnej. Przypomnijmy, że uchwałę w sprawie udziele-
nia absolutorium Rada Gminy podejmuje bezwzględną większością głosów 
w obecności ustawowego składu rady. Wiceprzewodniczący Rady odczytał 
projekt w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 
Lutomiersk i udzielenia absolutorium i poddał jego przyjęcie pod głosowanie. 
Radni w głosowaniu opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium Wójto-
wi Gminy. Kolejne punkty sesji dotyczyły m.in. podjęcia uchwał w sprawie: 
zmian budżetowych, ustalenia trybu rozliczania i udzielania dotacji dla nie-
publicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy, w sprawie przy-
jęcia zadania publicznego z zakresu zarządu drogami powiatowymi, powo-
łania Gminnej Rady Sportu oraz w sprawie zmiany nazwy Placu Zwycięstwa 
na Plac Jana Pawła II- przy okazji podjęcia tej uchwały Wiceprzewodniczą-
cy odczytał treść Listu Gratulacyjnego od Rady Gminy Lutomiersk i Wójta 
Gminy Lutomiersk skierowanego do Jego Świątobliwości Papieża Benedyk-
ta XVI, nowego namiestnika Świętego Piotra.
 Były także punkty porządku obrad, które miały charakter sprawozdaw-
czy i dotyczyły: działalności OSP na terenie naszej gminy - informację tę 
przedstawił Pan Tadeusz Nowak - Prezes Oddziału Zarządu Gminnego OSP 
RP; informacę w zakresie funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy 
- przedstawiła Pani dr Maria Winiecka - Górniak przedstawiciel Gminnego 
Ośrodka Zdrowia w Lutomiersku oraz Piotr Przybysławski przedstawiciel 
sp.”Validus” z Kazimierza; a także informację z działalności GOK za rok 
2004 przedstawił Piotr Pączek - Dyrektor GOK’u. 
 Ostatnim punktem sesji były tradycyjnie wolne wnioski, interpelacje i 
zapytania.
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Sesja absolutoryjna
 29 kwietnia 2005 roku odbyła się akademia środowisko-
wa z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Po uro-
czystej mszy św. zebrani goście na czele z wójtem gminy 
Tadeuszem Borkowskim, księdzem proboszczem Włodzi-
mierzem Paszkowskim, dyrektorem gimnazjum Tadeuszem 
Rosiakiem i licznymi kombatantami, wysłuchali montażu 
poetycko - muzycznego pt. „Wiwat Maj”. Uczniowie gimna-
zjum w skupieniu i podniosłej atmosferze wyrecytowali przy-
gotowane teksty patriotyczne i zaśpiewali okolicznościowe 
pieśni. Wszyscy zebrani byli pod ogromnym wrażeniem 
i pełni podziwu. Ta piękna lekcja patriotyzmu uświadomiła 
młodemu pokoleniu, że „można nie kochać Cię (Ojczyzno) 
i żyć, ale nie można owocować”. Mamy nadzieję, że słowa 
wiersza będą drogowskazem dla młodych Polaków. Nadzie-
ją na lepsze jutro.

Wiwat Maj 3 Maj

Plac Jana Pawła II
 Rada Gminy Lutomiersk dnia 28 kwietnia 2005r. pod-
jęła uchwałę w sprawie zmiany nazwy Placu Zwycięstwa 
w Lutomiersku na Plac Jana Pawła II.
 Uchwała ta będąc aktem prawa miejscowego stano-
wionego przez gminę wejdzie w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego.
 Według informacji uzyskanej z Urzędu Wojewódz-
kiego ogłoszenie w/w uchwały nastąpiło 28.05.2005r., 
zatem wejdzie ona w życie z dniem 12.06.2005r.
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 Miesiąc maj jest szczególnym miesiącem dla strażaków. 4 maja 
- to dzień Św. Floriana - Patrona strażaków.
 W pierwszych dniach maja odbyły się w naszej gminie uroczyste 
apele i zbiórki poprzedzone Mszami Świętymi. W dniu 1 maja br. 
odbyły się uroczystości strażackie w Parafii Kazimierz. Natomiast 
w dniu 3 maja w godzinach przedpołudniowych - w Parafii Luto-
miersk i Mikołajewice. Także w tym dniu w godzinach wieczornych 
wszyscy strażacy z naszej gminy brali udział w Mszy Świętej, która 
odbyła się w Klasztorze Salezjanów w Lutomiersku.
 Do wszystkich druhów skierowane zostały słowa podziękowa-
nia i uznania za pełną poświęcenia służbę i działalność społeczną 
wobec drugiego człowieka i Ojczyzny oraz życzenia, aby trud, jaki 
podejmują był źródłem osobistej satysfakcji. Uroczystości uświet-
niała orkiestra z GOK w Lutomiersku.

 7 maja br. obyła się V Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na 
Jasną Górę w dniu. Wzięli w niej udział strażacy naszej gminy. 
Łącznie w pielgrzymce uczestniczyło 80 druhów. Druhowie dotarli 
do Częstochowy o godz. 8.30. Główne uroczystości zaplanowane 
były na godz. 11.00. Strażacy złożyli hołd i dziękczynienie Matce 
Przenajświętszej za opiekę nad ich służbą i narodem polskim, a 
jednocześnie odnowili śluby złożone przez ich poprzedników.
 W tym miejscu należy wspomnieć, że największym wydarze-
niem w przedwojennych dziejach polskiego pożarnictwa był Zjazd 
Strażactwa Polskiego na Jasnej Górze w dniu 18 czerwca 1939 
roku połączony z pontyfikalną Mszą Św. i złożeniem wotum-ryn-
grafu oraz ślubowaniem Pani Jasnogórskiej. Następne pielgrzymki 
odbyły się w 1991r II, 1992r.-III i w 1999r. IV. Natomiast VI Ogól-
nopolska Pielgrzymka ma odbyć się w 2010 roku. W tegorocznej 
Pielgrzymce na Jasną Górę uczestniczyło ponad 100 tys. straża-
ków-pielgrzymów z całego naszego kraju, 120 orkiestr strażackich, 
które wspólnie zagrały wiele wybranych utworów, obecne były dzie-
siątki pocztów sztandarowych. Po zakończeniu uroczystości nasza 
grupa miała do dyspozycji czas wolny na indywidualną modlitwę, 
zwiedzanie klasztoru oraz nabycie pamiątek pielgrzymkowych.

DNI STRAŻAKA 2005

PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ

 22 maja 2005r. jubileuszową uroczystość obchodziła OSP Pucz-
niew. Poprowadził ją dh Roman Adrianowski Prezes tej jednostki. 
Uroczystości rozpoczęły się zbiórką pododdziałów straży, po której 
nastąpiła defilada przez miejscowość na plac przed remizą stra-
żacką, dowodzona przez dh Zdzisława Sromeckiego - Komendan-
ta Gminnego.
 O godz. 10.30 rozpoczęła się polowa uroczysta Msza św. cele-
browana przez Księdza Sylweriusza Antczaka Proboszcza Parafii 
Małyń. Po Mszy św. weterani jednostki - druhowie Kubik, Różyc-
ki, Karpik - dokonali odsłonięcia tablicy pamiątkowej wmurowanej 
w ścianę budynku strażnicy. Druhna Anna Różycka przedstawiła 
historię jednostki. Sztandar jednostki udekorowano Złotym Zna-
kiem Związku a zasłużeni jej członkowie otrzymali odznaczenia 
strażackie. Poświęcony został samochód strażacki MAGIRUS, 
który został zakupiony dla OSP Puczniew przy współudziale Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Łodzi oraz samorządu Gminy Lutomiersk. Jednym z ważniejszych 
momentów uroczystości dla jednostki było złożenie ślubowania i 
pasowanie na druhów Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, którego 
dokonał dh Tadeusz Nowak Prezes Z.O.Gm.Zw. OSP RP w Luto-
miersku.
 Całą uroczystość uświetniała swoją muzyką strażacka orkiestra 
z OSP Wierzchy gm. Zadzim.
 W uroczystościach wzięły udział delegacje prawie wszyst-
kich jednostek OSP z terenu naszej gminy i Prezydium Zarządu 
Oddziału Gminnego Zw. OSP RP w Lutomiersku.
 Poza tym w uroczystościach udział wzięli również zaproszeni 
goście w osobach:
Komendant Powiatowy PSP w Pabianicach - st. bryg. Henryk 
Banasiak
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Zw.OSP RP w Pabiani-
cach - dh Mieczysław Serwa
Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Łodzi - Jerzy Szmit.
Starosta Powiatu Pabinickiego - Grzegorz Janczak
Członek Zarządu Powiatowego - Józef Wiaderek
Wójt Gminy Lutomiersk - Tadeusz Borkowski
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lutomiersk - Jerzy Paczkowski
Prezes Łódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej - Krzysztof Jankowski 
oraz wielu innych miejscowych sympatyków i sponsorów straży.
 Po wręczeniu listów intencyjnych i życzeń od gości słowa podzię-
kowania wygłosił senior jednostki Ignacy Kubik. 
 Przy wymarzonej słonecznej pogodzie odbył się poczęstunek 
dla uczestników uroczystości oraz zabawa taneczna.

100 - lecie OSP Puczniew
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 Poniżej publikujemy po pierwsze: tekst odpowiedzi Sekretariatu Stanu z Watykanu na list kondolencyjny 
wysłany przez Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lutomiersk; po drugie: list gratulacyjny Rady 
Gminy i Wójta Gminy Lutomiersk dla nowego Papieża Benedykta XVI oraz odpowiedź na ten list z Watykanu.

GOSPODARKA DROGOWA
1. W miesiącu maju zakończono:
 - remonty cząstowe na ulicach Lutomierska i Kazimierza
 -  I etap profilowanie dróg gruntowych we wszystkich sołectwach gminy na dł.ca 100 km. 
2.  Do Starostwa Powiatowego w Pabianicach wystąpiliśmy o dotację w wys. 40 tys. zł na remont chod-

nika na ulicy Mickiewicza w Lutomiersku - prowadzącego do kompleksu szkół.
3.  Z Marszałkiem Województwa Łódzkiego zawarto porozumienie wspólnej realizacji zadania tj. remontu 

odcinka chodnika na ul. Kościuszki, określające, że Gmina zakupi materiały betonowe, a Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Łodzi (jako zarządca drogi) pokryje koszty wykonania robót. Roboty podstawowe 
zostały już zakończone. Pozostały do wykonania pasy zieleni, które zostaną uzupełnione żyzną ziemią 
i obsiane trawą.

4.  Interwencyjnie wywieziono 300 ton drobnego kruszywa ceglanego na drogi gminne w n/w sołec-
twach: Prusinowice, Zalew, Antoniew, Babiczki, Puczniew Zygmuntów, Lutomiersk, Mirosławie.

5.  Urząd Marszałkowski w Łodzi przyznał dotację w wys. 60 tys. zł na modernizację dróg gruntowych 
na terenie gminy.

6.  Naprawiono dojazdy do mostu w Jeziorku;
 -  wzmocniono przyczółek mostu na Lubczynie w Stanisławowie Nowym i naprawiono przełamanie 

nawierzchni bitumicznej.
7.  Wykonano tablice z nazwą miejscowości: Stanisławów Nowy, Zdziechów Nowy, Albertów, Szydłó-

wek.
8.  Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie remontu odcinka chodnika na ul.Kilińskiego w 

Lutomiersku na dł.ca 100 mb.
9.  Zakupiono rury betonowe o śr. 80,60,50,40 cm w celu wykonania napraw lub poszerzeń przepustów 

w ciągach dróg gruntowych.

INWESTYCJE I REMONTY
1.  Do połowy czerwca planowane jest zakończenie malowania budynku gimnazjum, rozpoczętego w 

ubiegłym roku. Ze względu na warunki pogodowe aneksowano umowę w sprawie dotyczącej terminu 
wykonania. Roboty w toku.

2.  Ogłoszono przetarg nieograniczony na :
 -  budowę sali gimnastycznej w Kazimierzu, na którą otrzymaliśmy dotację z Ministerstwa Edukacji i 

Sportu.
3.  Zakupiono autobus szkolny przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych - częściowo ze środ-

ków PFRON w wys. 220 tys. i środków gminy w wys. 140.510,00 zł.
4.  Zakończono prace montażowe na budowie odcinka sieci wodociągowo - dosyłowej na dł. 800 mb 

Kazimierz - Babice.
5.  Zakończono prace przy wymianie stolarki okiennej, drzwi wejściowych i rynien na budynku Ośrodka 

Zdrowia w Kazimierzu.

Korespondencja z Watykanem

Inwestycje w gminie

6.  Trwają prace przy likwidacji barier w Szkole Podstawowej w Szy-
dłowie, polegające na przebudowie sanitariatów i budowie pochyl-
ni dla osób niepełnosprawnych.

7.  Trwa remont strażnicy OSP w Szydłowie polegający na malowaniu 
pomieszczeń i wyłożeniu terakotą części socjalnej strażnicy.

8.  W OSP Zdziechów wymieniono pokrycie dachowe na części straż-
nicy. Pozostałe prace konserwacyjne dachu wykonają strażacy z 
miejscowej jednostki OSP.

9.  Sfinansowano ze środków budżetu gminy wykonanie placu zabaw 
przy Szkole Podstawowej w Szydłowie.
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Gimnazjum w Lutomiersku

Z ŻYCIA SZKÓŁ

EKOLOGIA
GIMNAZJUM

Początek maja minął w gimnazjum pod znakiem ekologii. Uczniowie zazieleniali teren 
wokół szkoły sadzonkami młodych drzewek. Na skwerku obok sali gimnastycznej posa-
dzili 30 świerków, 30 brzóz, 20 buków i 3 kasztanowce; wokół ogrodzenia - 20 świerków, 
50 sosenek, 5 kasztanowców; obok bieżni i boiska zasadzonych zostało 20 brzóz, 20 
buków, 20 sosenek, 40 modrzewi i 30 lip. CAŁA SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA SKŁADA 
SERDECZNE PODZIĘKOWANIA PANU NADLEŚNICZEMU LESZKOWI KAZULE I PANU 
LEŚNICZEMU JANOWI GRABSKIEMU ZA PODAROWANIE DRZEWEK.

Trwają prace budowlane przy realizacji inwestycji pn. Przebudowa 
nawierzchni dwóch odcinków drogi gminnej 372318 w miejscowo-
ści Mikołajewice współfinansowanej w 75% ze środów Unii Europej-
skiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZPORR. 
Na dzień dzisiejszy zakończono układanie warstwy wiążącej i 
ścieralnej na podbudowie z kruszywa łamanego na dł. 1,9 km. Do 

zakończenia pozostało wykonanie odwodnienia drogi, profilowa-
nie poboczy gruntowych i oznakowanie pionowe. W najbliższych 
dniach zostanie ustalony termin odbioru inwestycji i przekazanie 
do eksploatacji. Przebudowana droga pozwoli na poprawę warun-
ków komunikacyjnych i transportowych oraz wpłynie na zapewnie-
nie integralności sieci drogowej - połączenie z gminą Wodzierady.

Budowa drogi w Mikołajewicach

PODZIĘKOWANIA DLA PANA MACIEJA RABSKIEGO
ZA PODAROWNIE GIMNAZJUM IM. LESZKA CZARNEGO

RZEŹBY PRZEDSTAWIAJĄCEJ POSTAĆ RYCERZA

 Młodzież szkolna naszej gminy cieszy się 
z nowego, wygodnego autobusu szkolne-
go. Nowy pojazd przystosowany również do 
przewozu uczniów niepełnosprawnych, został 
zakupiony za sumę 361 tys. zł, dzięki znacznej 
pomocy Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych - 220 tys. zł. Gim-
bus dowozi uczniów do gimnazjum oraz do 
szkoły podstawowej w Szydłowie. 14 maja ks. 
proboszcz  Włodzimierz Paszkowski poświę-
cił autobus, który, mamy nadzieję, będzie nam 
długo służył.

MAMY NOWEGO
GIMBUSA
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Światowy Dzień Ziemi

 W tym roku uczniowie naszego gimnazjum bardzo pracowicie 
obchodzili dzień naszej planety. Pod fachową opieką leśników i 
pana Ryszarda Ignatowicza z Koła Łowieckiego „Orzeł” uczniowie 
z klasy Ic sadzili las. Także teren wokół szkoły i stadionu został 
obsadzony sadzonkami drzew. Jedno z nielegalnych wysypisk 
śmieci zostało uprzątnięte. Miejmy nadzieję, że na terenie naszej 
gminy będzie coraz mniej takich obiektów do sprzątania. Zajęcia 
ekologiczne w naszej szkole to nie tylko praca. Uczniowie zapla-
nowali pod okiem pani Katarzyny Depczyńskiej wyjazd do rogow-
skiego arboretum. Będzie to podsumowanie działań i możliwość 
następnych rozmów o ekologii i potrzebie ochrony środowiska.

EUROGIMNAZJADA

FILOFUN - nowa moda
 Nowa moda zapanowała wśród uczniów naszego gimnazjum. 
Wszyscy wytrwale wyplatają ozdoby z żyłek. Każdą wolną chwi-
lę poświęcają nowej zabawie, która uczy cierpliwości i poprawia 
sprawność rąk.

 Kolejny raz drużyna z  gim-
nazjum wzięła udział w powia-
towym etapie turnieju. Kamila 
Szydłowska i Emila Kręzel 
odniosły sukces. Obie zaję-
ły równorzędne II miejsca w 
grupie średniej. Ciężka praca 
została wynagrodzona warto-
ściowymi nagrodami. Do kon-
kursu drużynę przygotowywała 
Pani Beata Zielińska. Dzięku-
jemy Panu Jerzemu Paczkow-
skiemu za współpracę i pomoc 
w przygotowaniu młodzieży.

TURNIEJ
WIEDZY

POŻARNICZEJ
 20 maja 2005 r. po 
raz kolejny spotkali 
się uczniowie gimna-
zjów powiatu pabia-
nickiego. Tematyka 
konkursu związana 
była z historią Unii 
Europejskiej oraz 
państwami: Grecją, 
Hiszpanią i Portuga-
lią. Drużyna naszej 
szkoły w składzie 
Adam i  Tomasz 
Adrianowscy i Bar-
tosz Pilarski zajęła III 
miejsce. W przygo-
towaniach uczestni-
czył także Krzysztof 
Cyrulski. Gratulujemy 
i życzymy dalszych 
sukcesów
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Sport dzieci i młodzieży
w Gminie Lutomiersk

 29 kwietnia br. w Gminie Lutomiersk odbył się Wojewódzki Tur-
niej Piłki Nożnej Halowej Szkół Podstawowych o Puchar: Wójta 
Gminy Lutomiersk - chłopcy; Dyrektora Szkoły Podstawowej w 
Lutomiersku - dziewczęta
 W turnieju uczestniczyło osiem drużyn chłopców i dziewcząt 
z czterech szkół: SP nr 199 z Łodzi, SP nr 5 Konstantynów, SP 
Kwiatkowice, SP Lutomiersk. Zawody odbyły się na sali gimna-
stycznej przy Gimnazjum w Lutomiersku. W zawodach uczestni-
czył 70 dzieci z trenerami, sponsorzy i goście. 
 Dzieci rywalizowały w kategoriach: chłopcy i dziewczęta. 

 Wyniki zawodów: I miejsce SP 
5 Konstantynów, II miejsce SP 
199 Łódź, III miejsce SP Luto-
miersk, IV miejsce SP Kwiatko-
wice.
Słowa uznania i podziękowania 
kierujemy do wszystkich, którzy 
przyczynili się do umożliwienia 
rozegrania turnieju: Pana Wójta 
Tadeusza Borkowskiego, Pani 
Dyrektor Barbary Świstek, Pań-
stwa Joanny i Mariusza Dzie-
wierskich oraz PZU S.A. Inspek-
torat w Łodzi, także trenerów: 
Michała Borowiaka, Sebastiana 
Łakomskiego, Andrzeja Grem-
bola, Artura Knula, Huberta 
Wawrowskiego

 
 

Wszyscy uczniowie otrzymali upominki, najlepsi puchary i nagrody 
rzeczowe. Zawody odbywały się w miłej atmosferze i wg zasad 
czystej gry.

Organizator: SP Lutomiersk, UKS Start Hubert Wawrowski

Strofy o Ojczyźnie
 W ostatnich dniach marca br. odbyły się w naszej szkole elimi-
nacje V Konkursu Recytatorskiego „Polska-moja Ojczyzna”. Celem 
konkursu jest poznanie słowa języka poetyckiego opierającego 
uroki naszego kraju i rozwijanie miłości do naszego kraju. Po eli-
minacjach klasowych opiekunowie wyłaniali trzech przedstawicie-
li. Jury szkolnego konkursu pod przewodnictwem vice dyr. Szkoły 
Cecyli Wasilewskiej-Bujnowicz wytypowało do szczebla gminnego 
10 uczniów:
 Mateusz Mikołaczyk „0”, Kamil Chachuła 1a, Marta Błaszczyk 
1b, Klaudia Skalska 2a, Gabrysia Bujnowicz 2b, Marysia Antonie-
wicz 2b, Patrycja Opasińska 2b, Asia Podsiadło 3a, Dawid Kukulak 
3a, Ania Kiedrzyńska 3b
W połowie kwietnia w naszej szkole przeprowadzono III Gminny  
Konkurs Recytatorski z udziałem uczniów ze szkoły z Kazimierza 
i Szydłowa.
Oto laureaci:
 I miejsca: Edyta Mrozowiska kl.3 SP Szydłów, Maria Antonie-
wicz kl.2b SP Lutomiersk, Patrycja Opasińska kl.2b SP Lutomiersk, 
Piotr Florczak kl.1 SP Kazimierz
 II miejsca: Gabriela Bujnowicz kl.2b SP Lutomiersk, Ania Kie-
drzyńska kl.3b SP Lutomiersk, Mateusz Mikołaczyk „0” SP Luto-
miersk, Aleksandra Michalak kl.2 SP Szydłów, Piotr Krakowiak kl.2 
SP Kazimierz, Justyna Karpacka kl.1 SP Kazimierz
 III miejsca: Arkadiusz Jaros kl.1 SP Szydłów, Ewelina Kwieciń-
ska kl.3 SP Kazimierz, Marta Błaszczyk 1b SP Lutomiersk
 Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i drobne upominki. Dzię-
ki hojności p. Krzywania dzieciom przygotowano słodki poczęstu-
nek.                                                                 H. Nowacka, A. Rosiak

 Tegoroczne Święto Ziemi uczniowie klas 0 - III obchodzili pod 
hasłem: Jestem przyjacielem Ziemi. Wszyscy zastanawiali się co 
zrobić , aby chronić naszą planetę przed ciągłym niszczeniem. Dzie-
ci pracowały wokół określonych zadań:
· kl.”0” - Ten świat może być piękny (transparent )
· kl. I - Obrońcy Ziemi ( projekt postaci )
· kl. II - Głos ma przyjaciel Ziemi ( hasła )
· kl. III - Ekologiczne spotkania 
 W ciągu dnia wszyscy pracowali nad zadaniami w swoich zespo-
łach klasowych. Zakończeniem świątecznego dnia były prezentacje 
zespołów w obecności uczniów klas młodszych.
 Ach, co to było! Dzieci z klasy „O” przyjęły nazwę „zielone ręce”, 
by pokazać, że chcą dbać o przyrodę szczególnie w swojej miejsco-
wości. Potwierdzeniem tego była piosenka ekologiczna, prezenta-
cja transparentu przedstawiającego wiosnę oraz okrzyki: „Chociaż 
jestem jeszcze malutki, chcę, by Lutomiersk był czyściutki”.
 Klasy pierwsze zaprezentowały pokaz mody ekologicznej pt.: 
„Przybysze z innej Planety - obrońcy Ziemi” oraz „ Ekologiczne stroje 
na dworze królewskim”.
 Stroje prezentowały się wspaniale mimo, że wykonane były z 
gazet, toreb foliowych, butelek plastikowych i sznurków. Całość 
dopełniła piosenka „Śmieciu precz”, która stała się klasowym hym-
nem w tym dniu. 
 Uczniowie klas drugich przygotowali rymowanki, wierszyki oraz 
hasła związane z ochroną środowiska. Przedstawili improwizację 
ruchową w iście baletowym wykonaniu pt.: „My i przyroda”. Udo-
wodnili, że są przyjaciółmi Ziemi śpiewając piosenkę „Kołysz nas 
Ziemio”.
 Trzecioklasiści zaprezentowali przedstawienie pt.: „Ekologia na 
co dzień” w postaci audycji telewizyjnej „Teleekspres”, w której poka-
zali jak segregować śmieci. Wykonali ciekawe albumy o zwierzętach 
i roślinach chronionych. Zaprojektowali makietę naszej miejscowo-
ści, w której przestrzegane są zasady ekologii.
 Dzieci udowodniły, że problemy ochrony Ziemi - naszego wspól-
nego domu są im bliskie a podjęte działania wykształciły jakże cenną 
postawę - PRZYJACIELA ZIEMI.

Anna Rosiak i Halina Nowacka

Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

ŚWIĘTO ZIEMI
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 Dzień Ziemi obchodzony jest na świecie od 1970 roku, kiedy 
to Zgromadzenie Generalne ONZ ogłosiło 22 kwietnia Świato-
wym Dniem Ziemi. W Polsce po raz pierwszy obchodzony był w 
1990 roku, tak więc w tym roku świętowaliśmy go po raz piętnasty. 
Tegoroczne hasło Dnia Ziemi: DEKADA EDUKACJI NA RZECZ 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU zostało ogłoszone przez ONZ. 
Według definicji „rozwój zrównoważony” to rozwój człowieka har-
monii z przyrodą, nie naruszający w sposób istotny i nie odwracal-
ny zasobów środowiska. W Polsce w tym roku obowiązuje hasło 
„Odpowiedzialna konsumpcja”, gdyż jednym z najpoważniejszych 
globalnych problemów środowiskowych jest problem odpadów. 
Centralne obchody odbywały się jak co roku na Polu Mokotowskim 
w Warszawie.
 W naszej szkole aktywnie włączyliśmy się w Dzień Ziemi. 
Uczniowie zadbali o estetykę ogródków szkolnych, a także wzię-
li udział w konkursie regionalnym „Nasze kulinarne dziedzictwo 
- potrawy mojej babci”. Był on adresowany do naszej młodzieży, 
gdyż to oni za parę lat będą podejmować decyzje o ochronie śro-
dowiska naturalnego. Każdy kraj pielęgnuje własne, odrębne tra-
dycje kulinarne. Coraz chętniej sięgamy po lokalne i regionalne 
przysmaki, robione domowym sposobem, smaczne i pozbawione 
chemicznych konserwantów. Konkurs wzbudził duże zaintereso-
wanie wśród uczniów, nauczycieli, a także rodziców. Przysporzył 
wiele radości osobom degustującym potrawy, a komisji mnóstwo 
trudności w jego rozstrzygnięciu. Oceniony był w kategoriach: 
najdziwniejsza nazwa, estetyka przygotowania produktu i smak. 
Za pierwsze kryterium wyróżniono potrawy: „Uśmiech teściowej”, 
„Wściekła babka”, „Syrnyczki”, „Szuba”. W pozostałych katego-
riach przyznano wyróżnienia wszystkim potrawom. Powstała mini 
książka kucharska złożona z 37 przepisów charakterystycznych 
dla naszych rodzin, na które receptury przekazywane są z pokole-
nia na pokolenie. W konkursie wzięli udział uczniowie z klas IV-VI:
Karolina Koralewska, Krystian Przyrowski, Angelika Kubik, Justyna 
Plesińska, Dawid Mojsa, Agnieszka Frątczak, Monika Bednarek, 
Mateusz Matuszczak, Ola Nowicka, Daniel Banachowicz, Rafał 
Garczyński, Beata Łopatecka, Wiktor Kuszcz, Ola Paczkowska, 
Marta Maras, Dorota Olejnik, Bartek Szychowicz, Magda Rosiń-
ska, Emila Serafin, Marika Zimkowska, Dominik Trębacz, Maciek 
Pintera, Michal Cybulski, Hubert Pączek, Patryk Czołczyński, Mile-
na Grabowska, Ola Michalak, Paulina Adamiak, Paulina Pierma-
nicka, Gabrysia Bujnowicz, Weronika Lipińska, Magdalena Nosko, 

Gratulacje dla matematyków!
 28 kwietnia 2005r. odbył się XII Konstantynowski Konkurs Mate-
matyczny, w którym wzięło udział 12 z klas IV - VI uczniów naszej 
szkoły. 91 uczniów 8 szkół (SP nr 1 Aleksandrów Łódzki, SP nr 3 
Aleksandrów Łódzki, SP nr 1 Konstantynów Łódzki, SP nr 2 Kon-
stantynów Łódzki, SP nr 5 Konstantynów Łódzki, SP Rąbień, SP 
Kazimierz i SP Lutomiersk) zmagało się z niełatwymi zadaniami. 
Uczniowie naszej szkoły osiągnęli bardzo dobre wyniki:

 W kategorii klas IV:
Małgosia Kacprzak - I miejsce, Adam Chobot - VI miejsce, Alek-
sandra Nowicka - VI miejsce, Hubert Pączek - VI miejsce
 W kategorii klas V:
Łukasz Pintera - II miejsce, Maciek Skiba - IV miejsce, Paulina 
Piermanicka - X miejsce, Paweł Korbecki - XII miejsce
 W kategorii klas VI:
Paulina Łuczak - I miejsce, Wiktor Kuszcz - VII miejsce, Paulina 
Opasińska - VII miejsce, Krzysztof Wasilewski - VIII miejsce
 Gratulujemy laureatom i życzymy sukcesów w kolejnych konkur-
sach.

Izabela Grabarczyk i Grzegorz Chobot

Szkoła Podstawowa w Szydłowie

 18.05.05r. w Szkole Podstawowej w Szy-
dłowie odbył się Gminny Konkurs Ortogra-
ficzny pod hasłem „Zaprzyjaźnij się z orto-
grafią”.
 W konkursie wzięli udział uczniowie klas 
III-ich ze Szkoły Podstawowej w Kazimie-
rzu i Szydłowie. Laureatem konkursu został 
Marek Twardowski uczeń SP w Kazimierzu. 
II miejsce zajęła Edyta Mrozowska uczen-
nica SP w Szydłowie. III miejsce zajęła 
Klaudia Podstawska uczennica SP w Kazi-
mierzu.
 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.  
Konkurs wyłonił gminnych mistrzów orto-

grafii - uczniowie kl. I - III - jeśli macie pro-
blemy z ortografią szukajcie pomocy wśród 
naszych laureatów.
 Organizatorzy konkursu serdecznie dzię-
kują za przygotowanie i udział uczniów Pani 
mgr Monice Głodny ze Szkoły Podstawowej 
w Kazimierzu oraz Pani Dyrektor GOOś w 
Lutomiersku Agnieszce Kiedrzyńskiej za 
przyjęcie zaproszenia do przewodniczenia 
komisji oceniającej dyktando.
 Uczniowie naszej szkoły mogą nie tylko 
pochwalić się znajomością ortografii. Mamy 
też inne powody do dumy. Justyna Jani-
szewska ucz. kl. III pisze „piękne” wypra-
cowania, bogate w treść i poprawne pod 

względem formy wypowiedzi. W wolnym 
czasie układa wiersze. Oto próbka jej talentu:
Spojrzałam rankiem przez okno,
od wczoraj wielka zmiana.
Po wiosnę z siostrą wyjść mamy,
a ona przyszła sama.
Nos w szybę bardziej wlepiłam 
i chytrze patrzę na ogród,
w nim zmienia się wszystko
codziennie.
Bystrzej i raźniej do przodu.
Zieleni się trawa przy grządce,
przez suchą słomę przebija.
Codziennie ogród mój rośnie,
szarość się w zieleń przemienia.

Gminny Konkurs Ortograficzny

Marta Pawlak, Agnieszka Zakrzewska, Hubert Mojsa.
 W odpowiedzi na hasło „Odpowiedzialna konsumpcja” ucznio-
wie wraz z wychowawcami przygotowali dla siebie ekologiczne 
śniadanie, dbając o estetykę i higienę przygotowania i spożywania 
posiłków 
 Nie zabrakło też pomysłów na twórcze plakaty promujące hasło 
„ZOSTAŃ PRZYJACIELEM ZIEMI - DLA SIEBIE - DLA ZIEMI”. 
Komisja wyróżniła prace uczniów: Weronika Lipińska, Aneta Urbań-
czyk, Małgosia Durka, Kamila Wieczorkiewicz, Marcin Wesoły, 
Justyna Cepowska, Ola Paczkowska, Agnieszka Zakrzewska.
 Warto podkreślić fakt, iż w tym dniu zaszczycił swoją obecno-
ścią, społeczność szkolną Pan Sekretarz Gminy Leszek Filipiak, 
który podziwiał piękny stół z przygotowanymi potrawami. 
 Wszystkim rodzicom za pomoc w zorganizowaniu konkursu ser-
decznie DZIĘKUJEMY.

Agnieszka Adrianowska, Mirosława Łykowska

Dzień Ziemi 2005
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Szkoła Podstawowa w Kazimierzu

 ,,Dniu trzeci Maja, dniu nam święty, hołd ci należy nieść, choć dziś narodu cel wytknięty, pamięci twojej cześć!’’
 Dnia 29 kwietnia 2005r. w Szkole Podstawowej w Kazimierzu odbył się apel poświęcony rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. 
Uczniowie, ubrani w stroje z epoki, przypomnieli okoliczności uchwalenia ważnego dla Polski Aktu. Zaprezentowali też główne tezy Kon-
stytucji, które znosiły przywileje i gwarantowały równe prawa dla wszystkich obywateli. Dopełnienie uroczystości stanowił polonez W. 
Kilara wykonany przez uczniów klasy VI, a przygotowany pod kierunkiem A. Szpota - nauczyciela wychowania fizycznego. Uroczystość 
przygotowały: p.A. Knigawka, p. A. Adaszyńska.

Obchody Święta Konstytucji 3-go Maja

Rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja

 W naszej Szkole szczególnie uroczyście obchodzi-
liśmy święta majowe. W dniu 5 maja 2005 odbyła się 
akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 
Maja, rocznicy wstąpienia do Unii Europejskiej i rocz-
nicy zakończenia II wojny światowej. 
 Wzięli w niej czynny udział uczniowie wszystkich 
klas. Obok treści historycznych dzieci recytowały wier-
sze o tematyce patriotycznej, ukazujące piękno naszej 
Ojczyzny i podkreślające ich wielką miłość do Niej. Pio-
senkami zapraszały do poznawania najpiękniejszych 
zakątków naszego kraju.

Wielka
Radość Maluchów

 Najmłodsi uczniowie  ze szkoły Podstawowej w Szydłowie znów mają powo-
dy do radości. W okresie zimowym zostało odnowione pomieszczenie, w któ-
rym uczy się klasa „0”. Tym razem zmiany dotarły do ogrodu przedszkolnego, 
w którym wraz z nadejściem wiosny, pojawiły się nowe urządzenia na placu 
zabaw. Wspaniała zjeżdżalnia, nowe huśtawki, lokomotywa z wagonikami (w 
ciekawych, pastelowych kolorach) spowodowały, że zabawy na powietrzu są 
najatrakcyjniejszym punktem w planie dnia. 
 Uczniowie klasy „0” i klas I-III wraz z rodzicami dziękują Panu Wójtowi oraz 
Radzie Gminy Lutomiersk i wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, 
że dzieci mogą korzystać z tak wspaniałego, nowoczesnego placu zabaw.  

Tekst opracowała wychowawczyni kl. „0”: Dorota Gajzler
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 Dnia 23 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach 
odbył się II Konkurs Tańca Nowoczesnego. Wśród wielu uczestni-
ków zawodów z całego powiatu znalazła się również grupa tanecz-
na Beat Street z Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku, która 
wywalczyła III miejsce w tych zawodach. Pierwszego miejsca nie 
przyznano. Dyplom i statuetka zawodów to zdobycz jaką przywio-
zła nasza młodzież.

III miejsce zespołu
Beat Street z GOK Lutomiersk

OBCHODY
ŚWIATOWEGO DNIA ZIEMI

 ,,Płacz, Matko Ziemio, z niezmiernego bólu i zgryzoty, nad losem 
życia, które wydałaś w przytulnej ciszy, ogrzewałaś je w swym 
łonie’’.
 Dnia 21 kwietnia 2005r. w Szkole Podstawowej w Kazimierzu 
zorganizowano apel poświęcony obchodom Światowego Dnia 
Ziemi. Cel apelu stanowiło wdrożenie do świadomego korzystania 
z zasobów środowiska naturalnego. Uczniowie klasy V w barw-
nych i pełnych dynamizmu scenkach, pokazali typowe działania, 
które przyczyniają się do niszczenia zasobów naturalnych oraz 
konsekwencje tego typu postępowania. Dzieci zaprezentowały też 
proste sposoby, dzięki którym można przeciwdziałać dewastacji 
otoczenia w którym funkcjonujemy. Po apelu tradycyjnie już od 
kilku lat uczniowie posprzątali teren wokół szkoły i przyległe ulice. 
Apel i akcję sprzątania przygotowała B. Kowalska.

UDZIAŁ W OLIMPIADZIE 
SPORTOWEJ

 Uczniowie klas I - III pod opieką Pani A. Wiśniewskiej i Pani 
M. Głodny w dnia 28 kwietnia 2005r. uczestniczyli w olimpiadzie 
sportowej o puchar burmistrza Konstantynowa. Rozgrywki w któ-
rych uczniowie musieli wykazać się siłą, zwinnością, szybkością 
oraz logicznym myśleniem, zorganizowano w hali sportowej KKS 
,,Włókniarz’’. Szkoła Podstawowa z Kazimierza jest jedyną pla-
cówką z poza terenu Konstantynowa, która bierze udział w tego 
typu rozgrywkach sportowych. Dzięki takiej formie mali sportowcy 
przyzwyczajają się do uczciwego współzawodnictwa i współdzia-
łania w grupie. Uczniowie wrócili do szkoły z nagrodami w postaci 
sprzętu sportowego i słodyczy.

SZKOŁA DZIECIOM
FESTYN W SZKOLE W KAZIMIERZU

 Dnia 22 maja 2005r. w Szkole Podstawowej w Kazimierzu 
zorganizowano festyn rodzinny pod hasłem ,,Szkoła dzieciom’’. 
Festyn stał się okazją do spotkania się rodzin z okolicznych miej-
scowości. Rodziny z zainteresowaniem obejrzały przedstawienie 
przygotowane przez uczniów naszej szkoły. W związku z rocz-
nicą wejścia Polski do Unii Europejskiej uczniowie w odpowied-
nich strojach, symbolizujących wybrane państwo zaprezentowali 
potrawy i informacje o wybranym regionie. Atrakcją festynu stał się 
występ iluzjonisty, który prezentował różnorodne sztuczki. Dzieci 
uczestniczyły w zorganizowanych dla nich zawodach sportowych 
z nagrodami. Nie zabrakło również karuzeli i dmuchanej zjeżdżal-
ni. Rodzice bawili się przy skocznej muzyce zespołu ,,Paranoja’’, 
który bawił wszystkich do późnych godzin wieczornych. Uczestnicy 
festynu chętnie korzystali z przygotowanych ogródków gastrono-
micznych. Przez cały czas festynu trwała loteria fantowa, w której 
wszystkie losy wygrywały. Odbyło się też losowanie trzech nagród 
głównych. Festyn zorganizowała Rada Rodziców we współpracy 
z dyrektorem szkoły i nauczycielami. W przygotowaniu festynu 
szkołę wspomagał także Urząd Gminy w Lutomiersku. Całkowity 
dochód z imprezy został przeznaczony na potrzeby szkoły.

 Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji 
festynu za pomoc w przygotowaniu i społeczną pracę na rzecz 
szkoły. Wyrażamy wdzięczność osobom, które wspomogły festyn 
rzeczowo i finansowo.

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna
Szkoły Podstawowej w Kazimierzu

UWAGA BEZROBOTNI
 Gminne Centrum Informacji w Lutomiersku organizuje spotkanie 
dla osób poszukujących pracy z terenu naszej gminy.
W ramach tego spotkania zostaną przedstawione informacje jak 
napisać dobre CV, jak zachować się podczas rozmowy kwalifikacyj-
nej oraz jak wyszukiwać ofert pracy w sieci Internetowej.
W/w działania zostaną również przedstawione na kasetach  video. 
 Ponadto przyjmujemy zgłoszenia na kurs z podstaw obsługi kom-
putera do 10.06.2005r.
 Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z GCI od poniedziałku 
do soboty w godz. 8.00-18.00 pod numerem tel. 677-64-61 lub oso-
biście w budynku Gminnego Ośrodka Kultury Pl. Zwycięstwa 13
 Pamiętajcie, że dzięki tak zdobytej wiedzy zwiększacie swoje 
szanse na rynku pracy
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PŁATNOŚCI
OBSZAROWE

w 2005 r.
 W maju 2005 r. mija rok od 
wstąpienia Polski w struktury 
Unii Europejskiej. W tym czasie 
w sposób zasadniczy zmieniły 
się zasady funkcjonowania rol-
nictwa. Dotychczasowe systemy 
wsparcia tego działu gospodarki 
- zastępowane są rozwiązania-
mi stosowanymi w krajach unij-
nych. Jednocześnie wchodzimy 
w drugi rok, w którym wypłacane 
będą dopłaty bezpośrednie do 
gruntów rolnych.
 W bieżącym roku termin 
składania wniosków o przyzna-
nie płatności bezpośrednich do 
gruntów rolnych lub o przyznanie 
płatności z tytułu wsparcia dzia-
łalności rolniczej na obszarach 
o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania - przypadał na 
okres od 15 marca do 15 maja 
oraz w terminie 25 dni kalenda-
rzowych po 15 maja, jednak za 
każdy dzień roboczy opóźnienia 
będzie stosowana  redukcja w 
wysokości 1 % kwoty płatności.
 Z informacji uzyskanej w 
Biurze Powiatowym ARiMR 
w Pabianicach - na dzień 
16.05.2005 r. - złożono wnioski 
w następujących ilościach wg 
gmin w powiecie:
1. Łódź 1995
2.  Pabianice /miasto i gmina/ 

983
3. Konstantynów 181
5. Dłutów 428 
6. Ksawerów 84 
7. Lutomiersk 708
    Łącznie: 4837

KWALIFIKACJE ROLNICZE
 Na terenie województwa łódzkiego kwalifikacje rolnicze można 
zdobyć w:
1.  Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w 

Rawie Mazowieckiej. ul. Zwolińskiego 46 tel. /0-46/ 815-41-41.
2.  Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w 

Wojsławicach tel. /0-43/ 825-14-91.
3.  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łowiczu, ul. Blich 8 

tel. /0-46/ 837-37-05.

Informujemy wszystkich korespondentów, że przyjmujemy materiały do 20-go każdego miesiąca w formie elektronicznej (dyskietka, internet). 
Adres redakcji:  95-083 Lutomiersk, Plac Zwycięstwa 11,  tel (043) 677-50-11,  mail: ug@lutomiersk.pl
Redakcja:  Zespół Redakcyjny Urzędu Gminy Lutomiersk.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo do skrótów. 
Wydanie zamknięto 31.05.2005 r.                                    Druk: Drukarnia offsetowa StarCo,      Łódź, ul. Piotrkowska 55, tel. /42/ 630-51-30

Program Dni Lutomierska 2005
10 czerwca 2005r. - piątek

--------------------------
8:00 Msza Święta w Kościele Parafialnym w Lutomiersku
9:00 Przemarsz na stadion K.S. Sokół
9:15  Rozpoczęcie rozgrywek sportowych na stadionie K.S. Sokół
  -  Turniej Gimnazjów Powiatu Pabianickiego w piłce nożnej
  o puchar Wójta Gminy Lutomiersk
   - Zawody sportowe dla młodzieży - gry, konkursy, itp.
12:00 Teatr Picolo, występy artystyczne
15:00 Wręczenie nagród
17:00 Dyskoteka w Gminnym Ośrodku Kultury

Tego dnia liczne atrakcje dla dzieci i młodzieży nieodpłatnie
(wesołe miasteczko, qudy, strzelnica)

11 czerwca 2005r. - sobota
--------------------------

10:00  Turniej seniorów w piłce nożnej
 o puchar Przewodniczącego Rady Gminy Lutomiersk
16:00 Uroczyste powitanie, wręczenie nagród
16:20 Występ Danieli Zabłockiej
17:00 Pokazy tańca
17:30 Występ Katarzyny Bednarek
18:00 Koncert zespołu Blue-Haze
19:00 Piosenki Elvisa Presleya w wykonaniu Aleksandra Maliszewskiego
20:00 - 24:00 Zabawa taneczna z zespołem TOP-DUO

Posiłek dla potrzebujących
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku pozyskał środki finansowe na dożywianie dzieci w 
szkołach w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” w kwocie 11.008 zł. Celem 
Programu jest wspieranie samorządów gminnych w wypełnianiu zadań własnych Gminy o charakte-
rze obowiązkowym. Kwota przyznanej dotacji nie może przekraczać 50% środków wydatkowanych 
przez  gminę na dożywianie.
 W I kwartałe 2005 roku objętych dożywianiem  jest 144 dzieci z terenu naszej gminy.Środki własne 
gminy wydatkowane na dożywianie za okres 3 miesięcy wyniosły kwotę 8.301 zł.
 Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Dyrektorami szkół przygotuje dodatkową listę dzieci w celu 
objęcia pomocą w formie dożywiania.

sporządziła D.Pabjańska

 W Gminnym Ośrodku Kultury w Lutomiersku dnia 26 kwietnia br. 
odbyło się spotkanie przedsiębiorców z przedstawicielem: Łódzkiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Centrum Informacji 
Europejskiej oraz z przedstawicielami Banku BPH z oddziału łódz-
kiego. Tematem tego spotkania były między innymi sprawy doty-
czące programów wsparcia przedsiębiorców współfinansowane z 
funduszy strukturalnych i programu Phare, kredyty preferencyjne i 
pomostowe oraz traktat unii Europejskiej. W spotkaniu udział wzię-
ło 40 przedsiębiorców.

SPOTKANIE PRZEDSIĘBIORCÓW


