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 Rok temu pożegnaliśmy Ojca 
Świętego Jana Pawła II - Wiel-
kiego Człowieka, Prawdziwego 
Humanistę, Patriotę, Polaka. 
Ojciec Święty był dla nas Prze-
wodnikiem. Jego nauki głoszo-

ne przez trwający ponad ćwierć wieku pontyfikat skłaniały nas do 
wspólnej refleksji nad wartościami i pomagały w codziennym życiu. 
Wierzymy, że dziedzictwo Jana Pawła II będzie żyło w naszych 
sercach i czynach.
 31 marca 2006r. o godz. 10.00 w Kościele Parafialnym M.B. 
Szkaplerznej w Lutomiersku w Mszy Świętej w intencji zmarłe-
go Papieża celebrowanej przez Księży Kanoników Włodzimierza 
Paszkowskiego i Franciszka Jaciubka wzięli udział przedstawi-
ciele społeczności szkolnych wszystkich szkół Gminy Lutomiersk, 
przedstawiciele władz samorządowych oraz mieszkańcy. Następ-
nie w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku młodzież gim-
nazjalna wydała przedstawienie poświęcone Naszemu Papieżowi.

Z okazji I rocznicy śmierci Ojca Świętego gimnazjaliści przygotowali oprawę liturgiczną uroczystej mszy św. 
oraz widowisko poetycko-muzyczne, na które złożyły się fragmenty „Tryptyku Rzymskiego”, wspomnienia mło-
dych oraz śpiewy Teize po polsku i po łacinie. 

W hołdzie Janowi Pawłowi II
w rok po Jego śmierci.
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Otwarcie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu

 3 lutego 2006r. stanowi jedną z najważniejszych dat w historii 
Szkoły Podstawowej w Kazimierzu. W tym dniu oddano do użytku 
uczniów i całej społeczności lokalnej, nowoczesny obiekt sportowy z 
zapleczem sanitarnym - salę gimnastyczną. 
 Na uroczystość otwarcia przybyło wielu gości: p. G. Tyszko 
- posłanka na sejm RP, p. B. Lisiecki - senator RP, p. J. Szmidt - 
wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, p. J. 
Posmyk - ówczesny kurator Oświaty w Łodzi, p. H. Cyrulska - starszy 
wizytator Kuratorium Oświaty w  Łodzi. Księża z terenu gminy: ks. 
kanonik F. Jaciubek - proboszcz parafii Mikołajewice, ks. S. Dwornik 
- proboszcz parafii Kazimierz. S. J. Zawadzka - dyrektor Niepublicz-
nego Przedszkola w Kazimierzu, p. Z. Pęśko - przewodniczący Rady 
Gminy  Lutomiersk, p. T. Borkowski - wójt Gminy Lutomiersk, p. J. 
Paczkowski - wiceprzewodniczący Rady Gminy. Radni gminy Luto-
miersk: p. M. Augustyniak, p. M. Cierpikowski, p. W. Duszyński, p. 
S. Kuźniak, p. G. Paczkowska, p. E. Rzetelska, p. Z. Sromecki. Pan 
L. Filipiak - sekretarz Gminy Lutomiersk, p. A. Kiedrzyńska - dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Oświaty w Lutomiersku. Dyrektorzy szkół: p. 
M. Miłosz - dyrektor Szkoły Podstawowej w Szydłowie, p. B. Świ-
stek - dyrektor Szkoły Podstawowej w Lutomiersku, p. C. Bujnowicz 
- Wasilewska - zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej w Lutomier-
sku, p. T. Rosiak - dyrektor Gimnazjum w Lutomiersku, p. Z. Ignato-
wicz - zastępca dyrektora Gimnazjum w Lutomiersku, p. P. Pączek 
- dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku, p. J. Lisiecki 
- wiceprezes Zarządu Powiatowego PSL, p. E. Tyszko - przewodni-
czący Samoobrony w powiecie pabianickim, sołtysi z terenu gminy. 
P. J. Madajski - prezes Zarządu Oddziału ZNP w Konstantynowie. P. 
A. Frank - kierownik Ludowego Banku Spółdzielczego w Zduńskiej 
Woli - odział Lutomiersk, p. W. Fisiak- radny Sejmiku Wojewódz-
kiego w Łodzi, p. M. Wasilewska - inspektor nadzoru budowlanego. 
Zarząd OSP w Kazimierzu: p. R. Czołczyński, p. W. Grabarczyk, p. 
K. Paczkowski, p. S. Duszyński, Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich 
w Kazimierzu: p. A. Duszyńska, p. S. Białasińska, p. G. Duszyńska, 
p. B. Bujnowicz. Przyjaciele szkoły: p. J. Czołczyńska, p. J. Obie-
rzalski. Rada Rodziców: p. D. Bartczyk - przewodnicząca RR, p. J. 
Kwiecińska - zastępca przewodniczącej RR, M. Jurga - Skarbnik RR, 
A. Paczkowska - sekretarz RR, emerytowanie nauczyciele, rodzice 
uczniów, absolwenci. 
 Ceremonia rozpoczęła się przecięciem wstęgi przez p. G. Tyszko, 
p. B. Lisieckiego, p. J. Szmidta, p. W. Fisiaka, p. D. Bartczyk, p. Z. 
Pęśko, p. A. Skępską, M. Przybyłka - przedstawiciela społeczności 
uczniowskiej. Dzieła dokończył p. T. Borkowski - wójt Gminy Luto-
miersk. 
 W dalszej części uroczystości głos zabrał ksiądz proboszcz - S. 
Dwornik - ,,Bóg błogosławi czas wolny, jaki przeznaczamy na ducho-
wą rozrywkę i ćwiczenia ciała. Kiedy bowiem zabiegamy o tężyznę 
ciała, łatwiej osiągamy duchową równowagę, a przez to nasze współ-
życie z ludźmi staje się bardziej braterskie i pogodne.’’ Następnie ks. 
S. Dwornik poświęcił nowowybudowany obiekt.

 

Po wprowadzeniu sztandaru do sali gimnastycznej i części oficjal-
nej wystąpił gospodarz Gminy Lutomiersk - wójt p. T. Borkowski. W 
swoim przemówieniu odwołał się do historii placówki. Stwierdził, że 
w 1991r. zawiązał się społeczny komitet budowy sali gimnastycznej 
przy szkole w Kazimierzu, w skład którego weszli przedstawiciele 
Komitetu Rodzicielskiego i Rady Szkoły. Po 14 latach starań, dnia 15 
grudnia 2005r. oddano po 5 miesiącach budowy, nowoczesną salę 
gimnastyczną z zapleczem sanitarnym. Poruszając sprawy szkol-
nictwa, wójt wypowiedział się na temat oświaty w gminie: ,,Władze 
naszej gminy, - zdaniem p. T. Borkowskiego - mając pełną świado-
mość ważności problematyki edukacji publicznej, postawiły w tej 
kadencji, z pośród wszystkich zadań stojących przed Samorządem, 
rozwiązanie problemu oświaty na pierwszym miejscu. Świadczą o 
tym zrealizowane duże inwestycje oświatowe i rozległe prace inwe-
stycyjne prowadzone w placówkach oświatowych.’’
 Następnie głos zabrali zaproszeni goście, min. :p. G. Tyszko- poseł 
na Sejm RP, p. J. Posmyk- Kurator Oświaty w Łodzi, p. B. Lisiecki- 
senator RP, p. Z. Pęśko- przewodniczące Rady Gminy Lutomiersk, 
p. M. Cierpikowski- radny Gminy Lutomiersk, ks. F. Jaciubek- pro-
boszcz parafii Mikołajewice
 Na zakończenie p. A. Skępska - dyrektor szkoły, odczytała list p. G. 
Janczaka - starosty pabianickiego i A. Ziemińskiego - byłego dyrek-
tora szkoły. Następnie przedstawiła perspektywiczny plan wykorzy-
stania sali gimnastycznej nie tylko przez uczniów, ale i  społeczność 
lokalną. Podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do wybudo-
wania obiektu.
 W imieniu społeczności uczniowskiej szkoły w Kazimierzu wystąpił 
z wyrazami wdzięczności uczeń klasy V, Przemysław Lefik. Tymi sło-
wami zwrócił się do zebranych: ,,Któż z nas nie marzy, któż nie stara 
się zrealizować swoich pragnień. Droga do realizacji celu jest często 
długa i kręta. Jednak w dzisiejszym dniu jedno z marzeń uczniów i 
pokoleń absolwentów zostało spełnione. Dzięki wysiłkowi i zaanga-
żowani wielu ludzi, otrzymaliśmy piękny prezent, na który czekaliśmy 
wiele lat. Ten nowoczesny obiekt pozwoli uczniom całej naszej gminy 
pożytkować swoją energię w myśl zasady Jona Locka ,,W zdrowym 
ciele, zdrowy duch’’ na tej nowoczesnej sali gimnastycznej.’’ Po tych 
słowach najmłodsi uczniowie szkoły wręczyli wszystkim osobom, 
które przyczyniły się do wybudowania sali, stosowne pamiątki. 
 Na zakończenie goście obejrzeli przedstawienie, do którego tło sta-
nowiła dekoracja przedstawiająca starożytny Olimp - kolebkę igrzysk 
olimpijskich. Płonący znicz, zapalany w pierwszym dniu igrzysk, sym-
bolizował otwarcie sali gimnastycznej. Uczniowie promowali różno-
rodne dyscypliny sportu. Uczennice zaprezentowały się w występach 
tanecznych, które ubarwiły przedstawienie. Wystąpił również chór 
szkolny RE-MI-GAMA. Ceremonia otwarcia sali gimnastycznej prze-
biegała w miłej, przyjaznej atmosferze. Stanowiła owoc współpracy 
dyrektora szkoły, nauczycieli, rodziców i władz gminy. 
 Dyrekcja Szkoły dziękuje całemu gronu pedagogicznemu oraz 
wszystkim pracownikom szkoły za ogromne zaangażowanie i pomoc 
w zorganizowaniu uroczystości.
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 Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne Szkoły Podsta-
wowej im. M. Konopnickiej w Kazimierzu serdecznie 
dziękują za pomoc, wsparcie finansowe i materialne 
wszystkim rodzicom, darczyńcom i sponsorom, którzy 
poprzez swoje zaangażowanie, gorliwość i determina-
cję przyczynili się do przygotowania ceremonii otwar-
cia sali gimnastycznej.

WSPARCIE DLA
PRZEDSIĘBIRCÓW
 W Gminnym Ośrodku 
Kultury w Lutomiersku 
dnia 14 marca br. odbyło 
się spotkanie przedsię-
biorców z przedstawi-
cielem: Łódzkiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego 
oraz Kierownikiem Urzę-
du Pracy w Konstantyno-
wie Łódzkim. Tematem 
tego spotkania były mię-
dzy innymi sprawy doty-
czące programów wspar-
cia przedsiębiorców  ze 
środków pomocy publicz-
nej, zasady refundacji 
kosztów wyposażenia lub 
doposażenia stanowiska 
pracy oraz zasady orga-
nizowania miejsc pracy 
w ramach aktywnych pro-
gramów rynku pracy.

Wsparcie finansowe oferowane
przedsiębiorcom przez ŁARR S.A.
 Najbardziej rozpowszechniona forma pomocy finansowej dla przedsiębiorstw jest udzielanie pożyczek. Tę formę pomo-
cy oferuje ponad 90% funduszy. Odbiorcami usług funduszy są zarówno przedsiębiorcy rozwijający działalność gospo-
darczą, jak również osoby, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą. Środki funduszy pochodzą głównie z 
programów pomocowych Unii Europejskiej i Banku Światowego oraz ze wsparcia lokalnego ze strony administracji rzą-
dowej, samorządowej i środowiska biznesu. Preferowanymi zabezpieczeniami są weksel in blanco oraz poręczenie osób 
fizycznych. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego oferuje następujące fundusze pożyczkowe:
1. „Fundusz Poręczeń Kredytowych dla mikro małych i średnich przedsiębiorców”
 Fundusz skierowany jest do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców którzy mają zarejestrowaną siedzibę i 
miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa łódzkiego. Fundusz udziela poręczeń kredytów lub pożyczek, 
zaciąganych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, które przeznaczone są na cele inwestycyjne bądź na 
środki obrotowe.

cd. na str. 5

Ciepłych i pełnych nadziei ŚWIĄT WIELKANOCNYCH,
rodzinnej atmosfery, zadumy, ale i radości ze Zmartwychwstania Pańskiego,

wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym,
a także optymizmu i jasnego patrzenia w przyszłość
życzą wszystkim Mieszkańcom Gminy Lutomiersk

                                                 Zbigniew Pęśko                               Tadeusz Borkowski
                                  Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk                  Wójt Gminy Lutomiersk

INFORMACJA
O PRZEBIEGU DZIAŁALNOŚCI

INWESTYCYJNEJ
NA TERENIE GMINY LUTOMIERSK

1.  Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi 
złożono wniosek o pożyczkę (w wysokości 475.330 zł) na 
przebudowe i modernizację stacji uzdatniania wody w Kazi-
mierzu. Cała wartość inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego 
wyniesie 738.878 zł. Koszy już poniesione to koszty wykona-
nia dokumentacji w kwocie 11.000 zł. Złożono także dokumen-
ty o pozwolenie na budowę.

2.  Planuje się złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o termomoderniza-
cję budynku OSP w Bechcicach.

3.  Rozpoczęto prace remontowo - budowlane w OSP w Szydło-
wie. Na to zadanie otrzymaliśmy pożyczkę z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska. Termin wykonania prac do 15 
czerwca 2006r.

4.  Przeprowadzono przetarg na termomodernizację budynku 
Szkoły Podstawowej w Kazimierzu.
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Spotkania i szkolenia
1. W dniu 15.02.06 r. w Gminnym Domu Kultury w Lutomiersku 
odbyło się spotkanie rolników z terenu tutejszej Gminy z przedsta-
wicielami instytucji obsługujących rolnictwo:
Agencji Rynku Rolnego, Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii i Łódzkiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Na spotkaniu omawiane były m.in. sprawy:  kwotowania produk-
cji mleka, pozyskiwania funduszy unijnych, dopłat bezpośrednich, 
obowiązków posiadaczy zwierząt w zakresie identyfikacji i rejestra-
cji zwierząt, zagrożenia ptasią grypą, wymagań dotyczące higieny 
pasz oraz warunki utrzymywania zwierząt zachowując prawidłowy 
ich dobrostan. W spotkaniu wzięło udział 90 rolników.
2. W dniu 9 marca br. odbyło się spotkanie sołtysów z tutejszej 
Gminy z przedstawicielami Inspektoratu Weterynarii, na którym 
omawiane były sprawy potencjalnego zagrożenia ludzi i zwierząt 
epidemią ptasiej grypy. Zebrani zostali zapoznani z Zaleceniami 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącymi metod postępowa-
nia i działań zapobiegawczych, mających na celu ochronę zdrowia 
ludzi i zwierząt, związanych z zagrożeniem wysoce zjadliwej grypy 
ptaków oraz z Wytycznymi Głównego Lekarza Weterynarii umożli-
wiającymi skuteczne zabezpieczenie gospodarstw oraz zmniejsze-
nie ryzyka szerzenia się ptasiej grypy.
3. W dniu 17 marca br. odbyło się seminarium nt. „Kodeksu Dobrej 
Praktyki Rolniczej”. Wykłady przeprowadzili pracownicy naukowi 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Uczestni-
cy seminarium otrzymają certyfikaty ukończenia w/w seminarium.
4. W dniu 5 kwietnia br. także w Gminnym Domu Kultury w Luto-
miersku o godz. 10:00 odbyło się spotkanie rolników naszej Gminy 
z przedstawicielami Centrali Nasiennej oraz Łódzkiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego. Na spotkaniu m.in. zostaną omówione i 
scharakteryzowane nowe odmiany zbóż, ziemniaków i kwiatów 
ogrodowych. Przedstawiciele Centrali Nasiennej przedstawią ofer-
ty i cenniki materiału siewnego.

 23 marca 2006r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lutomiersku 
odbyły się uroczyste obchody 50 - lecia pożycia par małżeńskich. 
Jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego świętowało 9 par z tere-
nu naszej gminy:
 Wiesława i Zygmunt Czołczyńscy, Stefania i Włodzimierz Gra-
barczyk, Marianna i Leszek Kmiecik, Irena i Józef Łuczak, Anna 
Majzer , Janina i Czesław Pęczek, Weronika i Jan Pintera, Anna i 
Tadeusz Szychowicz, Jadwiga i Edward Zmysłowscy
 Podczas uroczystości Jubilaci zostali odznaczeni medalami za 
długoletnie pożycie małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. Wręczenia odznaczeń dokonał Wójt 

Gminy Lutomiersk - Tadeusz Borkowski. Ponadto otrzymali kwiaty, 
upominki i listy gratulacyjne. W uroczystej biesiadzie uczestniczyli 
także: Zbigniew Pęśko - Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk, 
Jerzy Paczkowski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Tadeusz 
Rychlik - Przewodniczący Komisji rewizyjnej Rady Gminy Luto-
miersk, oraz członkowie rodzin Jubilatów.

 Prosimy o zgłaszanie par małżeńskich, które będą obchodzić 
swój jubileusz w roku 2006. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzę-
dzie Stanu Cywilnego w Lutomiersku pokój nr 3.

Jubileusz 50 - lecia pożycia par małżeńskich

W dniu 9 grudnia 2005r. zmarł Pan Wacław Wójtowicz
- Pierwszy Naczelnik Gminy Lutomiersk.

 Uroczystość pogrzebowa odbyła się 16 grudnia 2005r. na Cmentarzu Doły 
w Łodzi. W pochówku wziął udział Pan Tadeusz Borkowski - Wójt Gminy 
Lutomiersk, Pan Zbigniew Pęśko - Przewodniczący Rady Gminy, Druhowie 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lutomiersk oraz członkowie 
Polskiego Stronnictwa Ludowego.
 Przedstawiciele Gminy Lutomiersk uczestnicząc w oststniej drodze Ś.p. 
Wiesława Wójtowicza oddali hołd Pierwszemu Naczelnikowi Naszej Gminy. 
Poniżej publikujemy zdjęcia z uroczystości.
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 Maksymalna kwota udzielonego poręczenia wynosi 90.000 zł, nie może 
jednak przekroczyć 60 % zaciągniętego kredytu lub pożyczki. Przedsiębiorca 
chcący ubiegać się o poręczenie ŁARR S.A. musi uprzednio złożyć wniosek o 
udzielenie kredytu bądź pożyczki do Jednostki Kredytującej (banku). Następnie 
w siedzibie ŁARR S.A. złożyć wniosek o poręczenie, wraz z wyspecyfikowanymi 
w nim załącznikami. Wniosek powinien być uzupełniony o biznes plan projek-
towanego przedsięwzięcia, który udokumentowałby zasadność inwestycji bądź 
celowość finansowania środków obrotowych (może to być kopia biznes planu 
złożonego w Jednostce Kredytującej). Poręczenie udzielane jest maksymalnie 
na okres 5 lat.
 ŁARR S.A. pobiera opłatę za udzielenie poręczenia, która wynosi 0,75 % od 
kwoty poręczenia, z każdy kolejny rok poręczania. Zabezpieczeniem udzielone-
go przez Fundusz poręczenia jest wystawiony przez Wnioskodawcę weksel „in 
blanco”.
2. „Fundusz Pożyczkowy na cele inwestycyjne dla małych przedsiębiorców”- 
został utworzony z dotacji Wojewody Łódzkiego i Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. Fundusz przeznaczony jest dla mikro i małych przedsiębior-
ców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospo-
darczej (Dz.U. Nr 173, póz. 1807 i Nr 281, póz. 2777)
 Celem Funduszu jest wspomaganie przedsiębiorców, realizujących inwe-
stycje na terenie województwa łódzkiego, w wyniku których utworzone zostaną 
nowe miejsca pracy.
 Z Funduszu Pożyczkowego może zostać udzielona pożyczka na wydat-
ki inwestycyjne (nabycie nieruchomości, roboty budowlane, zakupy maszyn, 
urządzeń, wyposażenia, sprzętu komputerowego i oprogramowania, środków 
transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych). Nie zalicza się jednak do 
kosztów inwestycji wydatków na zakup używanych środków transportu, mają-
cych powyżej 5 lat, a także zakupu narzędzi, wyposażenia biurowego, mebli (z 
wyjątkiem działalności gastronomicznej i hotelarskiej). Udział pożyczki, w finan-
sowaniu inwestycji, nie może przekroczyć 60 % wartości netto kosztów kwalifi-
kowanych inwestycji. Pozostałe 40 % Pożyczkobiorca musi ponieść ze środków 
własnych. Minimalna kwota, na jaką moje zostać udzielona pożyczka, wynosi 
15.000 zt, kwota maksymalna 120.000 zł. Okres spłaty pożyczki ustala się w 
granicach od 12 do 36 miesięcy, z możliwością 3 miesięcy karencji w spłacie 
kapitału.
 Oprocentowanie pożyczki, w dniu podpisania umowy, nie może przekroczyć 
połowy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanego przez Radę Polityki 
Pieniężnej. ŁARR S.A. pobiera także jednorazową opłatę za obsługę pożyczki, 
monitorowanie i ocenę przebiegu realizacji inwestycji. W chwili obecnej powyż-
sze wielkości wynoszą:

 Warunkiem przyznania pożyczki jest zwiększenie zatrudnienia w wyniku 
realizacji inwestycji. Warunkiem rozpoczęcia procedury udzielenia pożyczki 
jest złożenie w siedzibie ŁARR SA. poprawnie wypełnionego wniosku, wraz z 
wyspecyfikowanymi w nim załącznikami. Wszystkie podane we wniosku infor-
macje powinny być uwiarygodnione odpowiednimi dokumentami, w szczegól-
ności dotyczy to zakresu rzeczowego inwestycji, planowanych lub poniesionych 
wydatków inwestycyjnych, źródeł finansowania inwestycji, dokumentów wyma-
ganych prawem budowlanym. 
 Szczegółowe informacje dotyczące Funduszu Pożyczkowego oraz Funduszu 
Poręczeń Kredytowych regulamin, formularze wniosku, dostępne są w siedzibie 
ŁARR S.A., Łódź ul. Tuwima 22/26 (Dział Funduszy- VI piętro), a także na stro-
nie internetowej:
http://www.larr.lodz.pl
 Ponadto ŁARR S.A. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie ze środków 
ZPORR Działania 3.4. „Mikroprzedsiębiorstwa”. Uprawnionymi do składania 
wniosków są podmioty wskazane w Uzupełnieniu Zintegrowanego Programu 
Rozwoju Regionalnego. Wnioski należy składać w siedzibie Łódzkiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A. (ul. Tuwima 22/26 Łódź, I piętro, Dział ZPORR) w 
terminie od 01.03.2006 do 31.03.2006 roku.

Okres spłaty pożyczki Oprocentowaniepożyczki Jednorazowa opłata

12 miesięcy 2% 1%

24 miesiące 2,25% 1,5%

36 miesięcy 2,75% 2%

 Pracodawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, mogą 
uzyskać refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stano-
wiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości do 11 
500 zł.
 O refundację kosztów może ubiegać się Podmiot, który spełnia 
następujące warunki: - prowadzi działalności gospodarczą przez 
okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o 
refundację, w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wnio-
sku nie uległa zmniejszeniu liczba zatrudnionych pracowników 
chyba, że wynikało to z sezonowości produkcji lub usług, pod-
miot nie zalega w dniu złożenia wniosku z opłacaniem w terminie 
wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem składek (ZUS, FP, 
FGŚP) i innych danin publicznych (tj. należności takich jak: opła-
ty, podatki, itp., których obowiązek uiszczenia wynika z przepisów 
prawa), nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań 
cywilno-prawnych, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wnio-
sku podmiot nie otrzymał ze środków Funduszu Pracy pożyczki 
na utworzenie dodatkowych stanowisk pracy, a w przypadku jej 
otrzymania - dotrzymał warunków umowy i spłacił pożyczkę, pro-
wadzi działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o 
swobodzie działalności gospodarczej, nie był skazany w okresie 2 
lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obro-
towi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 06.06.1997 r. 
- Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z póź. zm.), w przypadku 
gdy dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy stanowi pomoc 
publiczną w rozumieniu art. 87 ust. 1 TWE, spełnia warunki udzie-
lenia pomocy publicznej na zatrudnienie o których mowa w rozpo-
rządzeniu Komisji (WE) nr 2204/02 z dnia 12.12.2002 r. w sprawie 
stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy pań-
stwa w zakresie zatrudnienia. 
Dokumenty, które Pracodawca musi złożyć do wniosku o przyzna-
nie refundacji:
1.  Ksero dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności 

gospodarczej lub wypis z rejestru i umowa spółki
2.  Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu za 

ubiegły rok (zaświadczenie ważne 1 miesiąc)
3.  Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w opła-

tach podatku (zaświadczenie ważne 1 miesiąc)
4.  Zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu w opłatach składek na 

ubezpieczenie społeczne i o liczbie pracowników zgłoszonych 
do ubezpieczenia społecznego w ostatnich 12 miesiącach( 
zaświadczenie ważne 1 miesiąc)

5. Ksero zaświadczenia REGON
6. Ksero Zaświadczenia NIP
7.  Ksero dowodu osobistego Podmiotu (Właściciela, Prezesa, 

osoby upoważnionej do działania i zaciągania zobowiązań 
finansowych w imieniu Podmiotu)

8.  Ksero dokumentu upoważniającego osobę, która jest uprawnio-
na do działania i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu 
Podmiotu

 Szczegółowe informacje oraz wydawanie wniosków:
Powiatowy Urząd Pracy:
95-200 Pabianice, ul. Waryńskiego 11
Pok. Nr 112, 1 piętro (budynek A)
Tel. (042) 215 70 86 wew. 278 fax. (042) 215 23 00
Filia Urzędu:
95-050 Konstantynów, ul. Moniuszki 1
1 piętro, pok. Nr 6
Tel. (042) 211 19 16
Fax. (042) 211 13 26

Refundacja
kosztów

Wsparcie finansowe.....
cd. ze str. 3
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Gimnazjum w Lutomiersku

 28 lutego kolejny raz młodzież naszej gminy przystąpiła do eli-
minacji gminnych Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Po raz pierwszy 
udział wzięły reprezentacje wszystkich szkół. Poziom wiedzy, a 
zatem i rywalizacja była ogromna. Organizatorów cieszy tak duże 
zainteresowanie problematyką pożarniczą. Rośnie nam grono 
młodych strażaków ochotników. Nagrody ufundował wójt naszej 
gminy pan Tadeusz Borkowski, który od początku wspiera inicja-
tywę Ochotniczych Straży Pożarnych naszego regionu. Uczestni-
cy i organizatorzy usłyszeli także wiele ciepłych słów od gości z 
Powiatowej Straży Pożarnej w Pabianicach: komendanta M. Serwy  
K.Maniosa.
 Bardzo dobrze układa się współpraca gimnazjum ze strażą 
pożarną. Po raz kolejny grupa uczniów wzięła udział w konkursie 
wiedzy pożarniczej. 
 Do eliminacji powiatowych zakwalifikowały się Paulina Kaszuba 
z kl. II b i Dagmara Zimkowska z II c. W Turnieju Wiedzy Pożarni-

 17 lutego w gimnazjum obchodziliśmy Dzień Patrona. Już od 
pięciu lat książę Leszek Czarny patronuje naszej szkole. Tradycyj-
nie dzień ten jest świętem szkoły - nie ma lekcji, są quizy, konkursy, 
rozgrywki sportowe. Tym razem zorganizowaliśmy m.in. quiz z wie-
dzy ogólnej „Omnibus”, konkurs informatyczny, konkurs historycz-
ny „Leszek Czarny i jego czasy” oraz konkurencje sportowe. Naj-
więcej uciechy dostarczył wszystkim organizowany po raz pierw-
szy konkurs na najciekawszy wizerunek patrona szkoły. Mogliśmy 
więc zobaczyć galerię żywych portretów naszego rycerza. Bardzo 
ciekawie prezentował się 
Mateusz Zakrzewski z I c w „prawdziwej” blaszanej zbroi wyko-
nanej przez kolegów z klasy. Równie interesująco wypadł Ceza-
ry Hanc z I a, który przybył na konkurs na wspaniałym koniu…..
na biegunach. Przemek Ciborek z II c zachwycał olśniewającym 
blaskiem… folii aluminiowej, która, jak przyznał sam rycerz, jest 
doskonałym materiałem na nowoczesną zbroję.
Po części rozrywkowej teatr szkolny wystawił przedstawienie. 
Młodzi artyści z powodzeniem wcielali się w role rycerzy, księżni-
czek, dam dworu. Mogliśmy oglądać turniej rycerski, pasowanie na 
rycerza, ślubowanie damie serca i inne obyczaje średniowieczne. 
Utalentowane tanecznie i wokalnie dziewczęta z kl. II b zaprezen-
towały układy taneczne inspirowane tańcami dawnymi. Na uwagę 
zasługuję rola Dawida Zenki, który wykreował postać rycerza Spyt-

TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

DZIEŃ PATRONA PO RAZ PIĄTY

czej na szczeblu powiatowym Paulina Kaszuba zajęła I miejsce, a 
Dagmara Zimkowska - IV.
 Uczestników do turnieju przygotowała p. Beata Zielińska przy 
współpracy przedstawicieli OSP p. Jerzego Paczkowskiego i p. 
Tadeusza Nowaka.
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SUKCESY GIMNAZJALISTÓW
Wielki sukces naszych informatyków

 W III Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Informatycznej Uczniów 
Szkół Gimnazjalnych troje naszych gimnazjalistów zakwalifikowało 
się do półfinału. Są to: Tomasz Adrianowski, Adam Adrianow-
ski, Sara Mojsa 
 Uczniowie ci są wśród 20 najlepszych z naszego województwa i 
wśród 320 najlepszych w Polsce. 
Tomasz Adrianowski jest 35 wśród najlepszych informatyków w 
Polsce i ma szanse dostać się do finału.
 Adam Adrianowski wziął ponadto udział w Wojewódzkim Kon-
kursie Informatycznym „Informax” i zakwalifikował się do etapu 
rejonowego.

Konkursy Kuratoryjne
Geografia - do etapu rejonowego zakwalifikowali się Adaś i Tomek 
Adrianowscy
Język niemiecki - do etapu rejonowego zakwalifikowała się Anna 
Justyńska
Gratulujemy

SKŁADAMY SERDECZNE PODZIĘKOWANIE 
PANI AGNIESZCE ADRIANOWSKIEJ 

i PANI BOŻENIE MILLER
ZA POMOC W PRZYGOTOWANIU KOSTIUMÓW

DO SZKOLNEGO PRZEDSTAWIENIA 
Uczestnicy i opiekunowie Koła Teatralnego

Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

 Tradycyjnym zwyczajem od kilku lat odbywa się w naszej szkole 
konkurs recytatorski. W tym roku nosił tytuł „Wiersze moich dziad-
ków”. Celem konkursu jest propagowanie poezji polskich twórców 
wśród dzieci, kształcenie wyobraźni i myślenia, a także poznawa-
nie pięknego języka literackiego.
Konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach wiekowych: pierw-
sza kategoria - oddział 5-latków, 6-latków i klasa I, druga kategoria 
wiekowa: klasy II i III .
 W tym roku dzieci przygotowały wiersze, które znają ich dziad-
kowie i pradziadkowie. Twórcami ich są Maria Konopnicka, Stani-
sław Jachowicz, Jan Brzechwa, Ewa Szelburg Zarembina.
 Przedsmakiem zmagań konkursowych były eliminacje klaso-
we, które wyłoniły trzech reprezentantów do konkursu szkolnego. 
Recytacje uczestników oceniało pięcioosobowe jury. Oto zdobyw-
cy  pierwszych miejsc:

-Maciej Hądzel  - oddział 5-latków
- Martynka Zakrzewska - oddział 6-latków
- Oliwia Wasilewska - klasa I
- Michał Nowicki  - klasa II b
- Agnieszka Miller - klasa II b
- Kamila Gajda   - klasa II b
- Kamila Piermanicka - klasa II a
- Klaudia Skalska  - klasa III a
- Marysia Antoniewicz - klasa III b
 Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki ufundowa-
ne przez sponsorów. W przerwie konkursu obejrzeliśmy bajkę „O 
smoku wawelskim” w wykonaniu uczniów klasy III b pod kierunkiem 
pani Renaty Wyrębskiej. Gorącymi brawami nagrodzono zarówno 
recytatorów jak i małych aktorów.

Halina Nowacka, Anna Rosiak

„Wiersze moich dziadków”

ka z Długolasu; ponadto Dawid brawurowo zaśpiewał piosenkę 
„Zbroja” do słów barda - Jacka Karczmarskiego „(…) nas przed 
upadkiem chroni wciąż zbroja”.
 Adaś Adrianowski zagrał bardzo dobrze samego księcia Leszka, 
zaś  Paulina i Aneta Urbańczyk zaczarowały publiczność subtel-
nością wykonania piosenek dawnych: „Dobranoc ci Hanusieńko” i 
„Patrzcie rycerze”.
 Program podobał się zarówno gospodarzom szkoły jak i przyby-
łym gościom, a wśród nich byli: ks. kan. Włodzimierz Paszowski, 
ks. kan. Franciszek Jaciubek, wójt gminy p. Tadeusz Borkowski 
oraz przedstawiciele Rady Rodziców. 
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 Szkoła Podstawowa im. Orła Białego 
w Lutomiersku wygrała „mały grant” na 
dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w 
ramach programu Akademii Szkoły z klasą. 
Jak „mały grant” może wpłynąć na życie 
naszej szkoły! Przekonałyśmy się już o 
tym podczas wstępnego etapu opracowy-
wania propozycji projektu. Warunkiem było 
zaplanowanie zajęć pozalekcyjnych, które 
ogólnie rozwijają zainteresowania uczniów 
i poszerzają wiedzę o świecie oraz wykra-
czają poza podstawę programową i progra-
my nauczania.
Temat naszego projektu brzmi: Dzień 
w kraju Mieszka I - wędrówki po historii 
sprzed tysiąca lat. Stanowi on kontynuację 
projektu „Patron”.
 Nadrzędnym celem jest zainspirowanie 
młodzieży do twórczych poszukiwań powo-
dujących bliższe poznanie czasów Mieszka 
I. W związku z tym planujemy, by uczeń:  
poznał odległą przeszłość najbliższej oko-
licy, kształtował poczucie przynależności 
do ziemi ojczystej, potrafił analizować i roz-
wiązywać postawione problemy, wyciągać 
wnioski, poszukiwać nowe rozwiązania, 
docierać do źródeł informacji zawartych 
w tradycyjnych i na elektronicznych jej 
nośnikach (np. kroniki, fragmenty literatu-
ry pięknej, naukowej i popularnonaukowej 
oraz encyklopedie multimedialne i Inter-
net), odczytywał przeszłość na podstawie 
różnych tekstów kultury, poznawał trady-
cje obrzędy, wierzenia, obyczaje, uczył się 
poszukiwać związków miedzy przeszłością 
a teraźniejszością.  
W wyniku realizacji projektu pragniemy spo-

wodować, by uczniowie potrafili wyobrazić 
sobie życie mieszkańców naszych terenów 
w czasach Mieszka I. Podczas wykonywa-
nia narzędzi, biżuterii, zabawek, wystroju 
chat, ubrań wykorzystają dostępne surow-
ce w tamtej epoce. Wykonane wytwory nie 
tylko podniosą sprawność manualną dzieci, 
ale wpłyną na proces twórczego poszuki-
wania różnych ich zastosowań. 
 Uczniowie nabędą umiejętności wyszu-
kiwania, porządkowania, wyboru i selekcji 
treści oraz sposobu prezentacji pozyska-
nych informacji. Powstaną foldery, wykresy, 
mapy, wystawy, kroniki, wytwory artystycz-
ne. 
 Podjęte działania wpłyną na integrację 
całej społeczności uczniowskiej oraz jej 
łączność ze środowiskiem lokalnym, zaan-
gażują również dzieci i młodzież w nawią-
zywanie bezpośrednich kontaktów z histo-
rykami, archeologami, twórcami ludowymi, 
kulturoznawcami. Być może niektórym 
pomożemy planować przyszłość.
Przygotowując się do opracowania pro-
jektu, sięgnęliśmy do odległych czasów, 
by pokazać życie w jednoczącym się pań-
stwie Piastów. W wyniku dyskusji ustalili-
śmy wykaz zagadnień. Wszystkie klasy (a 
nawet oddziały przedszkolne) zgłosiły swój 
udział. Każdy dokonał wyboru zadania spo-
śród następujących kręgów tematycznych: 
gry i zabawy słowiańskie, naczynia, sprzęty, 
broń, zbroje, ubiór militarny, stroje słowiań-
skie (ze szczególnym uwzględnieniem stro-
ju dziecięcego), strawa Słowian, biżuteria, 
ozdoby, amulety, zabawki, budowa grodu 
i podgrodzia, rola księcia i wieców, obrzę-

dy, wierzenia i zwyczaje, przyjmowanie 
chrześcijaństwa. Wspólnie z nauczyciela-
mi uczniowie będą zdobywać informacje w 
bibliotece szkolnej. Ustalą listę potrzebnych 
materiałów. W większości przypadków zaję-
cia będą odbywały się w bibliotece, plene-
rze, poprzez udział w lekcjach muzealnych 
- Pradzieje ziemi sieradzkiej i lutomierskiej 
- Muzeum w Sieradzu - wycieczki eduka-
cyjne oraz w Muzeum Archeologicznym 
w Łodzi połączone z wykładami kustosza. 
Planujemy spotkania z twórcami ludowymi, 
by dzieci spróbowały trudnej sztuki rzemio-
sła. Wytwory będą gromadzone w klasach, 
które tuż przed Festiwalem Nauki prze-
kształcą się w izby słowiańskie.
 Około 8 maja br. odbędzie się impreza 
ogólnoszkolna „Dzień w kraju Mieszka I” 
dla społeczności szkolnej i lokalnej - ewa-
luacja działań związanych z przybliżeniem 
przeszłości. Zaprezentujemy wystawy prac 
(albumy, makiety, plakaty, przedmioty użyt-
kowe, wytwory prac dziecięcych ), insce-
nizacje wybranych obrzędów, obyczajów, 
obrazków z codziennego życia, miniwy-
kłady towarzyszące pokazom zajęć prak-
tycznych, materiały informacyjne (foldery, 
broszury, książeczki, komiksy, linia czasu), 
żywe obrazy („Pieśń świętojańska o sobót-
ce”), organizację  sportowej olimpiady sło-
wiańskiej (rzut oszczepem na odległość, 
strzelanie z łuku, pokonywanie przeszkody 
terenowej), ucztę słowiańską z udziałem 
zaproszonych gości (ustawienie stołów, 
zasiadanie przy stole według hierarchii, 
zwyczaje i zasady obrazujące gościnność 
słowiańską).

 28 lutego 2006 roku w Szkole Podsta-
wowej im. Orła Białego w Lutomiersku miał 
miejsce Dzień Teatru. Celem tej imprezy 
było zainteresowanie uczniów teatrem oraz 
dostarczenie radości płynącej z odbioru 
sztuki i ze współtworzenia teatralnej rze-
czywistości. 
 Na szkolnej scenie wystąpili uczniowie 
czterech klas. Nas początek wystąpiła klasa 
I prezentując inscenizację zatytułowaną 
„Herbatka u babci i dziadka”. Młodych arty-
stów przygotowała Pani Halina Nowacka. 
Pierwszaki bardzo sugestywnie i wdzięcz-
nie naśladowały swoich ukochanych dziad-
ków i babcie. Wprowadziły wszystkich w 
pogodny nastrój, za co otrzymały gromkie 
brawa. Pani Anna Rosiak opracowała ze 
swoją klasą (IIIa) przedstawienie na moty-
wach utworu J. Porazińskiej „Spotkanie 
z dwunastoma miesiącami”. Widzowie z 
wielką uwagą i wypiekami na twarzy śle-
dzili losy biednej sierotki poniewieranej 
przez złą macochę. Wszyscy odetchnęli z 
ulgą, gdy okazało się, że jak zwykle dobro 

zostało nagrodzone. Współczucie i sprze-
ciw wobec złemu traktowaniu dziewczynki 
powoli znikały z zatroskanych twarzy, gdy 
na scenie pojawili się koledzy z klasy Vb. 
Pod okiem Pani Magdy Bieleckiej wystawili 
oni „Rzepkę” J. Brzechwy. Ogólnie znany 
utwór nabrał nowego blasku. Cała sala 
dopingowała zmagania z trudną do wyrwa-
nia roślinką. Piątoklasiści poradzili sobie 
jednak i z tym nabrzmiałym problemem. W 
nagrodę otrzymali szczere oklaski. Poka-
zy zakończyła klasa VIa, która pod opie-
ką wychowawczyni (Pani Doroty Lisieckiej 
- Gary) zaprezentowała eksperymentalną 
wersję „Śpiącej królewny”. Wszyscy byli 
zaskoczeni niezwykłym przebiegiem zda-
rzeń. Było dużo śmiechu i spontanicznych 
reakcji widowni dopingującej młodych akto-
rów. Cała sala wstała z miejsc, by lepiej 
widzieć, jak królewicz budzi królewnę ze 
snu pocałunkiem. Tu też jednak zrezygno-
wano z tradycyjnego sposobu budzenia. 
W wersji zaprezentowanej przez klasę VIa 
królewicz zastosował równie skuteczną 

metodę budzenia - łaskotki. W całym tym 
pomieszaniu z poplątaniem z wersją ogól-
nie znaną zgadzało się tylko zakończenie. 
Podczas tego przedstawienia król i królowa 
wręczali nagrody w konkursie plastycznym 
„Teatr - miejsce magiczne”. Nagrodzono 11 
osób (5-latki, 6-latki oraz klasy I-III). Pełne 
uznania komentarze na temat wszystkich 
występów słychać było jeszcze długo. 
 Piękne słowa na temat roli teatru w życiu 
młodego człowieka wygłosiła Pani Dyrektor 
Barbara Świstek. Podziękowała ona rów-
nież występującym za dostarczenie wielu 
pozytywnych emocji.
 Tegoroczny Dzień Teatru z całą pewno-
ścią można zaliczyć do udanych. Bardzo 
pocieszającym jest fakt, że w dobie kompu-
terów i internetu młodzi ludzie ciągle chcą 
wcielać się w role królewiczów i królewien, 
chcą bawić się i dostarczać wzruszeń. 
Może jest to sygnał, że tęsknią za piękniej-
szym światem, światem baśni. 

Dorota Lisiecka - Gara

DZIEŃ TEATRU W NASZEJ SZKOLE

Co słychać w Szkole z klasą? 
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Zapraszamy na pierwsze zajęcia

SEKCJI PIŁKI SIATKOWEJ
Uczestniczyć w nich mogą

wszyscy chętni uczniowie i uczennice z klas IV - VI 
ze szkół podstawowych z terenu Gminy Lutomiersk.

Zajęcia odbędą się w sali gimnastycznej
w Szkole Podstawowej w Kazimierzu.

Uczestnictwo nieodpłatne !
Organizator nie zapewnia dowozu.

Zajęci odbywają się we wtorek i piątek
każdego tygodnia o godz. 17.00
Wymagany jest strój sportowy.

Opiekun sekcji - p. Agata Wróblewska
-------------------------------------

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych
do Szkoły Podstawowej w Kazimierzu 

na ZAJĘCIA AEROBIKU
Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 17.30.
Zajęcia prowadzi instruktor aerobiku - Bogusława Gręda

-------------------------------------
Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. M. Konopnickiej w Kazimierzu,
udostępni zorganizowanym grupom,

zainteresowanym uprawianiem rekreacyjnie
dyscyplin sportowych

(siatkówka, koszykówka, aerobik, itp.)
nowootwartą salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt
telefoniczny (043) 677 60 26  lub zgłoszenie się

do sekretariatu szkoły (ul. Sienkiewicza 18, Kazimierz) 
w godzinach 9.00 - 14.00

Szkoła Podstawowa w Kazimierzu

 24 lutego 2006r. w Szkole Podstawowej w Kazimierzu zorgani-
zowano tzw. ,,Drzwi otwarte’’. Tego dnia przybyło do placówki wiele 
dzieci, które w przyszłości będą uczęszczać do szkoły w Kazimie-
rzu. Szkołę odwiedzili też absolwenci i z sentymentem wspomi-
nali własną naukę. W oficjalnej części wystąpiła p. Anna Skępska 
- dyrektor szkoły. Omówiła formy pracy  placówki, cele i zadania 
szkoły oraz priorytety, jakie stawia szkoła kształcąc i wychowując 
młode pokolenie. W dalszej części uczniowie zaprezentowali orga-
nizacje, które funkcjonują w szkole (Samorząd Uczniowski, SKO, 
PCK, Spółdzielnia Uczniowska ,,Myszka’’, chór szkolny, Redakcja 
gazetki ,,Szkolne Wieści’’). Nauczyciele wypowiedzieli się na temat 
prowadzonych przez siebie nieodpłatnie kół zainteresowań (mate-
matyczne, historyczne, informatyczne, plastyczne, przyrodnicze). 
Mając na celu prawidłowy rozwój fizyczny, dyrekcja i nauczycie-
le zorganizowali wyjazdy na pływalnię (klasy 0-III w ramach lekcji 
wych.fiz., klasy IV-VI w godzinach popołudniowych). Dla klas I -III 
prowadzone są również zajęcia gimnastyki korekcyjnej. Uczniowie 
uczestniczą w różnorodnych formach zajęć prowadzonych poza 
terenem szkoły (palmiarnia, las łagiewnicki, planetarium, ogród 
botaniczny, zoo itp.). Wyjeżdżają na wycieczki i ,,zielone szkoły’’. 
Utrzymują stałe kontakty ze szkołami z sąsiednich gmin. Biorą 
udział w konkursach  szkolnych i miedzyszkolnych. Szkoła jest 

Drzwi Otwarte

 9 lutego 2006r. w Szkole Podstawowej w Kazimierzu odbyła 
się uroczystość pasowania uczniów klasy I na czytelników szkol-
nej biblioteki. Uczennice z koła bibliotecznego zaprezentowały 
program artystyczny: wierszyki i zagadki. Została też wygłoszona 
krótka prelekcja o ważnej roli biblioteki i czytania. Na zakończenie 
uroczystości dzieci otrzymały identyfikatory czytelnika i zakładki do 
książek.

Opracowała: bibliotekarz M. Cisowska

Pasowanie
na czytelnika

cyklicznym organizatorem kilku międzyszkolnych konkursów (np. 
,,Moje wędrówki po Europie. Państwa Unii Europejskiej’’, który cie-
szy się dużym zainteresowaniem). Uczniowie biorą udział wraz z 
kolegami z Konstantynowa Łódzkiego w Olimpiadzie Sportowej. 
 W dalszej części wszyscy zgromadzeni obejrzeli przedstawienie 
przygotowane przez uczniów pt.: ,,W zdrowym ciele zdrowy duch’’. 
Uczestnicy ,,Drzwi Otwartych’’ oglądali sale lekcyjne, wyposażenie 
szkoły, pomoce naukowe. Na zakończenie dzieci otrzymały słody-
cze i upominki w postaci długopisów i baloników.
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Szkoła Podstawowa w Szydłowie

 Dziękuję wszystkim rodzicom uczniów naszej szkoły za  pomoc przy organizacji balu. Podarowane produkty, upie-
czone ciasta i prace związane z przygotowaniem przyczyniły się do podniesienia zysków. Szczególnie serdecznie 
dziękuję tym, którzy pomagali w kuchni i pracowali przy podawaniu do stołów. 
 Dziękuję koleżankom, które zajmowały się dekoracją sal, nakrywaniem stołów, a szczególnie Pani Ewie Pilarskiej i 
Pani Jolancie Nieoczym - głównym dekoratorkom sal na tegoroczny bal. Podziwiam za pomysłowość i wytrwałość w 
realizacji. Jeszcze raz serdecznie dziękuję.                                                                             Współorganizator balu - Celina Wojtas 

 Już od rana w ostatni dzień 
karnawału w Szkole Podstawo-
wej w Szydłowie można było 
zauważyć zapowiedź popo-
łudniowej zabawy - znaczna 
część uczniów zmieniła swoje 
codzienne stroje na przemyśl-
ne przebrania. Był to odzew 
na ogłoszone wcześniej przez 
samorząd szkolny hasło: „Kto 
przebrany, nie jest pytany”, nie 
da się ukryć, że cieszyło się 
ono dużą popularnością wśród 
dzieci. Nad respektowaniem 
hasła przez ciało pedagogicz-
ne czuwała pani Celina Wojtas 
(opiekunka SU), która w bliżej 

nieokreślonym przebraniu siała strach wśród wszystkich.
  Od godz. 16 zaczęła się zabawa taneczna, której tłem była 
dekoracja, jaka towarzyszyła balowi zorganizowanemu na tere-
nie szkoły dla dorosłych. Barwne korowody dzieci snuły się wśród 
zimowych drzew, mnóstwa  srebrnych gwiazdek, migających świa-
tełek, bo właśnie zima była tematem przewodnim tegorocznego 
wystroju szkoły podczas karnawału. Zabawa była udana również 
dzięki temu, że dzieci mogły tańczyć przy muzyce nie odtwarzanej 
z płyt, ale granej przez pana Krzysztofa Nieoczyma, który kolejny 
już raz gratyfikację odbiera w uśmiechach pełnych wdzięczności. 
Za jego wyrozumiałość wszyscy bardzo mu dziękujemy.
 Mamy nadzieję że mile, wspominają ostatnią sobotę karnawa-
łu ci, którzy byli w naszej szkole na balu! Pozdrawiamy stałych  
„bywalców” oraz cieszymy się z „nowych twarzy” tym bardziej, że 
są w śród nich i  absolwenci naszej szkoły. Dziękujemy wszystkim 
za wspaniałą zabawę oraz za to, że dzięki Państwu pozyskaliśmy 

K o n i e c  k a r n a w a ł u  !

 Oczywiście 8 marca w naszej szkole obchodzimy Święto Kobiet, 
ale również tego dnia świętują chłopcy. Dlaczego? Otóż każdy  
wystrojony „Pan” w tym dniu, zabiega o względy dziewczynek, 
stara się być dżentelmenem, przynosi kwiatki, częstuje cukierkiem 
i dostaje prezent! To nie żarty! Ponieważ Dzień Chłopca nie jest 
takim popularnym świętem, trudno znaleźć w kalendarzu, kiedy 
on wypada, dlatego dziewczynki składają życzenia chłopcom wła-
śnie 8 marca! Oczywiście pierwszeństwo w składaniu życzeń mają 
chłopcy!
 W tym roku zaprosili oni wszystkie dziewczynki te małe i te duże 
na salę gimnastyczną. Wystrojeni w eleganckie „muchy” wyjaśnili 
w swoim popisie artystycznym, dlaczego w dniu kobiet zabrakło 
kwiatów w kwiaciarniach, dlatego obdarowali wszystkie panie i 
panienki kwiatkami wykonanymi samodzielnie, częstowali cukier-
kami. Kwiaty były naprawdę piękne, kolorowe i bardzo pomysłowo 
wykonane. Dziękujemy!

 Uczniowie klas II-VI wzięli udział w Konkursie Matematycznym 
„Kwadratura Koła”.
Do konkursu zgłosiło się 14158 uczniów ze wszystkich zakątków 
Polski (1183 ucz. z woj. łódzkiego). Bardzo nas cieszy fakt, że nasi 
uczniowie ,w swoich kategoriach wiekowych zajęli pierwsze miej-
sca w powiecie oraz dość wysoką pozycję w województwie i kraju. 
Oto nasi zwycięzcy:
Marcin Gajdka kl. VI: I miejsce w powiecie, 23 w województwie, 269 w kraju.
Aneta Cyrulska kl. V: I miejsce w powiecie, 100 w województwie, 1265 w kraju.
Natalia Karasińska kl. IV: I miejsce w powiecie, 84 w województwie, 1013 w kraju.
Krzysztof Frank kl. III: I miejsce w powiecie, 63 w województwie, 665 w kraju.
Patrycja Smoliga kl. II :I miejsce w powiecie, 24 w województwie, 140 w kraju.
Paulina Janczak kl. II: I miejsce w powiecie, 24 w województwie, 140 w kraju. 
Aleksandra Gałązka kl. II: III miejsce w powiecie, 33 w województwie, 180 w kraju.
Gratulujemy uczniom i ich opiekunom !                  Jolanta Nieoczym

OGÓLNOPOLSKI KONKURS MATEMATYCZNY
ROZSTRZYGNIĘTY ! „Dzień Kobiet ?...”

fundusze, które zostaną przeznaczone na pomoce dydaktyczne dla naszych dzieci.
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ADRESY INSTYTUCJI,
DO KTÓRYCH

ZGŁASZAĆ MOŻNA 
PADŁE PTAKI:

1. Powiatowy Inspektorat
 Weterynarii w Pabianicach
 ul. Karniszewicka 37
 tel. 0-42 212 - 19 - 14

2. Lecznica dla Zwierząt
 w Konstantynowie Łódzkim
 ul. Jana Pawła  II nr 37
 tel. 0-42 211 - 11 - 03

3. Urząd Gminy Lutomiersk
 Plac Jana Pawła II nr 11
 tel. 0-43 677 - 50 -11

Wybory uzupełniające
w sołectwach

 W związku z rezygnacja z funkcji sołtysa osób sprawujących 
ową funkcję w sołectwach Babice oraz Zalew Wójt Gminy Luto-
miersk (zgodnie ze statutami w/w sołectw) zwołał zebrania wiejskie 
celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających. 
 W dniu 01 lutego 2006r. odbyło się zebranie wiejskie we wsi 
Zalew. Zebranie wiejskie zgłosiło jedną kandydaturę do sprawowa-
nia funkcji sołtysa, następnie jednogłośnie dokonało wyboru Pana 
Jerzego Magnuskiego na sołtysa sołectwa Zalew. 
 09 lutego br. odbyło się zebranie wiejskie we wsi Babice. Zebra-
nie wiejskie zgłosiło dwie kandydatury na sołtysa. Były to: Pani 
Maria Maurer-Urbanowicz oraz Pan Jerzy Maurer. W wyniku gło-
sowania sołtysem została Pani Maria Maurer-Urbanowicz.

Targi Pracy
 W dniu 21.03.2006 r. o godzinie 11.00 w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Lutomiersku odbyły się po raz kolejny targi pracy z firmą 
„SANOCO”- światowym producentem opakowań dla przemysłu i 
odbiorców detalicznych.
 W spotykaniu wzięło udział 25 osób bezrobotnych oraz poszuku-
jących pracy. Na początku przedstawiciele firmy zapoznali wszyst-
kich zainteresowanych z zakresem działalności oraz wolnych 
miejscach pracy. Zostały również przeprowadzone indywidualne 
rozmowy z osobami, które chciałyby podjąć pracę. Uczestniczący 
w spotkaniu zostali poinformowani o rodzaju i warunkach pracy. 
Dzięki bardzo dobrej współpracy firmy „Sanoco” z Gminnym Cen-
trum Informacji w Lutomiersku bezrobotni mają szansę na zatrud-
nienie w tej właśnie firmie.
 Ponadto GCI w Lutomiersku zaprasza wszystkich bezrobotnych 
do korzystania ze sprzętu komputerowego oraz składania swoich 
„ankiet osobowych” w celu ułatwienia wymiany informacji o wol-
nych miejscach pracy.

Monitorowany Plac Jana Pawła II w Lutomiersku
 W kwietniu br. na Placu Jana Pawła II w Lutomiersku zostanie zainstalowane stanowisko teledozoru pozwalające na monitoro-
wanie terenu placu przez całą dobę oraz rejestrowanie obrazu. Na system złożą się: cyfrowa kamera obrotowa, komputer będący 
jednocześnie urządzeniem rejestrującym oraz monitor pozwalający na obserwację placu na Posterunku Policji w Lutomiersku. Zare-
jestrowany obraz pochodzący z kamery cyfrowej może być wykorzystywany w postępowaniach karnych prowadzonych przez policję, 
może stanowić dowód w sprawie sądowej.
 Celem wprowadzenia systemu monitorowania przez Samorząd Gminny we współpracy z Policją jest wyeliminowanie powtarza-
jących się na Pl. Jana Pawła II szczególnie w okresie letnim niezgodnych z prawem zachowań mieszkańców naszej gminy i osób 
przyjezdnych - np.: spożywanie alkoholu, bójki, „wyścigi samochodów i motocykli”, dewastowanie mienia publicznego, zakłócanie 
ciszy nocnej

Terminy wywozu
nieczystości stałych

w 2006r

Firma REMONDIS
maj - 13, 27

czerwiec - 10, 24
lipiec - 8, 22

sierpień - 5, 19
wrzesień - 2, 16, 30
październik - 14, 28

listopad - 10, 25
grudzień - 9, 23

Firma SANATOR
maj - 6, 13

czerwiec - 3, 10
lipiec - 1, 8

sierpień - 5, 12
wrzesień - 2, 9

październik - 7, 14
listopad - 4, 18

(wyjątkowo III sobota m-ca)
grudzień - 2, 9

Firma KALWINEK
maj - 4

czerwiec - 1
lipiec - 6

sierpień - 3
wrzesień - 7

październik - 5
listopad - 2
grudzień - 7

Wszystkim Podopiecznym
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Lutomiersku
najlepsze życzenia z okazji

ŚWIĄT WIELKANOCNYCH składają:
kierosnik oraz pracownicy GOPS.

Z okazji Świąt Wielkanocnych
wszystkim Mieszkańcom Gminy Lutomiersk

najlepsze życzenia zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym i zawodowym

składa w imieniu Zarządu Gminnego OSP RP

                                                     Tadeusz Nowak
                                                      Prezes Zarządu
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Wszystkim Czytelnikom
najlepsze życzenia

zdrowych,
pogodnych, radosnych

Świąt Wielkiej Nocy
składa Rada Pedagogiczna

i uczniowie
Gimnazjum im. Leszka Czarnego

w Lutomiersku 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy
przeżycia dni świątecznych w zdrowiu, radości i rodzinnej atmosferze

Radzie Gminy, Wójtowi
 i Pracownikom Gminnego Ośrodka Oświaty w Lutomiersku

 
składa Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców

Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu.

Pełnych radosnej nadziei
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,

spędzonych w zdrowiu i w gronie rodziny
Rodzicom i Dobroczyńcom

życzy Dyrektor, 
Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej

im. Marii Konopnickiej
w Kazimierzu.

Wszystkim czytelnikom
życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych

wypełnionych nadzieją budzącej się do życia
wiosny i wiarą w sens życia.

Pogody w sercu i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego

oraz smacznego Święconego
w gronie najbliższych osób

szczerze życzą Dyrekcja,
Rada Pedagogiczna i Pracownicy

 Szkoły Podstawowej w Lutomiersku

Aby mazurki na świątecznym stole
koncertowały tak słodko jak co roku,

aby zajączki wielkanocne nie skąpiły podarków, 
aby pogoda ducha 

owarzyszyła w trudzie każdego dnia.
Wszystkiego co najlepsze

z okazji świąt Wielkiej Nocy
życzy

Dyrektor Szkoły, Grono Pedagogiczn
oraz Uczniowie

ze Szkoły Podstawowej im. A.Mickiewicza
w Szydłowie.


