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BEZPŁATNY

	 W	dniu	19	marca	2007	r.	w	sali	USC	Urzędu	Gminy	Lutomiersk	
odbyła	się	VI	Sesja	Rady	Gminy	Lutomiersk.	W	sesji	uczestniczyło:	
15	radnych,	sołtysi	oraz	mieszkańcy	Gminy	Lutomiersk.	
Otwarcia	sesji	 i	stwierdzenia	 jej	prawomocności	dokonał	Prze-
wodniczący	Rady	Gminy	Pan	Tadeusz	Rychlik.	Radni	po	przyjęciu	
porządku	obrad	oraz	protokołu	z	poprzedniej	sesji	rozpoczęli	reali-
zację	punktów	merytorycznych.	
	 Przewodniczący	Rady	Gminy	powitał	przedstawicieli	służby	zdro-
wia	z	terenu	gminy	Lutomiersk	i	poprosił	o	przedstawienie	informa-
cji	z	funkcjonowania	służby	z	zdrowia	na	terenie	gminy.	Informację	
tę	przedstawili:	Pani	Maria	Winiecka	–	Górniak	(kierownik	Ośrodka	
Zdrowia	w	Lutomiersku)	oraz	Pan	Piotr	Lessmann	(przedstawiciel	
NZOZ	„Validus”	w	Kazimierzu	i	Szydłowie).	W	dalszej	części	Tade-
usz	Nowak	–	Prezes	Związku	Gminnego	OSP	RP	w	Lutomiersku	
przedstawił	informację	z	działalności	Ochotnych	Straży	Pożarnych	
w	Gminie.	Następnie	radnym	została	przedstawiona	informacja	
z	działalności	Gminnego	Ośrodka	Kultury	w	Lutomiersku	za	2006	
rok,	którą	zrelacjonował	Dyrektor	GOK	Pan	Piotr	Pączek.	
	 Po	punktach	informacyjnych	radni	przeszli	do	realizacji	punktów	
merytorycznych.	W	pierwszej	kolejności	podjęli	uchwalę	w	sprawie	
zmian	budżetowych.	Następnie	rozpatrzyli	skargę	Wojewody	Łódz-
kiego	na	Uchwale	Nr	XLVIII/342/06	Rady	Gminy	Lutomiersk	z	dnia	
28	września	2006	r.	w	sprawie	uchwalenia	miejscowego	planu	
zagospodarowania	przestrzennego	Gminy	Lutomiersk.	Radni	więk-
szością	głosów	odrzucili	skargę	i	postanowili	o	przekazaniu	skargi	
wraz	z	aktami	spawy	do	Wojewódzkiego	Sądu	Administracyjnego	
w	Łodzi.	Szerzej	na	temat	miejscowego	planu	zagospodarowania	
przestrzennego	na	str.	2.
	 W	dalszej	części	Sesji	 radni	podjęli	dwie	uchwały	w	sprawie	
przeprowadzenia	konsultacji	w	przedmiocie	wyrażenia	opinii	co	do	
zmiany	Granic	Gminy	Lutomiersk.	Pierwsza	uchwała	dotyczyła	
przeprowadzenia	konsultacji	społecznej	w	przedmiocie	wyrażenia	
opinii	co	do	zmiany	granic	Gminy	Lutomiersk	polegającą	na	przy-
łączeniu	do	dotychczasowego	obszaru	sołectwa	Bechcice	należą-
cego	do	Gminy	Lutomiersk	następujących	obrębów	ewidencyjnych	
z	Gminy	Konstantynów	Łódzki:	obrębu	ewidencyjnego	5K-5	tj.	dzia-
łek	ewidencyjnych	o	numerach	od	1	do	70	o	łącznej	powierzchni	
76,8582	ha	oraz	obrębu	ewidencyjnego	6	K-6	tj.	działek	ewidencyj-
nych	o	numerach	od	1	do	185	o	łącznej	powierzchni	119,3323	ha.	

Druga	uchwała	dotyczyła	przeprowadzenia	konsultacji	społecznej	
w	przedmiocie	wyrażenia	opinii	co	do	zmiany	granic	Gminy	Luto-
miersk	polegającej	na	wyłączeniu	z	Gminy	Lutomiersk	obszaru	
sołectwa	Babiczki	 i	przyłączeniu	do	dotychczasowego	obszaru	
Gminy	Konstantynów	Łódzki	(uchwala	została	podjęta	w	obronie	
granic	Gminy	Lutomiersk	w	związku	z	działaniami	podjętymi	przez	
Radę	Miasta	w	Konstantynowie	Łódzkim	dotyczącymi	przeprowa-
dzenia	konsultacji	w	sprawie	zmiany	granic	Miasta	Konstantynów	
Łódzki	polegającej	na	włączeniu	do	Miasta	Konstantynów	Łódzki	
sołectwa	Babiczki)	Szerzej	na	temat	konsultacji	społecznej	w	Ba-
biczkach	na	str.	4.
	 Następnie	radni	podjęli	w	sprawie	wysokości	środków	finanso-
wych	przeznaczonych	na	pomoc	zdrowotną	dla	nauczycieli	korzy-
stających	z	opieki	zdrowotnej	 i	określenia	 rodzajów	świadczeń	
przyznanych	w	ramach	tej	pomocy	oraz	warunków	i	sposobów	ich	
przyznawania.	Podjęli	także	uchwale	w	sprawie	powołania	Komisji	
ds.	Inwentaryzacji	mienia	komunalnego.	Rozpatrzyli	skargę	pana	
Malinowkiego	na	działalność	Wójta	Gminy	Lutomiersk.	Radni	w	tej	
sprawie	uznali,	iż	skarga	złożona	przez	Pana	Malinowkiego	jest	
w	całości	nieuzasadniona.	Następnie	radni	podjęli	uchwałę	w	spra-
wie	wyboru	kandydata	na	członka	Stałej	Konferencji	Współpracy	
działającej	przy	Wojewodzie	Łódzkim	(w	osobie	T.	Borkowskiego	
-	Wójta	Gmoiny	Lutomiersk)	 i	 jego	stałego	zastępcę	(w	osobie	
L.	Filipiaka	-	Sekretarza	Gminy).	
	 Tradycyjnie	ostatnim	punktem	sesji	były	wolne	wnioski,	interpe-
lacje	i	zapytania.

Ciepłych i pełnych nadziei ŚWIĄT WIELKANOCNYCH,
rodzinnej atmosfery,

radości ze Zmartwychwstania Pańskiego
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Wybory sołeckie

Lp. Sołectwo Imię i Nazwisko Sołtysa

  1. Albertów Piotr	Kowalski	

  2. Antoniew Zenon	Gara	

		3. Babice Maria	Maurer-Urbanowicz

		4. Babiczki Bogdan	Majchrowski	

  5. Bechcice Leokadia	Bujnowicz

		6. Charbice	Dolne Janina	Stańczyk	

  7. Charbice	Górne Zygfryd	Różycki	

  8. Czołczyn Elżbieta	Kubik	

  9. Dziektarzew Ryszard	Krawczyk	

10. Florentynów Krzysztof	Kacprzak	

11. Franciszków Kazimiera	Adrianowska-Olszewska

12. Jerwonice Beata	Gąsiorowska

13. Kazimierz Ewa	Rzetelska	

14. Lutomiersk Ryszard	Bujnowicz	

15. Madaje	Nowe Wojciech	Jeziorski	

16. Malanów Władysław	Marszałek	

17. Mianów Dorota	Barańska

18. Mikołajewice Maciej	Rabski	

19. Mirosławice Danuta	Grabowska	

20. Orzechów Władysław	Andrysiak	

21. Prusinowice Teresa	Aleksandra	Ostrowska	

22. Legendzin Halina	Augustyniak

23. Puczniew Teresa	Włosiak	

24. Stanisławów	Stary Zdzisław	Walisiak	

25. Szydłów Józef	Chojczak	

26. Szydłówek Arkadiusz	Gortat	

27. Wola	Puczniewska Marian	Cierpikowski	

28. Wrząca Tadeusz	Rychlik	

29. Zalew Jerzy	Magnuski

30. Zdziechów Wojtunik	Tadeusz

31. Żurawieniec Jan	Wojtas	

W	związku	z	upływem	kadencji	organów	sołeckich	w	Sołectwach	
Gminy	Lutomiersk	odbyły	się	w	miesiącach:	styczeń	-	marzec,	
zebrania	wiejskie,	podczas	których	mieszkańcy	Sołectw	dokonali	
wyboru	nowych	organów	sołeckich	takich	jak:	sołtys,	rada	sołecka	
oraz	komisja	rewizyjna.	
Wybory	zostały	przeprowadzone	na	podstawie	obowiązujących	

przepisów	a	w	szczególności	na	podstawie	Statutów	poszczegól-
nych	Sołectw.	
W	wielu	sołectwach	zebrania	wiejskie	wyborcze	odbywały	się	

w	dwóch	terminach,	a	w	jednym	przypadku	nawet	w	trzech,	spo-
wodowane	to	było	tym,	iż	dla	dokonania	wyboru	organów	sołeckich	
niezbędny	był	udział	w	zebraniu	co	najmniej	15%	mieszkańców	
sołectwa	uprawnionych	do	głosowania.	W	przypadku	braku	wyma-
ganej	 ilości	mieszkańców	dla	dokonania	wyboru	w/w	organów	
w	pierwszym	 terminie	wybory	 zarządza	 się	w	nowym	 terminie	
jednak	nie	wcześniej	niż	7	dni	od	daty	pierwszego	zebrania	bez	
względu	na	liczbę	osób	uczestniczących	w	zebraniu.	Dlatego	też	
zebrania	wyborcze	trwały	od	6	stycznia	do	5	marca	2007r.	
Poniżej	publikujemy	wykaz	sołectw	wraz	z	imionami	i	nazwiska-

mi	wybranych	sołtysów.

Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej

w Lutomiersku
wraz z pracownikami

wszystkim Podopiecznym z Gminy Lutomiersk
życzą

Zdrowych i Spokojnych
Świąt Wielkiej Nocy

Kierownik GOPS
Dorota Pabjańska

Planowanie przestrzenne
Gospodarka przestrzenna
Rada	Gminy	Lutomiersk	w	dniu	28	września	2006r.	uchwaliła	

plan	miejscowy	dla	Gminy	Lutomiersk.	Dnia	3	marca	2007r.	Woje-
woda	Łódzki	opublikował	uchwałę	w	Dzienniku	Urzędowym	Woje-
wództwa	Łódzkiego	nr	51/1	i	51/2	poz.	420.	Po	30	dniach	od	daty	
publikacji	t.j.	3	kwietnia	2007r.	plan	miejscowy	staje	się	prawomoc-
ny.	To	oznacza,	że	w	oparciu	o	zapisy	tego	planu	miejscowego	
można	realizować	inwestycje	(wznosić	budowle),	dzielić	nierucho-
mości	na	mniejsze	oraz	zbywać	nieruchomości.	
W	urzędzie	gminy	oraz	na	stronie	internetowej:
www.bip.lutomiersk.akcessnet.net	w	dziale:
Załatwianie	Spraw	 ->	Procedury	przyjmowania	 i	 załatwiania	

spraw	->	Planowanie	przestrzenne,	gospodarka	przestrzenna	są	
do	pobrania	wnioski,	za	pomocą	których	można	uzyskać	wypis	i/
lub	wyrys	z	planu	miejscowego.

Gospodarka drogowa
1/	Rozpoczęto	profilowanie	dróg	gruntowych.
2/	Dokonano	wyboru	dostawcy	na	kruszywo	drogowe	w	ilości	

1.950	ton	z	przeznaczeniem	na	naprawy	nawierzchni	dróg	grunto-
wych.	Wartość	umowna	dostaw	stanowi	kwota	96.111,60	zł.
3/	Trwa	postępowanie	przetargowe	dotyczące	wyboru	wykonaw-

cy	na	zadanie	pn.	Remont	nawierzchni	drogi	gminnej	372311	Kazi-
mierz	Babice,	na	które	Gmina	Lutomiersk	pozyskała	środki	unij-
ne	w	ramach	Zintegrowanego	Programu	Operacyjnego	Rozwoju	
Regionalnego.
4/	Zlecono	opracowanie	dokumentacji	technicznej	na	Przebudo-

wę	nawierzchni	odcinka	ul.Zielonej	w	Lutomiersku.
5/	W	m/ącu	kwietniu	zostanie	ogłoszony	przetarg	nieograniczo-

ny	na	Przebudowę	targowiska	gminnego	na	działce	przy	ul.	Zielo-
nej	w	Lutomiersku.
6/	Do	Urzędu	Marszałkowskiego	wystąpiono	z	wnioskiem	o	dota-

cję	w	wys.160	tys.zł	na	modernizację	dróg	dojazdowych	o	łącznej	
długości	5	km	

Inwestycje i remonty
1/	W	kotłowni	gazowej	przy	Szkole	Podstawowej	w	Kazimierzu	

zamontowano	kocioł	wraz	z	osprzętem	za	kwotę	34.953,00	zł.
2/	Trwają	prace	przy	Modernizacji	Gminnego	Ośrodka	Kultury	

w	Lutomiersku.	Planowany	termin	zakończenia	30	kwietnia	br.
3/	Zawarto	umowę	na	opracowanie	dokumentacji	 technicznej	

na	Modernizację	 stacji	 wodociągowej	w	Kazimierzu	 na	 kwotę	
10.980,00	zł.
4/	Trwają	negocjacje	w	sprawie	opracowania	dokumentacji	tech-

nicznej	na	Modernizację	budynku	gminnego	z	przeznaczeniem	
na	ośrodek	zdrowia	przy	ul.	Dąbrowskiego	w	Lutomiersku.
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Kontynuacja współpracy pomiędzy 
Gminą Lutomiersk i Gminą Romany
W	dniach	21	-	24.02.2007r.	gościliśmy	w	Gminie	Lutomiersk	

przedstawicieli	 Samorządu	 Terytorialnego	 z	 Gminy	 Romhany	
z	Węgier.	Delegacji	węgierskiej	przewodniczył	wybrany	jesienią	
ubiegłego	roku	Pan	Burmistrz	Terman	Istvan.	Głównym	celem	spot-
kania	przedstawicieli	zaprzyjaźnionych	Samorządów	było	przepro-
wadzenie	oficjalnych	rozmów	na	 temat	kontynuacji	współpracy	
pomiędzy	Gminą	Lutomiersk	i	Gminą	Romany	w	nowej	samorzą-
dowej	kadencji	w	latach	2006-2010.	Rozmowy	na	ten	temat	były	
prowadzone	w	Urzędzie	Gminy	Lutomiersk	w	dn.	22.02.2007r.	pod	
przewodnictwem	Wójta	Gminy	Lutomiersk	Pana	Tadeusza	Bor-
kowskiego	i	Burmistrza	Romhany	Pana	Termana	Istvana.	

Obydwie	strony	polska	i	węgierska	zadeklarowały	wolę	kontynu-
acji	współpracy	w	dotychczasowych	jej	formach	oraz	chęć	jej	wzbo-
gacenia	o	nowe	formy	współdziałania.	Strony	ustaliły,	że	w	2007r.	
będzie	prowadzona	pomiędzy	naszymi	gminami	wymiana	dzie-
ci	 i	młodzieży,	 zespołów	 artystycznych,	 zespołów	 sportowych	
oraz	przedstawicieli	jednostek	samorządowych.	Przyjęto	roboczy	
harmonogram	wizyt.	Wymiana	będzie	odbywać	się	na	zasadzie	
wzajemności	 i	ekwiwalentności.	W	2007r.	przyjmiemy	w	naszej	
Gminie	przy	różnych	okazjach	około	100	węgierskich	gości	i	około	
100	osób	z	Gminy	Lutomiersk	będzie	goszczona	przez	Węgrów.	
Wymiana	40	osobowych	grup	dzieci	i	młodzieży	na	przełomie	maja	
i	czerwca	oraz	wymiana	40	osobowych	grup	w	związku	z	Dniami	
Lutomierska	i	Świętem	Wina	w	Romany	to	najważniejsze	punkty	
zaplanowanej	współpracy.
W	terminie	2-4.04.2007r.	wyjeżdża	do	Romhany	13	osobowa	

grupa	tancerzy	z	Gminnego	Domu	Kultury	w	Lutomiersku.	Tance-
rze	Breakdance	i	Hiphop	wystąpią	w	szkole	w	Romany.
W	zamian	będziemy	gościć	w	Gminie	Lutomiersk	w	terminie	19-

21.04.2007r.	zespół	kolarstwa	sportowego	z	Romany.
Podczas	zimowej	wizyty	pokazaliśmy	naszym	węgierskim	przy-

jaciołom	gimnazjum	w	Lutomiersku	,	Ochotniczą	Straż	Pożarną	
w	Lutomiersku,	Szkołę	Podstawową	w	Kazimierzu	z	salą	gimna-
styczną	 i	nową	siłownią.	Dzięki	gościnności	Ojców	Salezjanów	
nasi	goście	mogli	zwiedzić	klasztor	w	Lutomiersku	 i	wysłuchać	
krótkiego	koncertu	organowego.	
Delegacja	Węgierska	złożyła	także	wizytę	w	Konsulacie	Honoro-

wym	Republiki	Węgierskiej	w	Łodzi	gdzie	była	podejmowana	przez	
Pana	Konsula	Tadeusza	Kaczora.
Opera	Straszny	Dwór	Stanisława	Moniuszki	w	Teatrze	Wielkim	

w	Łodzi	oraz	zwiedzanie	największego	w	Polsce	kompleksu	kul-
turalno-rozrywkowo-handlowego	„Manufaktura”	w	Łodzi	i	spacer	
ul.	Piotrkowską	dopełniały	program	pobytu	naszych	gości	w	Gmi-
nie	Lutomiersk.	

NOWY DYREKTOR GIMNAZJUM
W LUTOMIERSKU

W	wyniku	przeprowadzonego	konkursu	na	stanowisko	dyrektora	
Gimnazjum	im.	Leszka	Czarnego	w	Lutomiersku	z	dniem	1	lutego	
2007r.	stanowisko	to	objął	Pan	mgr	inż.	Andrzej	Stasiak.	
Dyrektor	Andrzej	Stasiak	 jest	nauczycielem	dyplomowanym,	

posiada	tytuł	magistra	inżyniera	podstawowych	problemów	tech-
niki	ze	specjalnością	matematyka	stosowana	z	przygotowaniem	
pedagogicznym.	Ukończył	także	Studia	Podyplomowe	z	informaty-
ki,	Studia	podyplomowe	z	zarządzania	w	oświacie	i	podstaw	przed-
siębiorczości,	oraz	Studium	przedmiotowo-metodyczne	z	fizyki.
Pan	dyrektor	jest	wieloletnim	nauczycielem	i	wychowawcą	dzie-

ci	 i	młodzieży	Szkoły	Podstawowej	w	Lutomiersku,	Gimnazjum	
w	Lutomiersku	a	 także	Salezjańskiej	Ogólnokształcącej	Szkoły	
Muzycznej	II	stopnia	w	Lutomiersku.		
Z	szkołami	Gminy	Lutomiersk	związany	jest	od	roku	1983,	kiedy	

to	rozpoczął	pracę	w	Szkole	Podstawowej	w	Lutomiersku,	 jako	
nauczyciel	matematyki,	fizyki	i	informatyki.	Od	września	1999r	roz-
począł	pracę	w	nowo	utworzonym	Gimnazjum	w	Lutomiersku,	jako	
nauczyciel	informatyki,	matematyki	i	fizyki.
W	roku	2000	-	piastował	funkcję	dyrektora	Gminnego	Ośrodka	

Oświaty.
	Samorząd	Gminy	Lutomiersk	wyrażając	zadowolenie	i	uznanie	

dla	pracy	pana	Andrzeja	Stasiaka,	życzy	by	 ta	odpowiedzialna	
funkcja	którą	sprawuje	przyniosła	wiele	satysfakcji	i	stała	się	speł-
nieniem	aspiracji	zawodowych.
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Na	sesji	Rady	Gminy	Lutomiersk	w	dniu	19	marca	2007r.	radni	
podjęli	uchwałę	Nr	VI/32/07	w	sprawie	przeprowadzenia	konsulta-
cji	społecznej	w	przedmiocie	wyrażenia	opinii	co	do	zmiany	granic	
Gminy	Lutomiersk.	Uchwala	została	podjęta	w	związku	z	działa-
niami	podjętymi	przez	Radę	Miasta	w	Konstantynowie	Łódzkim	
dotyczącymi	przeprowadzenia	konsultacji	w	sprawie	zmiany	gra-
nic	Miasta	Konstantynów	Łódzki	polegającej	na	włączeniu	do	Mia-
sta	Konstantynów	Łódzki	sołectwa	Babiczki	należącego	do	Gminy	
Lutomiersk.	Rada	Gminy	Lutomiersk	postanowiła	przeprowadzić	
konsultację	społeczną	w	przedmiocie	wyrażenia	opinii	co	do	zmia-
ny	granic	Gminy	Lutomiersk	polegającej	na	wyłączeniu	z	Gminy	
Lutomiersk	obszaru	sołectwa	Babiczki	i	przyłączeniu	do	dotych-
czasowego	obszaru	Gminy	Konstantynów	Łódzki.	
Konsultacja	społeczna	przeprowadzona	została	z	mieszkańca-

mi	sołectwa	Babiczki.	Konsultacja	polegała	na	imiennym	zadaniu	
pytania	„czy	jesteś	za	zmianą	granic	Gminy	Lutomiersk	polegają-
cej	na	wyłączeniu	z	Gminy	Lutomiersk	obszaru	sołectwa	Babiczki	
i	przyłączeniu	do	dotychczasowego	obszaru	Gminy	Konstantynów	
Łódzki”.	Konsultacja	odbyła	się	w	formie	ustnej	z	potwierdzeniem	
odpowiedzi	na	zadane	pytanie	własnoręcznym	podpisem	osoby	
uprawnionej	do	konsultacji.	Konsultacja	została	przeprowadzona	
do	30	marca	br.	Konsultację	przeprowadzili	pracownicy	Urzędu	
Gminy	Lutomiersk	we	współdziałaniu	z	organami	sołectwa	Babiczki.
Według	wstępnych	wyników	konsultacji	zdecydowana	większość	

mieszkańców	Sołectwa	Babiczki	opowiedziała	się	za	pozostaniem	
w	granicach	administracyjnych	Gminy	Lutomiersk.	
Po	ustaleniu	dokładnych	zbiorczych	wyników	konsultacji	spo-

łecznej	Rada	Gminy	Lutomiersk	wyda	opinię	w	przedmiotowej	
sprawie.	Opinia	Rady	Gminy	Lutomiersk	zostanie	przedstawiona	
w	następnym	wydaniu	Wiadomości	Lutomierskich.

Konsultacja społeczna 
w Babiczkach OSP Wygoda Mikołajewska

W	marcu	br.	zdemontowano	starą	stolarkę	okienną	w	ilości	16	szt	
i	1	szt	drzwi	i	osadzono	fabrycznie	nowe	okna	i	drzwi	wyposażone	
w	klamki	oraz	wykonano	obróbkę	wewnętrzną	-	uzupełnienie	tyn-
ków	po	demontażu.
OSP Albertów
Założenie	50	m2	płytek	ceramicznych	na	podłodze	w	pomiesz-

czeniu	kuchennym.
OSP Stanisławów Stary
Położenie	20	m2	płytek	na	scianie	pomieszczenia	kuchennego.

Remonty w strażnicach

W	miesiącu	 styczniu,	 lutym	 i	marcu	br.	w	 jednostkach	OSP	
na	terenie	naszej	gminy	odbyły	się	walne	zebrania	sprawozdaw-
cze	za	rok	2006.	W	zebraniach	uczestniczyli	członkowie	władz	
Oddziałów	 Związku	 OSP	 RP:	 wojewódzkiego,	 powiatowego,	
gminnego,	przedstawiciele	PSP,	przedstawiciele	samorządu	tery-
torialnego.	Z	informacji	zbiorczej	sporządzonej	na	podstawie	doku-
mentacji		przekazanej	przez	jednostki	wynika	że	w	20	jednostkach	
OSP	zrzeszonych	jest	557	druhów,	w	6	Młodzieżowych	Drużynach	
Pożarniczych	-	60	chłopców	i	dziewcząt	i	26	kobiet	w	2	drużynach	
kobiecych.	 Jednostki	 nasze	wyposażone	 są	w	24	 samochody	
pożarnicze	w	tym	1	ciężki,	6	średnich	i	17	lekkich.	Głównymi	prob-
lemami	poruszanymi	na	zebraniach	były	sprawy	zaopatrzenia	jed-
nostek	w	umundurowanie	i	sprzęt,	remonty	obiektów	strażackich	
i	jubileusze	jednostek.

Walne zebrania
sprawozdawcze w OSP

	 Po	raz	kolejny	w	dniu	2	marca	br.	w	Gimazjum	w	Lutomiersku	
odbył	się	Gminny	Turniej	Wiedzy	Pożarniczej	„Młodzież	zapobiega	
pożarom”.	Organizatorem	turnieju	był	Zarząd	Oddziału	Gminnego	
Zw.	OSP	RP	w	Lutomiersku	przy	współpracy	z	Dyrektorem	Gimna-
zjum	w	Lutomiersku.	Przedstawicielem	Zarządu	Oddziału	Powia-
towego	był	Prezes	druh	Mieczysław	Serwa.	Natomiast	druhowie	
Jerzy	Paczkowski,	Tadeusz	Szczepaniak	 i	 Zdzisław	Sromecki	
reprezentowali	Zarząd	Powiatowy	i	Gminny.
	 Nagrody	i	suweniry	dla	uczestników	konkursu	ufundował	Wójt	
Gminy	Lutomiersk.

Do	eliminacji	powiatowych	zakwalifikowali	się	uczniowie:
I	grupa	wiekowa	(szkoły	podstawowe
	 Adam	Chobot,	Aleksandra	Nowicka,	Beata	Łopatecka
II	grupa	wiekowa	(gimazjum)
	 Paulina	Kaszuba,	Milena	Zakrzewska,	Aleksandra	Paczkowska

Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”
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Dnia	28	marca	br.	odbył	się	Powiatowy	Turniej	Wiedzy	Pożar-
niczej	„Młodzież	zapobiega	pożarom”.	Uczestników	i	organizato-
rów	turnieju	gościnne	przyjęła	Pani	Małgorzta	Koperek	Dyrektor	
Szkoły	Podstawowej	w	Woli	Zaradzyńskiej.	Organizatorami	turnie-
ju		byli	Zarząd	Oddziału	Powiatowego	Zw.OSP	RP	w	Pabianicach,		
Komenda	Państwowej	Straży	Pożarnej	w	Pabianicach	przy	współ-
udziale	Wójta	Gminy	Ksawerów.	
Fundatorami	nagród	byli	Starostwo	Pabianice	i	Zarząd	Oddziału	

Wojewódzkiego	Zw.OSP	RP	w	Łodzi.
W	turnieju	wzięło	udział	52	uczniów	szkół	podstawowych	i	gim-

nazjów.
Drużynowo	młodzież	zakwalifikowała	się	następująco:
I	miejsce	 -	miasto	i	gmina	Pabianice
II	miejsce	 -	gmina	Lutomiersk
III	miejsce	 -	ex	aequo	miasto	Konstantynów	i	gmina	Dobroń

Wójt Gminy Lutomiersk
i Zarząd Oddz. Gminnego Zw. OSP RP w Lutomiersku 

składają serdeczne podziękowanie

Pani Beacie Zielińskiej i Pani Jolancie Chobot
za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu młodzieży

do turnieju o czym świadczy powyższa klasyfikacja.

Turniej powiatowy
IV	miejsce	 -	gmina	Wola	Zaradzyńska
VI	miejsce	 -	gmina	Dłutów

Młodzież	naszej	gminy	w	klasyfikacji	indywidualnej:
IV	miejsce	 -	Paulina	Kaszuba	i	Przemysław	Gruszczyński
VI	miejsce	 -	Dagmara	Zimkowska	i	Aleksandra	Nowicka
VII	miejsce	 -	Aleksandra	Paczkowska
VIII	miejsce	 -	Adam	Chobot
IX	miejsce	 -	Beata	Łopatecka

Orkiestra Dęta GOK w Zakopanem
 W	dniach	od	5	do	9	lutego	
br.	Orkiestra	Dęta	Gminnego	
Ośrodka	Kultury	w	Lutomier-
sku	przebywała	w	Zakopa-
nem	na	zimowiskach.
	 Wypoczynek	połączony	był	
z	warsztatami	muzycznymi,	
podczas	których	doskonalo-
no	 umiejętności	 muzyczne	
młodzieży.
	 Korzystając	 ze	 wspania-
łych	 widoków	 i	śnieżnych	
atrakcji	 kurortu	 młodzież	
naszej	Gminy	wypoczywała	
czynnie	-	co	przedstawiamy	
w	fotorelacji.

PRZYPOMINAMY
Terminy wywozu

nieczystości stałych
w 2007r.

Firma REMONDIS
kwiecień	-	14,	28
maj	-	12,	26

czerwiec	-	9,	23
lipiec	-	7,	21

sierpień	-	4,	18
wrzesień	-	1,	15,	29
pażdziernik	-	13,	27
listopad	-	10,	24

Firma SANATOR
kwiecień	-	7,	14
maj	-	5,	12

czerwiec	-	2,	9
lipiec	-	7,	14
sierpień	-	4,	11
wrzesień	-	1,	8

październik	-	6,	13
listopad	-	3,	10
grudzień	-	1,	8

Firma KALWINEK
kwiecień	-	5
maj	-	10

czerwiec	-	5
lipiec	-	5

sierpień	-	2
wrzesień	-	6
październik	-	4
listopad	-	6
grudzień	-	6

grudzień	-	8,	22
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Koło	Gospodyń	Wiejskich	wraz	z	Ochot-
niczą	 Strażą	 Pożarną	 w	 Bechcicach	 z	
okazji	Dnia	Kobiet	 zorganizowało	 impre-
zę,	w	której	jako	zaproszeni	goście,	wzięli	
udział	Wójt	Gminy	Pan	Tadeusz	Borkowski	
oraz	Pan	Sobieraj	wraz	z	małżonką.	Bar-

dzo	licznie	uczestniczyła	w	imprezie	spo-
łeczność	Bechcic.
Program	imprezy	był	bardzo	urozmaico-

ny;	a	więc	były	recytacje	dzieci	skierowa-
ne	do	mam,	scenki	rodzajowe	poświęcone	
codziennemu	życiu	męża	i	żony.	Dużo	wra-
żeń	i	przeżyć	dostarczył	nam	Pan	Jan	Paw-
lak,	który	zaśpiewał	zabawne	piosenki	prze-
de	wszystkim	poświęcone	kobietom.	Nasz	
ludowy	 śpiewak	 otrzymał	 liczne	 brawa,	
często	bisował.	Ale	absolutnym	gwoździem	
programu	było	wystawienie	ballady	Adama	
Mickiewicza.	 „Pani	Twardowska”-	 należy	
zaznaczyć,	że	w	tej	balladzie	występowali:	
mamy,	babcie,	dziadkowie.
Stroje	do	tej	inscenizacji	zostały	wypoży-

czone	z	Domu	Kultury	w	Konstantynowie,	
za	co	gorąco	Panu	Andrzejowi	Cieślikowi	
dziękujemy.	 Na	 koniec	 imprezy	 wszyst-
kie	kobiety	otrzymały	 laurki	z	życzeniami	
od	dzieci,	zaś	na	ręce	Pani	Sobieraj	komen-
dant	OSP,	wręczył	symboliczną	różę.
Następnie	 prowadzący	 imprezę	 Pan	

Andrzej	Opara	zaprosił	wszystkich	uczest-
ników	imprezy	do	obejrzenia	wystawy	prac	
Pani	Henryki	Izydorczyk,	było	to	prawdzi-
we	dzieło	sztuki;	pejzaże,	kwiaty,	postaci,	
wszystko	„malowane”	kolorową	nitką.	Były	
też	cudownie	haftowane	obrusy,	serwety,	

serwetki,	 prace	wykonywane	na	drutach	
i	szydełku.	Brawo	Pani	Henryko!
Sądzimy,	że	kiedyś	wystawę	 tych	prac	

zobaczą	 i	 inni	 mieszkańcy	Gminy	 Luto-
miersk	na	przykład	z	okazji	dożynek.
Po	obejrzeniu	tych	prac	wszyscy	zosta-

li	zaproszeni	na	poczęstunek.	Na	stołach	
znajdowały	 się	 słodkości.	A	 takie	 ciasta	
pyszne	 potrafią	 piec	 tylko	 nasze	 Panie:	
Pani	Jadwiga	Lis	i	Regina	Wdówka,	dzię-
kujemy	im	pięknie.
Na	następnych	stołach	degustowaliśmy	

wszystkie	 rodzaje	wędlin,	 pięknie	 ułożo-
ne	na	półmiskach,	misternie	i	artystycznie	
ozdobione,	za	te	wyroby	dziękujemy	Pań-
stwu	Sobierajom.
Mieszkańcy	długo	się	bawili,	rozmawia-

li	 ze	 sobą,	 co	 chwilę	 słychać	 było	 głosy	
zadowolenia	za	zorganizowanie	tej	impre-
zy.	Niektórzy	wręcz	domagali	się	takowych	
jak	najczęściej.	Tak	bo	właśnie	takie	impre-
zy	łączą	ze	sobą	ludzi.	Przez	takie	imprezy	
stajemy	się	pogodniejsi	i	lepsi.
Już	 zapowiadamy,	 że	 zorganizujemy	

w	niedługim	czasie	Dzień	Matki	połączo-
ny	z	Dniem	Dziecka.	Tu	przede	wszystkim	
zaprezentują	się	dzieci	i	młodzież.	Będzie	
to	impreza	taneczno-muzyczna	i	sportowa.

Leokadia Bujnowicz

Dzień Kobiet w Bechcicach

Przez	dwa	tygodnie	w	czasie	wolnym	od	
nauki,	dzieci	i	młodzież	spotykały	się	w	Sali	
Strażaka	w	Bechcicach.
Tam	 spędziły	 na	 zabawach	wspaniałe	

chwile.	Pod	okiem	panów	strażaków	roze-
grano	wiele	rund	w	ping-ponga,	aż	do	wyło-
nienia	 zwycięzców.	 Inni	mogli	 korzystać	
z	„atlasu”,	by	sprawdzić	swoją	sprawność	
fizyczną.
Część	dzieci	grała	w	warcaby,	inne	malo-

wały,	wycinały,	uczyły	się	tekstu	piosenek,	
a	 jeszcze	inne	uczyły	się	nowych	kroków	
tańca.	 Codziennie	 dzieciaki	 otrzymywa-
ły	 ciepłe	napoje	 i	 słodycze	przywiezione	
przez	rodziców.	Nad	kulinarną	stroną	czu-
wała	Pani	Irena	Opara	(babcia	dzieciaków	
uczęszczających	na	zimowisko).
Na	pewno	długo	pamiętać	będą	dzieciaki	

wyjazd	do	Domu	Kultury	w	Konstantynowie	
na	występ	cyrkowców.
Najwspanialszym	dniem	dla	dzieci	i	mło-

dzieży	oraz	 rodziców	był	bal	przebierań-
ców.	Każdy	z	uczestników	chciał	pokazać	
swój	ciekawy	i	oryginalny	strój,	a	więc	były	
myszki,	cyganki,	Zorra,	diabełki,	królewny,	
muchomorki	 i	 inne.	Wszystkie	stroje	były	
ciekawe	i	wypracowane	przez	rodziców.	
W	tym	dniu	odbyły	się	konkursy:
-	konkurs	tańca
-	konkurs	piosenki
-	konkurs	stroju	

Były	też	życzenia	z	dedykacją	muzyczną	
dla	poszczególnych	uczestników	balu.
Wśród	 tańczących	 krążył	 „listonosz”,	

który	donosił	listy	do	wyznaczonych	uczest-
ników	zabawy	(a	było	ich	dużo).

Jurorami	 wszystkich	 konkursów	 byli	
rodzice.	To	oni	wyłonili	najpiękniejszy	strój	
i	wskazali	 królową	 i	 króla	balu	dla	malu-
chów	oraz	królową	i	króla	balu	dla	młodzie-
ży.	Wskazani	otrzymali	korony	i	szarfy	z	na-
pisem:	król,	królowa	balu.	Ciekawe	stroje	
i	tańce	zostały	nagrodzone	słodkościami.	
Nadmienie,	że	wszystkie	nagrody:	czekola-
dy,	batony,	lizaki,	napoje	zostały	zakupione	
przez	Straż	w	Bechcicach,	za	co	im	w	imie-
niu	dzieci	i	młodzieży	dziękuję.
Wieczór	pełen	wrażeń	 i	przeżyć	został	

zakończony	 kolacją.	A	 strażacy	 jeszcze	
raz	zaskoczyli	wszystkich	mile,	bo	oprócz	
słodyczy,	napojów,	każdy	otrzymał	gorącą	
porcję	frytek.
Było	wspaniale,	te	dwa	tygodnie	szybko	

minęły,	 na	 pewno	wszyscy	 tęsknić	 będą	
za	ponownym	spotkaniem,	w	takim	granie.	
A	wiem,	że	wkrótce	się	spotkają,	bo	prze-
cież	biorą	udział	w	imprezie	z	okazji	Dnia	
Kobiet.
W	imieniu	własnym	oraz	dzieci	i	młodzie-

ży	dziękujemy	bardzo	Pani	 Irenie	Opara,	
to	ona	przez	wszystkie	dni	gotowała	her-
batę	i	układała	ciasto.	Również	bawiła	się	
z	dziećmi.	 Jeszcze	 raz	 dziękuję	 naszym	
strażakom	za	ich	wkład	w	tę	imprezę.

Leokadia Bujnowicz

Ferie zimowe w Bechcicach
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„Uczniowie z klasą”
są wśród nas!

Uczniowie	 klasy	 IVa	 Szkoły	 Podstawowej	 im.	 Orła	 Białego	
w	Lutomiersku	wzięli	udział	w	pierwszej	edycji	programu	Fundacji	
Centrum	Edukacji	Obywatelskiej	i	Gazety	Wyborczej	„Uczniowie	
z	klasą”.	
Przez	kilka	miesięcy	realizowali	projekty	edukacyjne:	 „To	dla	

Ciebie,	Tato”,	„Piszę	dla	Ciebie,	Mamo”	i	„Baśniowe	zamieszanie”.	
21	marca	nastąpiło	uroczyste	zakończenia	projektów	i	ich	prezen-
tacja.	Efektem	długotrwałej	pracy	są	książeczki	z	twórczością	dla	
rodziców	i	samodzielnie	stworzone	i	opracowane	przedstawienie,	
które	łączy	w	sobie	wiele	znanych	baśni.
23	marca	do	szkoły	zaproszeni	zostali	rodzice	młodych	artystów.	

Po	obejrzeniu	spektaklu,	otrzymali	oni	książeczki	i	uczestniczyli	
w	uroczystości	wręczenia	przez	panią	dyr.	Barbarę	Świstek	pamiąt-
kowych	dyplomów	potwierdzających	zdobycie	przez	ich	pociechy	
tytułu	„Ucznia	z	klasą”.	Po	wykonaniu	wspólnej	fotografii	nastąpiło	
spotkanie	przy	kawie	i	wymiana	zdań	na	temat	tego	radosnego,	
szkolnego	wydarzenia.
„Uczniowie	z	klasą”	to:	Dominika	Beda,	Rafał	Cieślik,	Sandra	

Cybulska,	Karolina	Cyrulska,	Daniel	Grodzicki,	Angelika	Hanc,	
Adrian	Kacprzak,	Elizabeth	Kolasa,	Ewa	Kulak,	Adrian	Malinow-
ski,	Artur	Matuszczak,	Marta	Mikielewicz,	Bartek	Miller,	Wojtek	
Pawłowski	i	Klaudia	Skalska.

Dorota Lisiecka-Gara

Pierwszy dzień wiosny - Dniem Teatru
Szkoa Podstawowa w Lutomiersku

Tradycją	w	naszej	szkole	jest	fakt,	że	21	marca	-	w	pierwszy	
dzień	wiosny	odbywa	się	Szkolny	Konkurs	Recytatorski	przezna-
czony	dla	uczniów	klas	0	-	3.	W	tym	roku	dzieci	recytowały	wiersze	
Ludwika	Jerzego	Kerna	satyryka	i	laureata	Orderu	Uśmiechu	-	dziś	
mieszkającego	w	Krakowie.
Celem	konkursu	było	propagowanie	poezji	autorów	współcześ-

nie	żyjących,	kształcenie	pamięci	i	wyobraźni	dzieci.
W	konkursie	wzięło	udział	21	uczniów	reprezentujących	klasy	

0	-	3.	Interpretację	utworów	oceniało	3-osobowe	jury.
I	miejsce	przyznano:
-	Madzi	Mendelak,	klasa	0A
-	Nikodemowi	Cielebanowi,	klasa	0B
-	Gabrysi	Adamczyk	klasa,	IA
-	Martynce	Zakrzewskiej,	klasa	IB
-	Natalii	Antoniewicz	klasa,	II
-	Michałowi	Nowickiemu	klasa,	IIIB
-	Kamili	Piermanickiej	klasa,	IIIA
Wszyscy	uczestnicy	otrzymali	dyplomy	wręczone	przez	panią	

wicedyrektor	szkoły	Celinę	Bujnowicz-Wasilewską.	

H. Nowacka, A. Rosiak

Dzieci recytują
wiersze

Ludwika Jerzego Kerna

21	marca	w	Szkole	Podstawowej	im.	Orła	Białego	obchodzono	
Dzień	Teatru.	
Uczniowie	mieli	okazję	obejrzeć	tego	dnia	„Baśniowe	zamiesza-

nie”	w	wykonaniu	uczniów	klasy	IVa	.	Nie	było	mowy	o	nudzie,	
gdyż	młodzi	aktorzy	zaskakiwali	swoją	publiczność	od	pierwszej	
minuty	występu.	Była	to	dość	nietypowa	sztuka,	bo	w	całości	stwo-
rzona	przez	uczniów.	Czwartoklasiści	pracowali	nad	scenariuszem,	
dekoracją	i	strojami.	Ich	ciężka	praca	została	nagrodzona	wielkimi	
brawami.
Pani	Anna	Rosiak	przygotowała	z	pierwszakami	układ	marszo-

wy	”Przyjedź	mamo	na	przysięgę”.	Wszystkim	bardzo	podobali	się	
mali	„żołnierze”,	którzy	miarowo	i	rytmicznie	wykonali	swoje	sce-
niczne	zadanie.
Klasa	VIa	zaskoczyła	nowatorskim	podejściem	do	baśni	„Kop-

ciuszek”.	

Pani	Magdalena	Kacprzak	przygotowała	z	młodzieżą	„Kopciusz-
ka	2007”	według	własnego	pomysłu.	Okazało	się,	że	tytułową	rolę	
można	powierzyć	chłopakowi	 i	otrzymać	za	 to	od	 rozbawionej	
widowni	szczere	oklaski	i	prośby	o	bis	!
Potem	wystąpili	 drugoklasiści,	 którzy	 razem	 z	 panią	Haliną	

Nowacką	przygotowali	inscenizację	pod	tytułem	„Spotkanie	pod	
grzybem”.	Dzieci	zachwyciły	wszystkich	pięknymi	strojami	i	świet-
ną	grą	aktorską.	
Na	koniec	„Wiosenny	taniec”	zaprezentowała	grupa	dzieci	przy-

gotowana	przez	panią	Igę	Naporę	-	Gułaj	na	zajęciach	rytmicz-
nych.
Tego	dnia	było	w	szkole	wesoło	i	nikt	nie	miał	czasu	ani	ochoty	

myśleć	o	wagarach.	I	ja	tam	byłam	i	świetnie	się	bawiłam!
Dorota Lisiecka-Gara
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Szkoa Podstawowa w Kazimierzu

Celem	rozwijania	wszechstronnej	osobowości	uczniów	i	przygo-
towania	ich	do	uczestnictwa	w	życiu	społeczno	-	kulturowym	zachę-
ca	się	ich	do	podejmowania	różnorodnej	działalności	plastyczno	
–	technicznej.	W	tym	celu	nauczyciele	i	wychowawcy	organizują	
różnorodne	konkursy,	które	umożliwiają	uczniom	zaprezentowanie	
swoich	umiejętności.
Wykonane	prace	stanowią	dekorację	lub	są	elementem	wystroju	

gazetek	ściennych.	Nauczyciele	pracujący	w	szkole	w	Kazimierzu	
uważają,	iż	takie	formy	działalności	stymulują	wyobraźnię	i	pozwa-
lają	na	uzewnętrznienie	emocji.	Wykonane	prace	pozwalają	ucz-
niom	przekazać	informacje	o	sobie	i	swoich	przeżyciach.	Rozwijają	
cechy	osobowościowe	(dokładność,	systematyczność,	wyobraź-

nię).
Interesujące	miejsca	mojej	okolicy	–	konkurs	fotograficzny.	
Cel	konkursu	stanowiło	uświadomienie	uczniom,	że	w	każdej	

nawet	najmniejszej	miejscowości	znajdują	się	interesujące	okazy	
przyrody	i	budowle,	które	warto	uwiecznić	na	fotografii.
Konkurs	pt.:	,,Pisanki,	kraszanki,	jajka	malowane	i	palmy	kolo-

rowe’’
Cel	konkursu	stanowiło	uświadomienia	uczniom,	że	zwyczaje	

i	tradycje	tworzą	kulturę	narodową	i	stanowią	o	indywidualności	
każdego	narodu.
Na	konkursy	wpłynęło	wiele	starannie	wykonanych	i	oryginal-

nych	prac.

MAMY LAUREATÓW
	 Świetni	uczniowie,	dobrzy	koledzy,	zapaleni	sportowcy.	Gimna-
zjaliści	od	razu	zgadnąo	kogo	chodzi.	Oczywiście!	Bracia	Adria-
nowscy	–	uczestnicy	wielu	konkursów,	w	których	zwykle	zajmują	
wysokie	lokaty.	
ADAM	ADRIANOWSKI	 –	 zwycięzca	 Konkursu	 Historycznego	
organizowanego	przez	Kuratorium	Oświaty	w	Łodzi	 cieszy	się	
z	sukcesu	i	z	faktu,	że	nie	będzie	musiał	zmagać	się	z	egzaminem	
gimnazjalnym	z	przedmiotów	humanistycznych.	Wszak	zwycię-
stwo	potwierdziło	jego	wiedzę	humanistyczną.
TOMASZ	ADRIANOWSKI	–	zwycięzca	Konkursu	Geograficznego	
jest	zwolniony	z	egzaminu	z	przedmiotów	matematyczno-przyrod-
niczych	(choć	pewnie	poradziłby	sobie	świetnie).
Adam	pracował	pod	opieką	p.	Krystyny	Borkowskiej,	a	Tomek	pod	
opieką	p.	Beaty	Zielińskiej
Braciom	 i	 ich	 rodzicom	serdecznie	gratulujemy,	a	wszystkim	

trzecioklasistom	życzymy	„połamania	pióra”	na	egzaminach,	przy-
pomnijmy	24	i	25	kwietnia,	a	więc	niedługo...

OLIMPIADA INFORMATYCZNA GIMNAZJALISTÓW
	 Do	zawodów	 II	stopnia	zakwalifikował	się	Radosław	Maurer	
z	klasy	3c	zajmując	152	miejsce	w	Polsce.

Gimnazjum w Lutomiersku
IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS

WIEDZY INFORMATYCZNEJ
UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNZAJALNYCH

	 Do	II	etapu	zakwalifikowało	się	5-ciu	uczniów	naszego	Gimna-
zjum	(na	320	z	całej	Polski	i	na	20	z	woj.łódzkiego):
	 	 Adam	Adrianowski,	III	c
	 	 Tomasz	Adrianowski,	III	c
	 	 Radek	Maurer,	III	c
	 	 Bartosz	Pilarski,	III	c
	 	 Darek	Justynski,	II	c
	 Te	sukcesy	to	efekt	zainteresowania	uczniów	informatyką	i	ich	
systematycznej	pracy	pod	okiem	nauczyciela	pana	Andrzeja	Sta-
siaka.

SIATKARZE GÓRĄ
	 Siatkarze	 z	 naszej	 szkoły	 zajęli	 II	miejsce	w	Mistrzostwach	
Powiatu	w	piłkę	siatkową	chłopców.	Artur	Pawlak	został	wybrany	
najlepiej	rozgrywającym	zawodnikiem.	Jest	to	wielki	sukces	naszej	
drużyny.	Dziękujemy	naszemu	trenerowi	panu	Krzysztofowi	Mil-
brandtowi	-	Zawodnicy	GZS	Lutomiersk.

INFORMACJE O PODJĘTYCH DZIAŁANIACH PODCZAS TYGODNIA OFIAR PRZESTĘPSTW

Dzień tygodnia Działania

22	II	2007 Opracowywanie	klasowych	kodeksów	–	wystawa	wytworów	„Nie	przemocy”

23	II	2007

Apel	szkolny	przygotowany	przez	Samorząd	Uczniowski:
-	odgrywanie	scenek	dramowych
Umiemy	się	zachowywać	będąc	w:
-	środkach	komunikacji	publicznej,
-	instytucjach	użyteczności	publicznej.

26	II	2007 Hospitacja	diagnozująca	w	kl.	I	a
„Wokół	Praw	Dziecka”

27	II	2007

Forum	dyskusyjne:
„Bądź	asertywny”
„Dyskutuj	kulturalnie”
„Nie	bądź	obojętny	na	zło	wokół	ciebie”

28	II	2007 „Nie”	podczas	 rozgrywek	sportowych	 -	przygotowanie	do	Turnieju	akcji	PZU	
„Ruszaj	się”.

1	III	2007
Zorganizowanie	imprezy	ogólnoszkolnej	-	występy	klas
-		odgrywanie	scenek	dramowych,	ocena	postępowania	bohaterów	lektur,	czyta-
nek,	historyjek.

Konku r s y
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21	marca	w	szkole	w	Kazimierzu	jest	od	wielu	lat	Dniem	Samo-
rządności.	W	tym	dniu	uczniowie	sprawują	w	szkole	władzę.	Na	fo-
rum	społeczności	uczniowskiej	pani	Anna	Skępska	-	dyrektor	szkoły	
przekazała	Karolinie	Podstawka	symbol	władzy	-	klucz.	Następnie	
zgodnie	z	wolą	uczniów	odbyły	się	wybory	miss	i	mistera	szkoły.		
Uczniowie	opowiadali	o	własnych	zainteresowaniach,	prezento-
wali	się	w	strojach	wieczorowych	i	sportowych	oraz	odpowiadali	
na	pytania	jury	oceniającego.	Wszyscy	zgodnie	podkreślali,	że	jest	
to	dla	nich	zabawa	i	nowe	doświadczenie.	

W	dalszej	części	odbył	się	konkurs	na	najciekawiej	wykonaną	
postać	Marzanny.	Kukły	były	bardzo	oryginalne	i	starannie	wyko-
nane.	W	końcowej	części	spotkania	w	sposób	symboliczny	pożeg-
nano	odchodzącą	zimę	i	entuzjastycznie	przywitano	wiosnę.

Pierwszy Dzień Wiosny

Zainteresowanym	tematyką	zdobienia	jaja	przypominamy
Zwyczaj	malowania	 jajek	 na	Wielkanoc	 jest	 bardzo	 stary.	

W	Polsce	ma	przeszło	tysiącletnią	tradycję.	Zdobienie	jaj	w	okre-
sie	wiosennym	występuje	na	terenie	całej	Polski.	Jaja	wielkanoc-
ne	dzielimy	na	kraszanki,	pisanki,	wyklejanki	i	nalepianki.	
Kraszanki	występują	na	Pomorzu	aż	po	Odrę.	W	Łowickiem	

i	Krakowskiem	występują	nalepianki,	na	Mazowszu	wyklejanki.	
W	pozostałych	regionach	Polski	spotykamy	pisanki.

Kraszanki	-	ich	nazwa	pochodzi	od	słowa	krasa,	czyli	czerwo-
na.	Są	to	jajka	barwione	na	jeden	kolor	-	końcem	szpilki	wydrapy-
wany	jest	ornament.	Wtedy	noszą	nazwę	skrobanek.

Nalepianki	powstają	przez	ozdabianie	skorupki	jajka	różno-
barwnymi	wycinankami	z	papieru.

Wyklejanki	powstają	przez	nałożenie	ornamentu	z	 rdzenia	
sitowia.

Pisanki	wywodzą	się	od	słowa	pisać	w	znaczeniu	rysować.	
Pokrywa	 je	 jedno-	 lub	wielobarwny	 rysunek	 robiony	piórkiem	
moczonym	w	wosku,	po	czym	zanurza	się	 jajko	w	barwniku.	
W	ten	sposób	otrzymuje	się	wielobarwny	deseń	na	białym	tle.

Niech czas Świąt Wielkanocnych upłynie
w radosnej atmosferze rodzinnej,

a zgoda i miłość gości przy świątecznym stole 
Dobroczyńcom, Radzie Rodziców

i wszystkim Rodzicom uczniów Szkoły Podstawowej w Kazimierzu

życzenia składa Dyrekcja i Grono Pedagogiczne.

,,Zadzwonią kościelne dzwony
pełne wielkiego wesela:
ucieszą się wszyscy ludzie.
To będzie Wielka Niedziela.’’

Radosnego przeżywania Świąt Wielkanocnych,
dużo zdrowia oraz pogodnego wypoczynku w miłej,

radosnej atmosferze w gronie rodziny
Wójtowi Gminy, Radzie Gminy Lutomiersk,

pracownikom Ośrodka Oświaty w Lutomiersku
oraz dyrektorom szkół

składa Dyrekcja i Grono Pedagogiczne 
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu
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Szkoa Podstawowa w Szydowie

Kiedy	 pierwszego	 dnia	 po	 feriach	 dzieci	 zawitały	w	 szkole,	
Samorząd	Uczniowski	zaproponował	wszystkim	atrakcyjny	reper-
tuar	wspólnych	zabaw	w	związku	ze	zbliżającymi	się	Walentynka-
mi,	Tłustym	Czwartkiem	i	Ostatkami.
Już	13.	lutego	wszyscy	mogli	wrzucać	liściki	z	pełnymi	sympatii	

wyznaniami	do	przygotowanej	specjalnie	na	tę	okazję	urny.	Wiel-
ką	popularnością	cieszyły	się	„Walentynki”,	które	zaprojektowali	
i	wyprodukowali”	uczniowie	wchodzący	w	skład	SU.	Tę	sympatycz-
ną	kartkę	można	było	kupić	za	jedyne	10	gr.	W	ten	sposób	dwie	
pieczenie	zostały	upieczone	na	jednym	ogniu:	dochód	ze	sprze-
daży	kartek	zasilił	kieskę	SU,	a	adresaci	otrzymali	estetyczne	liś-
ciki.	14.	lutego	miłymi	wyznaniami	zostali	obdarowania	wszyscy:	
uczniowie	 jak	 i	nauczyciele.	Organizatorzy	zabawy	podkreślali,	
by	zamiast	liczyć	samemu	na	prezencik,	najpierw	trzeba	obdaro-
wać	innych,	trzeba	czerpać	radość	z	otrzymywania,	ale	również	
i z dawania. 
Kolejna	impreza	to	następny	sukces	SU,	bo	przecież	w	Tłusty	

Czwartek	nawet	 najbardziej	 dbające	o	 linię	 osoby,	 skuszą	 się	
na	pączka,	by	 tradycji	 stało	się	zadość.	Wszystkie	zamówione	
przez	organizatorów	pączki	zostały	sprzedane,	nie	było	ani	jedne-
go	ucznia	czy	nauczyciela,	który	po	wyjściu	ze	szkoły	powiedział-
by,	że	nie	skosztował	tego	lukrowanego	rarytasu.	Do	kogo	należał	
rekord	w	jedzeniu	pączków,	 to	niech	zostanie	słodką	tajemnicą	
łakomczuszka	...	
Wreszcie	długo	wyczekiwany	Bal	Przebierańców,	który	został	

zaplanowany	 na	 ostatni	 dzień	 karnawału.	 Przebiegał	 on	 pod	
hasłem:	Kto	nie	przebrany,	 ten	rozbierany.	Organizatorzy	skru-
pulatnie	przestrzegali	założeń	balu:	osoby,	nie	mające	przebrań,	
musiały	zdjąć	dwie	rzeczy,	które	stanowiły	bilet	wstępu	na	dysko-
tekę.	Atrakcją	wspólnej	zabawy	był	konkurs	na	najlepiej	przebra-
ną	klasę.	W	kategorii	klas	młodszych	zwyciężyła	klasa	I,	drugie	
miejsce	zajęła	klasa	„0”,	a	trzecie	klasa	III.	Spośród	klas	starszych	
dwoma	pierwszymi	miejscami	została	uhonorowana	klasa	IV	i	V.	
Niespodziankę	dla	wszystkich	uczestników	zabawy	przygotowały	
uczennice	z	klasy	VI,	które	pięknie	zatańczyły.	Dopełnieniem	balu	
był	konkurs	pt.	Najpiękniejszy strój	-	kategoria	indywidualna.	Zwy-
cięzcami	z	klas	młodszych	okazali	się	dwaj	chłopcy:	Maciej	Chmie-
lecki	i	Damian	Michalak,	a	spośród	uczniów	klas	IV	-	VI:	Radosław	
Wiaderek	i	Justyna	Rutkowska.	Poza	konkursami	swoim	przebra-

niem	zachwycała	i...	wzbudzała	strach	pani	Celina	Wojtas,	która	
odkryła	przed	nami	swoje	dwa	oblicza:	anielskie	oraz	diabelskie.
Na	marzec	przypada	Dzień	Kobiet,	który	mimo	różnych	opinii,	

w	naszej	szkole	 jest	obchodzony,	bo	 to	przecież	okazja,	by	 te	
„duże	i	małe”	kobietki	poczuły	się	wyjątkowo.	Nasi	panowie,	choć	
niedorośli,	spisali	się	na	medal:	wszystkie	panie	i	panienki	otrzy-
mały	miłe	niespodzianki.	One	w	ciągu	kolejnych	dni	nie	zapomniały	
o	Dniu	Chłopca.	
Następna	wspólna	marcowa	impreza	ze	względu	na	niesprzyja-

jącą	aurę	nie	została	zrealizowana,	bo	przecież	pierwszego	dnia	
wiosny	nie	można	spędzić	w	szkole.	Czekamy	na	słoneczne	wio-
senne	dni	i	wtedy	nadrobimy	zaległości	związane	z	tzw.	„dniem	
wagarowicza”,	oczywiście	będzie	to	wyprawa	w	teren	nauczycieli	
i	uczniów.

Opracowała Jolanta Fornalczyk - Kocik

Luty i marzec w naszej szkole
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cd. na str. 12

Wypalanie nadal problemem
Jak	co	roku,	wielu	rolników	rozpoczęło	już	wio-

senne	 porządki	 co	 wiąże	 się	 niestety	 również	
z	nielegalnym	wypalaniem	traw.
Wiosenne	wypalanie	traw	jest	nie	tylko	bardzo	

szkodliwe	 ale	 i	niezgodne	 z	 praktyką	 rolniczą	
i	w	dodatku	bywa	bardzo	kosztowne.	W	przypadku	
stwierdzenia	wypalania	Agencja	Restrukturyzacji	
i	Modernizacji	Rolnictwa	może	obniżyć	wysokość	
dopłat	bezpośrednich	lub	nawet	odmówić	ich	przy-
znania.	Wypalanie	traw	jest	także	przestępstwem	
zagrożonym	aresztem	lub	grzywną.
Ustawa	o	ochronie	przyrody	zakazuje	wypala-

nia	roślinności.	Sprawca,	oprócz	poniesionej	kary,	
ma	również	obowiązek	przywrócić	powierzchnię	
ziemi	do	właściwego	stanu.
Wypalanie	 traw	 wcale	 nie	 poprawia	 jakości	

gleby.	Pożary	obniżają	plony	nawet	o	30%.
Naruszają	jej	strukturę	i	powodują	wyjałowienie.	

Podczas	wypalania	niszczone	są	gniazda	ptaków	
a	wraz	z	nimi	pisklęta.	Takie	porządki	są	bardzo		
niebezpieczne	dla	człowieka	a	rozniecony	płomień	
bardzo	często	wymyka	się	spod	kontroli.

W	związku	z	naborem	wniosków	dotyczących	działania	„Inwe-
stycje	w	gospodarstwach	rolnych”	w	ramach	Sektorowego	Progra-
mu	Operacyjnego	„Restrukturyzacja	i	modernizacja	sektora	żyw-
nościowego	oraz	rozwój	obszarów	wiejskich”(na	lata	2004-2006),	
-	Agencja	Restrukturyzacji	 i	Modernizacji	Rolnictwa	 informuje,	
że	przez	jeden	dzień	16	kwietnia	br.	będzie	przyjmowała	wnioski	
o	dofinansowanie	składane	indywidualnie,	przez	samych	zainte-
resowanych	rolników.	Tego	dnia	wnioski	będzie	można	składać	
osobiście	w	Oddziałach	Regionalnych	Agencji	lub	przesłać	pocztą	
lub	 przesyłką	 kurierską,	 przy	 czym	 datą	 stempla	 pocztowego	
na	przesyłce	musi	być	16	kwietnia	2007r.	Wszystkie	wnioski	złożo-
ne	lub	wysłane	pocztą	zostaną	przyjęte	przez	ARiMR.
Po	zebraniu	wniosków,	Agencja	w	drodze	losowania	ustali	listy	

kolejności	na	każde	województwo	i	wnioski	spełniające	wymogi	
formalne	i	merytoryczne	zakwalifikuje	do	przyznania	środków.
Agencja	apeluje	do	rolników,	którzy	będą	się	ubiegać	o	pieniądze	

na	inwestycję,	aby	dokładnie	zaplanowali	kolejne	etapy	ich	realiza-
cji,	gdyż	inwestycje	będą	musieli	rozliczyć	do	połowy	2008	r.	m.in.	
na	podstawie	faktur.	Wówczas	nastąpi	refundacja	kwalifikowanych	
kosztów	inwestycji.	Chodzi	o	to,	żeby	zostały	wydane	wszystkie	
pieniądze,	którymi	obecnie	dysponuje	Agencja	w	ramach	już	reali-
zowanego	SPO	w	latach	2004-2006.
Środki	te	ok.	230	mln	zł	-	zostały	wygospodarowane	z	niewyko-

rzystanej	dotąd	puli	przez	rolników	oraz	wynikają	ze	zmian	prze-
liczników	kursu	euro	w	rozliczeniach	pomiędzy	Polską	a	UE.

Wnioski na inwestycje w gospodarstwach
rolnych tylko do 16 kwietnia !

	 Dopłat	z	 tytułu	zużytego	so	siewnu	 lub	
sadzenia	materiału	siewnego	kategorii	eli-
tarny	 lub	kwalifikowany	udziela	się	w	ra-
mach:
1.			dopłaty	mającej	charakter	pomocy	de	mi-

nimis	w	rolnictwie	lub
2.		dopłaty	dla	producentów	rolnych,	którzy	
w	2006	 r.	ponieśli	szkodę	w	uprawach	
spowodowanych	dotknięciem	ich	gospo-
darstwa	suszą.

A – Przedmiot dopłaty
	 Dopłaty	udziela	się	do	powierzchni	grun-
tów	 ornych	 obsianych	 lub	 obsadzonych	
materiałem	siewnym	kategorii	elitarny	lub	
kwalifikowany	gatunków	roślin	uprawnych,	
jeżeli	 ilość	materiału	 siewnego	 kategorii	
elitarny	lub	kwalifikowany	zużyta	do	obsia-
nia	 lub	obsadzenia	 tych	powierzchni	 jest	
nie	mniejsza	niż	minimalna	ilość	określo-

na	w	Rozporządzeniu	Ministra	Rolnictwa	
i	Rozwoju	Wsi.
B – Stawki dopłat oraz maksymalny 
pułap dopłaty
	 Stawki	dopłat	do	1	ha	powierzchni	grun-
tów	 ornych	 obsianych	 lub	 obsadzonych	
materiałem	 siewnym	 kategorii	 elitarny	
lub	kwalifikowany	wynoszą	odpowiednio:
	 •	50	zł	–	w	przypadku	zbóż,
	 •	60	zł	–		w	 przypadku	 roślin	 strączko-

wych,
	 •	300	zł	–	w	przypadku	ziemniaków.
-		w	przypadku	producentów	rolnych,	którzy	
ubiegają	się	o	dopłatę	mającą	charakter	
pomocy	 „de	minimis	w	 rolnictwie”	mak-
symalna	kwota	dopłaty	z	tytułu	zużytego	
do	siewu	lub	sadzenia	materiału	siewne-
go	kategorii	elitarny	lub	kwalifikowany	nie	
może	przekroczyć	 łącznie,	bez	względu	

na	 formę	 pomocy	 i	 jej	 cel	 -	 3000	 euro	
w	okresie	trzech	kolejnych	lat.

-	 	w	przypadku	producentów	rolnych,	którzy	
ubiegają	się	o	dopłatę	dla	producentów	
rolnych,	którzy	w	2006	r.	ponieśli	szkodę	
w	uprawach	spowodowaną	dotknięciem	
ich	gospodarstw	suszą	wysokość	dopła-
ty	z	tytułu	zużytego	do	siewu	lub	sadze-
nia	materiału	siewnego	kategorii	elitarny	
lub	kwalifikowany	nie	może	przekroczyć	
wysokości	oszacowanej	przez	komisję	
powołaną	 przez	 wojewodę,	 pomniej-
szoną	o	wysokość	pomocy	przyznanej	
na	podstawie	przepisów	o	pomocy	spo-
łecznej	 dotyczących	 szczegółowych	
warunków	 realizacji	 programu	pomocy	
dla	gospodarstw	 rolnych	w	celu	złago-
dzenia	skutków	suszy.

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału
siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

SERWIS ROLNICZY
Szkolenia

W	m-cu	marcu	br.	odbyły	się	spotkania	rolników	naszej	Gminy	z	przedstawiciela-
mi	obsługującymi	rolnictwo	i	tak:
1.		w	dniu	07	marca	w	Lutomiersku	-	odbyło	się	spotkanie	z	przedstawicielami	
Powiatowego	Inspektoratu	Weterynarii	w	Pabianicach,	na	którym	zostały	omó-
wione	min.	sprawy	rejestracji	i	identyfikacji	bydła,	zwalczania	chorób	u	zwie-
rząt	tj.	gruźlicy,	brucelozy,	białaczki,	dobrostanu	zwierząt,	stosowania	mączek	
mięsno-kostnych	oraz	zagrożenia	ptasią	grypą	i	chorobą	niebieskich	języków.

2.		w	tym	samym	dniu	-	odbyło	się	 także	spotkanie	z	przedstawicielami	Biura	
Powiatowego	Agencji	Restrukturyzacji	i	Modernizacji	Rolnictwa	w	Pabianicach,	
na	którym	zostały	omówione	zasady	wypełniania	 tegorocznych	wniosków	
o	przyznanie	płatności	obszarowych.

W	spotkaniach	tych	wzięło	udział	50	osób.
3.		dniu	26	marca	br.	–	odbyły	się	spotkania	informacyjno-szkoleniowe	dotyczące	
wypełniania	wniosków	obszarowych	w	2007r.	oraz	zasad	pozyskiwania	środ-
ków	unijnych	w	latach	2007-2013	przeprowadzone	przez	przedstawiciela	Fun-
dacji	Rozwoju	w	Warszawie.

	Spotkania	te	odbyły	się	w	Lutomiersku,	Szydłowie	i	Kazimierzu	a	wzięlo	w	nich	
udział	100	rolników.
4.		w	dniu	28	marca	br.	w	Lutomiersku	-	odbyło	się	szkolenie	w	zakresie	„Ubez-
pieczenia	majątkowego	w	rolnictwie”,	na	którym	zostały	przedstawione	tematy:	
ubezpieczenia	obowiązkowego	w	rolnictwie,	ubezpieczenia:	mienia	w	gospo-
darstwie	rolnym,	zwierząt	i	upraw	oraz	funckjonowania	systemu	ubezpieczeń	
upraw	rolnych	i	zwierząt	z	dopłatą	państwa.
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C – Gatunki roślin uprawnych objęte 
dopłatami
	 Dopłatami	objęte	są	następujące	gatunki	
roślin	uprawnych:
1.	w	przypadku	zbóż:
	 a)	pszenica	zwyczajna,
	 b)		żyto	(populacyjne,	syntetyczne	lub	mie-

szańcowe),
	 c)	jęczmień,
	 d)	pszenżyto,
	 e)	owies
2.	w	przypadku	roślin	strączkowych:
	 a)	łubin	(Żółty,	wąskolistny	lub	biały),
	 b)	groch	siewny,
	 c)	bobik,
	 d)	wyka	siewna.
3.	ziemniaki.
D – Minimalne ilości wysiewu
	 Minimalna	ilość	materiału	siewnego,	jaka	
powinna	być	użyta	do	obsiania	 lub	obsa-
dzenia	1	ha	powierzchni	gruntów	ornych	
wynosi:
		1)		150	kg	–	w	przypadku	pszenicy	zwy-

czajnej,
		2)		130	kg	–	w	przypadku	żyta	populacyj-

nego,
		3)		80	kg	–	w	przypadku	żyta	mieszańco-

wego	lub	syntetycznego,
		4)	130	kg	–	w	przypadku	jęczmienia,
		5)	150	kg	–	w	przypadku	pszenżyta,
		6)	150	kg	–	w	przypadku	owsa,
		7)	150	kg	–	w	przypadku	łubinu,
		8)		200	kg	–	w	przypadku	grochu	siewne-

go,
		9)	80	kg	–	w	przypadku	wyki	siewnej,
10)	270	kg	–	w	przypadku	bobiku,
11)	2500	kg	–	w	przypadku	ziemniaków.
E – Warunki uzyskania dopłat
	 O	przyznanie	dopłaty	z	tego	tytyułu	może	
ubiegać	się	producent	rolny,	który:
1)		posiada	działki	 rolne,	na	których	upra-
wia	 rośliny	objęte	dopłatami,	o	 łącznej	
powierzchni	nie	mniejszej	niż	1	ha,	przy	
czym	za	działkę	rolną	uważa	się	zwarty	
obszar	 gruntu	 rolnego,	 na	 którym	 jest	
prowadzona	uprawa,	o	powierzchni	nie	
mniejszej	niż	0,1	ha,	wchodzący	w	skład	
gospodarstwa	rolnego,

2)		zużył	 do	 siewu	 lub	 sadzenia	 materiał	
siewny	kategorii	elitarny	lub	kwalifikowa-
ny:

	 a)	zakupiony	od:
	 -		przedsiębiorców	wpisanych	do	rejestru	

przedsiębiorców	dokonujących	obrotu	
materiałem	siewnym	albo

	 -		podmiotów	prowadzących	obrót	mate-
riałem	siewnym	wpisanym	do	rejestru	
rolników,

	 -		podmiotów	prowadzących	obrót	mate-
riałem	siewnym	na	obszarze	pozosta-
łych	państw	członkowskich	UE,	 jeżeli	

materiał	ten	został	zakupiony,	przywie-
ziony	i	wysiany	przez	producenta	rolne-
go	w	jego	gospodarstwie,

	 b)		wyprodukowany	we	własnym	gospo-
darstwie	przez	przedsiębiorcę	wpisa-
nego	do	rejestru	przedsiębiorców	albo	
podmiot	wpisany	do	rejestru	rolników.

F – Czynności niezbędne do uzyskania 
dopłaty
	 O	przyznanie	dopłaty	–	producent	rolny	
powienien	ubiegać	się	na	podstawie	wnio-
sku	złożonego	w	Agencji	Rynku	Rolnego	
w	Łodzi,	ul.	Wróblewskiego	18.
	 Przed	złożeniem	wniosku	o	przyznanie	
dopłaty	producent	rolny	zobowiązany	jest	
zarajestrować	się	w	Centralnym	Rejestrze	
Producentów	(CPR)	prowadzonym	przez	
ARR.
	 Wypełniony	formularz	wniosku	wraz	z	wy-
maganymi	załącznikami	należy	dostarczyć	
osobiście	lub	przesyłką	pocztową	na	adres	
podany	wyżej.
G – Terminy składania wniosków
1.		z	tytułu	ubiegania	się	o	pomoc	„de	mini-
mis	w	rolnictwie”	-	od	dnia	1	kwietnia	do	
dnia	30	czerwca	danego	roku	kalendarzo-
wego	-	w	przypadku	materiału	siewnego	
kategorii	elitarny	lub	kwalifikowany:

a)		zbóż	ozimych,	zakupionego	lub	wydane-
go	z	magazynu	i	zużytego	do	siewu	w	ro-
ku	poprzedającym	złożenie	wniosku,

b)		zbóż	jarych	i	roślin	strączkowych,	zaku-
pionego	lub	wydanego	z	magazynu	i	zu-
żytego	do	siewu	w	roku	złożenia	wnio-
sku,

c)		sadzeniaków	ziemniaka,	wysadzonego	
wiosną	w	roku	złożenia	wniosku,	który	
został:

-		zakupiony	w	okresie	od	dnia	1	września	
roku	poprzedającego	złożenie	wniosku	do	
dnia	31	maja	roku	złożenia	wniosku	lub

-	 	wydany	z	magazynu	w	okresie	od	dnia	
1	stycznia	do	dnia	31	maja	roku	złożenia	
wniosku

2.		z	tytułu	zużytego	do	siewu	lub	sadzenia	
materiału	siewnego	kategorii	elitarny	lub	
kwalifikowany	dla	producentów	rolnych,	
którzy	w	2006r.	ponieśli	szkodę	w	upra-
wach	 spowodowaną	 dotknięciem	 ich	
gospodarstw	suszą	od	dnia	1	kwietnia	
do	dnia	30	czerwca	2007r.	-	w	przypadku	
materiału	siewnego	kategorii	elitarny	lub	
kwalifikowany:

a)		zbóż	ozimych,	 zakupionego	 lub	wyda-
nego	z	magazynu	 i	zużytego	do	siewu	
w	2006r.

b)		zbóż	jarych	i	roślin	strączkowych,	zaku-
pionego	 lub	 wydanego	 z	 magazynu	
i	użytego	do	siewu	lub	sadzenia	wiosną	
2007r.

c)		sadzeniaków	ziemniaka,	wysadzonego	

wiosną	2007r,	który	został:
-	 	zakupiony	w	okresie	od	dnia	1	września	
2006r.	do	dnia	31	maja	2007r.	lub

-	 	wydany	z	magazynu	w	okresie	do	dnia	
1	stycznia	do	dnia	31	maja	2007r.

H –  niezbędne załączniki składane 
wraz z wnioskiem o przyznanie 
dopłaty:

1.	Przy	pomocy	„de	minimis	w	rolnictwie”
a)		oryginał	albo		potwierdzona	za	zgodność	
z	oryginałem	przez	notariusza	lub	ARR	
kopia	faktury	zakupu	materiału	siewne-
go,	pochodzące	z	okresu:

-	 	w	którym	został	zużyty	do	siewu	materiał	
siewny	zbóż	lub	roślin	strączkowych,

-	 	od	 1	 września	 roku	 poprzedzającego	
wysadzenie	 sadzeniaków	 ziemniaka	
do	31	maja	roku	wysadzenia	sadzenia-
ków	albo	dokument	wydania	z	magazynu	
materiału	siewnego	wyprodukowanego	
we	własnym	gospodarstwie,	wystawio-
ny	w	roku,	w	którym	materiał	ten	został	
zużyty	do	siewu	lub	sadzenia	w	gospo-
darstwie	rolnym.

b)		przedstawić	należy	wszystkie	zaświad-
czenia	o	udzielonej	pomocy	„de	minims”,	
jakie	 otrzymał	 w	 ciągu	 3	 ostatnich	 lat	
poprzedzających	dzień	złożenia	wniosku	
o	udzielenie	dopłaty.

2.		Przy	dopłatach	dla	producentów	rolnych,	
którzy	ponieśli	szkodę	w	uprawach	spo-
wodowaną	suszą:

a)		oryginał	lub	kopia	faktury	poświadczona	
jak	wyżej,	pochodząca	z	okresu:

-	 	w	którym	został	zużyty	do	siewu	mate-
riał	siewny	zbóż	lub	roślin	strączkowych;	
w	przypadku	materiału	siewnego	zbóż	
można	dołączyć	również	faktury	zakupu	
dokonanego	 nie	wcześniej	 niż	 w	 dniu	
1	sierpnia	2006r.,

-	 	od	1	września	2006r.	do	31	maja	2007r.	
w	przypadku	zakupu	materiału	siewnego	
sadzeniaków	ziemniaka	i	wysadzenia	go	
w	2007r.,

b)		kopię	protokołu	oszacowania	szkód	okre-
ślającego	wysokość	szkody	w	uprawach,	
potwierdzoną	za	zgodność	z	oryginałem	
przez	ośrodek	pomocy	społecznej,

c)		kopię	decyzji	o	udzieleniu	pomocy	spo-
łecznej,	 wydanej	 w	 ramach	 programu	
pomocy	dla	gospodarstw	rolnych	w	celu	
złagodzenia	skutków	suszy.

UWAGA	!!!	
Formularze wniosków o przyznanie 
dopłat oraz wszelkich  informacji w tym 
przedmiocie uzyskać można w: 
Oddziale Terenowym
Agencji Rynku Rolnego
93-578 Łódź, ul. Wróblewskiego 18
tel. 0-42 684-55-21 


