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W numerze:
Sesja absolutoryjna

Obchody rocznicy 3 Maja
Dzień Strażaka

Wybory do europarlamentu
Sobótki

Dni Lutomierska

Niech ten 26 Maja będzie dniem przypomnienia,

Że głównie dzięki Mamom zawdzięczamy swe istnienia,

Że zawsze o nich pamiętamy i kochamy, to nasze orędzie,

Mama to rzecz święta, dla Niej szacunek zawsze i wszędzie.
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SESJA ABSOLUTORYJNA

 W dniu 20 kwietnia b.r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury 
odbyła się XXXVI Sesja Rady Gminy Lutomiersk. Porządek obrad był obszerny, 
jednak najważniejszą sprawą było rozpatrzenie przez radnych sprawozdania z 
realizacji budżetu za rok 2008 i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wyko-
nania budżetu za rok ubiegły. Otwarcia sesji i stwierdzenia jej prawomocności do-
konał Przewodniczący Rady Gminy. Radni po przyjęciu porządku oraz protokołu 
z poprzedniego posiedzenia przystąpili do realizacji punktów merytorycznych. 
 W pierwszej kolejności radni podjęli uchwałę w sprawie nabycia przez Gmi-
nę Lutomiersk nieruchomości Skarbu Państwa położonej we wsi Albertów, gmina 
Lutomiersk. Następnie przystąpili o realizacji punktów informacyjnych. Informa-
cję ze stanu dróg wojewódzkich na terenie Gminy Lutomiersk przedstawiła Pani 
Agnieszka Jońca – Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Poddębicach. Ze 
względu na nieobecność na sesji przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Pa-
bianicach informacja ze stanu dróg powiatowych na terenie Gminy Lutomiersk 
została przeniesiona na następne posiedzenie Rady Gminy. W dalszej kolejności 
radni przyjęli informacje z funkcjonowania służby zdrowia na ternie naszej Gminy. 
Informacje te przedstawili: Pani dr Maria Winiecka – Górniak – kierownik Gmin-
nego Ośrodka Zdrowia w Lutomiersku oraz Pan Piotr Lessmann – przedstawiciel 
NF ZOZ „VALIDUS” z Kazimierza oraz Szydłowa. Informację z działalności OSP 
w Gminie Lutomiersk przedstawił Pan Tadeusz Nowak - Prezes Zarządu Gmin-
nego Związku OSP RP w Lutomiersku, zaś informację z działalności Gminnego 
Ośrodka Kultury za rok 2008 – Pan Piotr Pączek Dyrektor GOK.
 Następnie Przewodniczący przeszedł do realizacji najważniejszego punktu 
tj. rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy Lutomiersk z realizacji budżetu Gmi-
ny za rok 2008. Sprawozdanie to dokument, z którym radni byli doskonale zapo-
znani, bowiem był on omawiany i opiniowany przez wszystkie stałe Komisje Rady 
Gminy mające swoje posiedzenia poświęcone tej tematyce w miesiącu marcu br. 
Stąd na sesji temat ten nie wywołał długiej dyskusji wśród radnych. Sprawozda-
nie w imieniu Wójta Gminy szczegółowo omówiła Pani Skarbnik Gminy odwołując 
się i porównując do wielkości i kwot planowanych w podziale na realizację docho-
dów i wydatków budżetowych. Następnie Wiceprzewodniczący Rady – Marek 
Zdzisław Sromecki odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Łodzi o sprawozdaniu. Po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy z realizacji 
budżetu gminy za rok 2008 Przewodniczący stałych komisji przedstawili opinie nt. 
sprawozdania Wójta Gminy z realizacji budżetu za rok 2008. Radny Sławomir Ba-
rański Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Finansów i Inwestycji poin-
formował, iż komisja większością głosów pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie 
Wójta z realizacji budżetu za rok 2008 na posiedzeniu w dniu 26 marca 2009 r. 
Radna Agata Helena Wiśniewska Przewodniczącą Komisji Spraw Lokalnych po-
informowała, iż członkinie komisji pozytywnie większością głosów zaopiniowały 
sprawozdanie Wójta na posiedzeniu w dniu 25 marca br. Radna Ewa Rzetelska 
- Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lutomiersk (w imieniu 
przewodniczącego komisji) poinformowała, iż na posiedzeniu komisji w dniu 27 
marca br. komisja dokonała oceny sprawozdania, zebrała i podsumowała opinie 
nt. sprawozdania oraz sformułowała wniosek o udzielenie Wójtowi Gminy Luto-
miersk absolutorium z realizacji budżetu za rok 2008. Następnie odczytała treść 
wniosku wraz z uzasadnieniem. Następnie Wiceprzewodniczący Rady Gminy – 
Zdzisław Marek Sromecki, odczytał Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej, w której RIO 
nie zgłasza zastrzeżeń do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium 
Wójtowi Gminy Lutomiersk z tytułu wykonania budżetu za rok 2008. 
 Pan Przewodniczący przed przeprowadzeniem głosowania nad udzieleniem 
Wójtowi Gminy absolutorium przypomniał zasady głosowania w tej kwestii, mia-
nowicie, iż uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Rada Gminy podejmuje 
bezwzględną większością głosów w obecności ustawowego składu rady – zgod-
nie z art. 28 a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. W wyniku głosowania radni 
większością głosów udzielili Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu 
za rok 2008. 
 Następnie radni podjęli uchwałę zmieniającą budżet Gminy na rok 2009 
z tytułu przeniesień planowanych wydatków między działami i grupami wydatków. 
Po czym radni udzielili pomocy fi nansowej Powiatowi Pabianickiemu w Pabia-
nicach na realizację zadania publicznego z zakresu oświaty z przeznaczeniem 

na dofi nansowanie niepublicznej placówki - Bursy przy Salezjańskich Szkołach 
Muzycznych im, ks. Antoniego Chlondowskiego w Lutomiersku przy ul. Kopernika 
3 w kwocie: 50.000,00 zł. 
 Radni udzielili również w/w Powiatowi pomocy fi nansowej na zakup samo-
chodu rozpoznawczo – ratowniczego dla Komendy powiatowej państwowej Stra-
ży Pożarnej w Pabianicach w kwocie 15.000,00 zł. 
Radni ustalili również stawkę opłaty adiacenckiej wg następujących stawek: - dla 
właścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości objętych podziałem  
stawkę opłaty adiacenckiej w wysokości 30 % różnicy pomiędzy wartością nie-
ruchomości przed podziałem a wartością nieruchomości po podziale, zaś - dla 
właścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości stawkę opłaty adia-
cenckiej w wysokości 50 % różnicy pomiędzy wartością nieruchomości przed 
wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej a wartością nieruchomości 
po jej wybudowaniu. 
W dalszej części sesji radni nadali następujące nazwy drogom wewnętrznym po-
łożonym w miejscowości Babiczki, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki 
numer: działka nr ew.: 149, nazwę: Cedrowa; działka nr ew.: 12/8, 12/10, 12/20 
i 13/1, nazwę: Dereniowa; działka nr ew.: 20/5, nazwę: Morwowa; działki nr ew.: 
22/2 i 23/6, nazwę: Jesionowa; działka nr ew.: 24/4 i 24/11, nazwę: Bukowa; dział-
ka nr ew.: 89/7 i 290/9, nazwę: Kasztanowa; działka nr ew.: 65/7 i 66/2, nazwę: 
Oliwkowa; działka nr ew.: 289, nazwę: Wiązowa; działka nr ew.: 97/6, nazwę: 
Głogowa; działka nr ew.: 41/5, nazwę: Wierzbowa; działka nr ew.: 125/9, nazwę: 
Wiśniowa; działka nr ew.: 121/12 i 121/13, nazwę: Modrzewiowa; działka nr ew.: 
114/3, nazwę: Jodłowa; działka nr ew.: 130/3, nazwę: Leszczynowa; działka nr 
ew.: 130/6, 130/26 i 130/35 oraz stykającą się z nimi część działki nr ew.: 130/14, 
nazwę: Sosnowa; działka nr ew.: 94/1, nazwę: Czeremchowa; część działki nr 
ew.: 45/8, nazwę: Jarzębinowa; część działki nr ew.: 130/14, przebiegającej w 
kierunku NW-SE, nazwę: Cisowa; część działki nr ew.: 130/14, przebiegającej w 
kierunku SW-NE, nazwę: Laurowa; część działki nr ew.: 130/28, przebiegającej w 
kierunku NW-SE, nazwę: Cyprysowa; działka nr ew.: 7, nazwę: Grabowa; działka 
nr ew.: 102, nazwę: Olchowa; działka nr ew.: 105, nazwę: Dębowa; działka nr ew.: 
118, nazwę: Świerkowa; działka nr ew.: 123, nazwę: Modrzewiowa; działka nr ew.: 
281, nazwę: Wiśniowa; działka nr ew.: 120 i 258, nazwę: Kalinowa; działka nr ew.: 
271, nazwę: Akacjowa; działka nr ew.: 264, nazwę: Jałowcowa; działka nr ew.: 
247, nazwę: Jabłoniowa; działka nr ew.: 255, nazwę: Sosnowa; działka nr ew.: 
189, nazwę: Brzozowa; działka nr ew.: 9, nazwę: Limbowa; działka nr ew.: 135/3, 
136/1, 139 oraz część działki nr 234, przebiegającej w kierunku SW-NE, nazwę: 
Laurowa; działka nr ew.: 131/6 i 131/11, nazwę: Jaśminowa; działka nr ew.: 62, 
nazwę: Platanowa; działka nr ew.: 116, nazwę: Magnoliowa; działka nr ew.: 127 
i 257 nazwę: Wiązowa; działka nr ew.: 141, nazwę: Orzechowa; działka nr ew.: 
137/1 i 143, nazwę: Jaworowa; częścią działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 
ew.: 234, przebiegającej w kierunku NW-SE, nazwę: Sekwojowa; działka nr ew.: 
22/8, nazwę: Jesionowa; i drodze gminnej położonej w msc. Babiczki oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działka nr ew.: 81, nazwę: Lipowa, oraz drodze powia-
towej położonej w msc. Babiczki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 
ew.: 37, nazwę: Klonowa a także drodze wewnętrznej położonej w msc. Wrząca 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 186, nazwę: Wrzosowa. 
Szczegółowe przebiegi dróg określają załączniki do podjętych uchwał. 
 Następnie radni podjęli uchwalę w sprawie zakazu poboru wody z wodocią-
gów gminnych do podlewania trawników w terminie od 1 czerwca 2009 r. do 31 
sierpnia 2009 r. ze wglądu na znacząco zwiększone zapotrzebowanie na wodę w 
okresie letnim oraz ograniczone moce wydobywcze i produkcyjne stacji wodocią-
gowych. Za naruszenie zakazu ustalono również, iż przewiduje się karę grzywny 
wymierzaną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.  
 Wszystkie uchwały zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Lutomiersk. Uwaga! Uchwały nadające nazwy ulic, uchwała okre-
ślająca stawkę opłaty adiacenckiej oraz o zakazie poboru wody - wejdą w życie 
dopiero po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Łódzkiego. Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 
wydawany przez Wojewodę Łódzką znajduje się pod adresem: http://dziennik.
lodzkie.eu/Search.aspx. 

Tradycyjnie ostatnim punktem sesji były: wolne wnioski, interpelacje i zapytania. 

Wydawca: Gmina Lutomiersk, 95-083 Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II 11 
Adres redakcji: Urząd Gminy Lutomiersk 95-083 Lutomierska, Pl. Jana Pawla II 11, tel: 043 677 50 11, e-mail: ug@lutomiersk.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Pacholak
Miejsce i data wydania: Lutomiersk, 26.05.2009 r.                                                                                       Wydanie zamknięto: 26.05.2009 r.
Informujemy wszystkich korespondentów, że materiały przyjmujemy tylko w formie elektronicznej. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega 
sobie prawo do skrótów.                                                                           Druk: Drukarnia offsetowa StarCo  Zgierz, ul. Łódzka 89, tel. 042 630 51 30 
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Druhowie Strażacy oddawali cześć Św. Florianowi oraz obcho-
dzili swoje Święto w dniach 01, 02 i 03 maja. W tym czasie odbyły 
się uroczyste apele i zbiórki poprzedzone Mszami Świętymi w pa-
rafi ach Kazimierz, Lutomiersk, Mikołajewice oraz w Klasztorze Sa-
lezjanów w Lutomiersku, w której brali udział strażacy całej naszej 
gminy.

W strażackich spotkaniach, które odbyły się w OSP Bechcice 
i OSP Mirosławice uczestniczyli zaproszeni goście, członkowie Pre-
zydium Zarządu Oddziału Gminnego Zw.OSP RP w Lutomiersku, 
którzy pełnią również funkcje w zarządach stopnia powiatowego 
Związku OSP i przedstawiciele władz samorządowych. Podczas 
uroczystości w OSP Bechcice zasłużonym druhom strażakom jed-
nostki Bechcice i Lutomiersk wręczone zostały Medale za Zasługi 
dla Pożarnictwa, odznaki Strażak Wzorowy oraz odznaki za Wy-
sługę Lat.

Złożono słowa podziękowania i uznania za pełną poświęcenia 
służbę, działalność społeczną wobec drugiego człowieka i Ojczy-
zny i życzenia, aby trud jaki podejmują był źródłem osobistej sa-
tysfakcji zarówno dla druhów nowo wstępujących w szeregi stra-
żackie jak i dla seniorów. Dni Strażaka uświetniała orkiestra dęta 
działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lutomiersku.

Druhowie strażacy naszej gminy uczestniczyli także w uroczy-
stościach powiatowych. Pierwsza część powiatowego Dnia Stra-
żaka i obchodów Św. Floriana w dniu 4 maja br. uczczona została 
Mszą Świętą celebrowaną przez Księdza Jerzego Rzepkowskiego 
Kapelana Powiatowego Strażaków w kościele parafi alnym dzielni-
cy Bugaj w Pabianicach.  

Dalsza część to Powiatowa Majówka Strażacka, która odbyła się 
w dniu 10 maja br. w gminie Dłutów - połączona z uroczystą zbiór-
ką i przekazaniem przechodniego topora strażackiego.  

DNI STRAŻAKA W NASZEJ GMINIE
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O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 7 maja 2009 r.

Na podstawie art. 44 ust. 1 i 31 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.), podaję do 
wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych na obszarze gminy na pod-
stawie przepisów ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, w których przeprowadzone zostanie głosowanie 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 7 czerwca 2009 r.

Numer 
obwodu 

głosowania

Granice obwodu głosowania
/sołectwa/

Siedziba obwodowej komisji wyborczej
/adres/

1. Antoniew, Czołczyn,
Dziektarzew, Lutomiersk

Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku,
Pl. Jana Pawła II nr 13 
tel. 677-59-69

2. Albertów, Babice, Babiczki,
Kazimierz, Mirosławice,

Stanisławów Stary, Zdziechów

Szkoła Podstawowa w Kazimierzu
ul. Sienkiewicza nr 25
tel. 677-60-26
lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3. Franciszków, Mianów, Puczniew,
Wola Puczniewska, Żurawieniec 

Świetlica Rolniczego Zakładu
Doświadczalnego w Puczniewie nr 74
tel. 677-56-81

4. Charbice Dolne, Charbice Górne, Jerwonice, Madaje Nowe,
Malanów, Orzechów, Szydłów, Szydłówek

Szkoła Podstawowa w Szydłowie nr 1
tel. 677-56-28
lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5. Bechcice, Florentynów, Legendzin, Mikołajewice,
Prusinowice, Wrząca, Zalew

Gimnazjum we Wrzącej,
ul. Piłsudskiego nr 1
tel. 677-51-02

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu głosowania, tj. 7 czerwca 2009 r. w godzinach 8.00-22.00
         Wójt Gminy
         /-/ Tadeusz Borkowski

Projekt współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach 

prowadzi rekrutację do projektu

Pracuję dla siebie
realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Rekrutacja trwa do 31.05.2009 r.
Projekt skierowany jest do osób fi zycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności go-

spodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 
1 roku przed przystąpieniem do projektu) zamieszkałych na terenie powiatu pabianickiego.

Projekt obejmuje:
- doradztwo oraz szkolenia z zakresu prowadzenia fi rmy
- bezzwrotne wsparcie inwestycyjne w wysokości do 40 000 zł
-  wsparcie pomostowe w miesięcznej wysokości do 1100 zł, przeznaczone na pokrycie bieżących 

opłat związanych z prowadzeniem fi rmy

Warunkiem zgłoszenia udziału w projekcie jest wypełnienie ankiety rekrutacyjnej i złożenie jej  w Po-
wiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach.

Ankieta rekrutacyjna wraz z Regulaminem projektu dostępne na stronie www.puppabianice.pl oraz  
w siedzibie PUP – pok. 216 (II piętro, bud. B). 

REALIZATOR PROJEKTU:
Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach
ul. Waryńskiego 11
tel. (0-42) 215 70 86
www.puppabianice.pl

Sprostowanie do artykułu: 
Powiatowy Młodzieżowy
Turniej Wiedzy Pożarniczej

„Młodzież zapobiega pożarom”

W związku z chochlikiem komputerowym, jaki 
wkradł się do artykułu Powiatowy Młodzieżowy 
Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega 
pożarom” drukujemy właściwą kolejność zaję-
tych miejsc, która w wyniku rozgrywek fi nałowych 
przedstawiała się następująco:

I grupa - uczniowie szkół podstawowych
• Aleksandra Bernaciak
• Anna Włodarczyk
• Katarzyna Ulańska

II grupa wiekowa – uczniowie  gimnazjum
• Natalia Karasińska
• Edyta Mrozowska
• Jacek Nowak

 III grupa wiekowa – uczniowie szkół ponad-
gimazjalnych
• Paulina Kaszuba
• Dagmara Zimkowska

Osoby zainteresowane za niedopatrzenie ser-
decznie przepraszamy.

Krzysztof Pacholak
Redaktor Naczelny
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Z ŻYCIA SZKÓŁ

„Witaj Maj, 3 Maj!”

Gimnazjum w Lutomiersku

4 maja 2009 roku uczniowie Gimnazjum im. L. Czarnego w Lutomiersku zostali 
przeniesieni w czasie do roku 1791. Wszystko działo się za sprawą zgranej grupy 
teatralnej, która przygotowała żywą lekcję historii. 

W te jakże odległe i ważne dla narodu polskiego czasy wprowadziła zebranych, 
elokwentna i świetnie prezentująca się, Gabrysia Bednarek wraz z koleżanką Beatą 
Łopatecką.

Biedny, osamotniony król Stanisław August Poniatowski- po raz kolejny w rolę za-
troskanego o losy kraju i sugestywnego władcy wcielił się, być może przyszła gwiazda 
wielkiego ekranu, Adam Stasiak - przyjął na audiencji: króla Fryderyka- udany debiut 
Dawida Pilarskiego, cesarza Franciszka Józefa- piękna gra jak zwykle dystyngowa-
nego Adriana Józefczyka oraz carycę Katarzynę - niezwykle sympatyczną, radosną 
i żywotną Agatę Wosiak. Po burzliwych pertraktacjach zgodził się na podpisanie aktu 
rozbiorowego, przypieczętowując tym samym zniknięcie Polski z mapy Europy. 

Austria, Rosja i Prusy zacierały ręce z zadowolenia. Natomiast król nie zasypiał gru-
szek w popiele i wezwał do siebie ludzi wykształconych: posła I. Potockiego- wiecznie 
roześmiany i zadowolony z życia Łukasz Miszczak, reformatora H. Kołłątaja- nieco 
zagubiony Damian Gortat i marszałka S. Małachowskiego- świetna dykcja, dosko-
nałe operowanie głosem i gestem w wykonaniu Radosława Wiaderka. To właśnie oni 
doradzili królowi, aby zwołać Sejm i uchwalić konstytucję. W takich okolicznościach 
powstała pierwsza w Europie, druga na świecie ustawa zasadnicza, regulująca pod-
stawowe problemy społeczno- polityczne. 

Niestety nic nie trwa wiecznie. Wędrówka w czasie dobiegła kresu i widzowie wró-
cili do czasów współczesnych. Miłością do ojczyzny, pracą na rzecz dobra publiczne-
go, czyli tak zwanym patriotyzmem "zaraziła" obecnych Katarzyna Kubik, subtelną 
interpretacją wiersza "Nauczymy się na pamięć tego kraju" i Paulina Adamiak- mocny, 
czysty i nastrajający melancholijnie głos- przepięknie wykonaną piosenką pt. "Pytasz 
mnie". Młodym artystom towarzyszył również chór, który wykonał utwory pt. "Witaj 
majowa jutrzenko" i "Pieśń konfederatów barskich"

    Kunszt aktorski "dopieściły" p. Aneta Szadziewicz i p. Małgorzata Wybór. Część 
muzyczną dopracowała p. Krystyna Wdówka. Artystom akompaniował p. Sławomir 
Kułak. Symboliczną dekorację wykonała p. Halina Przyrowska.

Opracowała p. Małgorzta Wybór
Fotorelacja z obchodów Święta 3 Maja znajduje się na str. 4.

Przygotowania do eliminacji szkolnych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym rozpoczęły się już w pierwszych tygodniach 2009 roku. Swój 
udział w turnieju zgłosiło 12 zawodników z Gimnazjum w Lutomiersku oraz 12 uczniów 
ze Szkoły Podstawowej w Lutomiersku. Uczestnicy przygotowywali się z zakresu zna-
jomości znaków drogowych, przepisów kodeksu drogowego, zasad udzielania pierw-
szej pomocy (wykorzystując m.in. Internet i zasoby pracowni multimedialnej biblioteki 
w gimnazjum) oraz ćwiczyli jazdę na rowerach po torze przeszkód i w miasteczku 
ruchu drogowego. Odpowiedzialny za przygotowanie uczniów do turnieju (zarówno 
szkoły podstawowej jak i gimnazjum) nauczyciel - Tadeusz Cyrulski, spotykał się rów-
nież indywidualnie z uczestnikami tłumacząc im trudniejsze zagadnienia, jak również 
monitorował postęp wiedzy. Na początku kwietnia nauczyciel przeprowadził eliminacje 
szkolne (test i tor przeszkód), co pozwoliło wyłonić zespół reprezentujący gimnazjum 
w składzie: Marcin Gajdka, Dawid Matuszczak, Radosław  Wilichowski, a także dru-
żynę szkoły podstawowej, do której zakwalifi kowali się: Aleksandra Gałązka, Karolina 
Cyrulska i Kamil Prus. W dniu 28 kwietnia 2009 roku wymienieni uczniowie wyjechali 
do Pabianic, aby reprezentować swoje szkoły w powiatowym etapie Ogólnopolskiego 
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Zawody odbywały się na terenie Szko-
ły Podstawowej nr 3 w Pabianicach i składały się z części teoretycznej (test), przejaz-
du po torze przeszkód i w symulowanym ruchu miejskim. W konkurencji z najlepszymi 
w powiecie pabianickim zespołami drużyna naszego gimnazjum, tak jak w roku po-
przednim, zdobyła pierwsze miejsce, puchar i awans do etepu wojewódzkiego Turnie-
ju BRD. Indywidualnie za najlepszy wynik testu został wyróżniony również uczeń na-
szego gimnazjum - Marcin Gajdka. Wśród nagród jakie otrzymali chłopcy najbardziej 
ucieszyły ich praktyczne pendrive. Zespół Szkoły Podstawowej w Lutomiersku zajął 
piątą lokatę, ale indywidualnie zostały wyróżnione zawodniczki: Aleksandra Gałązka 
i Karolina Cyrulska za bezbłędnie rozwiązany test. Po zwycięstwie w Pabianicach 
drużyna z gimnazjum z nadzieją patrzy na swój dalszy udział w turnieju rowerowym. 
Zawodników czeka jeszcze wiele nauki i ćwiczeń pod okiem pana T. Cyrulskiego za-
nim będą gotowi zmierzyć się z najlepszymi zaspołami w województwie łódzkim. Gra-
tulujemy Marcinowi Gajdce, Dawidowi Matuszczakowi i Radosławowi Wilichowskiemu 
wspaniałego osiągnięcia i życzymy im sukcesu 15 maja w Łodzi. Namawiamy również 
innych uczniów do wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji turnieju BRD, który wśród 
młodzieży propaguje kulturalne oraz bezpieczne uczastnictwo w ruchu drogowym 
i stanowić może świetne przygotowanie do uzyskania prawa jazdy w przyszłości.  

Opracował p. Tadeusz Cyrulski

Kolejny rok drużyna uczniów z Gimnazjum w Lutomiersku 
zdobywa pierwsze miejsce w powiatowych eliminacjach 

Ogólnopolskiego Turnieju Rowerowego BRD.

Okazuje się, że udział w konkursie fotografi cznym w Gimnazjum im. Leszka Czar-
nego w Lutomiersku staje się powoli tradycją. Po prestiżowej nagrodzie przyznanej 
uczennicy klasy II a Magdalenie Kulecie przyszedł czas na innych, a dokładniej na 
inne, ponieważ tę dziedzinę zdominowała jak na razie płeć piękna. Tym razem III 
miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Fotografi cznym pt. "Światło wieczorową porą" 
zajęła uczennica klasy IIb Agata Wosiak. Pracowała ona pod czujnym okiem p. Syl-
westra Paczesnego.

 Również umysły ścisłe mogą pochwalic się udziałem i dojściem do fi nału konkursu 
zorganizowanego przez Wydział Fizyki i Matematyki Stosowanej Uniwersytetu Łódz-
kiego. Pierwszy z nich polegał na napisaniu eseju pt. "Nikt nie lubi fi zyki". Finalistką 
została Dominika Iwańska uczennica klasy IIIb. Trudną sztukę eseju zgłębiła dzięki p. 
Anecie Szadziewicz, wiadomości z fi zyki poszerzyła z pomocą p. Sylwii Łykowskiej. 
Natomiast uczeń klasy Ic Mateusz Leszczyński został fi nalistą konkursu na prezenta-
cję multimedialną pt. "Dlaczego śnieg jest biały?"Gimnazjalistę przygotowała p. Syl-
wia Łykowska.

 Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Opracowała p. Małgorzata Wybór

Fizyka contra fotografia.Otaczająca rzeczywistość zaskakuje licznymi problemami i trudnymi sytuacjami. 
Przekonanie o możliwości wpływania na własne zdrowie poprzez podejmowanie od-
powiednich decyzji kształtuje pożądane cechy osobowości, takie jak: odpowiedzial-
ność, stanowczość, siła woli, pracowitość, systematyczność, poczucie własnej war-
tości. Zdrowie jest ważnym  czynnikiem warunkujacym osiąganie dobrych wyników 
w szkole, a potem w pracy, stanowi o jakości życia.

Gimnazjum podejmuje różnorodne działania wychowawcze i profi laktyczne, któ-
rych celem jest, między innymi kształtowanie i umacnianie zachowań sprzyjających 
zdrowiu.

W organizowanym przez szkołę Konkursie - p.n. Zdrowo Żyję! Nie palę! Nie piję! 
udział wzięłyzespoły wszystkich klas.

Celem konkursu było:
1. Ukazanie znaczenia problemu uzależnień
2. Dostarczenie i upowszechnienie wiedzy na temat środków uzależniających
3. Doskonalenie umiejętności przygotowania zdrowych potraw
4. Stworzenie możliwości osiągnięcia sukcesu przez uczniów
5. Kształtowanie świadomości społecznego znaczenia problemu uzależnień
6. Promowanie zdrowego stylu życia
Wyniki konkursu:
Test wiedzy
I miejsce - Karolina Kujawa kl. IIIB
II miejsce - Dominika Iwańska kl. IIIB, Krystian Przyrowski kl. IIIB
III miejsce - Patrycja Muras kl. IIIB
Projekt "Ulotki" tematycznej i "Apel" do Kierowców
I miejsce - zespół uczniów kl. IIC, Jacek Nowak, Mateusz Kozioł, Adam Stasiak

Uczniowie naszej szkoły w osobach: Karolina Kujawa kl. IIIB, Dominika Iwańska 
kl. IIIB, Krystian Przyrowski kl. IIIB wzieli również udział w VII Powiatowym Konkursie 
Profi laktycznym - Zdrowo Żyję - Nie Palę! Nie Piję! i zajeli I miejsce.

Organizacja i przygotowanie uczniów do konkursów - p. Z. Ignatowicz, p. E. Za-
krzewska

Podsumowanie działań w zakresie "Promocji zdrowia" odbedzie się w gimnazjum 
pod koniec maja. Cała społeczność szkolna weźmie udział w spektaklu teatralnym 
"Nad przepaścią"

Opracowała p. Z. Ignatowicz

Profilaktyka, Promocja zdrowia w Gimnazjum im. 
Leszka Czarnego w Lutomiersku

Podziękowania
Dyrektor Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku wraz z Radą 

Pedagogiczną serdecznie dziękują: Władzom Samorządowym naszej Gminy, 
Rodzicom Uczniów naszego Gimnazjum oraz Państwu Anecie i Bogdanowi 
Garczyńskim, Panu Maciejowi Rabskiemu, Panu Wiesławowi Woźniakowi, 
Pani Grażynie Pawłowskiej, Państwu Marzenie i Pawłowi Slendak, Państwu 
Jadwidze i Tadeuszowi Krzywania za okazaną pomoc, wsparcie w realizacji 
przedsięwzięć wspomagających działania dydaktyczne, wychowawcze i opie-
kuńcze naszej szkoły.
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Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

218 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

30 kwietnia 2009 roku w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku od-
była się uroczystość z okazji Święta 3 Maja. Dzieci uczciły dzień 3 maja 1791 roku, 
kiedy to Sejm Wielki uchwalił pierwszą konstytucję w Europie. Wspólnie zastanawia-
liśmy się, co tak ciekawego i niezwykłego wydarzyło się wówczas w Warszawie, że 
obecnie – po ponad 200 latach – Polacy świętują pamięć tamtych wydarzeń.

Aby przybliżyć kolegom sytuację, jaka panowała wtedy w Warszawie, uczniowie 
klas V wystąpili w roli wybitnych naukowców. Dyskusja historyków i przygotowana 
przez dzieci prezentacja multimedialna wprowadziły widzów w wydarzenia z 1791 
roku. Przedstawione portrety pozwoliły lepiej poznać twórców konstytucji. Dzieci zo-
baczyły także zdjęcia oryginalnego manuskryptu Konstytucji 3 Maja. Na obrazie Jana 
Matejki ujrzeliśmy posłów, którzy po zaprzysiężeniu konstytucji pod przewodnictwem 
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego udali się do katedry św. Jana. Dyskusję 
historyków przerywały wiersze i pieśni patriotyczne, odzwierciedlające atmosferę ra-
dości tamtego majowego dnia.

Po akademii uczniowie uczestniczyli w mszy św. w intencji Ojczyzny oraz w obcho-
dach Święta Konstytucji 3 Maja w Gminnym Ośrodku Kultury. 

Agnieszka Sobczak

„Jest takie miejsce na ziemi…”

29 kwietnia uczniowie 
klasy IV i VIa Szkoły Pod-
stawowej w Lutomiersku 
wzięli udział w wycieczce 
po Gminie Lutomiersk, na 
której poznawali osobliwo-
ści przyrodniczo – kulturo-
we. Wyjazd zorganizowała 
pani Agnieszka Adrianow-
ska – nauczycielka przy-
rody. 

Poznawanie terenu 
zaczęliśmy od Kazimierza 
i przeliczenia drewnianych 

stodół, które przed wielu laty ukazem carskim zostały „przeniesione” poza miejsco-
wość ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe. 

W Charbicach Górnych uczniowie przyjrzeli się elektrowni wodnej na Nerze, 
a w Malanowie podziwiali urokliwy staw z wysepką. Stamtąd wszyscy udali się do 
Trupianki, gdzie znajduje się dość trudny do znalezienia, jeden z największych głazów 
narzutowych województwa łódzkiego. Uczniowie dowiedli, że obwód „wielkoluda” wy-
nosi 1060 centymetrów. W odnalezieniu tego pomnika przyrody nieożywionej pomo-
gła nam pani Magda Żak, której serdecznie dziękujemy. 

W Szydłowie spacerowaliśmy aleją dębów – pomników przyrody w parku przy-
dworskim i oglądaliśmy stare, wczesnośredniowieczne grodzisko pierścieniowate da-
towane na VIII-X wiek.

W Puczniewie zauroczył wszystkich ocean kwitnącego rzepaku na polach Rolni-
czego Zakładu Doświadczalnego w Puczniewie, który jest własnością SGGW – AR 
w Warszawie.

W Mianowie czekał na nas pan Przybylski – leśniczy Nadleśnictwa Mianów. Z nim 
poznawaliśmy rezerwat roślin torfowiskowych i bagien oraz rezerwat „Jodły Oleśnic-
kie” w Oleśnicy. 

Swoją przygodę tego dnia zakończyliśmy w Zofi ówce, w dworku Państwa Lissow-
skich. Wszystkich ujęła gościnność i możliwość zwiedzenia wnętrz dworku oraz tere-
nu wokół. 

W pracach pisemnych na temat tej wycieczki (na języku polskim) bardzo często 
pojawiało się stwierdzenie uczniów, że nie wiedzieli, iż na terenie gminy jest tak wiele 
do zobaczenia.

Jest to dowód, że warto i trzeba pokazywać dzieciom tę najbliższą Ojczyznę.
Dorota Lisiecka – Gara

Matematyczne Mistrzostwa Polski – 2009 – rozstrzygnięte

15 stycznia 2009 roku odbyły się IV Matematyczne Mistrzostwa Polski „Kwadra-
tura Koła”. Mistrzostwa odbywały się na poszczególnych poziomach klas, od klasy 
II szkoły podstawowej do IV klasy szkoły średniej. Naszą Szkołę Podstawową im. 
Orła Białego w Lutomiersku reprezentowało 32 uczniów z klas II – VI. Nasi uczniowie 
zdobyli 20 dyplomów i jedną nagrodę książkową. Najlepszym rezultatem może się 
poszczycić uczeń klasy V B MICHAŁ NOWICKI, który zdobył: 1 miejsce w szkole, 1 
miejsce w powiecie, 4 w województwie i 87 w kraju.

Pozostali wyróżnieni uczniowie to: Sylwia Młynarczyk /kl. V/, Marta Piotrowska /
kl. V/, Mariola Insiak /kl. V/, Aleksandra Gałązka /kl. V/, Piotr Sowiński /kl. V/, Kinga 
Chobot /kl. II/, Daniel Kamiński /kl. V/, Rafał Witczak /kl. V/, Jakub Pawłowski /kl. III/, 
Julian Michalak - Wotton /kl. III/, Agata Matuszczak /kl. III/, Mateusz Stanisławski/kl. 
III/, Agnieszka Miller /kl. V/, Łukasz Wiaderny /kl. III/, Mateusz Mordal/kl. II/, Jakub 
Dudczak /kl. II/, Marcin Włodarczyk /kl. III/, Michał Szczukocki /kl. IV/, Klaudia Olej-
niczak/kl. IV/.

19 marca 2009 roku odbył się „Międzynarodowy Konkurs Matematyczny – KAN-
GUR”. W naszym województwie wzięło w nim udział 12070 uczniów z 630 szkół. 
Uczniowie klas II szkół podstawowych uczestniczyli w Konkursie KANGUREK, który 
zgromadził 1815 uczniów z 206 szkół. 

Z naszej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku w konkursie uczest-
niczyło 36 uczniów z klas II-V w następujących kategoriach: kangurek (klasy drugie 13 
uczniów), maluch (klasy III i IV 12 uczniów) oraz beniamin (klasy V i VI 11 uczniów). 
Premiowane miejsca w tym konkursie to: wyróżnienie, bardzo dobry wynik i laureat. 

Uczniowie naszej szkoły zajęli pięć premiowanych miejsc:
•  Bardzo dobry wynik oraz wyjazd na 4 dni do Zakopanego osiągnął: Piotr Sowiński 

z klasy V B
•  Bardzo dobry wynik oraz nagrodę książkową zdobyła: Barbara Zych z klasy II B 
•  Bardzo dobry wynik oraz nagrodę książkową wywalczył: Mateusz Mordal z klasy 

II A
•  Bardzo dobry wynik oraz nagrodę książkową osiągnął: Maciej Hądzel z klasy II A
•  Wyróżnienie oraz nagrodę książkową uzyskał: Michał Nowicki z klasy V B

Poszukiwacze skarbów, czyli czas wycieczek!
4 maja uczniowie klasy 

IV i VIa Szkoły Podsta-
wowej w Lutomiersku wy-
ruszyli do kopalni srebra 
w Tarnowskich Górach. 
Każdy miał cichą nadzie-
ję, że może górnicy coś 
przeoczyli i będzie można 
zdobyć trochę cennego 
kruszcu. Niestety, nie dało 
się! Po pierwsze: większą 
część podziemnej wę-
drówki spędziliśmy w łód-

kach, a po drugie: nikt nie miał odwagi, w panujących tam ciemnościach, odłączać się 
od grupy w celach wydobywczych. 

Najpierw, płynąc połączonymi ze sobą łódkami, zwiedzaliśmy Sztolnię Czarnego 
Pstrąga, a potem muzeum i kopalnię srebra. Skąd taka dziwna nazwa sztolni? A stąd, 
że do 1984 roku były tam pstrągi, które przypłynęły pod prąd aż z Odry. Opuściły kry-
staliczne wody podziemi, ponieważ przez 3 miesiące panowała tam susza. Dziś już 
ich tam nie spotkamy, a szkoda…

W muzeum zobaczyliśmy wiele ciekawych eksponatów związanych z historią gór-
nictwa na tym terenie. Wszyscy byli bardzo zdziwieni, że górnicy pracowali pod ziemią 
w tak trudnych warunkach. Najbardziej wycieczkowiczów zaskoczyło jednak to, że 
kilkunastoletnie dzieci również wykonywały ten ciężki zawód. Pod ziemią (40,5 m!) 
przez cały rok panuje temperatura nie przekraczająca kilku stopni. Kilkanaście godzin 
pracy w zimnie, wilgoci i w ciemności budzi szacunek!

Ostatnim punktem programu był pobyt McDonald’s w Częstochowie. Przy wraże-
niach, jakie wywołał pobyt głęboko pod ziemię, wydaje się to jednak „wydarzeniem” 
mało istotnym. 

Wycieczkę zorganizowała pani Agnieszka Adrianowska, a opiekę sprawowały: Mi-
rosława Łykowska i Dorota Lisiecka – Gara, które dzielnie znosiły niskie stropy, ciasne 
korytarze i kołyszące się łódki. Wyjazd należy zaliczyć do udanych!

Dorota Lisiecka - Gara

W dniu 12.04.2009 r. klasy pierwsze ze Szkoły Pod-
stawowej im. Orła Białego w Lutomiersku pod opieką 
pań: Iwony Drozdowskiej, Emilii Lichańskiej, Agnieszki 
Sobczak wybrały się na wycieczkę do Jednostki Woj-
skowej w Łasku. Dzieci zostały gorąco powitane i za-
proszone do zwiedzania przez Pana Rafała Adamczew-
skiego.

Pierwszym etapem zwiedzania była infrastruktura 
Jednostki. Następnie zaproszono pierwszaków do obej-
rzenia prezentacji multimedialnej dotyczącej wielozada-
niowego samolotu F – 16. Największą atrakcją dla dzie-
ci była możliwość obejrzenia tego samolotu oraz innych 
samolotów bojowych. Pod opieką żołnierzy uczniowie 
mogli wejść do katapulty i symulatora lotu. 

Kolejnym etapem było zwiedzanie strażnicy wojsko-
wej. Dzieci miały możliwość zapoznania się z pracą 
strażaków oraz ze sprzętem gaśniczym.

Uczniowie zostali obdarowani drobnymi upominki 
w postaci plakatów, naklejek oraz smyczy.

Dziękujemy za umożliwienie odbycia tak cieka-
wej wycieczki dowódcą jednostki oraz Panu Rafałowi 
Adamczewskiemu.

218 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

„Jest takie miejsce na ziemi…”

Matematyczne Mistrzostwa Polski – 2009  
rozstrzygnięte

MIĘDZYNARODOWY KONKURS KANGUR 
MATEMATYCZNY - 2009

Poszukiwacze skarbów, czyli czas wycieczek!

Poszukiwacze skarbów, czyli czas wycieczek!
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,,Płacz, Matko Ziemio, z niezmiernego bólu i zgryzoty, nad losem życia,
które wydałaś w przytulnej ciszy, ogrzewałaś je w swym łonie’’.

Dnia 27 kwietnia 2009r. w Szkole Podstawowej w Kazimierzu zorganizowano apel 
poświęcony obchodom Światowego Dnia Ziemi. Cel apelu stanowiło wdrożenie do 
świadomego korzystania z zasobów środowiska naturalnego. Uczniowie z koła pla-
stycznego ,,Zaczarowany zajączek’’ pod kierunkiem I. Podstawczyńskiej i B. Kac-
przak w barwnych i pełnych dynamizmu scenkach, pokazali typowe działania, które 
przyczyniają się do niszczenia zasobów naturalnych oraz konsekwencje tego typu 
postępowania. Dzieci zaprezentowały proste sposoby, dzięki którym można przeciw-
działać dewastacji otoczenia w którym funkcjonujemy. Następnie rozstrzygnięto kon-
kurs plastyczny pt.: ,,Chrońmy naszą planetę – Ziemię’’. W formie plakatu uczestnicy 
konkursu przedstawili skuteczne działania, które możemy podejmować każdego dnia, 
aby wokół było czysto. Laureaci konkursu z rąk p. Anny Skępskiej – dyrektora szkoły 
otrzymali nagrody. Po apelu tradycyjnie już uczniowie posprzątali teren wokół szkoły.

Szkoła w Kazimierzu od kilku lat współpracuje z placówkami z Konstantynowa 
Łódzkiego. Dzieci z naszej szkoły uczestniczą w olimpiadach sportowych i  różno-
rodnych konkursach przedmiotowych. Działania tego typu pozwalają na sprawdze-
nie wiedzy i umiejętności poza terenem własnej szkoły, uczą przezwyciężania tremy, 
zdrowej rywalizacji oraz integrują.

Uczniowie klas I –III pod opieką pań A. Wiśniewskiej, B. Kacprzak i A. Rychlik  dnia 
30 kwietnia 2009r. uczestniczyli w XIX Olimpiadzie Sportowej o Puchar Burmistrza 
Konstantynowa Łódzkiego. Rozgrywki, w których uczniowie wykazywali się siłą, zwin-
nością, szybkością oraz logicznym myśleniem, zorganizowano w hali sportowej KKS 
,,Włókniarz’’. Szkoła Podstawowa w Kazimierzu jest jedyną placówką z poza terenu 
Konstantynowa Łódzkiego, która od kilku lat bierze udział w rozgrywkach sportowych. 
Dzięki tej formie mali sportowcy przyzwyczajają się do uczciwego współzawodnic-
twa i współdziałania w grupie. Uczniowie wrócili do szkoły zmęczeni, ale zadowoleni. 
Przywieźli nagrody w postaci sprzętu sportowego i słodyczy.

Uczniowie klasy III pod kierunkiem p. B. Kacprzak  wzięli udział w Konkursie Przy-
rodniczym zorganizowanym w Szkole Podstawowej nr 5 w Konstantynowie Łódzkim 
i Powiatowym Konkursie Wiedzy Ogólnej dla uczniów klas III - ,,OMNIBUS 2009’’ 
w Pabianicach. Mateusz Paczkowski zajął III miejsce.

Rada Rodziców, Dyrektor Szkoły i Społeczność Uczniowska serdecznie zapraszają  
na festyn szkolny ,,Szkoła Dzieciom’’, który odbędzie się dnia 23 maja 2009r. (sobota) 
w godzinach 1600 – 2300 na boisku szkolnym.

Program imprezy: występy artystyczne, rodzinny turniej sportowy z nagrodami, 
loteria fantowa (2000 – losowanie nagrody głównej), ogródki gastronomiczne (grill, 
domowe ciasto, chleb ze smalcem), atrakcje dla dzieci, zabawa taneczna.

Dnia 22 maja 2009r. w Szkole Podstawowej w Kazimierzu uczczono 167 rocznicę 
urodzin patronki szkoły Marii Konopnickiej. Dzień rozpoczęto mszą świętą w kościele 
parafi alnym w Kazimierzu.  Z okazji święta patrona odbyła się akademia z udziałem 
zaproszonych gości. Uczniowie klas młodszych przygotowali barwne przedstawienie 
w oparciu o jedną z najbardziej znanych bajek M. Konopnickiej - ,,O krasnoludkach 
i sierotce Marysi’’. Po uroczystej części ofi cjalnej, p. A. Skępska – dyrektor szkoły wrę-
czyła dyplomy i nagrody laureatom konkursów, które odbywają się tradycyjnie w tygo-
dniu poprzedzającym obchody święta patrona. Należały do nich: konkurs recytatorski 
pt.: ,,O czym ptaszek śpiewa’’ i plastyczny pt.: ,,Twórczość M. Konopnickiej w obra-
zie’’ przygotowane i przeprowadzone przez A. Wiśniewską, B. Kacprzak, M. Głodny 
i I. Podstawczyńską. 

Szkoła Podstawowa w Szydłowie

22 kwietnia 2009 roku w Szkole 
Podstawowej w Szydłowie odbył się 
Dzień Kultury Brytyjskiej. Imprezę 
przygotowały i poprowadziły na-
uczycielki tej szkoły - Anna Gawron 
i Ewa Pilarska. Brali w niej udział 
wszyscy uczniowie szkoły. Na tę 
okoliczność w całej szkole zostały 
przygotowane różnorodne dekora-
cje. W holu zawieszono fl agi i mapy 
Wielkiej Brytanii, Szkocji, Irlandii i 
Walii oraz plakaty, które zapoznały 
uczniów z podziałem administracyj-

nym, szkolnictwem i ustrojem politycznym Wielkiej Brytanii. Uczniowie mieli oka-
zję m.in. poznać bliżej brytyjską królową Elżbietę i innych sławnych Brytyjczyków. 
W programie imprezy znalazły się również: prezentacja multimedialna, program 
artystyczny związany ze zwyczajami i kulturą Wielkiej Brytanii, fragment przedsta-
wienia „Romeo i Julia” w wykonaniu uczniów klasy V. Na szczególną uwagę zasłu-
giwał przegląd piosenki anglojęzycznej, w której wzięli udział uczniowie klas I – VI. 
Ciekawostką tej uroczystości było odczytanie listu z Anglii od znajomej Pani Ewy 
Pilarskiej, skierowanego do uczniów szkoły. W czasie krótkiej przerwy uczniowie 
i nauczyciele próbowali tradycyjną angielską herbatę i mieli możliwość obejrzeć 
wystawę pamiątek. Gwoździem programu był konkurs plastyczny na najciekawiej 
wykonany portret królowej brytyjskiej. Podsumowaniem tej wspaniałej zabawy był 
quiz związany z wiedzą na temat symboli narodowych, tradycji, historii, geografi i, 
sportu i muzyki. Wszystkim laureatom konkursów wręczono pamiątkowe dyplomy 
i słodycze. Impreza ta była wspaniałą lekcją poglądową, którą uczniowie długo 
zachowają w swojej pamięci. 

mgr Anna Gawron

Szkoła Podstawowa w Kazimierzu

Szkoła Podstawowa w Szydłowie

Obchody Światowego Dnia Ziemi

Obchody Święta Patrona w Kazimierzu

Udział w olimpiadzie i konkursach przedmiotowych.

Festyn szkolny

INFORMACJA DLA KOBIET W CIĄŻY  
Na podstawie art.18 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmia-

nie ustawy o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 
1456 ), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku – Wydział 
Świadczeń Rodzinnych informuje, iż:
od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z ty-
tułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego 
z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadcze-
nia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod 
opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. 
Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem wła-
ściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze roz-
porządzenia, formę opieki medycznej oraz wzór wymaganego zaświad-
czenia. Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka 
i osób, które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka. Wymóg ten 
nie dotyczy także osób, które złożą wnioski o ustalenie prawa do jedno-
razowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku 
rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przed 1 listopada 2009 r. 

Opisane zmiany wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. 
o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
z dnia 31 grudnia 2008 r., Nr 237, poz. 1654).

FIRMA „SANATOR”:  Dzień wywozu (I i II sobota)
6 i 13 czerwca, 4 i 11 lipca

1 i 8 sierpnia, 5 i 12 września 
3 i 10 października, 7 i 14 listopada 

5 i 12 grudnia

FIRMA Z ZELOWA – WIESŁAW STRACH (tel. 044 733-31-31):
04 czerwca, 02 lipca, 06 sierpnia, 03 września

01 października, 05 listopada, 03 grudnia
Pojemniki prosimy wystawiać od godz. 6.00 oraz przypominamy o terminowym 

regulowaniu opłat.

SPÓŁKA „REMONDIS”:
-  dzień wywozu: poniedziałek (dla następujących miejscowości: Babice, Babiczki, 

Charbice, Florentynów, Kazimierz, Mirosławice, Prusinowice, Prusinowiczki, Pucz-
niew, Szydłów, Wygoda Mikołajewska, Zalew, Zdziechów, Wrząca)

8 i 22 czerwca, 6 i 20 lipca, 3, 17 i 31 sierpnia
14 i 28 września, 12 i 26 października

9 i 23 listopada, 7 i 21 grudnia
-  dzień wywozu: piątek (dla następujących miejscowości: Czołczyn, Dziektarzew, 

Jerwonice, Lutomiersk, Zofi ówka)
5 i 19 czerwca, 3, 17 i 31 lipca,

14 i 28 sierpnia, 11 i 25 września,
9 i 23 października, 6 i 20 listopada

4 i 18 grudnia

HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH 
(ODPADY KOMUNALNE) NA TERENIE GMINY

LUTOMlERSK W 2009 R PRZEZ NASTĘPUJACE FIRMY:

INFORMACJE RÓŻNE
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 GOSPODARKA DROGOWA
1.  DLA PRAC DROGOWYCH ZAKUPIONO PŁYTOWĄ ZAGĘSZ-

CZARKĘ WIBRACYJNĄ ZA KWOTĘ 5.978,00 ZŁ.
2.  ZAMÓWIONO 3 WIATY PRZYSTANKOWE PKS ZA KWOTĘ ŁĄCZ-

NĄ 5.490,00 ZŁ.
3.  W CELU OZNAKOWANIA GŁÓWNYCH ULIC LUTOMIERSKA, KA-

ZIMIERZA I WRZĄCEJ ZAMÓWIONO 81 SZT. TABLIC Z NAZWAMI 
ULIC WRAZ ZE SŁUPKAMI ZA KWOTĘ 32.500,00 ZŁ.

4.  WYBRANO DOSTAWCĘ KRUSZYWA W ILOŚCI 1.800 TON – II 
ETAP ZA KWOTĘ 97.941,60 ZŁ.

5.  ZAKOŃCZONO REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG GMINNYCH 
O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ PUCZNIEW - MIANÓW, KAZI-
MIERZ- STANISŁAWÓW NOWY I ULICE MONIUSZKI I KOPERNI-
KA W LUTOMIERSKU ZA KWOTĘ 15.067,00 ZŁ.

PRZETARGI
W miesiącu kwietniu i maju Gmina Lutomiersk przeprowadziła sze-

reg n/w przetargów dotyczących robót drogowych na terenie gminy:
1. PRZEBUDOWA DROGI W ALBERTOWIE
2.  PRZEBUDOWA ODCINKA ULIC POLNEJ I SZKOLNEJ W KAZI-

MIERZU
3.  PRZEBUDOWA ODCINKA ULICY PRZEŁAJOWEJ W LUTOMIER-

SKU I WRZĄCEJ
4.  PRZEBUDOWA ULICY OGRODOWEJ WE WRZĄCEJ
5.  PRZEBUDOWA ULIC AZALIOWEJ, WSCHODNIEJ I ZACHODNIEJ 

W LUTOMIERSKU
6.  PRZEBUDOWA ODCINKA ULICY KRÓTKIEJ W LUTOMIERSKU; 

PRZEBUDOWA ODCINKA ULICY ARMII KRAJOWEJ W LUTO-
MIERSKU; PRZEBUDOWA ULICY KOCHANOWSKIEGO W LUTO-
MIERSKU

W najbliższym czasie zostanie dokonany wybór wykonawców, któ-
rzy będą realizować inwestycje.

Przebudowa Pl. Jana Pawła 
II w Lutomiersku

Trwa przebudowa centrum Lutomierska – Pl. Jana 
Pawła II. Roboty zostaną zakończone 30 maja. Ofi cjal-
ne otwarcie przebudowanego placu nastąpi w dniu 23 
czerwca podczas imprezy „Sobótkowe granie” zorga-
nizowanej przez Gminny Ośrodek Klutury w Lutomier-
sku. Serdecznie zapraszamy!
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UWAGA WŁAŚCICIELE 
NIERUCHOMOŚCI!

W związku z tym, iż na terenie gminy powstało i zo-
stało zasiedlonych wiele nowych domów, co spowodo-
wało zmianę sposobu i charakteru użytkowania gruntów 
i przekształcenie ich w tereny zabudowane i zurbanizo-
wane przypomina się, iż przepisy art. 22 ustawy Prawo 
geodezyjne i kartografi czne i § 47 Rozporządzenia Mi-
nistra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa nakładają 
na właściciela nieruchomości lub władającego nieru-
chomością obowiązek zgłaszania właściwemu staro-
ście wszelkich zmian danych objętych ewidencją grun-
tów i budynków, w terminie 30 dni od dnia ich powstania 
oraz dostarczenie dokumentacji ewidencyjnej i karto-
grafi cznej umożliwiającej wprowadzanie tych zmian.

Oznacza to, iż w momencie faktycznej zmiany spo-
sobu użytkowania i rozpoczęcia działalności innej niż 
rolnicza lub leśna (zakończenie budowy, rozpoczęcie 
użytkowania budynku przed odbiorem technicznym) 
właściciel nieruchomości powinien dostarczyć stosow-
ne dokumenty do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartografi cznej w Pabianicach, aby ten 
mógł dokonać zmiany zgodnej ze stanem faktycznym 
w terenie.

Niedopełnienie tego obowiązku jest zagrożone sank-
cją grzywny orzekaną na podstawie przepisów w spra-
wach o wykroczenie (art. 48 PgiK).

Szczegółowe informacje można uzyskać w PODGiK 
w Pabianicach ul. Kościuszki 25, pod nr telefonu 042 
215-34-08

Przepisy regulujące w/w obowiązek:
Ustawa z dn. 17.05.1989 r. prawo geodezyjne i kar-

tografi czne ( tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz. 
1086)

Rozporządzenie Ministra Regionalnego i Budownic-
twa z dn. 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów 
i budynków ( Dz.U.  z 2001 r. Nr 38, poz. 454)

ZINWENTARYZUJMY AZBEST !
W związku z przystąpieniem gminy do opracowania 

„Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Lutomiersk” oraz zgodnie z § 7 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie 
wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania 
azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub 
urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1876) właściciel, zarządca 
lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzysty-
wany azbest, dokonuje inwentaryzacji zastosowanych 
wyrobów  zawierających azbest poprzez sporządzenie 
spisu z natury. Wynik inwentaryzacji ujmuje się w infor-
macji, którą należy sporządzić według wzoru. Wzory in-
formacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich 
wykorzystania są dostępne u sołtysów lub w Urzędzie 
Gminy Lutomiersk, pokój nr 12. 

Każdy właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, 
w których był lub jest wykorzystywany azbestu jest zo-
bowiązany do usunięcia wyrobów zawierających azbest 
z terenu swojej nieruchomości do 2032 roku.

Gmina jest zobowiązana do prowadzenia i aktualiza-
cji ewidencji wyrobów zawierających azbest. W związku 
z powyższym prosimy o składanie informacji w termi-
nie do 29 maja 2009 r. sołtysowi lub w Urzędzie Gminy 
w pok. nr 17 (sekretariat) lub w pok. nr 12. 

Za brak  tabliczki z nr. domu może 
zostać nałożony mandat

Zgodnie z prawem geodezyjnym i kartografi cznym 
właściciel nieruchomości są zobowiązani do umiesz-
czenia tabliczki z numerem porządkowym i nazwą ulicy 
na budynku lub ogrodzeniu w widocznym miejscu. 

W przypadku, gdy budynek znajduje się w głębi po-
sesji, tabliczka powinna być umieszczona i na budynku, 
i na ogrodzeniu. Tabliczki z numerami porządkowymi 
powinny być utrzymane w należytym stanie. 

Zgodnie z art.64 § 1 Kodeksu Wykroczeń  nieumiesz-
czenie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomo-
ści  przez właściciela, podlega karze grzywny do 100 
zł. Ponadto  tabliczki z numerem nieruchomości ułatwi 
w nagłych wypadkach dotrzeć karetce pogotowia pod 
wskazany adres.

Dopłaty bezpośrednie
do gruntów rolnych.

 15 maja minął podstawowy termin na składanie wnio-
sków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2009 r. 
Wszyscy, którzy do 15 maja złożyli w Biurach Powia-
towych ARiMR lub wysłali pocztą wnioski o przyznanie 
płatności bezpośrednich za 2009 r., mogą liczyć na 
otrzymanie  dopłat bezpośrednich w pełnej wysokości. 
Producenci rolni, którzy nie zdążyli złożyć swoich wnio-
sków w  terminie, mogą jeszcze to zrobić do 9 czerwca 
br. ale w takim wypadku należne im płatności zostaną 
zmniejszone o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.

 ARiMR przypomina również, że w przypadku gdy 
zachodzi konieczność dokonania zmiany w złożonych 
już wnioskach o płatności bezpośrednie, związane np. 
ze zmianą prowadzonej produkcji rolnej lub dodaniem 
nowych działek rolnych, można je składać bez żadnych 
sankcji fi nansowych do 1 czerwca br. Jakiekolwiek 
zmiany dokonane po tym terminie, ale także nie później 
niż do 9 czerwca, będą skutkowały pomniejszeniem, 
przypadających na dodane powierzchnie, należnych 
płatności bezpośrednich o 1% za każdy roboczy dzień 
opóźnienia.

źródło: www.arimr.gov.pl

P A D Ł E  S Z T U K I
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-

twa Biuro Powiatowe w Pabianicach informuje, że od 
1 kwietnia 2009 r. pomoc fi nansowa ARiMR na zbiór, 
transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt gospo-
darskich jest udzielana pod warunkiem dokonania zgło-
szenia padnięcia zwierzęcia gospodarskiego z gatunku 
bydło, owce, kozy, świnie lub konie i jego unieszkodliwie-
nia zgodnie z przepisani o systemie identyfi kacji w reje-
stracji zwierząt (Ustawa z dnia 02.04.2004-Dz.U.Nr 91, 
poz.872 z późniejszymi zmianami). Ograniczenie to wy-
nika z § 14 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych za-
dań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
(Dz.U.Nr22, poz. 121).Oznacza to, że producent rolny, 
który nie zgłosił do ARiMR w terminie padnięcia swo-
jego zwierzęcia nie będzie mógł skorzystać z pomocy 
fi nansowej Agencji

Zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych 

z terenu Gminy Lutomiersk
Urząd Gminy Lutomiersk informuje, że w dniach 22-

26 czerwca 2009 r. codziennie - według harmonogra-
mu - od godz. 7.00 będzie odbywał się bezpłatny odbiór 
odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli 
prywatnych posesji z całego terenu naszej gminy.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:
1. Zużyty sprzęt AGD i RTV,
2. Zużyte opony,
3. Baterie i akumulatory, jarzeniówki, świetlówki,
4. Złom metalowy,
5. Przeterminowane lekarstwa,
6.   Elementy z tworzyw sztucznych nie mieszczące 

się w pojemnikach do segregacji,
7.Zużyte meble i elementy stolarki.
Odpady powinny być wystawione przed posesję do 

godz. 7.00 w dniu zbiórki lub wieczorem dnia poprze-
dzającego zbiórkę..

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabra-
nia np. napis lub przyczepiona kartka.

Nie będą zbierane:
- gruz, 
- kamienie,
- odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych 
- odpady zawierające azbest 
- eternit, papa.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe 
informacje w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Gminy Lutomiersk (tel. (043) 677-50-11 wewn. 134).

Odpady zbierane będą przez „EKO-REGION” sp. 
z o.o. Bełchatów, ul. Bawełniana 18, w trakcie jednora-
zowego przejazdu samochodu przez każdą z w/w miej-
scowości według harmonogramu. 

Harmonogram zbiórki odpadów
wielkogabarytowych z terenu

 gminy Lutomiersk
Rejon I

22.06.2009 r. – poniedziałek od godz. 700

Lutomiersk, Wrząca, Kazimierz, Mirosławice, Babice, 
Babiczki.
Rejon II

23.06. 2009 r. – wtorek od godz. 700

Zalew, Mikołajewice, Wygoda Mikołajewska, Dziek-
tarzew, Antoniew, Florentynów, Bechcice, Bechcice 

Kolonia, Bechcice Parcela, Prusinowice, Prusinowiczki, 
Legendzin
Rejon III

24.06. 2009 r. – środa od godz. 700

Stanisławów Stary, Stanisławów Nowy, Zdziechów 
Nowy, Albertów, Malanów, Orzechów, Trupianka, 

Madaje Nowe
Rejon IV

25.6.2009– czwartek od godz. 700

Zdziechów, Charbice Dolne, Charbice Górne, Szydłów, 
Zygmuntów, Szydłówek (Szydłów Kolonia), Czołczyn, 

Zofi ówka, Jerwonice 
Rejon V

26.06.2009. – piątek od godz. 700

Jeziorko, Wola Puczniewska, Mianów, Żurawieniec, 
Leonów, Annówka, Puczniew, Franciszków, Łężce

Podziękowanie
Zespół folklorystyczny „Szycha” składa na ręce 

Wójta Gminy Lutomiersk – Pana Tadeusza Bor-
kowskiego oraz Dyrektora Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Lutomiersku – Pana Piotra Pączka podzię-
kowania za zorganizowanie wyjazdu na warsztaty 
muzyczne do Wilna.

Zespół „Szycha”
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1 maja 2009 r. na łowisku koła nr 40 w Lutomiersku odbyły się zawody wędkarskie 
o Puchar Wójta Gminy Lutomiersk. Wśród złowionych ryb dominowały karpie i jazie, 
trafi ały się płocie, karasie i wzdręgi. W kategorii seniorów czołowe miejsca zajęli :

1 miejsce - Pawłowski Krzysztof (złowił łącznie 21.50 kg)
2 miejsce - Michalski Grzegorz (złowił łącznie 19.90 kg)
3 miejsce - Zakrzewski Grzegorz (złowił łącznie 16.70 kg)
W kategorii młodzieży :
1. Pintera Maciej (złowił 8.80 kg)
2. Matecki Michał (złowił 7.70 kg)
3. Olszyński Błażej (złowił 6.30 kg)
Więcej informacji pod adresem: www.lutomiersk.wedkuje.pl  

+ fotka
DSCN0691.JPG

RYCERZE WIOSNY
Piłkarze KS SOKÓŁ Lutomiersk do rundy wiosennej przystąpili po solidnie przepracowa-

nej zimie i po dokonaniu kilku zmian w drużynie. Największą zmianą było zatrudnienie od 
stycznia trenera, który otrzymał zadanie należytego przygotowania drużyny do rozgrywek 
jak i zbudowanie silnego kolektywu. Funkcję grającego trenera objął Marcin Knol. Ponadto, 
do zespołu dołączyli dwaj nowi zawodnicy: napastnik ze Startu Łódź, wychowanek ŁKSu – 
Łukasz Bednarek oraz skrzydłowy pomocnik z Orła Łódź – Grzegorz Zieliński.

Sokół rundę rewanżową rozpoczął od porażki. W pierwszym wiosennym meczu do Lu-
tomierska zawitał vice lider tabeli walczący o awans do wyższej ligi – Iskra Dobroń. Mimo 
optycznej przewagi jak i stworzenia wielu sytuacji piłkarze Sokoła przegrali swój pierwszy 
mecz pod wodzą nowego trenera 2:3.

W kolejnych spotkaniach było już coraz lepiej a Sokół stawał się coraz mocniejszy i groź-
niejszy. Po drugim, wyjazdowym spotkaniu z Jutrzenką Bychlew, Sokół zanotował pierwsze 
bardzo ważne, dające piłkarzom wiarę w swoje możliwości, zwycięstwo 2:1. Od tego spotka-
nia zawodnicy z Lutomierska pewniej i śmielej rozgrywali swoje mecze pokonując drużyny 
z czołówki tabeli. 

W starciu z KS Sokół, bez punktów i bez uzyskanego gola do domu wracała trzecia dru-
żyna z tabeli - Orzeł Piątkowisko przegrywając 0:2 jak i czwarta - Zawisza Rzgów notując 
porażkę aż 0:4.

W ostatnio rozegranym meczu Sokół pokonał broniącego się przed spadkiem Orła Pa-
rzęczew 5:2 zasługując tym samym na miano „Rycerzy wiosny” i awansując na 5 miejsce 
w tabeli. Sokół, na 5 kolejek przed zakończeniem sezonu traci do lidera 7 punktów.

Dotychczasowe wyniki:
Sokół Lutomiersk 2:3 Iskra Dobroń
Jutrzenka Bychlew 1:2 Sokół Lutomiersk
Sokół Lutomiersk 2:0 Orzeł Piątkowisko
Orzeł Łódź 0:3 Sokół Lutomiersk – walkower
Sokół Lutomiersk 4:0 Zawisza II Rzgów
Orzeł II Parzęczew 2:5 Sokół Lutomiersk
Do rozegrania pozostały:
Sokół Lutomiersk – LKS Sarnów – 16 maja godz. 17.00 
Sokół Lutomiersk – Orlik Sobień – 23 maja godz. 17.00
Victoria Rąbień - Sokół Lutomiersk - 30 maja godz. 17.00
Sokół Lutomiersk – GKS Ksawerów - 06 czerwca godz. 17.00
Burza Pawlikowice - Sokół Lutomiersk - 13 czerwca godz. 17.00
Wszystkich sympatyków piłki nożnej serdecznie zapraszamy na wszystkie rozgrywki 

sportowe. Więcej informacji o rozegranych meczach, zdjęcia ze spotkań, terminarz rozgry-
wek zawarte są na stronie www.sokol-lutomiersk.pl

Wojciech Skorupa

Wyrazy podziękowania dla wspierających drużynę Gminy Lutomiersk, Pana Mirosława 
Sobieraja i Zakładów Mięsnych JAMIR, Pana Antoniego Rychlika, Pan Zbyszka Paczkowskie-
go i portalu internetowego www.netkomiksy.pl

Dopłaty do materiału siewnego
Do 15 czerwca br. można jeszcze składać wniosków o przyznanie dopłaty z 

tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub 
kwalifi kowany,  mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie dla:

• zbóż ozimych (wysianych w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2008 r.), 
• zbóż jarych (wysianych w 2009 r.),
•  mieszanek zbożowych sporządzonych z roślin zbożowych objętych syste-

mem dopłat,
•  mieszanek pastewnych gatunków objętych systemem dopłat z wyłączeniem 

materiału siewnego ziemniaka,
• roślin strączkowych (wysianych w 2009 r.), 
• ziemniaka (wysadzonego w 2009 r.).

Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych 
materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifi kowany wynoszą odpowiednio:

• 100 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych;
• 160 zł – w przypadku roślin strączkowych;
• 500 zł – w przypadku ziemniaków

Dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kate-
gorii elitarny lub kwalifi kowany obejmuje się materiał siewny kategorii elitarny lub 
kwalifi kowany następujących gatunków roślin uprawnych (gatunków roślin rolni-
czych):

1) w przypadku zbóż:
 a) pszenica zwyczajna,
 b) żyto (populacyjne, syntetyczne lub mieszańcowe),
 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) ziemniak.
Minimalna ilość materiału siewnego gatunków roślin rolniczych, jaka powinna 

być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, wynosi:
1) 150 kg – w przypadku pszenicy zwyczajnej;
2) 80 kg - w przypadku pszenicy mieszańcowej;
3) 130 kg – w przypadku żyta populacyjnego;
4) 80 kg – w przypadku żyta syntetycznego;
5) 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej– w przypadku żyta mieszańcowego;
6) 130 kg – w przypadku jęczmienia;
7) 150 kg – w przypadku pszenżyta;
8) 150 kg – w przypadku owsa;
9) 150 kg – w przypadku łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego);
10) 200 kg – w przypadku grochu siewnego;
11) 80 kg – w przypadku wyki siewnej;
12) 270 kg – w przypadku bobiku;
13) 2000 kg – w przypadku ziemniaka;
14)  140 kg – w przypadku mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych 

sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożo-
wych lub pastewnych wymienionych w pkt 1-12.

Gminny Ośrodek Kultury
w Lutomiersku

ZAPRASZA 
NA SOBÓTKOWE GRANIE

23 czerwca 2009r
Pl. Jana Pawła II w LUTOMIERSKU

W PROGRAMIE:
 1900  Uroczyste powitanie
 1910   Występ ORKIESTRY DĘTEJ  Gmin-

nego Ośrodka Kultury w Lutomiersku
 1930  Pokazy tańca nowoczesnego 
 2000  Koncert zespołu  „BACIARY”

Serdecznie zapraszamy !

WĘDKARSTWO
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CYAN, BLACKMAGENTA, YELLOW,


