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W dniu 28 grudnia 2009 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku 
odbyła się XLIII Sesja Rady Gminy Lutomiersk. W sesji uczestniczyło 15 radnych, 
sołtysi, przewodniczący rad sołeckich, przewodniczące kół gospodyń wiejskich, 
oraz mieszkańcy Gminy  Lutomiersk a także Wójt Gminy, Skarbnik, Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Oświaty Pani Agnieszka Kiedrzyńska oraz Pan Krzysztof 
Pacholak – Radny Powiatu Pabianickiego.   Po przyjęciu porządku obrad i pro-
tokołu z ostatniego posiedzenia radni przyjęli informację o stanie realizacji zadań 
oświatowych w Gminie Lutomiersk w roku szkolnym 2008/2009 przedstawioną 
przez Panią Agnieszkę Kiedrzyńską Dyrektor Gminnego Ośrodka Oświaty w Lu-
tomiersku.

Następnie radni przystąpili do podjęcia pięciu uchwał w sprawie zmian w bu-
dżecie Gminy Lutomiersk na rok 2009. 

Kolejnie radni wyrazili zgodę na zawarcie  kolejnej umowy najmu, na czas ozna-
czony do  3 lat  lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 218,70 m2 , znajdują-
cego się na pierwszym piętrze budynku położonego na nieruchomości gruntowej 
oznaczonej nr 324/2 i 329/2, w miejscowości Lutomiersk, przy Placu Jana Pawła 
II Nr 12, stanowiącej własność Gminy Lutomiersk, z dotychczasowym najemcą tj.: 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łasku wykorzystują-
cym lokal użytkowy z przeznaczeniem na działalność medyczną – siedzibę Gmin-
nego Ośrodka Zdrowia w Lutomiersku.

W punkcie siódmym porządku obrad radni podjęli uchwałę w sprawie ustano-
wienia medalu honorowego „Zasłużony dla Gminy Lutomiersk” oraz określenia 
regulaminu przyznawania tego medalu. Następnie głos zabrał Pan Wójt, który 

poinformował radnych, iż Gmina Lutomiersk  w kwietniu br. zwróciła się do Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Komisji Heraldycznej z wnioskiem  
o zaopiniowanie wzoru Medalu Honorowego „Zasłużony dla Gminy Lutomiersk”. 
Na powyższy wniosek Ministerstwo odpowiedziało w grudniu br. informując, że 
przedłożony projekt opiniuje pozytywnie. Medal jest wyrazem wyróżnienia i uzna-
nia. Nadawany jest, za wybitne zasługi dla rozwoju Gminy i tworzenia wspólnego 
dobra, mieszkańcom Gminy i osobom nie będącym mieszkańcami Gminy, organi-
zacjom, stowarzyszeniom i instytucjom, które w sposób widoczny i niepodważal-
ny przyczyniły się do zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, 
które swoją działalnością zawodową i społeczną szczególnie zasłużyły się Gmi-
nie przyczyniając się do jej rozwoju, pomnożenia dobrobytu lub popularyzowania 
osiągnięć.

W następnym punkcie porządku obrad przewodniczący stałych komisji Rady 
Gminy Lutomiersk, tj. Radny Sławomir Barański – Przewodniczący Komisji Mienia 
Komunalnego, Finansów i Inwestycji oraz Radna Agata H. Wiśniewska – Prze-
wodnicząca Komisji Spraw Lokalnych przedstawili Radzie Gminy plany pracy 
swoich komisji na rok 2010. Poczym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Radny 
Mieczysław Augustyniak przedstawił plan pracy oraz harmonogram kontroli Komi-
sji na rok 2010, który następnie został przyjęty w formie uchwały przez radnych.

Przedostatnim punktem porządku obrad było przyjęcie planu pracy Rady Gmi-
ny Lutomiersk na rok 2010.

Tradycyjnie XLIII sesje zakończył punkt – wolne wnioski, interpelacje i zapy-
tania.

W dniach 21-25 stycznia 2010 r. na zaproszenie Burmistrza Romhany gości-
ła na Węgrzech pięcioosobowa delegacja Samorządowców z Gminy Lutomiersk 
pod przewodnictwem Pana Tadeusza Rychlika Przewodniczącego Rady Gminy 
Lutomiersk.

Przedstawiciele Samorządu Gminy Lutomiersk wzięli udział w okolicznościo-
wych uroczystościach niepodległościowych związanych z obchodami 300-setnej 
rocznicy ostatniej bitwy Powstania Rakoczego, która rozegrała się nieopodal Rom-
hany w 1710 r. Na jubileuszowe uroczystości w dniu 22.01.2010r. - pierwszego 
dnia obchodów bitwy pod Romhany złożyły się uroczysta msza święta w kościele 
rzymsko katolickim, poświęcenie pamiątkowego dzwonu, składanie wieńców pod 
obeliskiem „Turul” oraz sesja Rady Miasta, podczas której Pan Tadeusz Kaczor 
Konsul Honorowy Republiki Węgierskiej w Łodzi otrzymał tytuł Honorowego Oby-
watela Romhany. Tablica pamiątkowa umieszczona na pomniku w Romhany upa-
miętniająca narodowowyzwoleńczą walkę oddziałów Rakoczego o treści „Pamięci 
bohaterów Polaków poległych w tej okolicy za wolność Węgier 22 stycznia 1710 
r.” przypomina o wspólnej walce Węgrów i Polaków o najcenniejsze dla narodu 
dobro – niepodległość ojczyzny.

W drugim dniu obchodów rocznicy bitwy samorządowcy z Naszej Gminy 
uczestniczyli w konferencji historycznej poświęconej powstaniu Ferenca II Rako-
czego oraz roli Polaków w tym powstaniu. 

W niedzielę - 24.01.2010r. nasza delegacja samorządowa uczestniczyła w uro-
czystości odsłonięcia pomnika upamiętniającego bitwę powstańców Rakoczego 
z wojskami austriackimi w sąsiedniej miejscowości. 

Drugim ważnym punktem wizyty Samorządowców było robocze spotkanie 
z władzami Romhany w sprawie ustalenia wiążącego harmonogramu współpracy 
na rok 2010.

Strony ustaliły, że ramach realizacji umowy o współpracy i partnerstwie pomię-
dzy Gminami Lutomiersk i Romhany w 2010 r. dojdzie na zasadzie wzajemności 

Wizyta Samorządowców w Romhany

W dniu 28 stycznia 2010 r. odbyła się XLIV Sesja Rady Gminy Lutomiersk. 
Sesja odbyła się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomier-
sku. W sesji uczestniczyło 12 radnych, sołtysi, przewodniczący rad sołeckich, 
przewodniczące kół gospodyń wiejskich, oraz mieszkańcy Gminy Lutomiersk a 
także Wójt, Skarbnik oraz Sekretarz Gminy. 

Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z ostatniego posiedzenia radni 
przystąpili do uchwalenia budżetu na 2010 rok. Projekt budżetu omawiany był 
szczegółowo na posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy w dniach 13,14 i 15 
stycznia br. 

Przewodniczący Stałych Komisji przedstawili opinie na temat projektu budże-
tu na rok 2010. Wszystkie Komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały na 
swoich posiedzeniach przedmiotowy projekt budżetu. Następnie Pan Przewod-
niczący - odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Lutomiersk na 
2010 rok, poczym Wiceprzewodniczący – Zdzisław Sromecki - uchwałę Składu 
Orzekającego RIO na temat możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz 
prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Lutomiersk. Obydwie opi-
nie były pozytywne. Radni większością głosów (jeden radny wstrzymała się od 
głosu) uchwalili budżet na 2010 rok.

 Radni podjęli również uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty 
za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 

W dalszej kolejności radni w dwóch uchwałach - wyrazili zgodę na nabycie 

Sesja budżetowa
Radni uchwalili budżet na 2010 rok

ciąg dalszy str.3 

do wymiany osobowej łącznie po około 100 osób z obydwu zaprzyjaźnionych 
gmin. 

W terminie 07 - 12 czerwca br. zaplanowano wyjazd dzieci i młodzieży ze szkół 
z terenu Gminy Lutomiersk na Węgry. Wspólnie ze swoimi węgierskimi rówieśni-
kami będą uczyć się i wypoczywać nad Balatonem. 

Tradycyjnie już, delegacje z naszych gmin będą uczestniczyć w lokalnych uro-
czystościach gminnych w Polsce i na Węgrzech. 

Na „Dożynki Gminne 2010” w terminie 27.08. - 30.08. przyjadą do nas zespoły 
artystyczne z Romhany oraz grupa samorządowa z Węgier zaś nasze zespoły ar-
tystyczne z grupą samorządową z Gminy Lutomiersk będą uczestniczyć  w Świę-
cie Wina w terminie 24.09.- 27.09.2010r. w Romhany.

Historia kontaktów pomiędzy Naszymi Gminami liczy niewiele ponad cztery 
lata. Zarówno strona polska jak i węgierska oceniają dotychczasową współpracę 
partnerskich gmin jako obopólnie korzystną. Podczas wizyt w Polsce i na Wę-
grzech odczuwamy wzajemną sympatię i przyjaźń.
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Urząd Gminy Lutomiersk 3 695 187,30

Zadania własne 2 574 327,30

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 160 000,00

Dostarczanie wody 160 000,00

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 135 000,00

budowa odcinka wodociągu w ul. Irysowej w Lutomiersku 25 000,00

budowa odcinka wodociągu w Babicach 40 000,00

budowa stacji uzdatniania wody w Szydłowie gm. Lutomiersk 40 000,00

wykonanie projektu i przygotowanie II odwiertu na ujęciu wody 
w Prusinowicach

30 000,00

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00

urządzenie monitorujące pracę pomp w Prusinowicach 10 000,00

urządzenie sterujące i monitorujące pracę pomp
w Lutomiersku

15 000,00

Transport i łączność 2 153 327,30

Drogi publiczne gminne 2 153 327,30

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 108 327,30

przebudowa centrum Kazimierza II etap: przebudowa nawierzchni 
chodników na ulicach Słowackiego, Hallera, Rzecznej, Polnej, Promyka, 
Plac Kościuszki 

150 000,00

przebudowa drogi gminnej Nr 108204E Babiczki
- gr. m. Konstantynów Łódzki

336 327,30

przebudowa ulicy Śródleśnej we Wrzącej 63 000,00

przebudowa ulicy Szkolnej we Wrzącej 75 000,00

przebudowa nawierzchni Pl. Jana Pawła II w Lutomiersku 60 000,00

przebudowa ulicy Kopernika i zatoki postojowej przyjezdniowej
w Lutomiersku

130 000,00

przebudowa odcinka ulicy Jordana w Lutomiersku 70 000,00

przebudowa ulicy Północnej w Lutomiersku 160 000,00

przebudowa odcinka ulicy Kąpieliskowej w Lutomiersku 66 000,00

modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych                                                                   
Przebudowa drogi Florentynów - Bechcice

225 000,00

przebudowa ulicy Sportowej w Lutomiersku 50 000,00

przebudowa odcinka ulicy Wschodniej i Północnej w Kazimierzu 150 000,00

przebudowa odcinka drogi we Franciszkowie 75 000,00

przebudowa odcinka drogi w Stanisławowie Starym 64 500,00

przebudowa odcinka drogi w Dziektarzewie 68 500,00

przebudowa odcinka drogi w Orzechowie 255 000,00

przebudowa odcinka drogi w Antoniewie 80 000,00

opracowanie dokumentacji pod drogowe zamierzenia inwestycyjne 30 000,00

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 45 000,00

kosiarka do poboczy 25 000,00

samochód osobowo-ciężarowy 20 000,00

Gospodarka mieszkaniowa 3 000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 000,00

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 000,00

przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku przychodni zdrowia przy 
ul. Dąbrowskiego 21 w miejscowości Lutomiersk

3 000,00

Administracja publiczna 60 000,00

Urzędy gmin 60 000,00

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00

zakup oprogramowania 20 000,00

zakup sprzętu komputerowego 40 000,00

Oświata i wychowanie 140 000,00

Szkoły podstawowe 70 000,00

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00

budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym oraz łącznika z ist-
niejącą Szkołą Podstawową w Lutomiersku (opracowanie dokumentacji)

70 000,00

Przedszkola 70 000,00

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00

budowa przedszkola na działce nr 271 w miejscowości Wrząca (opraco-
wanie dokumentacji technicznej)

70 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 28 000,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg 28 000,00

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28 000,00

budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Nadrzecznej
i Podhalańskiej we Wrzącej

3 000,00

budowa oświetlenia ulicznego w Malanowie 10 000,00

budowa oświetlenia ulicznego w ul. Słonecznej w Lutomiersku 5 000,00

dobudowa oświetlenia ul. Szadkowskiej w Lutomiersku 10 000,00

Kultura fizyczna i sport 30 000,00

Obiekty sportowe 30 000,00

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00

zagospodarowanie działki nr 404 w Lutomiersku na plac zabaw dla 
dzieci

30 000,00

Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 815 860,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 815 860,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 815 860,00

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 
publicznych

815 860,00

termomodernizacja GOK : wymiana pieca c.o. na gazowy, przebudowa 
kotłowni, wymiana instalacji c.o. ( projekt)

215 000,00

przebudowa budynku GOK w Lutomiersku wraz z przebudową otocze-
nia

600 860,00

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 300 000,00

Różne rozliczenia 300 000,00

Rezerwy ogólne i celowe 300 000,00

rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 300 000,00

rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 300 000,00

Zadania realizowane na podst. porozumień  i umów z  JST 5 000,00

Transport i łączność 5 000,00

Drogi publiczne powiatowe 5 000,00

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinan-
sowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

5 000,00

"Przebudowa drogi powiatowej nr 3709E-ul. Kilińskiego od drogi woje-
wódzkiej nr 710 do ul. Sienkiewicza w Kazimierzu, gm. Lutomiersk" 

5 000,00

OGÓŁEM   WYDATKI   MAJĄTKOWE 3 695 187,30

w drodze darowizny na majątek Gminy Lutomiersk nieruchomości położonej we 
wsi Babiczki, gmina Lutomiersk, oznaczoną działkami nr, nr: 121/13 o pow. 0,08 
ha, 130/3 o pow. 0,07 ha, 130/6 o pow. 0,03 ha i 130/28 o pow. 0,09 ha, oraz 
nieruchomości położonej we wsi Babice, oznaczoną działką nr 212/15 o pow. 
0,1700 ha.

W następnych punktach porządku obrad podjęto dwie uchwały zmieniające. 
Obie zmienią uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu  zagospodarowania przestrzennego  dla obszarów położonych w obrębie 
geodezyjnym 

Kazimierz  oraz  obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Czołczyn, 

Jerwonice i Zofiówka w Gminie Lutomiersk. Radni przystąpili do przyjęcia pro-
gramu współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz z 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na 
rok 2010. Ostatnią uchwalą podjętą na XLIV sesji było uchwalenie Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw-
działania Narkomanii na rok 2010. 

Wszystkie uchwały znaleźć można na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Lutomiersk pod adresem: www.bip.lutomiersk.akcessnet.net.

Tradycyjnie sesję zamknął punkt – wolne wnioski, interpelacje i zapytania. 

Wykaz zadań i wydatków inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2010 roku
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Dnia 9 stycznia 2010r. w OSP Kazimierz druhowie strażacy 

z terenu naszej gminy spotkali się na uroczystym spotkaniu 
noworocznym.

Gośćmi spotkania byli: 
• Członek zarządu powiatu pabianiCkieGo tadeusz rosiak,
•  radny powiatu pabianiCkieGo krzysztof paCholak

•  przedstawiCiel komendy psp w pabianiCaCh mł. bryG., 
dariusz  fuks

•  V-Ce prezes zarządu oddz. pow. zw. osp rp w p-CaCh, 
kazimierz manios

•  V-Ce prezes zarządu oddz. pow. zw. osp rp w p-CaCh, 
Jerzy paCzkowski

•  V-Ce prezes zarządu oddz. pow. zw. osp rp w p-CaCh,  
roman fiGiel

•  sekretarz zarządu oddz. pow. zw. osp rp w p-CaCh, 
tadeusz nowak

•  przewodniCząCy rady Gminy lutomiersk tadeusz ryChlik

•  wóJt Gminy lutomiersk tadeusz borkowski

•  V-Ce przewodniCząCy rady Gminy lutomiersk zdzisław 
sromeCki

•  V-Ce  prezes zp psl w pabianiCaCh Jan lisieCki

•  radni Gminy lutomiersk

•  orkiestra dęta  i zespół „szyCha”

Zaproszonych gości oraz druhów powitał i oficjalną 
część uroczystości prowadził dh Tadeusz Nowak. Wójt Gmi-
ny Tadeusz Borkowski  przedstawił szczegółową informację  
dotyczącą finansowej realizacji  zadań z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej za miniony rok.

Natomiast dh Tadeusz Nowak  Prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Lutomiersku poinformował zebranych 
o działalności operacyjnej jednostek a mianowicie  udzia-
łu w akcjach ratowniczo-gaśniczych , zawodach sportowo 
pożarniczych i manewrach. Podziękował druhom za liczne 
uczestnictwo w uroczystościach  gminnych, powiatowych 
i świętach kościelnych.

Druhów OSP Kazimierz udekorowano odznaczeniami.
Srebrne Medale za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali  

druhowie:  Sławomir Duszyński,  Michał Śmiałkowski.
Natomiast Brązowe Medale za Zasługi dla Pożarnictwa 

druhowie: Krzysztof Wiśniewski, Michał Walczak, Marcin 
Marczak i Grzegorz Woskowicz.

Grawerowane  tabliczki  pamiątkowe jako symbol po-
dziękowania za  trudną  pracę społeczną Wójt Gminy  wrę-
czył jednostkom OSP. Natomiast  Orkiestrze  Dętej i Zespoło-
wi „Szycha”  podziękowano za współpracę kulturalną. 

Goście wyrazili wdzięczność dla druhów ochotników za 
ich poświęcenie  i wkład pracy włożony w ochronę życia 
i mienia ludzkiego.
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14 stycznia 2010 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lutomiersku odbyło się 
spotkanie  przedstawicieli powiatu, miast i gmin, na terenie których mają być 
wykonane badania dotyczące struktur geologicznych, nadających się do składo-
wania pod ziemią dwutlenku węgla.

Spotkanie zorganizowane zostało przez gminę Lutomiersk. Udział w spotka-
niu wzięli ze strony PGE Elektrownia Bełchatów – inwestora projektu CCS – 
wychwytywania. transportu i składowania CO2: Pan Marek Wdowiak-Dyrektor 
ds. Inwestycji PGE Elektrownia Bełchatów S.A. oraz Pani Marzena Gurgul-Kie-
rownik projektu CCS. Uczestnikami spotkania byli również przedstawiciele Pań-
stwowego Instytutu Geologicznego: Doc. Dr hab. Marek Jarosiński - Dyrektor 
ds. Kartografii Geologicznej, Dr Ewa Szynkaruk, Dr Adam Wójcicki. 

Geofizykę Toruń Sp. z o. o., reprezentował Pan Paweł Kowalik-Kierownik pro-
jektu oraz Pan Janusz Zieliński. Na spotkaniu gmina Lutomiersk gościła także  
przedstawicieli następujących samorządów : Zgierza, Rzgowa, Pabianic, Wo-
dzierad, Moszczenicy, Dobronia, Dłutowa, Ksawerowa, Aleksandrowa Łódzkie-
go.

Gmina Lutomiersk jako pierwsza spowodowała, że Elektrownia Bełchatów 
rozpoczęła spotkania konsultacyjne z samorządowcami i mieszkańcami gmin.

W dniu 2 października 2009 r. Minister Środowiska wydał decyzję na wniosek 
PGE Elektrownia Bełchatów S.A. zatwierdzającą „Projekt prac geologicznych dla 
rozpoznania struktury  Lutomiersk-Tuszyn pod kątem jej przydatności do skła-
dowania dwutlenku węgla”, zlokalizowanych na terenie miast: Łódź, Konstanty-
nów Łódzki, Pabianice, Zgierz, miast i gmin: Aleksandrów Łódzki, Konstantynów 
Łódzki, Rzgów, Tuszyn oraz gmin: Dalików, Pabianice, Dłutów, Dobroń, Luto-
miersk, Ksawerów, Wodzierady, Czarnocin, Moszczenica, Grabica, Drużbice, 
Bełchatów, województwo łódzkie, opracowany przez Państwowy Instytut Geo-
logiczny z siedzibą w Warszawie. Elektrownia prowadzi prace przygotowawcze, 
związane z budową instalacji demonstracyjnej CCS, która ma obsługiwać nowy 
blok energetyczny o mocy 858 MW. Realizowany przez Elektrownię Bełchatów 
projekt CCS obejmuje trzy kluczowe komponenty stanowiące pełen łańcuch 
wartości w procesie walidacji technologii CCS: 

a) instalacja wychwytywania CO2 zintegrowana z blokiem 858 MW nowy 
blok energetyczny zostanie dostosowany do zabudowy CCP i osiągnie status 
„Capture Ready”, odpowiadająca mocy >250MW, o wydajności wychwytywania 
CO2>80%, instalacja będzie wychwytywała CO2 w ilości 1,8 miliona ton CO2 
rocznie, oparta na technologii „zaawansowanych amin” b) transport CO2 –bu-
dowa rurociągu o długości od 40 do 150 km w zależności gdzie znajdzie się 
miejsce do jego składowania. W obszarze transportu  CO2  zidentyfikowano 
odpowiednie trasy transportowe, które zostały zgłoszone do planów zagospo-
darowania przestrzennego województwa łódzkiego c)  składowanie CO2-zatła-
czanie pod ciśnieniem sprężonego CO2 do miejsca składowania. Planuje się 
zatłaczanie dwutlenku węgla na głębokość ok. 1 km. W odniesieniu do geolo-
gicznego składowania, po przeprowadzeniu serii badań i analiz zidentyfikowano 
trzy potencjalne obszary składowania: struktura Lutomiersk-Tuszyn, Budzisze-
wice, Wojszyce. Wymienione struktury mają być badane geologicznie a następ-
nie po analizie do końca 2010 ma być wybrana struktura, w której ma powstać 
składowisko.

Na w/w spotkaniu przedstawiciele PGE, PIG oraz Geofizyki Toruń, wyświetlili 
prezentacje w celu przedstawienia wszystkim uczestnikom spotkania harmono-
gramu prac oraz wyjaśnienia na czym polegać będą badania i w jaki sposób 
planuje się składowanie CO2 w strukturach podziemnych.  Na spotkaniu przeko-
nywano samorządów o potrzebie budowy takiej instalacji i o bezpieczeństwie jej 
funkcjonowania. Wójt Gminy Lutomiersk , poinformował wszystkich zebranych 
że złożył odwołanie od decyzji Ministra Środowiska oraz że nie jest zaintere-
sowany składowaniem dwutlenku węgla w jakichkolwiek strukturach geologicz-
nych na terenie Gminy Lutomiersk. 

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Gminy Zgierz i Stowarzy-
szenia Centrum Zrównoważonego Rozwoju, którzy zwrócili uwagę na zagroże-
nia wynikające z badań jako etapu wstępnego realizacji projektu CCS prowa-
dzonego przez PGE z udziałem PIG i Geofizyki Toruń.

Podobne spotkanie zorganizowano również w gminie Wodzierady na po-
czątku lutego. Pani Wójt Gminy Wodzierady nie jest również zainteresowana 
składowaniem CO2, na terenie jej gminy. 10 lutego odbyło się kolejne spotkanie 
poświęcone tej tematyce tym razem w Bełchatowie. Na konferencję zaproszono 
organizacje społeczne, przedstawiciela Politechniki Łódzkiej, samorządowców 
na terenie, których mają być prowadzone prace geologiczne. Po przedstawie-
niu slajdów dotyczących projektu CCS, odbyła się publiczna dyskusja podczas 
której zadawano wiele pytań. Na niektóre z nich nie uzyskano konkretnej od-
powiedzi. Ponadto przedstawiciele samorządów przedstawili szereg obaw i 
wątpliwości co do składowania CO2 w solankowych strukturach podziemnych. 
Na dzień dzisiejszy Wójt Gminy Lutomiersk podobnie jak przedstawiciele wielu 
samorządów terytorialnych na terenie których będą prowadzone prace geolo-
giczne w celu wyboru lokalizacji składowiska jest przeciwny składowaniu CO2 
na terenie Gminy Lutomiersk. Przeciwko składowaniu przemawiają przede 
wszystkim niespotykana dotąd skala pionierskiej demonstracyjnej instalacji CCS 
oraz trudne do przewidzenia ze względu na brak odpowiedniego doświadczenia 
skutki dla środowiska i ludzi na obszarze składowiska. Ponadto niejasne są re-
gulacje prawne dotyczące obszaru górniczego, na którym będzie zlokalizowane 
przyszłe składowisko oraz regulacje dotyczące rozmaitych ograniczeń dla w/w 
obszaru górniczego np. brak możliwości wykorzystywania innych zasobów na 
tym terenie. W związku z występującymi na obszarze Gminy Lutomiersk „obie-
cującymi” zasobami wód geotermalnych mogących być w przyszłości wykorzy-
stywanych dla celów ciepłowniczych i rekreacyjnych pojawienie się na terenie 
Gminy składowiska CO2 mogłoby ograniczyć albo nawet uniemożliwić wykorzy-
stanie wód geotermalnych.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
w Szkole Podstawowej w Lutomiersku.

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Lutomiersku 
przeprowadził zbiórkę pieniędzy na rzecz WOŚP. 

Akcja miała charakter konkursu międzyklasowego na najwyż-
szą zebraną kwotę. Najwięcej pieniędzy zebrała kl. IV a (101,71 
zł, co daje 6,35 zł w przeliczeniu na ucznia), drugie miejsce 
zajęła kl. I a (99,40 zł, 4,51 zł na osobę).

Łącznie ze wszystkich klas zebrano kwotę 578 zł, którą wpła-
cono na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Klasa, 
która zebrała największą kwotę została nagrodzona tygodniem 
bez pracy domowej.

SPOTKANIE  JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
Z PRZEDSTAWICIELAMI ELEKTOWNI BEŁCHATÓW

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy i szczególny czas, dlatego też dla 
podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku zorga-
nizowano jak co roku wspólną wigilię. 18 grudnia 2009 r. o godzinie 10:00 w 
Kościele Ojców Salezjanów w Lutomiersku została odprawiona Msza Święta, 
po której wszyscy udali się na spotkanie opłatkowe. Przy blasku migających na 
choinkach lampek dzielono się opłatkiem oraz składano sobie serdeczne ży-
czenia.

Na stole nie zabrakło tradycyjnych wigilijnych potraw. Wspólną świąteczną 
atmosferę  podkreśliły kolędy śpiewane przez zaproszonych gości i podopiecz-
nych GOPS. Udział w  spotkaniu opłatkowym wzięli między innymi Wójt Gmi-
ny Lutomiersk Tadeusz Borkowski, Przewodniczący Rady Gminy Pan Tadeusz 
Rychlik, ks. Kanonik  Franciszek Jaciubek, ks. Arkadiusz Piotrowski, Radna 
Gminna Leokadia Bujnowicz,  Radny Powiatu Pabianickiego Krzysztof Pacho-
lak, Pani Dorota Pabjańska wraz z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej.

WIGILIA SOCJALNA 2009
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22 stycznia 2010 roku obchodziliśmy niezwykle uroczyście ważne święto: 
nadanie szkole imienia księcia sieradzko-łęczyckiego i X-lecie naszej placów-
ki. Już od samego rana uczniowie czynili ostatnie przygotowania do nastę-
pujących konkursów: stroju Leszka Czarnego (I miejsce-klasa III c); recytacji 
wierszy z XIII i XIV wieku (I miejsce-Kinga Zimna IIa) oraz quizu - „Ja w mojej 
szkole, mojej gminie, mojej Ojczyźnie” (I miejsce- klasa I c). W przepięknie 
udekorowanej sali stylizowanej na czasy średniowieczne podsumowano kon-
kursy, do których uczniowie przygotowywali się już od listopada. 

Były to: artykuł do gazety- „Szkoła widziana oczyma gimnazjalisty” (I miej-
sce- Edyta Mrozowska IIc); prezentacja multimedialna pt. „Gimnazjum z ostat-
nich 10 lat” (I miejsce- Anna Kiedrzyńska IIb) i prezentacja plastyczna-  „Pocz-
tówka z Gimnazjum” (I miejsce- Joanna Janczak IIIa).  Nagrody i dyplomy 
otrzymali również uczniowie szkół podstawowych z terenu naszej Gminy 
- wyróznieni(I miejsce-Katarzyna Ulańska ze SP w Szydłowie) w konkursie 
grafiki komputerowej „Kartka Bożonarodzeniowa”, którzy przybyli na uroczy-
stość wraz z opiekunami: p.Celiną Wojtas(SP Szydłów), p.Marzeną Szkudla-
rek(SP Kazimierz). W tak uroczystym dniu nie zabrakło licznie przybyłych  go-
ści: przedstawiciela Łódzkiego Kuratora Oświaty p. Jarosława Owsiańskiego; 
członka Zarządu Powiatu Pabianickiego p. Tadeusza Rosiaka; Wójta Gminy 
Lutomiersk p. Tadeusza Borkowskiego; proboszcza parafii w Mikołajewicach 
ks. Franciszka Jaciubka; Dyrektora GOOŚ p. Agnieszki Kiedrzyńskiej; Dyrek-
tora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku p. Barbary Świstek 
wraz z Wicedyrektorem p. Cecylią Bujnowicz-Wasilewską ; Dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. A. Mickiewicza w Szydłowie p. Marii Miłosz; Dyrektora POD-
NiDM w Pabianicach p.Zofii Szmidt; Dyrektora Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej  w Konstantynowie p. Mariusza Wielebskiego; Dyrektora Gminnego 
Centrum Informacyjnego p. Krzysztofa Pacholaka; Dyrektora Inspektoratu PZU 
w Zgierzu p. Grażyny Walczak oraz Małgorzaty Jóźwiak; przedstawicieli Mo-
bilnych Centrów Informacji Zawodowej OHP p. Anny Przewoźniak i p. Piotra 
Łosia; właściciela Szkoły Języków Jodar p. Dariusza Czołnowskiego; dosko-
nale znanego gimnazjalistom twórcę ludowego p. Macieja Rabskiego, którego 
rzeźby ozdabiają i idealnie komponują się z wystrojem szkoły; Przewodni-
czącej i przedstawicieli Rady Rodziców - p. Grażyny Skępskiej p. Katarzyny 
Twardowskiej, p. Tadeusza Nowaka p. Zbigniewa Skępskiego, p.Sławomira 
Iwańskiego. 

Szkołę zaszczyciła również była przewodnicząca Rady Rodziców p. Alicja 
Stachowicz. Nie zabrakło także, czuwającej nad zdrowiem i prawidłowym 
rozwojem uczniów, pielęgniarki p. Ewy Cyrulskiej. W tym podniosłym dniu 
w mury szkoły „powrócili na chwilę” najlepsi absolwenci: Adam Adrianowski, 
Tomasz Adrianowski, Anita Ponińska i Dominika Iwańska. Foldery wydane z 
okazji dziesięciolecia oraz okolicznościowe plakietki były miłym upominkiem 
dla każdego z gości. Uroczystość rozpoczął Dyrektor p. Andrzej Stasiak, który 

serdecznie przywitał przybyłych gości, pracowników szkoły i uczniów gimna-
zjum. Zwrócił uwagę na fakt, iż dzięki pomocy władz samorządowych, przy-
chylności władz oświatowych, hojności rodziców i licznego grona przyjaciół 
szkoły- sponsorów udało się wybudować salę gimnastyczną, zorganizować 
siłownię, bibliotekę, dwie pracownie komputerowe, centrum multimedialne w 
bibliotece, pięć pracowni multimedialnych i wyposażyć każdą klasę w kompu-
ter często z dostępem do Internetu. Szkoła posiada  także tablicę interaktywną 
oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne, znajdujące się w klasopracowniach 
przedmiotowych. Następnie powiedział: „Zapewniamy młodzieży możliwość 
wyboru nauki w klasach z rozszerzonymi programami nauczania języka an-

gielskiego i informatyki. Od wielu 
lat wprowadzany jest też drugi 
język- niemiecki.

Młodzież może rozwijać swoje 
pasje  uczestnicząc w zajęciach 
pozalekcyjnych, mianowicie kole: 
teatralnym, informatycznym, fo-
tograficznym, językowym, ma-
tematycznym, historycznym, 
geo-graficznym i sportowym…”, 
a na zakończenie dodał: „Bogat-
si o doświadczenia minionych 
lat będziemy dokładać wszelkich 
starań, by coraz lepiej realizować 
stawiane przed nami zadania”. 
O to, aby jeszcze piękniej przeży-
li ten dzień wszyscy zgromadzeni 
na sali zadbali uczniowie, którzy 
pod okiem p. Anety Szadziewicz, 
p. Małgorzaty Wybór i p. Krysty-
ny Wdówki przygotowali widowi-

sko teatralne „Na dworze księcia Leszka Czarnego”. W czasy średniowieczne 
wprowadziły widzów, czarując wyglądem i głosem Edyta Mrozowska i Paulina 
Kaźmierczak, które wykonały piosenkę A. M. Jopek „Jestem piasku ziaren-
kiem”, zmuszając tym samym do refleksji i zadumy nad istotą człowieczeń-
stwa. Inscenizacja składała się z sześciu części: począwszy od pasowania 
na rycerza, poprzez  turniej, ucztę, taniec i „zatrzymane w czasie” polowanie, 
młodzi aktorzy zatrzymali się pod Grunwaldem. Dostojny książę sieradzko- 
łęczycki Leszek Czarny, w którego postać wcielił się idealnie Dawid Kukulak i 
Kardynał, majestatyczny Marek Twardowski, o głosie spokojnym i budzącym 
ogólne zaufanie, dokonali pasowania na rycerzy dwóch śmiałków Cztana i 
Maćka: zaprawionego w aktorskim boju Adama Stasiaka i wrażliwego Adriana 
Józefczyka. Musieli oni wykazać się nie tylko przymiotami ducha, ale również 
ciała, walcząc na śmierć i życie „w swej pierwszej rycerskiej potyczce…”.

Oczywiście zwyciężył, unikający razów przeciwnika, ale i wykazujący ry-
cerskie przymioty - przede wszystkim honor, popędliwy Cztan. Obaj jednak, 
i pokonany i zwycięzca, zasłużyli na przychylność swych dam: pięknej Anny- 
wyglądającej zjawiskowo Katarzyny Kubik i wciąż uśmiechniętej i równie uro-
dziwej Agaty Wosiak, grającej nieco roztrzepaną Mariannę.Po wysiłku fizycz-
nym goście odpoczywali na wydanej przez księcia uczcie. 

Czas umilił im występ dziewcząt, które wykonały przepięknie dwa tańce 
z epoki i otrzymały za nie gromkie brawa. Nie zabrakło także śpiewu, poka-
zuakrobatycznego, gier w karty, kości i warcaby. Słowem tańce, hulanki, swa-
wole. Młodzi skorzystali z okazji i wyznali sobie miłość. I jak to zwykle bywa, 
i tym razem życie spłatało figla młodożeńcom, ponieważ rozdzieliła ich wojna. 
Król Jagiełło z rycerzami wyruszył pod Grunwald a wybrany rycerz, postawny, 
o głosie jak dzwon Piotr Chachuła, wyrecytował fragment „Bogurodzicy”. Po 
czym pojawił się wysłannik krzyżacki - przejęty swą rolą i bardzo sugestywny 
Sebastian Zakrzewski, wręczył on królowi dwa nagie miecze. W odpowiedzi 
zabrzmiała ponownie„Bogurodzica”, którą rycerstwo polskie śpiewało pod 
Grunwaldem. Można by jeszcze długo oglądać to „pyszne widowisko damskie 
i męskie”, ale niestety wszystko ma swój kres.

Gromkie brawa były dla występujacych nagrodą za występ którego treści 
stanowiły dla nas wszystkich wspaniałą lekcję historii. Dla gimnazjalistów to 
nie był jeszcze koniec świętowania - w godzinach popołudniowych bawili się 
oni na zabawie karnawałowej, będącą doskonałym zakończeniem tak praco-
witego dnia. Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców naszego gimnazjum za 
pomoc w organizacji tego święta. Mamy nadzieję, iż dzień 22 stycznia 2010 
roku na zawsze pozostanie w pamięci wszystkich i  nauczy nas, mówiąc sło-
wami piosenki Anny Marii Jopek „kochać, marzyć, śnić i żyć w zachwycie”. 

Opracowała p.Małgorzata Wybór

X-lecie GIMNAZJUM
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W obrzędowość Szkoły Podstawowej w Kazimierzu wpisała się zabawa 
karnawałowa organizowana dla uczniów. Odbyła się ona w piątek, dnia 29 
stycznia 2010r. W tym dniu do szkoły przybyli nie tylko uczniowie, ale ich 
rodzice, rodzeństwo oraz absolwenci naszej placówki. 

Szkolny bal otworzyła pani dyrektor Anna Skępska życząc wszystkim 
zgromadzonym wesołej, ale i bezpieczniej zabawy i następnie uczniowie 
i  ich rodziny z dużym zainteresowaniem obejrzeli przedstawienie w języku 
angielskim pt.: ,,Welcome to Grat Britain’’ przygotowane pod kierunkiem 
p. J. Jasińskiej – nauczyciela angielskiego. Aktorzy w interesujący spo-
sób omówili powstanie państwa i flagi. Przedstawili jeden z najważniej-
szych zwyczajów kultywowanych w Anglii – ceremoniał parzenia herbaty. 
W przedstawieniu w pięknych strojach pojawiła się królowa angielska, król 
i  księżna Diana, a także wiele znanych pisarzy, piłkarzy,  wynalazców, ak-
torów i innych postaci historycznych (min. Shakespeare, Baal, M. Thatcher, 
król Artur, Bond, Robin Hood, Harry Potter).  Nie zabrakło  znanego na 
całym świeci zespołu muzycznego The Beatles, który wspólnie z uczestni-
kami zabawy śpiewał piosenki. 

Dzieci zgromadzone na sali wraz z turystami, którzy przybyli do Anglii 
wzięły udział w znanym angielskim konkursie – wyścigu z naleśnikiem 
na patelni. Aktorzy opowiadając o historii, kulturze i zwyczajach Wielkiej 
Brytanii zachęcali uczniów do uczenia się języka angielskiego. Samorząd 
Uczniowski pod kierunkiem p. M. Śmiałkowskiej przygotował konkurs 
,,Miss i Mister balu’’. Uczestnicy konkursu oprócz prezentacji ciekawych 
i barwnych strojów odpowiadali na pytania jury. Miss balu została Monika 
Prencel, a misterem Igor Mielczarek. Nie zabrakło konkursów dla dzieci 
młodszych, które bardzo chętnie w tym dniu przebierają się w stroje postaci 
z  bajek. Prowadzący zabawę zachęcał dzieci i ich rodziców do spontanicz-
nego tańca, śpiewania piosenek nie tylko z dziecięce repertuaru. W trakcie 
zabawy wszyscy uczniowie uczestniczyli w poczęstunku przygotowanym 
przez Radę Rodziców. Wyczerpani tańcami, ale zadowoleni uczniowie po 
zakończonej zabawie udali się do swoich domów.

Zabawa karnawałowa w szkole 
w Kazimierzu Uczniowie klas VI ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Luto-

miersku wyjechali na wycieczkę do Łodzi. Naszym celem było poznanie 
historii tego wielokulturowego miasta, w którym Polacy, Żydzi, Niemcy 
i Rosjanie stworzyli harmonijne społeczeństwo. 

Żeby dowiedzieć się, jak niewielka rolnicza osada przekształciła się 
w przemysłową potęgę, udaliśmy się do dzielnicy łódzkich fabrykantów. 
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Muzeum Fabryki w Manufakturze. Pozna-
liśmy historię zakładów włókienniczych stworzonych przez Izraela Po-
znańskiego w XIX wieku, technikę produkcji tkanin bawełnianych i wy-
czerpującą pracę dawnych robotników. Uczniowie zobaczyli, jak pracują 
zabytkowe krosna. 

Pod koniec spotkania sprawdzili swoją wiedzę,biorąc udział w kon-
kursie z nagrodami.

Później udaliśmy się do Muzeum Historii Miasta w pałacu Poznań-
skiego. W salach pałacowych podziwialiśmy obrazy, oryginalne meble, 
wyjątkowe pamiątki m. in. teczkę na dokumenty I.K. Poznańskiego, pió-
ro Juliana Tuwima i statuetkę Oscara przyznaną Arturowi Rubinsteinowi. 
Zwiedziliśmy największy w Europie cmentarz żydowski. Zatrzymaliśmy 
się przy mauzoleum Izraela Poznańskiego oraz pomniku poświęconym 
ofiarom łódzkiego getta. Znaleźliśmy mogiły rodziców Juliana Tuwima. 
Uwagę dzieci zwróciły położone na grobach kamyki. Przewodnik wyja-
śnił nam, że w ten sposób Żydzi oddają cześć zmarłym. Przeszliśmy 
na stację Radegast, skąd transportowano więźniów do obozów zagłady 
w Chełmnie i Auschwitz. Następnie zwiedziliśmy Bazylikę Archikatedral-
ną. Przy ołtarzu św. Stanisława oglądaliśmy kopię całunu turyńskiego. 

 Podczas wycieczki dzieci dowiedziały się, w jaki sposób Łódź z ma-
łego prowincjonalnego miasteczka zmieniła się w tętniącą życiem me-
tropolię. 

Agnieszka Sobczak, Grzegorz Chobot

Wycieczka do Łodzi

JASEŁKA, JASEŁKA, ZIELONA JODEŁKA...
W okresie Świąt Bożego Narodzenia, na przełomie „starego” i „nowe-

go” roku 40 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Luto-
miersku pod kierunkiem mgr Jolanty Chobot i mgr Grzegorza Chobota 
przedstawiło Jasełka. Dla całej społeczności szkolnej zaprezentowane 
zostały dnia 22 grudnia 2009 r., następnie 10 stycznia 2010 w kościele 
parafialnym w Lutomiersku, a 17 stycznia 2010 r. w kościele parafial-
nym w Mikołajewicach.  Jasełka przedstawiające tajemnicę narodzenia 
Bożego Syna uzupełniały kolędy śpiewane przez solistów i chór anio-
łów. Uczniowie włożyli sporo trudu w przygotowanie się do przedstawie-
nia. Dekoracje, stroje i oprawa muzyczna dodawały uroku grze młodych 
aktorów. Społeczność szkolna oraz wspólnoty parafialne mogły przeżyć 
wzruszające chwile oglądając i słuchając następujących wykonawców: 

    z klasy VI A:
  Kamil Chachuła, Mariola Insiak, Gabrysia Nowak, Rafał Witczak, 

Dominika Adamiak, Agata Pawłowska, Klaudia Witkowska,Patry-
cja Hanc, Iza Hanc, Kamil Jarociński, Damian Wernadzki, Adrian 
Łapka, Damian Dębiński, Dominik Leszczyński, Daniel Kamiński, 
Mateusz Urbańczyk, Natalia Malinowska, 

z klasy VI  B:
  Michał Nowicki, Patrycja Krych, Patrycja Misztalska, Katarzyna 

Krawczyk, Piotr Sowiński, 
z klasy V:
 Kamila Kiedrzyńska, Natalia Antoniewicz, Angelika Malinowska, 
z klasy IV A: 
  Agata Matuszczak, Karolina Nowańska, Miłosz Herka, Patryk Grzel-

czak, 
z klasy IV B:
  Dawid Skępski, 
z klasy III A: 
 Kinga Chobot, Katarzyna Leszczyńska, 
z klasy III B:
  Alicja Sowińska, 
z klasy I A:  
   Zofia Błażejewska, Szymon Gądzia, Alicja Witusik, Kamil 

Popławski, Amelia Janiak, Adam Nowak, Maria Twardowska. 
Opiekunowie: Jolanta Chobot, Grzegorz Chobot

Finalistką Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno - Turystycznego 
"Przez lądy, morza i oceny - Azja" została uczennica klasy IIIB Katarzyna 
Kubik; w etapie rejonowym wystąpili również: Natalia Karasińska oraz 
Mateusz Leszczyński z klasy IIC. Kasia brała również udział w elimina-
cjach rejonowych Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego.

Opracowała p. Beata Zielinska

Dyktando ekologiczne
15 stycznia ogłoszono wyniki XII Dyktanda Ekologicznego.
Dyplomy i nagrody za zajęcie IV miejsca otrzymali uczniowie klas 

szóstych Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku: 
Gabriela Nowak i Piotr Sowiński. 

Organizatorem konkursu był Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Her-
berta w Pabianicach. Do dyktanda przystąpili uczniowie z 24 szkół powiatu 
pabianickiego. Tematem dyktanda była selektywna zbiórka odpadów.

  Agnieszka Sobczak
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Z ŻYCIA SZKÓŁ

Na początku grudnia 2009r. wychowawczyni naszej klasy II a  
zaproponowała wykonanie szopek bożonarodzeniowych i objaśniła 
jak je wykonać. Wiadomość ta szybko rozeszła się wśród uczniów 
pozostałych klas. Pomysłodawczyni  - nasza Pani ogłosiła konkurs 
na szopkę dla klas O – III. Ochoczo dołączyli do nas również kole-
dzy z klas starszych.

Korytarz  szkolny na pierwszym piętrze zamienił się w przytulną 
galerię.

Tytuł wystawy „Szopka lutomierska” brzmiał zachęcająco. Zosta-
liśmy mile zaskoczeni dużą ilością przynoszonych szopek, które 
były wykonywane w rodzinnych pieleszach. Fakt, że przy tworze-
niu konstrukcji pomagali dziadkowie i rodzice bardzo cieszy. Boże 
Narodzenie to najbardziej rodzinne święta. Wieczory spędzone w 
gronie najbliższych przy starannym tworzeniu konkursowych prac 
na pewno pozostaną na długo w pamięci.

Podczas przedstawienia bożonarodzeniowego pt. „Światło 
przyszło z Betlejem”, które wystawiliśmy 22 grudnia nastąpiło roz-
strzygnięcie konkursu. Wszyscy wykonawcy otrzymali w nagrodę 
ceramiczne upominki : kapliczki, chatki, aniołki i inne ozdoby świą-
teczne.

Poranek wigilijny upłynął w miłej atmosferze. Recytowaliśmy 
wiersze ,śpiewaliśmy kolędy, a wśród nich tę ulubioną góralską „Oj 
Maluśki, Maluśki”. Rzęsiście  zagrały skrzypeczki.

Wspomnieliśmy też o tym, że pierwszą szopkę zbudował św. 
Franciszek i umieścił w niej żywe zwierzęta.

Boże Narodzenie w naszej szkole pozwoliło nam przeżyć wiele 
pięknych chwil. Większość szopek mogli podziwiać mieszkańcy 
Lutomierska  w kościele M B  Szkaplerznej.

„Szopka Lutomierska”
 –  impreza choinkowa w Szkole Podstawowej 

im. A. Mickiewicza w Szydłowie

Tegoroczna mroźna i śnieżna zima dała się we znaki nie tylko dro-
gowcom, ale także trochę pokrzyżowała i nasze  plany związane ze 
zorganizowaniem imprezy choinkowej dla całej społeczności szkol-
nej –  ze względów na złe warunki na drogach nie bawiliśmy się póź-
nym wieczorem (jak tradycja nakazuje), ale wczesnym popołudniem. 
Jednak te niewygody przetrwaliśmy i 02 luty okazał się dniem pełnym 
szaleńczej zabawy. A czegóż nie było...

Takiego barwnego korowodu przebierańców mury naszej szkoły 
już dawno nie widziały. Mamy naszych uczniów zadbały o to, by ich 
pociechy wyglądały niecodziennie, wręcz bajkowo. Szczególnie na 
pochwały i wielkie medale za inwencję twórczą, duży wkład pracy za-
sługują te, które same projektowały, szyły i kleiły stroje swoich dzieci. 
Jury, które miało twardy orzech do zgryzienia, przyznało wszystkim 
przebierańcom tylko pierwsze i drugie miejsca. 

Wiele wrażeń, zarówno publiczności jak i osobom występującym, 
przyniósł również konkurs śpiewania.  Pani Ewa Pilarska pokazała 
dzieciom, że „Śpiewać każdy może...” i dzięki jej serdeczności oraz 
wsparciu młodym wokalistom udało się pokonać tremę, a także dać 
z siebie wszystko. Oczywiście podczas tej części imprezy dobrym 
duszkiem była pani Celina Wojtas, dla której sprzęty nagłaśniające, 
płyty odtwarzające muzykę nie mają tajemnic, a dzielnie jej asystował 
Kacper Iwański – uczeń klasy VI. I wreszcie wyniki konkursu wokal-
nego. Swoimi pewnymi głosami i refleksyjną piosenką „Sacrum” za-
czarowała wszystkich grupka uczniów z klasy V: K.Bilska, E. Górec-
ka, G. Lichański i B. Młynarczyk – to oni zostali zwycięzcami. Drugie 
miejsce jury przyznało M. Wojtczak z kl. II za wykonanie piosenki 
„Ice cream freeze” (należy tu szczególnie podkreślić stylizację god-
ną samej Dody) i J. Szkudlarek (kl.IV) za wykonanie utworu „Jestem 
jaka jestem”. Natomiast równie zaszczytne III miejsce przypadło P. 
Kowalczyk, M. Bratoń (kl.”0”) – piosenka „Fantazja” oraz  Natalii Kaź-
mierczak – piosenka „Żono moja”.

Po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród nadszedł czas na tań-
ce – oczywiście przy odpowiednio przygotowanym oświetleniu – pod-
czas których nie próżnował Samorząd Uczniowski. Konkurs, „gonił” 
konkurs i każde chętne dziecko mogło sprawdzić się w różnych kon-
kurencjach. Cieszyły je bardzo słodycze, które sklepik szkolny ufun-
dował dla zwycięzców.

Jak zabawa to także przepyszne jedzonko – i znów nie zawiodły 
mamy naszych uczniów, które pokazały, że są mistrzyniami w dzie-
dzinie pieczenia ciast. Niespodzianką dla wszystkich były hot – dogi, 
które przygotowała dla wszystkich niezmordowana pani E. Pilarska, 
a zasponsorowała Rada Rodziców.

Ten opis prawie magicznego dnia należy zakończyć równie ba-
śniowo: „A ja tam byłam, miód i herbatkę piłam, co widziałam i sły-
szałam w artykule opisałam”. za „rymy częstochowskie” przeprasza 
J. Fornalczyk - Kocik

KOLOROWY KOROWÓD
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Jasełka organizowane przez Niepubliczne Przedszkole Sióstr 
Urszulanek w Kazimierzu odbyły się 16 stycznia w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Lutomiersku. Scenariusz Jasełek opracowała 
Siostra Dyrektor Janina Zawadzka. W realizacji przedstawienia 
pomagały nauczycielki: Pani Dorota Śmiechowska, Pani Justy-
na Urbańska, Pani Monika Podpora, Pani Monika Matusiak, Pani 
Agnieszka Skalska Dziękujemy za pomoc w trakcie Jasełek S.Mał-
gorzacie Tomaszewskiej, Pani Agnieszce Depczyńskiej – naszej 
Pani logopedzie a także Pani Justynie Olejnik.

Na pianinie grała Pani od rytmiki –Joanna Kusibab. Naszą uro-
czystość zaszczycili swoją obecnością: Wójt Gminy Lutomiersk  
- Pan Tadeusz Borkowski, Przewodniczący Rady Gminy -  Pan 
Tadeusz Rychlik, Dyrektor Gminnego Ośrodka Oświaty - Pani 
Agnieszka Kiedrzyńska, Siostry Urszulanki ze wspólnoty w Kazi-
mierzu, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lutomiersku - Pani Bar-
bara Świstek oraz Vice Dyrektor - Pani Cecylia Wasilewska - Buj-
nowicz. Składamy im serdeczne Bóg zapłać. Na naszą uroczystość 
przybyły bardzo licznie rodziny i znajomi przedszkolaków. Nie za-
brakło również rodzin i dzieci- naszych absolwentów. Sala GOK-u 
była wypełniona po brzegi. 

Dzieci z naszego przedszkola w jasełkach przybliżyły historię 
narodzenia Pana Jezusa. Wyrażały to słowami, śpiewem kolęd 
i pastorałek oraz tańcami. Po zakończeniu przedstawienia dzieci 
zostały nagrodzone wielkimi brawami a rodzice doceniając trud 
i wysiłek swoich pociech, wręczyli im upominki.

Podziękowania składamy Panu Wójtowi Tadeuszowi Borkow-
skiemu za docenienie trudu i wysiłku dzieci oraz personelowi za 
przygotowanie i ofiarowanie dzieciom nagrody pieniężnej. Dzię-
kujemy. 

Dziękujemy za współpracę w zorganizowaniu przedstawienia 
rodzicom przedszkolaków. Dziękujemy serdecznie za zrobienie 
dekoracji Pani Agnieszce Goźdź-Roszkowskiej oraz Pani Agniesz-
ce Skalskiej. Za pomoc przy dekorowaniu Sali dziękujemy: Pani 
Barbarze Rogut, Pani Agnieszce Dargiel, Panu Waldemarowi Ro-
gut, Panu Radosławowi Damazerowi oraz Panu Januszowi Dy-
mowskiemu.

Podziękowania składamy Dyrektorowi GOK-u Panu Piotrowi 
Pączkowi za ciepłe przyjęcie nas oraz obsługiwanie nagłośnienia 
podczas Jasełek.Bóg zapłać wszystkim gościom za złożone ofiary 
na rzecz dzieci z naszego przedszkola.

Powtórka Jasełek odbyła się 17 stycznia  w Sali OSP w Kazimie-
rzu. Wszystkim Gościom serdecznie dziękujemy za przybycie.

Materiał przekazała Siostra Dyrektor Janina Zawadzka
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KOMUNIKAT
Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Łodzi informuje, że od 15 stycznia 2010 roku 

do 15 lipca 2010 roku można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do sie-
wu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter 
pomocy de minimis w rolnictwie.

Dopłatami objęte są:
• zboża ozime
• zboża jare
• ziemniaki
• rośliny strączkowe
• mieszanki zbożowe i pastewne
Stawka dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych materiałem siewnym 

kategorii elitarny lub kwalifikowany wynosi:
100 zł – w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych
160 zł – w przypadku roślin strączkowych
500 zł – w przypadku ziemniaków
Aby uzyskać dopłatę do zużytego materiału siewnego należy zachować minimalny wy-

siew, na 1 ha powierzchni gruntów ornych, określony dla danego rodzaju zboża.
Uwaga - nowy wzór wniosku
Wniosek o dopłatę można składać tylko na nowym formularzu, opublikowanym na stro-

nie internetowej ARR. Formularze wniosków wykorzystywane w poprzednich terminach 
składnia wniosków są nieaktualne i nie będą mogły być podstawą przyznania dopłaty.

Szczegółowe warunki udzielania dopłat, nowy formularz wniosku oraz instrukcja wypeł-
niania wniosku dostępne są na stronie internetowej www.arr.gov.pl

Informacje na temat mechanizmu dopłat do materiału siewnego oraz pozostałych działań 
prowadzonych przez Agencję Rynku Rolnego można uzyskać na stronie internetowej www.
arr.gov.pl, w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym ARR pod numerem: (0- 22)  661-72-72 
lub w Oddziale Terenowym ARR w Łodzi, ul. Wróblewskiego 18, tel. (0-42) 685-52-11, 685-
52-14, 685-52-18. 

UWAGA !!!
 W związku z odnotowanymi ostatnio w Lu-

tomiersku i na terenie Gminy przypadkami 
„wałęsających się psów” Urząd Gminy Luto-
miersk, prosi wszystkich właścicieli zwierząt 
domowych a szczególności właścicieli psów 
o utrzymanie ich na własnej posesji i nie wy-
puszczanie ich poza jej granice.

Informuje się, iż w przypadku pogryzienia 
przez psa – na właścicielu ciąży obowiązek 
naprawienia szkody poszkodowanemu.

Jednocześnie przypomina się o obowiązku 
zapewnienia im, szczególnie w okresie zimo-
wym – pomieszczenia chroniącego je przed 
zimnem i opadami atmosferycznymi, z stałym 
dostępem do karmy i wody.

ZAPROSZENIE
Związek Emerytów i Rencistów Koło Gminne w Lutomiersku, zaprasza wszystkich człon-

ków na spotkanie organizowane z okazji Dnia Kobiet. Impreza odbędzie się 8 marca br. 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Lutomiersku o godzinie 11.00. Organizatorzy zapewniają 
dobrą zabawę połączoną z występami artystycznymi i poczęstunkiem.

Wszystkie zainteresowane spotkaniem osoby, proszone są  o telefoniczne potwierdzenie 
swojego udziału w w/w imprezie do 2 marca pod następujące numery  telefonów : 43 677 56 
73 (Janina Adamczyk –Przewodnicząca ZEiR ), 43 677 64 59 (Gminne Centrum Informacji).

Informujemy również, że osoby które chcą zapisać się do Naszego Związku mogą zgła-
szać się do Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku (pokój nr 5) w każdą środę tygodnia 
w godzinach od 9.00 do 11.00

Janina Adamczyk 
Przewodnicząca ZEiR w Lutomiersku.

21 stycznia 2010 r. Agencja rozpoczęła wysyłanie do rolni-
ków wniosków spersonalizowanych tj. formularzy wniosków 
częściowo wypełnionych przez ARiMR na podstawie danych 
z wniosków składanych w roku 2009. W dniu 10 marca 2010 
r. Agencja planuje zakończyć wysyłanie formularzy wniosków 
spersonalizowanych, co oznacza że wszyscy rolnicy otrzyma-
ją wnioski na rok 2010 przed rozpoczęciem terminu ich skła-
dania tj. przed dniem 15 marca 2010 r.

Wypełniony wniosek wraz z materiałem graficznym trze-
ba będzie złożyć w biurze powiatowym ARiMR albo przesłać 
pocztą, w terminie od 15 marca do 15 maja 2010 r. Jeśli wnio-
sek złożony zostanie po 15 maja 2010 r. – ale nie później niż 
do dnia 11 czerwca 2010 r., za każdy dzień roboczy opóźnienia 
stosowane będą zmniejszenia należnej rolnikowi kwoty płat-
ności o 1%. ARiMR przypomina, że rolnicy otrzymujący jakie-
kolwiek dopłaty powierzchniowe, np. płatności bezpośrednie, 
ONW, rolnośrodowiskowe czy pieniądze za zalesione grunty 

rolne lub grunty inne niż rolne, muszą bezwzględnie prze-
strzegać przez cały rok zasad wzajemnej zgodności (cross 
compliance) w zakresie: ochrony środowiska naturalnego, 
identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz dobrej kultury rolnej. 

Agencja zwraca uwagę, że od 1 stycznia 2010 roku obowią-
zują dodatkowe normy i wymagania, które nakładają na rolni-
ków obowiązek posiadania w określonych sytuacjach pozwo-
leń wodnoprawnych oraz zachowania charakterystycznych 
elementów krajobrazu. 

Przed złożeniem wniosku w ARiMR należy zapoznać się 
z instrukcją do wniosku, obowiązkowo zweryfikować popraw-
ność danych zawartych w wydrukowanym dokumencie. Wy-
pełniony wniosek wraz załącznikami graficznymi należy zło-
żyć w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na 
miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy albo prze-
słać pocztą na adres biura powiatowego

DOPŁATY BEZPOŚREDNIE DO GRUNTÓW ROLNYCH 2010 

Przypominamy, że zgodnie z § 5.1 
i 2 Regulaminu utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie Gminy  
Lutomiersk z dnia 26 maja 2008r. 

"*właściciele nieruchomości zo-
bowiązani są do uprzątnięcia błota, 
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 
z chodników położonych wzdłuż  nie-
ruchomości i bezpośrednio przy jej 
granicy. Obowiązek oczyszczania 
chodników ze śniegu i lodu winien 
być zrealizowany poprzez odgarnię-
cie śniegu w miejsce niepowodujące 
zakłóceń w ruchu pieszych lub pojaz-
dów i podjęcie działań mających na 
celu likwidację śliskości chodnika".

Informacja
dla rolnIków

Przypominamy rolnikom zainteresowanym 
odzyskaniem części pieniędzy wydanych na 
olej napędowy używany do produkcji rolnej, że 
wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej będą przyjmowane w Refera-
cie Podatków i Opłat Urzędu Gminy Lutomiersk 
od 01 marca do 31 marca 2010 r. Do wniosków 
należy dołączyć faktury dokumentujące zakup 
oleju napędowego za okres: wrzesień 2009 r. – 
luty 2010 r.
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luty 2010

Wiesław Strach - Zelów
Ramowy Harmonogram wywozu
nieczystości stałych na rok 2010

Wywóz w pierwszy
czwartek miesiąca

( wyjątek – m-c czerwiec)

 1/. M-c Styczeń   - 07

 2/. M-c Luty  - 04

 3/. M-c Marzec  - 04

 4/. M-c Kwiecień  - 01

 5/. M-c Maj  - 06

 6/. M-c Czerwiec  - 08

 7/. M-c Lipiec  - 01

 8/. M-c Sierpień  - 05

 9/. M-c Wrzesień  - 02

 10/.M-c Październik  - 07

 11/.M-c Listopad  - 04

 12/.M-c Grudzień  - 02

Harmonogram Wywozu
Nieczystości Stałych
(Odpady Komunalne)

na Terenie Gminy Lutomlersk
Przez Firmę „Sanator” W 2010 R. 

	 I	i	II	SOBOTA	STYCZNIA	 	-	2	i	9	STYCZEŃ

 I i II SOBOTA LUTEGO  - 6 i 13 LUTY

 I i II SOBOTA MARCA  - 6 i 13 MARZEC

	 I	i	II	SOBOTA	KWIETNIA	 -3	i	10	KWIECIEŃ

	 I	i	III	SOBOTA	MAJA	WYJĄTKOWO	 -	8	i	15	MAJ

	 I	i	II	SOBOTA	CZERWCA	 -	5	i	12	CZERWIEC

 I i II SOBOTA LIPCA  3 i 10 LIPIEC

	 I	i	II	SOBOTA	SIERPNIA	 -	7	i	14	SIERPIEŃ

	 I	i	II	SOBOTA	WRZEŚNIA	 -	4	i	11	WRZESIEŃ

 I	i	II	SOBOTA	PAŹDZIERNIKA		 -	2	i	9	PAŹDZIERNIK

	 I	i	II	SOBOTA	LISTOPADA	 -	6	i	13	LISTOPAD

	 I	i	II	SOBOTA	GRUDNIA	 -	4	i	11	GRUDZIEŃ

Gmina Lutomiersk podpisała z PPH „HETMAN” Sp. z o.o.
z siedzibą Florianów nr 24 - umowę na nieodpłatny odbiór padłych
zwierząt. Odbiór padłych zwierząt stanowiących uboczne
produkty zwierzęce kategorii 1 i 2 przez w/w Firmę następuje
w terminie 48 godzin licząc od momentu telefonicznego zawiadomienia.
Zgłoszenia przyjmowane są pod następującymi numerami
telefonów: (024) 282-16-53 lub 0-662-041-241 lub (056)
683-25-62.
Wszyscy zainteresowani muszą posiadać szczegółowe dane
dotyczące odbieranego podłego zwierzęcia (wiek, numer kolczyka
oraz nr stada w przypadku odbioru trzody chlewnej).
Niniejsza umowa nie obejmuje odbioru padłych zwierząt
z ferm drobiu i ferm zwierząt futerkowych, w przypadku których
wymagane jest zawarcie indywidualnych umów.

Informacja dla podatnika
Pracownik Urzędu Skarbowego w Pabianicach będzie udzielał informacji oraz przyj-

mował dokumenty dotyczące podatku dochodowego za rok 2009, w Urzędzie Gminy 
Lutomiersk, 

pok. Nr 11, w godzinach 8:00 – 15:00,  w dniach:
06, 13, 20, 27 kwietnia 2010 roku.

Kalendarz imprez gminnych
planowanych w 2010r.

Dni Lutomierska
5-6 czerwca 2010r.

Sobótki
23 czerwca 2010r.

Dożynki Gminne
29 sierpnia 2010r.

 Lutomiersk, dnia 02.02.2010 r.

OGŁOSZENIE
O ZMIANIE UCHWAŁ W SPRAWIE  PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA 
MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

DLA OBSZARÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBACH GEODEZYJNYCH 
KAZIMIERZ, CZOŁCZYN, JERWONICE, ZOFIÓWKA W GMINIE LUTOMIERSK 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717, z późniejszymi 
zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lutomiersk:

-  Uchwały nr XLIV/308/10 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 stycznia 2010 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w ob-
rębie geodezyjnym Kazimierz w Gminie Lutomiersk

-  Uchwały nr XLIV/309/10 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 stycznia 2010 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w ob-
rębach geodezyjnych Czołczyn, Jerwonice, Zofiówka w Gminie Lutomiersk.

Zmienia się granice opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Lutomiersk w obrębie geodezyjnym Kazimierz, okre-
ślone w uchwale  nr XXI/131/08 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 3 marca 2008 
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie geodezyjnym 
Kazimierz w Gminie Lutomiersk oraz w obrębach geodezyjnych Czołczyn, 
Jerwonice, Zofiówka, określone w uchwale nr XXI/136/08 Rady Gminy Lu-
tomiersk z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położo-
nych w obrębach  geodezyjnych Czołczyn, Jerwonice, Zofiówka w Gminie Lu-
tomiersk, w taki sposób, że wyłącza się z  granic opracowania  miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszary leśne położone w obrębach 
geodezyjnych Kazimierz i Czołczyn, zgodnie z załącznikami graficznymi do 
uchwał nr XLIV/308/10 oraz XLIV/309/10 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 
stycznia 2010 r.

Wnioski do w/w planów miejscowych należy składać na piśmie w Urzędzie 
Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, pokój nr 17 w terminie do dnia 23 
lutego 2010 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 Wójt Gminy Lutomiersk
  /-/ Tadeusz Borkowski
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luty 2010FERIE ZIMOWE 2010 r.
Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku zaprasza

Poniedziałek
15.02.2010r

Zajęcia taneczne break dance i hip-hop 10-14 Bednarkiewicz Mirosław
Rozgrywki w tenisie stołowym 13-15 Pączek Piotr
Nauka gry na saksofonie, klarnecie,
trąbce, saxhornie, puzonie i tubie 17-20 Żeno Zbigniew

Kossakowski Dariusz

Wtorek
16.02.2010r.

Przedstawienie teatralne „Skarb dobroci” baśń 10-11 Teatr KRÓLA
Warsztaty teatralne 11-12 Aktorzy Teatru Króla
Rozgrywki w tenisie stołowym 12-15 Pączek Piotr

Środa
17.02.2010r.

Zajęcia taneczne break dance i hip-hop 10-14 Bednarkiewicz Mirosław
Rozgrywki w tenisie stołowym 10-15 Pączek Piotr
Nauka gry na saksofonie, klarnecie,
trąbce, saxhornie, puzonie i tubie 17-20 Żeno Zbigniew

Kossakowski Dariusz

Czwartek
18.02.2010r.

Pokaz BEATBOX-a Szukamy młodych talentów 11-12 Wdowiak Maciek
”Rozkosze łamania głowy” (puzzle, gry planszowe, łamigłówki ) 12-15 Pączek Piotr
Nauka gry na gitarze 16-18 Wróbel Radosław

Piątek
19.02.2010r.

Zajęcia taneczne break dance i hip-hop 10-14 Bednarkiewicz Mirosław
”Rozkosze łamania głowy”(puzzle, gry planszowe , łamigłówki ) 11-13 Pączek Piotr
Rozgrywki w tenisie stołowym 10-15 Pączek Piotr

Sobota
20.02.2010r Nauka gry na keyboardzie 10-12 Wrocławska Agnieszka

Poniedziałek 
22.02.2010r

Zajęcia taneczne break dance i hip-hop 10-11 Bednarkiewicz Mirosław
Rozgrywki w tenisie stołowym 11-12 Pączek Piotr
Nauka gry na saksofonie, klarnecie,
trąbce, saxhornie i tubie 12-15 Żeno Zbigniew

Kossakowski Dariusz

Wtorek
23.02.2010r.

Przedstawienie teatralne
„Poszukiwacze zaginionej gwiazdki ” 10-11 Teatr Piccolo

Warsztaty teatralne 11-12 Aktorzy Teatru Piccolo
Rozgrywki w tenisie stołowym 12-15 Pączek Piotr

Środa
24.02.2010r.

Zajęcia taneczne break dance  i hip-hop 10-14 Bednarkiewicz Mirosław
Rozgrywki w tenisie stołowym 10-15 Pączek Piotr

Nauka gry na saksofonie, klarnecie,saxhornie i tubie 17-20 Żeno Zbigniew
Kossakowski Dariusz

Czwartek
25.02.2010r.

Magiczny teatr  „Czarodzieja JURA”, Pokaz iluzji 11-12 Strzelecki Jerzy
Nauka gry na gitarze 16-18 Wróbel Radosław
Rozgrywki w tenisie stołowym 10-15 Pączek Piotr

Piątek
26.02.2010r.

TURNIEJ tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy
Lutomiersk  w kategorii dziewcząt i chłopców:
Szkół Podstawowych i Gimnazjum

10-16 Pączek Piotr

Sobota
27.02.2010r.

TURNIEJ tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy Lutomiersk
w kategorii OPEN 10-16 Pączek Piotr

Nauka gry na keyboardzie 10-12 Wrocławska Agnieszka


