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Jesienny wiatr str¹ca przemarzniête li�cie,
otula mogi³y z³otem i br¹zem,
s³oñce siê nie�mia³o przebija, bo ju¿ mgli�cie,
a znicze wieczorem b³yszcz¹ �wiat³em.

Pochylone sylwetki nad grobami
ukwieconymi pagórkami pamiêci
o tych, co tak niedawno byli z nami.
Im w³a�nie patronuj¹ Wszyscy �wiêci.

Dzieñ Zaduszny dla wszystkich wierz¹cych
w reinkarnacjê czy te¿ wniebowst¹pienia,
jest wspominaniem tych spoczywaj¹cych
o wiecznym �nie, a tak¿e nadziej¹ zbawienia.

Te listopadowe dni traktujemy jak �wiêta
po�wiêcone o naszych bliskich wspominaniu.
Jednak o tych bezimiennych nie zawsze siê pamiêta,
a przecie¿ oni te¿ byli przez kogo� kochani.

Kazimierz Ci¹¿ela

Pamiętajmy

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA

Doceniaj¹c dotychczasowe osi¹gniêcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej
prezydent pogratulowa³ pedagogom uzyskanych rezultatów na sprawdzianach
i egzaminach zewnêtrznych. Uczniowie kutnowskich szkó³, na sprawdzianie
po klasie szóstej szko³y podstawowej oraz na egzaminie gimnazjalnym,
uzyskali bardzo dobre i dobre wyniki, wy¿sze od �redniej w województwie
³ódzkim i kraju. Ponadto w presti¿owych konkursach, np. wojewódzkich
czy organizowanych przez £ódzkiego Kuratora O�wiaty, uzyskali tytu³y
finalistów i laureatów tych konkursów. Ca³okszta³t dzia³añ w³adz samo-
rz¹dowych, kadry pedagogicznej i uczniów zaowocowa³y po raz drugi
wyró¿nieniem miasta Kutna certyfikatem Lider Edukacji w minionym roku
szkolnym.           (ci¹g dalszy - strona 3)

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej prezydent miasta Kutna Zbigniew
Burzyñski spotka³ siê z nauczycielami i dyrektorami kutnowskich szkó³
i przedszkoli. Na rêce dyrektorów z³o¿y³ podziêkowania wszystkim pra-
cownikom o�wiaty za ich trud i zaanga¿owanie w sprawy wychowania
oraz edukacji dzieci i m³odzie¿y

W II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Jak co roku, dzieñ 14 pa�dziernika obchodzony by³ w naszej szkole
w sposób szczególnie uroczysty. W zorganizowanej przez klasê IIIa aka-
demii brali udzia³ obecni oraz emerytowani pracownicy pedagogiczni
i niepedagogiczni. Mieli�my przyjemno�æ go�ciæ: Stanis³awê i Zbigniewa
Korowajskich, Ewê Boñczak-Korowajsk¹, Annê Marciniak-Ladko, Halinê
Kamiñsk¹, El¿bietê Bartosiewicz oraz Zbigniewa Kawkê. Jak przysta³o
na rangê imprezy uczestnikom towarzyszy³y chwile dostojne, ale nie
zabrak³o te¿ momentów dowcipnych, traktuj¹cych temat trochê z humo-
rem i przymru¿eniem oka.            (ciag dalszy - strona 3)

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

5 listopada 2013 r.

Tylko do 31 grudnia br. bankowe kredyty hipoteczne na zakup
domu - bez wymaganego wk³adu w³asnego. Kupuj¹c dom teraz
unikniesz zainwestowania �rodków w³asnych, gdy¿ od nowego
roku przy zaci¹ganiu kredytu na zakup nieruchomo�ci - obo-
wi¹zkowym bêdzie udzia³ wk³adu w³asnego. Ta nowa sytuacja
utrudni Kupuj¹cym wej�cie w posiadanie zabudowanej nieru-
chomo�ci ze wsparciem kredytowym.
Nasz dom wybudowany w 2013 r. w dzielnicy £¹koszyn jest
ju¿ do zamieszkania.

ZAPRASZAMY
do zakupu parterowego domu mieszkalnego o pow. zabudowy
140 m2 za kwotê 2.200 z³/m2 (pow. u¿ytkowa 98 m2), plus war-
to�æ ogrodzonej dzia³ki o pow. 920 m2, z gara¿em i wszystkimi
mediami w cenie 85 z³/ m2.
Wiêcej na stronie www.dom-nowy.pl lub tel. 660-612-803

Kutnowskie cmentarze, jeszcze pe³ne ciszy, ju¿ wkrótce stan¹ siê miej-
scem przygotowañ do dnia Wszystkich �wiêtych. W ko�ciele katolickim
obchodzony jest on od IX wieku. Wyznaczy³ go, na 1 listopada, papie¿
Grzegorz IV ju¿ w 837 roku. Tego w³a�nie dnia ludzie przychodz¹ na
cmentarz, aby zapaliæ znicze i pomodliæ siê za zmar³ych � najbli¿szych
i przyjació³. Te p³on¹ce znicze s¹ symbolem pamiêci o zmar³ych. Odwie-
dzanie grobów jest zwyczajem znanym niemal wszystkim ludom i prze-
kazywane z pokolenia na pokolenie. Chrze�cijanie podjêli tê tradycjê
i nadali jej wymiar religijny.                       (ci¹g dalszy - strona 15)

W niedzielê, 20 pa�dziernika, Muzeum imieniem Jerzego Dunin-Borkowskego
w Kro�niewicach, �wiêtowa³o jubileusz 35-lecia. Po³¹czono go z wrêczeniem
pier�cieni - Nagród Hetmana Kolekcjonerów Polskich. By³ pokaz medialny
�Kolekcja szklanych negatywów Adolfa Ganiewskiego ze zbiorów Muzeum
Regionalnego w Siedlcach�, S³awomira Kordaczuka, laureata Honorowej
Nagrody z 2011 r. Z koncertem jubileuszowym wyst¹pi³ chór �Speranca�
z M³odzie¿owego Domu Kultury w Kutnie. Otwarto równie¿ wystawê histo-
ryczn¹ �Drogi Polaków do Niepodleg³o�ci�. By³y wspomnienia, gratulacje
i ¿yczenia dla placówki kierowanej przez Grzegorza Dêbskiego.

�Nie niszcie tego co nale¿a³o do ojców...� - Jerzy Dunin-Borkowski

MUZEALNY JUBILEUSZ
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STRATEGIA ROZWOJU MIASTA
KUTNA NA LATA 2014−2020

Wczoraj i dzi�
Miasto Kutno liczy³o na koniec 2012 roku 45.975 osób i pod
wzglêdem ludno�ci plasuje siê na 9 pozycji w województwie ³ódz-
kim. W okresie przemian po 1989 roku opu�ci³o na sta³e miasto
ponad 5 tysiêcy osób. Kutno jest stolic¹ powiatu kutnowskiego
obejmuj¹cego swym zasiêgiem 11 gmin, o ³¹cznej powierzchni
886 km2, na której zamieszkuje ponad 101,2 tysiêcy ludno�ci
(zmniejszenie ludno�ci o ponad 10 tysiêcy osób).
Raport otwarcia
Powo³ano liczn¹, bo licz¹c¹ 140 osób, komisjê do opracowania
nowej �Strategii Rozwoju Miasta Kutna na lata 2014-2020�. Trochê
du¿o, ale rozumiemy dylematy prezydenta miasta w tym zakresie...
W sumie najwa¿niejszy jest zespó³ redakcyjny w osobach:
dr. Micha³a Adamskiego, dr. Piotra £aszewskiego, Macieja Kostrzewy
i Jaros³awów - Kotliñskiego i Sza³amachy. Do tego nale¿y dodaæ
wspó³pracowników - Sylwiê Pro�niewsk¹ i Adama Sakowskiego.
Ju¿ na pocz¹tek zespó³ ten wyda³ �Raport otwarcia�, czyli �Wczoraj
i dzi� Kutna�. Dokument liczy a¿ 178 stron i podzielono go na
szereg rozdzia³ów. Na stronach 12-18 zamieszczono dane o meto-
dologii badañ i o samym mie�cie. Co ciekawe, dla porównania
wybrano miasta Ciechanów, Dêbicê, Radomsko, Sieradz, Skar¿y-
sko i Zduñsk¹ Wolê. Jako te, które s¹ w podobnej sytuacji pod
wzglêdem liczby mieszkañców, ustroju formalno-prawnego (gminy
miejskie), charakteru gminy i sposobu w jaki miasta przesz³y przez
transformacjê ustrojow¹. Strony 18-37 po�wiêcono zagadnieniom
demograficznym. Na stronach 38-56 zawarto uwagi na temat kut-
nowskiej przedsiêbiorczo�ci. Sytuacjê na rynku pracy i bezrobocie
w mie�cie ilustruj¹ dane zawarte na stronach 57-65. Problemy
edukacji zawarto na stronach 66-82. Tematykê pomocy spo³ecznej
i zdrowia przeanalizowano na stronach 82-92. Uwagi o gospodarce
przestrzennej miasta zamieszczono na stronach 94-102, a na stro-
nach 103-123 przekazano informacje o mieszkalnictwie i gospo-
darce nieruchomo�ciami. Jest te¿ rozdzia³ po�wiêcony dochodom
miasta (124-131), sportu i rekreacji (132-137), turystyki (137-142),
kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego 143-149. Koñcowe
rozdzia³y tego wstêpnego opracowania dotycz¹ transportu i komu-
nikacji (150-156), �rodowiska (157-162) i bezpieczeñstwa publicz-
nego (163-172). Skrótowo omówimy tre�æ �Raportu otwarcia�.
Demografia
Na przestrzeni lat 2007-2012 liczba ludno�ci
Kutna zmniejszy³a siê o 2,4% (tj. 1.100 osób)
i wynosi na koniec roku 45.975 osób. Wed³ug pro-
gnozy demograficznej, która zak³ada kontynuacjê obecnych
tendencji ruchu naturalnego, liczba ludno�ci Kutna w 2035 r. osi¹-
gnie blisko 41,3 tys. osób, tj. nast¹pi spadek liczby mieszkañców
a¿ o 10,2% (w stosunku do 2012 r.).
Przedsiêbiorczo�æ
W Kutnie funkcjonuje 4.400 podmiotów gospo-
darki narodowej. Wed³ug danych GUS 94,6% (4 164) pod-
miotów zlokalizowanych w Kutnie zatrudnia do 9 osób. W prze-
dziale 10-49 deklaruje 164 pracodawców (3,7%), 50-249 - 67 (1,5%).

Od 250 do 999 pracowników zatrudniaj¹ 4 firmy,
natomiast jeden pracodawca �Pini-Polonia�
zatrudnia od dwóch lat (2011 i 2012) 1.000 osób
i powy¿ej. W Kutnie s¹ 53 firmy, to spó³ki
z udzia³em kapita³u zagranicznego (wzrost z 46 w 2007 r.).
Wska�nik 1,2 zarejestrowanych spó³ek prawa handlowego z ka-
pita³em zagranicznym na 1.000 mieszkañców plasuje Kutno na 3
pozycji w�ród gmin miejskich woj. ³ódzkiego, zaraz po £odzi oraz

Konstantynowie £ódzkim. Kondycja ekonomiczna firm
w powiecie kutnowskim, wyra¿ona nak³adami in-
westycyjnymi ponoszonymi przez przedsiêbior-
stwa na 1 mieszkañca, lokuje go na drugiej po-
zycji spo�ród 24 powiatów województwa ³ódz-
kiego (po be³chatowskim). Jedn¹ trzeci¹ podmiotów
gospodarczych zarejestrowanych w Kutnie stanowi¹ firmy, których
g³ównym profilem dzia³alno�ci jest handel hurtowy i detaliczny
(34,3%, tj. a¿ 7,5 pkt. proc. wiêcej ni¿ dla ogó³u Polski). G³ównymi
reprezentantami gospodarczymi s¹ w bran¿ach: spo¿ywczej - Pini
Polonia Sp. z o.o., Hamburger Pini Sp. z o.o., OSM w £owiczu

- Zak³ad Mleczarski w Kutnie, Exdrob S.A., Hoop Polska Sp. z o.o.,
Kellogg/UMA Investments Sp. z o.o., GoodMills Polska Kutno
Sp. z o.o., M³yn - Jujka A.S., farmaceutycznej - Polfarmex S.A.,
Teva Kutno S.A., Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Nobilus Ent.,
maszynowej i metalowej - Kongskilde Sp. z o.o., Kraj Sp. z o.o.,
Skiold - BL Sp. z o.o., Ideal Europe Sp. z o.o., Florian Centrum S.A.,
Miflex-Masz Sp. z o. o., AMZ Kutno Sp. z o.o., HW Pietrzak
Holding Sp. z o.o., Libner Polska Sp. z o.o., Enginova Sp. z o.o.,
Lampre Polska Sp. z o.o., Farma Tech Sp. z o.o., tworzyw sztucz-
nych - Elplast Sp. z o. o., Sirmax Polska Sp. z o. o., PolyOne
Poland Manufacturing Sp. z o.o., opakowañ - DS Smith Polska
S.A., Fuji Seal Poland Sp. z o. o., Printpack Poland Sp. z o.o.,
Serioplast Poland Sp. z o.o., PPHU Fol-Pol, ZPH Chem-Pak; elek-
tronicznej - ZPR Miflex S.A.; transportowej - Nijhof-Wassink
Sp. z o.o., Polsad - Renault Trucks, PHU BIS TRANS, PCC Inter-
modal S.A.; budowlanej - Schomburg Polska Sp. z o.o., Vester Sp. j.,
Mavex, Mawex, Aarsleff Sp. z o.o., Kutnowska Prefabrykacja
Betonów Kutno Sp. z o.o., Budimus Sp. J.
Rynek pracy
Statystycznie Kutno skupia ok. 75% pracuj¹-
cych w powiecie kutnowskim. Z populacji mieszkañców
w wieku produkcyjnym (29.516 osób) w³asn¹ dzia³alno�æ gospo-
darcz¹ prowadzi 3.392 osób fizycznych, tj. 11% z tej grupy.
Pracuj¹cych w gospodarce narodowej, tj. w podmiotach zatrud-
niaj¹cych powy¿ej 9 osób jest 15.328. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e liczba
ta uwzglêdnia równie¿ doje¿d¿aj¹cych do pracy w Kutnie. W po-
wiecie kutnowskim aktywnych zawodowo jest 42.114 osób, tj.
65,3% ludno�ci w wieku produkcyjnym Wska�nik obrazuj¹cy
pracuj¹cych na 1000 mieszkañców plasuje Kutno na pierwszej
pozycji spo�ród gmin miejskich województwa ³ódzkiego. Liczba
osób pozostaj¹cych bez pracy w Kutnie wynosi 2.830, co stanowi
9,6% ludno�ci w wieku produkcyjnym.
Edukacja
W roku szkolnym 2012/2013 w Kutnie z przedszkoli korzysta³o
³¹cznie 1.321 dzieci. Wspó³czynnik skolaryzacji w szko³ach pod-
stawowych plasuje Kutno na drugim miejscu (z wynikiem
108,5%), po Ciechanowie, wskazuj¹c na si³ê jego oddzia³ywania,
w zakresie edukacji, na okoliczne gminy. W Kutnie liczba gimna-
zjalistów zmniejszy³a siê w stosunku do 2007 r. a¿ o jedn¹ czwart¹
(24,4%). W Kutnie jest 2.767 osób uczêszczaj¹cych do szkó³
ponadgimnazjalnych.
Pomoc spo³eczna i zdrowie
Liczba zak³adów opieki zdrowotnej w Kutnie w latach 2007-2012
wzros³a z 27 do 30 placówek. Wzrostowi temu towarzyszy³ przy-
rost w populacji miasta, osób w wieku poprodukcyjnym (z 7.828
osób w 2007 r. do 9.478 w 2012 r.). Wska�nik ilo�ci porad
medycznych udzielanych w Kutnie znacz¹co przekracza �redni¹
zarówno krajow¹ jak i wojewódzk¹ i wynosi 5.304 na 1.000 miesz-
kañców. W tym kontek�cie dane dotycz¹ce ilo�ci lekarzy oraz
dentystów przypadaj¹cych na 1.000 mieszkañców powiatu kutnow-
skiego stanowi¹ destymulantê rozwoju, tym bardziej, ¿e kszta³tuj¹

siê na znacznie ni¿szym poziomie ni¿ �rednia krajowa (wska�-
niki dla powiatu wynosz¹ odpowiednio 31,1 dla
lekarzy oraz 2,9 dla dentystów na 1.000 miesz-
kañców, wobec �redniej krajowej 44,7 lekarzy
i 5,2 dentystów). Pomoc spo³eczna w Kutnie w 2012 r. objê³a
1.406 rodzin i 3.159 osób. Najczêstszym powodem uzyskiwania
pomocy spo³ecznej by³ problem bezrobocia, który dotyczy³ 2.236
beneficjantów opieki spo³ecznej. Niemniej jednak w porównaniu
z rokiem 2007 ilo�æ mieszkañców otrzymuj¹cych pomoc spo³eczn¹
z tego powodu zmniejszy³a siê o 60 osób. Najwiêcej osób �wiad-
czenia spo³eczne otrzymuje w Dêbicy (8,8%), w Radomsku (8,1%),
w Skar¿ysku-Kamiennej (7,8%). W Kutnie z pomocy spo³ecznej
korzysta 6,6% mieszkañców miasta.
Gospodarka przestrzenna
Struktura przestrzenna miasta oraz jego obs³uga komunikacyjna
pozwalaj¹ na osi¹gniêcie wielko�ci miasta do ok. 60.000 miesz-
kañców, przy poszanowaniu walorów przyrodniczych z prawid³o-
wego dzia³ania jego systemu ekologicznego. Miasto pokryte jest
w 38% obowi¹zuj¹cymi miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego. Na terenie Kutna obowi¹zuje 31 miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, które obejmuj¹ po-
wierzchniê 1.289 ha. Trwaj¹ prace nad kolejnymi czterema planami.

(ci¹g dalszy - strona 8)
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Prezydent miasta Kutno og³asza wybory do Miejskiej Rady Dzia³alno�ci
Po¿ytku Publicznego w Kutnie. Przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych
i podmioty prowadzace dzialalno�æ po¿ytku publicznego na terenie Kutna
mog¹ oddawaæ swoje glosy na wcze�niej zg³oszonych 28 kandydatów.

G³osowanie na kandydatów do Rady Po¿ytku odbêdzie siê
w dniach 10-24 pa�dziernika 2013 r.

Wype³nione karty do g³osowania nale¿y sk³adaæ do dnia 24 pa�dziernika
2013 r., do godz. 15.30 w kancelarii Urzêdu Miasta Kutno.
Tre�æ og³oszenia prezydenta miasta Kutno o wyborach do Miejskiej Rady
Dzia³alno�ci Po¿ytku Publicznego w Kutnie oraz Karta do g³osowania
dostêpne s¹ na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zak³adce Orga-
nizacje pozarz¹dowe � konsultacje, na stronie internetowej Urzêdu Miasta
Kutno: http://www.um.kutno.pl/page/158,komunikaty.html?id=87 oraz
w pok. Nr 235, 401 oraz 410 Urzêdu Miasta Kutno.
Przedstawicielami organizacji do Rady Po¿ytku zostanie 6 kandydatów,
którzy w wyborach uzyskaj¹ najwiêksz¹ ilo�æ g³osów. W przypadku równej
liczby g³osów zadecyduje losowanie przeprowadzone przez prezydenta
miasta Kutno w obecno�ci komisji wyborczej.
Wyniki g³osowania, uwzglêdniaj¹ce liczbê g³osów uzyskanych przez
poszczególnych kandydatów oraz informacje o osobach, które wesz³y
w sk³ad Rady Po¿ytku zostan¹ zamieszczone na stronie internetowej Urzêdu
Miasta Kutno w ci¹gu 14 dni od daty zakoñczenia g³osowania.

Urz¹d Miasta Kutno

INFORMACJA
dla organizacji pozarządowych

Szko³a Podstawowa nr 1 - Mariola Lewandowska (nauczyciel dyplomo-
wany), Beata Lipska-Kozarska (nauczyciel dyplomowany), Beata Sala
(nauczyciel mianowany); Szko³a Podstawowa nr 6 - Wies³aw Zwarycz
(nauczyciel dyplomowany); Szko³a Podstawowa nr 9 - Ma³gorzata Borucka
(nauczyciel dyplomowany), Alina Limanowska (nauczyciel dyplomo-
wany), Jolanta Stasiak (nauczyciel dyplomowany); Gimnazjum nr 1 -
Witold Borkowski (nauczyciel mianowany), Artur Gierula (nauczyciel
dyplomowany), Beata Góreczna-Stasiak (nauczyciel mianowany); Gim-
nazjum nr 2 - Halina Barañska (nauczyciel dyplomowany); Gimnazjum
nr 3 - Hanna Chmielecka (nauczyciel dyplomowany), Iwona Pstr¹gowska-
Oswald (nauczyciel dyplomowany); Integracyjne Przedszkole Miejskie
nr 3 �Jarzêbinka� - Maria Ludwiczak (nauczyciel dyplomowany); Przed-
szkole Miejskie nr 5 �Stokrotka� - Anna Gajewicz (nauczyciel miano-
wany); Przedszkole Miejskie nr 8 �Promyczek� - Beata G³owienka
(nauczyciel dyplomowany); Przedszkole Miejskie nr 15 �Bajka� - Jadwiga
Czerniec (nauczyciel mianowany); Przedszkole Miejskie nr 16 �Calineczka� -
Violetta Korzuchowska (nauczyciel dyplomowany); Przedszkole Miejskie
nr 17 �Niezapominajka� - Hanna Janusz (nauczyciel  dyplomowany);
Szko³a Podstawowa nr 1 - Jaros³aw Koszañski (nauczyciel dyplomowany,
dyrektor); Szko³a Podstawowa nr 9 - Danuta Blus (nauczyciel dyplomo-
wany, dyrektor); Przedszkole Miejskie nr 8 �Promyczek� - Ma³gorzata
Folman (nauczyciel mianowany, dyrektor); Przedszkole Miejskie nr 17
�Niezapominajka� - Jolanta Siuda (nauczyciel dyplomowany, dyrektor).

Biuro Prasowe Urz¹d Miasta Kutno

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Zastêpca prezydenta miasta Zbigniew Wdowiak równie¿ przekaza³ gra-
tulacje wyró¿nionym nauczycielom: �... To nagroda, po któr¹ siêgaj¹
nieliczni. Otrzymali�cie Pañstwo pozytywn¹ rekomendacjê dyrekorów,
jak i Rad Pedagogicznych szkó³ i przedszkoli. To �wiadczy,¿e dajecie wiele
dzieciom i kutnowskiej o�wiacie. ... Te sukcesy bior¹ siê z Pañstwa
codziennej ciê¿kiej pracy...�. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrod¹
prezydenta miasta Kutna wyró¿nionych zosta³o 23 nauczycieli kutnow-
skich szkó³ podstawowych, gimnazjów i przedszkoli. Nagrodzeni zostali:

26 wrze�nia 2013 roku dokonano w Kutnie wyboru w³adz Stowarzyszenia
Polskiego Komitetu Pomocy Spo³ecznej na lata 2014-2016. Prezesem
Zarz¹du Rejonowego PKPS w Kutnie zosta³ wybrany Krzysztof Moty-
lewski. W sk³ad Zarz¹du weszli: Krystyna Sta�kiewicz-Sybilska, wiceprezes,
Jacek Urbaniak, sekretarz, Czes³aw Rybicki, skarbnik oraz cz³onkowie:
Andrzej Bieniek, Jerzy Runiñski, Urszula P³ucienniczak, Jadwiga Piasz-
czyñska, Dorota Pasiñska-Swendrowska. Powo³ano równie¿, Komisjê
Rewizyjn¹ w sk³adzie: Przemys³aw Chmurski - przewodnicz¹cy, cz³on-
kowie: Agnieszka Arkuszewska i Anna Lisiecka. Zarz¹d Rejonowy mie�ci
siê w lokalu przy ul. Narutowicza 11 w Kutnie. Biurem PKPS kieruje
Gra¿yna Tatarowicz.

Polski Komitet Pomocy Spo³ecznej
Zarz¹d Rejonowy w Kutnie

Narutowicza 11, 99-300 Kutno
kontakt telefoniczny: 24 254-23-69; 512-489-388

(ciag dalszy ze strony 1)
Obchody Dnia Edukacji Narodowej nie mog³y pozostaæ w oderwaniu
od przypadaj¹cego w tym roku szkolnym Jubileuszu 60-lecia powstania
II LO. Przygotowana na tê okoliczno�æ prezentacja multimedialna oraz
fragmenty filmu �W moim �nie� umo¿liwi³y widzom udzia³ w sentymen-
talnej podró¿y przez kolejne dekady istnienia placówki, przywo³uj¹c wiele
wspomnieñ i emocji.

W II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Uroczysto�æ sta³a siê te¿ okazj¹ do wrêczenia nagród dyrektora. W tym
roku otrzymali je nastêpuj¹cy nauczyciele: Agnieszka Jasku³a, Dorota
Kêpiñska, Urszula Matusiak, Agnieszka My�liwiec, Kamil Kobus, Marcin
Michalski, Piotr Staniszewski. Spo�ród zatrudnionych w szkole pracow-
ników niepedagogicznych nagrodzeni zostali: Anna Chodorowska, Wies³awa
Wieczorek, El¿bieta Tomaszewska, Ewa Latecka, Jadwiga Ratajczak,
Bogus³awa Wiczo³ek, Ewa Majewska, Barbara Wengrzynowicz i Andrzej
Walczak. Dyrektor Barbara Rostek-Nowacka przekaza³a równie¿ gratulacje
wicedyrektor Dorocie Dobieckiej-Stañskiej oraz Annie Adamowskiej,
które w tym roku wyró¿nione zosta³y nagrodami Starosty Kutnowskiego.

(Marcin Michalski, foto - Patrycja Bryk, klasa Ia)

NOWO WYBRANI

SPACERKIEM PO KUTNIE

Masz pomys³?
Mo¿esz upiêkszyæ Kutno!

Po darmowe sadzonki mo¿esz zg³osiæ siê w dniach od
22 do 26.10.2013 r. w godzinach 8.00 - 12.00, przy
siedzibie TPZK na ulicy Narutowicza 20 w Kutnie.

„I ty posadź różę”

Cmentarna kwesta
XI kwestê na ratowanie starych
grobów zaplanowano na 1-2 listo-
pada, na Cmentarzu Parafialnym
przy ulicy Cmentarnej. W tym roku
pieni¹dze ze zbiórki organizowanej
przez Towarzystwo Przyjació³
Ziemi Kutnowskiej bêd¹ przezna-
czone miêdzy innymi na odrestau-
rowanie nagrobka Anny i Zygmunta
Chlewickich - dawnych w³a�ci-

cieli  Dworku Modrzewiowego
w Kutnie.

Mieszkania komunalne
Przy ulicy Barlickiego 39 w Kutnie
rozpoczêto przebudowê kamienicy,
po której miasto uzyska 10 mieszkañ
komunalnych. Koszt 1,2 miliona
z³otych, wykonawca gostyniñski
�Elbud�, a inwestorem jest Zarz¹d
Nieruchomo�ci Miejskich (dyrektor
Marian Sierpiñski).
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¯YCIE REGIONALNE

sprzeda wierzytelności Przedsiębiorstwa
Rolniczego „GŁOGUS” Sp. z o.o. z siedzibą
w miejscowości Głogowiec.
Wierzytelności w kwocie 180.000,00
złotych wraz z odsetkami wynikają z prze−
terminowanych faktur za sprzedany olej
napędowy.
Cena do uzgodnienia.

Kontakt: 608−633−081

OLKOP
Hurtownia Olejów i Paliw Sp. z o.o.

NAGRODY STAROSTY
Za wyró¿niaj¹ce osi¹gniêcia w zakresie zarz¹dzania i organizowania
pracy placówki, za pracê dydaktyczno-wychowawcz¹ oraz opiekuñczo-
wychowawcz¹ nagrodami Starosty Kutnowskiego zostali uhonorowani:
Marzena Kurpiewska - dyrektor Specjalnego O�rodka Szkolno-Wycho-
wawczego Nr 2 w Kutnie, Agnieszka Ryczkowska - dyrektor Zespo³u
Szkó³ Nr 4 im. Z. Balickiego w Kutnie, Janusz Pawlak - dyrektor Zespo³u
Szkó³ Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie, Przemys³aw Zawadzki - dyrektor
I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. gen. J.H. D¹browskiego w Kutnie.

Za wyró¿niaj¹ce osi¹gniêcia w pracy edukacyjnej i wychowawczej
Nagrodê Starosty Kutnowskiego otrzymali: Anna Adamowska - nauczyciel
II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie; Bo¿ena Brodecka - kierownik
grup wychowawczych, Specjalny O�rodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
im. M. Konopnickiej w Kutnie; Agnieszka Czajkowska - pedagog, tera-
peuta, Placówka Opiekuñczo-Wychowawcza �Têcza� w Kutnie; Renata
Florczak - nauczyciel, M³odzie¿owy Dom Kultury; Beata Fryz - nauczy-
ciel, Centrum Kszta³cenia Zawodowego w Kutnie; Ma³gorzata G³ady-
siak - wicedyrektor, ZSZ nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie; Edyta
Gustowska - nauczyciel, I LO im. gen. J.H. D¹browskiego w Kutnie;
Izabela Jó�wiak - pedagog, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Kutnie; Natalia Kamiñska - nauczyciel, obecnie wicedyrektor, Zespó³
Szkó³ nr 4 im. Z. Barlickiego w Kutnie - Azorach; Iwona Kciuk - nauczy-
ciel, Zespó³ Szkó³ w ¯ychlinie; Emila Konwerska - nauczyciel, I LO im.
gen. J.H. D¹browskiego w Kutnie; Pawe³ Krajewski - nauczyciel, Zespó³
Szkó³ Nr 4 im. Z. Balickiego w Kutnie - Azorach; Kamila Kusiak - nauczy-
ciel, Specjalny O�rodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Marii Konop-
nickiej w Kutnie; Maria Milczarek - nauczyciel, Centrum Kszta³cenia
Zawodowego w Kutnie; Katarzyna Karolak-Rojewska - nauczyciel,
M³odzie¿owy Dom Kultury; Ma³gorzata Nowak - logopeda, pedagog,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kutnie; Anna Rutkowska-
Rubacha - wicedyrektor, ZSZ nr 2 im. dr. Antoniego Troczewskiego
w Kutnie; Ewa Rutkowska - wicedyrektor M³odzie¿owego O�rodka So-
cjoterapii w Nowej Wsi; Irena Rybicka - nauczyciel, ZS nr 3 im. W³.
Grabskiego w Kutnie; Dorota Dobiecka-Stañska - wicedyrektor, II LO
im. Jana Kasprowicza w Kutnie; Katarzyna Stelmaszewska - nauczyciel,
Specjalny O�rodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Marii Konopnickiej
w Kutnie; Katarzyna Wygodzka - nauczyciel,  ZS nr 1 im. St. Staszica
w Kutnie; Katarzyna Kopañska-Zimna - nauczyciel, ZS Nr 3 im. W³.
Grabskiego w Kutnie; Monika ¯uber - nauczyciel ZSZ nr 2 im. dr. Anto-
niego Troczewskiego w Kutnie; Ma³gorzata ¯urada - nauczyciel, ZS nr 1
im. St. Staszica w Kutnie.

ANDRZEJ KO£DER � ceramik, muzealnik, kolekcjoner i dzia³acz spo-
³eczny. Zainteresowanie kolekcjonerstwem ujawni³o siê u niego ju¿
w okresie nauki w szkole podstawowej, w latach pó�niejszych odziedzi-
czy³ czê�æ zbiorów rodzinnych. Obecnie Andrzej Ko³der gromadzi przede
wszystkim zabytki kultury szlacheckiej, ziemiañskiej oraz sarmackiej,
a tak¿e przedmioty rzemios³a artystycznego. Ukoronowaniem dzia³alno�ci
kolekcjonerskiej jest prywatne Muzeum Kultury Szlacheckiej we wsi
Kopytowa ko³o Krosna. Z wielkim trudem uda³o mu siê podnie�æ z ruiny
zabytkow¹ posiad³o�æ. Dworek z wyj¹tkowym poczuciem piêkna wypo-
sa¿ony w meble, obrazy, bibeloty i przedmioty codziennego u¿ytku
w niesamowity wrêcz sposób oddaje atmosferê XIX-wiecznej siedziby
szlacheckiej (na marginesie trzeba zaznaczyæ, i¿ jedn¹ z sal wyposa¿y³
Ryszard Janiak � wyró¿niony Honorow¹ Nagrod¹ w roku 2002). Laureat
ma równie¿ wielkie zas³ugi w zagospodarowaniu Zamku Kamieniec
w Odrzykoniu. Od 1997 roku prowadzi na zamku prace renowacyjne, które
tchnê³y w zabytkowe mury nowe ¿ycie. Kolekcjoner wspó³pracuje z pod-
karpackimi muzeami, wspiera inicjatywy kulturalne, publikuje artyku³y,
jest cz³onkiem Stowarzyszenia Ziemi Kro�nieñskiej oraz szefem Rady
Nadzorczej Stowarzyszenia Portius. Uhonorowany Z³ot¹ Odznak¹ �Za
opiekê nad zabytkami�. Za uratowanie dworku w Kopytowej w 2012 roku
Andrzej Ko³der wraz z ¿on¹ Mart¹ zostali laureatami konkursu �Zabytek
zadbany�. Wyró¿nienia po�wiadczaj¹ motto Laureata � �Ratuj¹c zabytki
ratujemy kulturê narodu�.
EDWARD SOCZEWIÑSKI � zapalony numizmatyk, kolekcjoner monet
polskich oraz orientalnych, profesor nauk farmaceutycznych. Jego przy-
goda z numizmatyk¹ rozpoczê³a siê w roku 1940. By³ to trudny czas dla
m³odego, bo zaledwie 12-letniego ch³opca. Pozbawiony ojca, który w tym
czasie przebywa³ w niewoli niemieckiej, spêdza³ czas na grze z kolegami
o piêciogroszówki, które nastêpnie wymienia³ na bêd¹ce jeszcze wów-
czas w obiegu monety srebrne. W kolejnych latach zbiór powiêksza³ siê
o zabytki z czasów Zygmunta III Wazy, W³adys³awa Jagie³³y, czy Stefana
Batorego. Prze³om nast¹pi³ w 1951 r., gdy Profesor zainteresowa³ siê
numizmatyk¹ arabsk¹. Jak sam mówi �do wschodnich monet poci¹gnê³y
mnie trudno�ci w rozszyfrowaniu napisów�. Choæ nigdy nie nauczy³ siê
jêzyka arabskiego, to opanowa³ sztukê odczytywania napisów, co z kolei
da³o mo¿liwo�æ opracowania naukowego zbioru. Edward Soczewiñski
swoj¹ pasjê rozwija do dzi�, nie tylko poszerzaj¹c kolekcjê o nowe zabytki,
lecz tak¿e od wielu lat aktywnie dzia³aj¹c w Lubelskim Oddziale Polskiego
Towarzystwa Numizmatycznego � od 1965 r. jako prezes Sekcji Numi-
zmatycznej Oddzia³u Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Archeologicz-
nego, nastêpnie wiceprezes lubelskiego oddzia³u PTAiN, a od 2012 r. jako
prezes Oddzia³u Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.
Profesor jest autorem licznych artyku³ów z zakresu numizmatyki, aktywnie
wspó³pracuje z Muzeum Lubelskim. Staraniem Laureata Narodowy Bank
Polski w 2007 r. wyda³ seriê monet upamiêtniaj¹cych 75 rocznicê z³amania
szyfru Enigmy. Profesor jest laureatem licznych wyró¿nieñ, w tym m.in.
srebrnego medalu �Za zas³ugi dla Numizmatyki�.
EDWARD PARZYCH � kolekcjonerstwem zajmuje siê od ponad 30 lat.
Niezwyk³a pasja zrodzi³a siê gdy Laureat otrzyma³ od swej mamy w pre-
zencie ceramiczn¹ wazê z Delft. Pocz¹tkowo interesowa³o go � jak sam
mówi � �wszystko, co nosi³o znamiona �starocia� bez wzglêdu na rodzaj
i stan techniczny�. Z czasem wyspecjalizowa³ siê w dawnych meblach
elbl¹skich, tym samym chroni¹c je przed zniszczeniem, a dziêki wspó³-
pracy z konserwatorami przywróci³ im dawny blask i walory u¿ytkowe.
Kolekcja mebli zgromadzona w mieszkaniu Laureata liczy oko³o 40 uni-
kalnych eksponatów. Jednak nie tylko meble s¹ w orbicie zainteresowañ
Edwarda Parzycha, bowiem kolekcjonuje równie¿ zabytkowe zegary,
przedwojenne pocztówki elbl¹skie oraz przede wszystkim ceramikê
kadyñsk¹. Z chêci¹ udostêpnia swoje zbiory na wystawy muzealne. Znany
jest z tego, i¿ wybrane zabytki przekazuje w postaci daru lub jako wielo-
letni depozyt miejscowemu Muzeum Archeologiczno-Historycznemu.
Bierze czynny udzia³ w dzia³alno�ci Elbl¹skiego Klubu Kolekcjonerów.
Obok swojej dzia³alno�ci na niwie kultury i kolekcjonerstwa jest jedno-
cze�nie sponsorem wielu imprez sportowych. Jako zwolennik i propagator
aktywno�ci fizycznej, chêtnie je�dzi konno (zajmuje siê równie¿ hodowl¹
koni). W ostatnim czasie swego rodzaju sposobem na ¿ycie sta³o siê p³y-
wanie kajakiem. W uznaniu zas³ug Edward Parzych zosta³ odznaczony

miêdzy innymi Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi oraz odznaczeniem honoro-
wym �Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej�.
S£AWOMIR PILARSKI � urodzi³ siê w Siedlcach, lecz ¿ycie swe zwi¹za³
z Kutnem. Od najm³odszych lat interesowa³ siê filatelistyk¹ i numizmatyk¹.
Oprócz znaczków gromadzi karty pocztowe, koperty pierwszego dnia
obiegu, walory filatelistyczne pañstw obcych. Pasja kolekcjonerska
S³awomira Pilarskiego zaowocowa³a wieloma wystawami, tak¿e zagra-
nicznymi. Jest za³o¿ycielem, a od wielu lat przewodnicz¹cym Ko³a Fila-
telistów �Mechanik� Kutno, za³o¿ycielem i sekretarzem Ko³a Polskiego
Towarzystwa Numizmatycznego w Kutnie oraz cz³onkiem Kutnowskiego
Klubu Kolekcjonera przy Towarzystwie Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej.
Laureat kolekcjonuje równie¿ zabytki numizmatyczne � posiada kom-
pletny zbiór monet polskich z lat 1916-2012 oraz medale, w tym przede
wszystkim wydane w Kutnie. Pasja kolekcjonerska sprawi³a, i¿ laureat
doczeka³ siê wielu wyró¿nieñ, w tym m.in. Z³otej Odznaki Honorowej
Polskiego Zwi¹zku Filatelistycznego oraz Z³otego Krzy¿a Zas³ugi.
S³awomir Pilarski od wielu lat jest tak¿e organizatorem kutnowskiego
harcerstwa, ochotniczego ratownictwa wodnego, zapalonym szachist¹
i bryd¿yst¹.
PAWE£ MIESZKOWICZ � od najm³odszych lat zainteresowany filate-
listyk¹, geograf regionalista od zawsze zwi¹zany z P³ockiem i jego histo-
ri¹, numizmatyk. Ju¿ jako siedmioletni ch³opak zostaje cz³onkiem ko³a
m³odzie¿owego Polskiego Zwi¹zku Filatelistycznego w P³ocku. Laureat
szczególnie interesuje siê histori¹ poczty regionu p³ockiego. Pasja ta
zaowocowa³a bardzo ciekawym zbiorem przeró¿nych akcesoriów pocz-
towych, a mianowicie tablic likwidowanych urzêdów, zabytkowych skrzyñ
pocztowych, urz¹dzeñ do czyszczenia stempli, wag, czê�ci mundurów,
guzików pocztowych oraz odznak i odznaczeñ. Kolekcja �Poczta Polska
1800-1920� by³ wielokrotnie nagradzany na krajowych i zagranicznych
wystawach. Pawe³ Mieszkowicz jest autorem wielu artyku³ów w prasie
filatelistycznej, od 2001 r. redaktorem naczelnym Filatelistycznego Biu-
letynu Informacyjnego Ziemi P³ockiej. Pasja Laureata nie zna granic, tote¿
gromadzi zabytki filatelistyczne z terenów obecnych ziem polskich wszyst-
kich zaborów. Jako historyk regionalista kolekcjonuje równie¿ inne ni¿
filatelistyczne zabytki dotycz¹ce ma³ej ojczyzny. Od wielu lat zbiera tak¿e
monety i banknoty, g³ównie XVIII- i XIX-wieczne. Kolekcja Paw³a Miesz-
kowicza by³a wielokrotnie wystawiana w p³ockim muzeum i nie tylko.
W tym miejscu warto nadmieniæ, i¿ Laureat jest jednym z twórców
Stowarzyszenia Przyjació³ Muzeum Mazowieckiego w P³ocku, a obecnie
jego prezesem. Jest pomys³odawc¹ i g³ównym organizatorem Jarmarku
Tumskiego � najwiêkszej gie³dy kolekcjonerskiej na Mazowszu. Za swoj¹
dzia³alno�æ kolekcjonersk¹ i spo³eczn¹ Pawe³ Mieszkowicz zosta³ wielo-
krotnie wyró¿niony, m.in. br¹zow¹, srebrn¹ i z³ot¹ �Odznak¹ Honorow¹
Polskiego Zwi¹zku Filatelistycznego�.
ADAM STENZEL � grudzi¹dzki kolekcjoner, regionalista, pasjonat
lokalnej historii i architektury. Zainteresowanie gromadzeniem ciekawych
przedmiotów pojawi³o siê u niego ju¿ w czasie nauki w szkole podstawo-
wej. Wówczas to zacz¹³ siê interesowaæ polsk¹ flot¹ handlow¹ i wojenn¹.
Kolekcjonowa³ archiwalne fotografie jednostek p³ywaj¹cych pod rodzim¹
bander¹ (swoj¹ drog¹ Laureat posiada ju¿ oko³o tysi¹c fotografii). Bak-
cyla kolekcjonerstwa jak sam mówi po³kn¹³ jednak du¿o pó�niej, przez
�przypadek�. Wykonuj¹c zawód weterynarza odwiedza³ rozsiane wokó³
Grudzi¹dza wioski, gdzie czêsto spotyka³ siê z zabytkowymi, piêknymi
lecz nierzadko zniszczonymi przedmiotami. W czasie jednej z takich wizyt,
latem 1981 r. po wielu trudno�ciach naby³ stary i zniszczony zegar i...
�serce zabi³o szybciej�. Wydarzenie to sta³o siê kamyczkiem, który uru-
chomi³ lawinê. W jednym z wywiadów kolekcjoner tak opowiada³: �wów-
czas zrozumia³em, ¿e jestem chory na nieuleczaln¹, zaka�n¹ chorobê, która
nazywa siê kolekcjonerstwo. Zbiera³em wszystko, co pachnia³o staro�ci¹:
¿elazka (�), kufle do piwa, m³ynki do kawy, bagnety, lampy naftowe,
wyroby z cyny i br¹zu, a tak¿e zniszczone meble�. Na prze³omie lat 80
i 90 Laureat nale¿a³ do Kwidzyñskiego Klubu Kolekcjonerów, a po jego
rozwi¹zaniu sta³ siê jednym z za³o¿ycieli Grudzi¹dzkiego Towarzystwa
Kolekcjonerów i Mi³o�ników Sztuki Dawnej �Pomorze�, gdzie ju¿ po raz
czwarty pe³ni funkcjê prezesa. Adam Stenzel z zami³owaniem bada wiejsk¹
architekturê rezydencjonaln¹ okolic Grudzi¹dza. Efektem tych zaintere-
sowañ s¹ dwie publikacje: �Pa³ace i dwory okolic Grudzi¹dza� i �Pa³ace
i dwory ziemi w¹brzeskiej�. Interesuje siê równie¿ histori¹ Grudzi¹dza,
czego rezultatem jest ciekawa kolekcja pocztówek, druków, stempli,
dyplomów, ksi¹¿ek, medali; ponadto wystaw, prelekcji, wywiadów i arty-
ku³ów prasowych. ¯ywo interesuje siê grudzi¹dzkim sportem, w szcze-
gólno�ci pi³k¹ no¿n¹.

LAUREACI
Honorowe nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich

(114-119) otrzymali:

Na umowach o pracê zatrudnionych jest miêdzy innymi: 46 lekarzy,
248 pielêgniarek, 37 po³o¿nych, 32 techników, 44 pracowników
administracji (administracja rozumiana jako kadry, ksiêgowo�æ
i dyrekcja obejmuje 33 osoby). Ogó³em KSS zatrudnia 565 osób
w ró¿nych wymiarach umowy o pracê. Ponadto ma zawartych
80 umów cywilno-prawnych.

BIEL W CZERNI

Nagrodê £ódzkiego Kuratora O�wiaty otrzyma³a
Barbara Korczak - dyrektor M³odzie¿owego
O�rodka Socjoterapii w Nowej Wsi.

W dniu 8 pa�dziernika 2013 r. w Szkole Podstawowej im. I. Kosmowskiej w Kasze-
wach Dwornych, w ramach programu promuj¹cego zdrowy styl ¿ycia, odby³a siê
impreza pt. �¯yj zdrowo i kolorowo�. Uczniowie przygotowali prezentacje wybra-
nych przez siebie owoców i warzyw. Na scenie pojawi³y siê �liweczki, pomidorki,
papryczka, kalafiorki, kapusta i jab³uszka. Ka¿da prezentacja uwzglêdni³a warto�ci
witaminowe, kaloryczne i zdrowotne warzyw i owoców. Uczniowie klasy V zapre-
zentowali siê w przedstawieniu �Chcesz byæ zdrowy jak ryba, jedz owoce i warzy-
wa�. Witaminowe �stwory i dziwaki�, wykonane z owoców i warzyw, by³y wielk¹
ozdob¹ sto³ów. Przygotowaniem tego �wiêta zajê³y siê: Agnieszka Tañska i Ma³gorzata
Kosmalska. Szko³a bierze udzia³ w projekcje z EFS �Warzywa i owoce w szkole�.
Program ma na celu ukszta³towanie w�ród dzieci trwa³ego nawyku spo¿ywania
owoców i warzyw, poprzez udostêpnianie dzieciom owoców i warzyw oraz specjalne
dzia³ania edukacyjne promuj¹ce zdrow¹ dietê oraz styl ¿ycia.

ŻYJ ZDROWO I KOLOROWOŻYJ ZDROWO I KOLOROWO

Stowarzyszenie Kutnowski Klub Amazonek zorganizowa³o 18 pa�dziernika spo-
tkanie propaguj¹ce profilaktykê raka piersi. Na placu Pi³sudskiego podstawiony by³
mammobus, w którym kobiety w wieku 50-69 lat mog³y wykonaæ bezp³atne badanie
piersi. ��wiêto Ró¿owej Wst¹¿eczki� odbywa³o siê g³ównie w KDK-u. By³ pokaz
samobadania piersi (na fantomie), korzystano z porad pielêgniarek, dokonywano
pomiarów poziomu cukru we krwi i ci�nienia têtniczego. Zaprezentowano mono-
dram �Lewa, wspomnienie prawej�, na podstawie dzienników Krystyny Kofty,
w wykonaniu aktorki z teatru w Toruniu Teresy Stêpieñ-Nowickiej. Kutnowskim
Klubem Amazonek kieruje zarz¹d w sk³adzie: Dorota Pasiñska-Swêdrowska - prze-
wodnicz¹ca, Renata Buczek - zastêpca, El¿bieta Marciniak - sekretarz i Zofia
Wi�niewska - skarbnik. Aktualnie w klubie zrzeszonych jest 31 pañ.             /A.B./

RÓŻOWA WSTĄŻECZKARÓŻOWA WSTĄŻECZKA
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

9 listopada 2013 r. od godz. 9.00 (sobota)
Informacje i zapisy: Centrum Bioterapii i Doradztwa

¯yciowego ELILAH,  tel. 506-536-922 (od 10.00 do 18.00)
www.elilah.ocom.pl, e-mail: elilah@wp.pl

Tomasz Æwiek jest wybitnym pol-
skim bioenergoterapeut¹ i zielarzem,
twórc¹ pierwszego w kraju O�rodka
Terapii Naturalnej w Krynicy Morskiej.
By³ prezesem Ostrowieckiego Stowa-
rzyszenia Radiestezyjnego. W ran-
kingach i plebiscytach na najlepszego
polskiego uzdrowiciela jest od lat
w �cis³ej czo³ówce. W 1998 r. zosta³
laureatem takiego plebiscytu, a w roku
1994 najlepszym polskim uzdrowi-
cielem. W 2005 r. zosta³ uznany przez
miesiêcznik �Uzdrawiacz� jednym
z 15 najlepszych polskich uzdrowicieli
ostatniego 15-lecia. Znalaz³ siê te¿

w Leksykonie Polskich Uzdrowicieli w 2006 i w 2007 r. Jest autorem
trzech ksi¹¿ek oraz cz³onkiem Polskiego Cechu Psychotronicznego.
Posiada certyfikat najwy¿szej jako�ci us³ug w zawodzie bioenergoterapeuty.

WYBITNY UZDROWICIEL

Po przemarszu orkiestra z Klonowca, wykonuj¹c marsze wojskowe, przy-
ci¹ga³a zwiedzaj¹cych stoiska wokó³ kina �Polonez� w Skierniewicach.
Tam wystawiali swoje eksponaty rekonstruktorzy Stowarzyszenia Tradycji
26 Dywizji Piechoty.

Prezes Stowarzyszenia Clonovia - Anna Baranowska

CLONOVIA W SKIERNIEWICACH

�wiêto Kwiatów Owoców i Warzyw w Skierniewicach skupia wielu uczest-
ników kolorowej i wielotematycznej parady ulicami Skierniewic. W tym
roku Orkiestra Dêta Clonovia im. 37 £êczyckiego Pu³ku Piechoty
ponownie uczestniczy³a w paradzie razem z grupami i formacjami mili-
tarnymi oraz Grup¹ Rekonstrukcji Historycznej 26 Dywizji Piechoty ze
Skierniewic. Jej wystêp wywo³a³ oklaski publiczno�ci zgromadzonej
wzd³u¿ trasy przemarszu.

Ostatnio przyznano naszej rodaczce Odznakê Honorow¹ �Zas³u¿ony dla
Kultury Polskiej�, za szczególne osi¹gniêcia w dziedzinie kultury, nadan¹
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego.
Uroczysto�æ mia³a miejsce w Warszawie podczas Zjazdu Delegatów
Stowarzyszenia Autorów Polskich. W siedzibie jego Rady G³ównej byli
ludzie kultury i sztuki z ró¿nych regionów kraju. Panowa³ uroczysty
nastrój, by³y kwiaty i gratulacje. Wzruszona Janina Barbara Soko³owska
powiedzia³a �P¯K�: � Dla mnie, jako twórcy i cz³owieka zwi¹zanego
z kultur¹ od dzieciñstwa, to by³a wa¿na chwila, przede wszystkim du¿a
satysfakcja, ¿e to co robiê w kwestii kultury i literatury ma jaki� sens
i zosta³o docenione�. Do licznych gratulacji dla pani Janiny do³¹cza siê
nasza redakcja. Teraz chyba czas na przyznanie przez w³adze grodu nad
S³udwi¹, tej uznanej ju¿ autorce i dzia³aczce na rzecz kultury, tytu³u
�Honorowego Obywatela ¯ychlina�.            /J.P./

LAUR DLA SOKOŁOWSKIEJ
Janina Barbara Soko³owska posiada w swoim dorobku artystycznym tomy
i szkice poetyckie oraz liczne eseje i zbiór bajek dla dzieci. Wyda³a do tej
pory blisko 30 ksi¹¿ek, m.in. dwujêzyczny tom �Brzeg cofniêty bark¹.
Po¿egnanie�, wydany w I rocznicê �mierci Jana Paw³a II. Urodzi³a siê
w ¯ychlinie, gdzie ukoñczy³a Technikum Elektrotechniczne, a nastêpnie
studia w Górno�l¹skiej Wy¿szej Szkole Pedagogicznej im. Kardyna³a
Augusta Hlonda w Mys³owicach na kierunkach - Pedagogika opiekuñczo-
wychowawcza i Pedagogika pracy socjalnej. Jest absolwentk¹ studiów
podyplomowych w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
w Katowicach na kierunku Mened¿er Kultury. Mieszka w D¹browie Gór-
niczej. Wspó³pracuje z ogólnopolsk¹ pras¹ (tak¿e z �P¯K�), radiem
i telewizj¹. W swojej bogatej ju¿ twórczo�ci z dum¹ podkre�la swoje
bliskie zwi¹zki z ¯ychlinem (ma tutaj rodzinê) i Ziemi¹ Kutnowsk¹.

W ramach Grantów O�wiatowych odby³o siê pierwsze spotkanie uczniów
klasy IIIG. Dzieci pod opiek¹ wychowawcy Marioli Lewandowskiej
odwiedzi³y Muzeum Bitwy nad Bzur¹. Wys³ucha³y ciekawej historii prze-
kazanej przez przewodnika na temat dramatycznych walk, jakie toczy³y
nad Bzur¹ oddzia³y polskie dowodzone przez gen. Tadeusza Kutrzebê
oraz obejrza³y zgromadzone eksponaty. Najbardziej spodoba³a siê im czê�æ
dolnej kaplicy. Obok gablot z broni¹ i fotografiami na �rodku sali umiesz-
czona zosta³a plansza ukazuj¹ca po³o¿enie wojsk polskich i niemieckich.
We wnêce zosta³y wystawione urny z prochami Mniewskich oraz ich portret.
W czasie spaceru po parku dzieci szuka³y pomników przyrody.       /M.L./

GRANT OŚWIATOWY

Jej wernisa¿ odby³ siê 11 pa�dziernika w Galerii Kutnowskiego Domu
Kultury. Wystawa nosi tytu³ �Karnawa³ oko³o Po³udnia� i bêdzie otwarta
do 8 listopada. Autor zwi¹zany jest, nie tylko artystycznie, z Poznaniem
i Wielkopolsk¹. Urodzi³ siê w 1961 roku. W latach 1983-1988 by³
studentem Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Sztuk Plastycznych w Poznaniu,
a w okresie 1989-1990 Ecole des Beaux-Arts w Pary¿u. Obecnie jest
pedagogiem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (poprzednia nazwa
Akademia Sztuk Piêknych). Bra³ i bierze udzia³ w wystawach indywidu-
alnych i zbiorowych w Polsce i Europie, miêdzy innymi: w Zielonej Górze,
Koninie, Gdañsku, Lublinie, Nowym S¹czu, £odzi, Szczecinie, Poznaniu,
Toruniu, Zakopanem, Bydgoszczy, Warszawie oraz w Wiedniu, Pary¿u,
Grazu, Strasbourgu.            /J.P./

WYSTAWA  MARKA HAŁADUDY

W £odzi zakoñczy³ siê III Miêdzynarodowy Festiwal Twórczo�ci M³odych
�Folkowe inspiracje�. Wziêli w nim udzia³ m³odzi, uzdolnieni arty�ci
z ca³ego �wiata. Byli Ukraiñcy, Gruzini, Palestyñczycy, Holendrzy, £otysze,
Bia³orusini, Polacy. W ramach tego Festiwalu odby³ siê konkurs wokalny
�Z³ota £ódka�, w którym bardzo dobrze zaprezentowali siê reprezentanci
kutnowskiego M³odzie¿owego Domu Kultury prowadzeni na co dzieñ
przez instruktorów - Katarzynê Karolak-Rojewsk¹ i jej mê¿a Rados³awa
Rojewskiego. W kategorii zespo³y wokalne do lat 11 trzecie miejsce zajê³a
grupa �Abrakadabra� i wywalczy³a �Br¹zow¹ £ódkê� za wykonanie
piosenki �Piek³a baba chleb�. W kategorii soli�ci 17-25 lat Paulina
Wróblewska otrzyma³a II lokatê i �Srebrn¹ £ódkê� za interpretacjê utworu
�Graj klezmerska kapelo�, a I miejsce i �Z³ot¹ £ódkê�, za piosenkê �G³o-
wisia�, wywalczy³a w kategorii zespo³y wokalne 17-25 lat grupa �Granda�.
Gratulujemy Wszystkim! Koncert galowy z udzia³em laureatów odby³ siê
w Klubie �Wytwórnia�, a nagrody najlepszym wrêcza³a Jolanta Che³miñska,
wojewoda ³ódzki.            /J.P./

ROZŚPIEWANY „EMDEK”

Ciekaw¹ inicjatyw¹ jest �Przebudowa, rozbudowa i remont trzech istnie-
j¹cych budynków dla potrzeb O�rodka Kultury Gminy Kutno wraz z zago-
spodarowaniem terenu w Leszczynku. Powierzchnia terenu 44.745,60 m2,
zabudowy istniej¹cej (3 budynki) 767 m2, projektowany taras 120 m2,
parkingi 680 m2, drógi 1551 m2, chodniki (kostka) 53 m2, placu zabaw
(piasek) 604 m2, powierzchnia boiska (trawa) 888 m2. Zg³oszono go do
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu
�Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego� Norweskiego
Mechanizmu Finansowego europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata
2009-2014. I od decyzji tego resortu zale¿y uratowanie dworku w Lesz-
czynku, poniewa¿ przy ca³kowitym koszcie prawie 5,7 miliona z³otych
(1,4 mln euro), wnioskuje siê o ich pokrycie - prawie 4,8 mln z³ ze �rodków,
jak siê to potocznie okre�la �programu norweskiego�. Póki co, przyjrzyjmy
siê jak wójt gminy Jerzy Bry³a zamierza zrealizowaæ to przedsiêwziêcie.
Tempo by³oby imponuj¹ce, gdy¿ zrealizowano by je w ci¹gu dwóch lat (2014-
2015). Co wiêcej, inwestycja ta w szerszym zakresie jest dobrze przygo-
towana, gdy¿ w latach 2010-2012 uporz¹dkowano park o powierzchni
4,24 hektara. Przeprowadzono konserwacjê ekosystemów (w tym trzech
stawów) i ogrodzono rozleg³y teren. Tak¿e przeprowadzono wstêpny
remont, ¿eby urz¹dziæ w pomieszczeniach O�rodek Kultury Gminy Kutno
(powo³any w 2008 r.). A tak¿e i dlatego, ¿eby zabytkowy dworek i pozo-
sta³e dwa budynki nie uleg³y ca³kowitej... zag³adzie. Dwór jest z XIX wieku
i gdy nie przyst¹pi siê do jego natychmiastowej rewaloryzacji, to zniknie
z wykazu obiektów podleg³ych konserwatorowi zabytków. Natychmia-
stowym naprawom podlegaæ wiêc winien dworek (o powierzchni u¿ytko-
wej 374 m2) oraz budynki oraz budynki zajmowane przez O�rodek (oko³o
330 m2 i 116 m2). Po nim ca³o�æ zespo³u przeznaczona bêdzie na o�rodek
kultury. St¹d te¿, poza robotami rozbiórkowymi, wzmocnieniem konstrukcji
obiektów, wymian¹ dachów i stolarki wewnêtrznej i zewnêtrznej, pracami
instalacyjnymi, robotami przy �cianach i pod³ogach, o�wietleniem parko-
wym i ulicznym przewidujê siê m.in. wykonanie placu gier i zabaw. Teren
dzia³ki, o powierzchni blisko 5 ha, zajmuje w 90% zabytkowy park
z dworem z XIX wieku, bêd¹ce pod ochron¹, konserwatorsk¹. Po II wojnie
�wiatowej powsta³y na terenie dwa dodatkowe budynki. Pierwszy wyko-
rzystywany obecnie jako O�rodek Kultury Gminy Kutno i drugi gospo-
darczy z kot³owni¹ z piecem na wêgiel. W ramach przebudowy przewiduje
siê zmianê funkcji pomieszczeñ przy zachowaniu istniej¹cej bry³y budynku.
Zakres robót obejmuje: roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne zwi¹zane
z wykonaniem nowych stropów, �cian zewnêtrznych, now¹ klatk¹ schodow¹
i wzmocnieniem stropów, wymian¹ stolarki wewnêtrznej i zewnêtrznej,
roboty wykoñczeniowe �cian i pod³óg, pokrycie dachu oraz prace instala-
cyjne (elektryczne, sanitarne, cieplne wraz z �ród³em ciep³a). Co ciekawe,
Urz¹d Gminy Kutno przewiduje wykonanie instalacji wykorzystuj¹cej
ciep³o ziemi dla potrzeb ogrzewania obiektów O�rodka Gminy Kutno na
zasadzie geotermalnej pompy ciep³a funkcjonuj¹cej w obiegu zamkniêtym,
wyposa¿onej w pionowe, otworowe wymienniki ciep³a. �ród³o ciep³a
bêdzie stanowiæ pompa ciep³a o mocy grzewczej ok. 69 kW, czyli pompa
pracuj¹ca w systemie solanka/woda. Solank¹ bêdzie roztwór wodny gli-
kolu propylenowego w stosunku 1:3. Przewiduje siê, ¿e pompa ciep³a
bêdzie pokrywa³a ca³o�æ zapotrzebowania na ciep³o u¿ytkowe. Projekto-
wana instalacja bêdzie w pe³ni zautomatyzowana i nie bêdzie wymaga³a
sta³ej obs³ugi... Czy uda siê ocaliæ kolejny zabytek Ziemi Kutnowskiej?!
Zale¿y to od stanowiska resortu kultury!!!

MODERNIZACJA DWORKU
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MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

Kutnowskie obserwacje Czytelniczy Hyde Park

Szpital kutnowski znalaz³ siê w bardzo niekorzystnej dla siebie sytuacji
finansowej. Powodem powsta³ego zagro¿enia by³y z³e decyzje podejmo-
wane przez zarz¹dzj¹cych szpitalem.
Dzi�, wystêpuj¹c w tak szanowanym gronie, w�ród osób, które swoj¹
obecno�ci¹ na dzisiejszym spotkaniu dowodz¹, ¿e los naszego szpitala
jest im bliski, proszê o zastanowienie siê nad mo¿liwo�ci¹ ratowania
placówki.
Obecny prezes pragnie podejmowaæ dzia³ania naprawcze. Ka¿dy z poprzed-
ników obiecywa³, ¿e do³o¿y wszelkich si³, ¿eby szpital móg³ prawid³owo
funkcjonowaæ i spe³niaæ zasadnicz¹ rolê � zapewnienia opieki zdrowotnej
dla spo³eczeñstwa powiatu kutnowskiego.
Niestety, z przykro�ci¹ stwierdzamy, ¿e redukcja etatów, jako g³ówny klucz
do naprawy zaistnia³ego stanu nie jest najlepszym rozwi¹zaniem. St¹d
poszukiwanie mo¿liwo�ci naprawy nie kosztem zatrudnienia, w tym
pielêgniarek i po³o¿nych w naszym szpitalu.
Okrojona ju¿ obsada pielêgniarska i po³o¿nicza nie s³u¿y do poprawy
jako�ci �wiadczonych us³ug. Wprowadzona nerwowa atmosfera w�ród
personelu, ci¹g³e zastraszanie zwolnieniami nie prowadzi do dalszego
rozwoju.
Plan naprawczy, rozumiany jako obrana strategia dla rozwoju spó³ki,
owiany tajemnic¹, gdzie nie posiadamy szczegó³ów nie prowadzi do dia-
logu. Taki plan powinien byæ jasno sprecyzowany i dostatecznie przedys-
kutowany z za³og¹, aby mieæ szanse powodzenia w realizacji.
Pan prezes na jednym z ogólnych spotkañ z za³og¹ powiedzia³ nam, ¿e
nie czuje siê zwi¹zany z naszym �rodowiskiem oraz ¿e nie zna kutnow-
skiego �rodowiska, co jest wielkim b³êdem. Znajomo�æ otoczenia
zewnêtrznego daje mo¿liwo�æ oceny wp³ywu tego otoczenia oraz potrze-
by jego analizy, w tym analizy konkurentów na rynku �wiadczonych us³ug
leczniczych.
Analiza otoczenia wewnetrznego, to na czym  zarz¹d spó³ki skupi³ siê
najbardziej nie posiada  strategi kierunkowych, jakimi s¹: Misja � jako
stwierdzenie odrêbno�ci, Wizja � czyli nadzieja wi¹zana z przysza³o�ci¹
oraz Warto�ci � jako cel strategiczny.
W zestawieniach ksiêgowych umyka pacjent, opieka nad nim, sposób
leczenia. My�lenie o obni¿aniu kosztów na podstawowej opiece nad cho-
rym mo¿e stanowic plan krótkookresowy, przy czym nikt do tej pory nie
zada³ sobie trudu przeprowadzenia analizy wprowadzonych oszczêdno�ci,
zmian¹ wykonawcy lub us³ugodawcy zewnêtrznego. Nie s¹ przedstawiane
takie informacje. Zarówno mieszkañcy powiatu kutnowskiego, jak i pracow-
nicy szpitala, w tym pielegniarki, po³o¿ne i lekarze powinni znaæ takie
wyliczenia. Powinno odbywaæ siê to w sposób otwarty, poniewa¿ chorzy
ludzie musz¹ mieæ zaufanie do placówki, a personel pracujacy bezpo-
�rednio przy pacjencie znaæ dok³adnie, do czego wprowadzane oszczêd-
no�ci prowadz¹ i na ile pomog¹ w lepszej realizacji zadañ postawionych
przed placówk¹. To pielêgniarki, po³o¿ne i lekarze s¹ bezpo�rednimi us³u-
godawcami w zakresie leczenia i opieki nad chorym oraz realizacji kon-
traktów z NFZ.
Dzi� stoimy ponownie nad dylematem kolejnych zwolnieñ, w tym pielê-
gniarek i po³o¿nych. Podobna sytuacja mia³a miejsce przed przekszta³ce-
niem w spó³kê, ponad dwa i pó³ roku temu. Nasz zwi¹zek udowodni³, ¿e
bez opieki pielêgniarskiej lub po³o¿niczej szpital nie mo¿e funkcjonowaæ.
Nie mo¿e staæ siê szpitalem samoobs³ugowym.
Dzi� znów nie wiemy, co stanowiæ bêdzie warto�æ dodan¹ dla szpitala
(samo bilansowanie siê szpitala nie mo¿e stanowiæ g³ównego celu strategii),
a bez znajomo�ci strategii  nie mo¿na inicjowaæ planowania dzia³añ.
Patologia prywatyzacji publicznej ochrony zdrowia koncentruje siê na
wy�cigu z czasem. Szpital powinien stanowiæ najbardziej odpowiedzialn¹
rolê w �wiadczeniu us³ug leczniczych, a pacjent powinien czuæ siê bez-
pieczny. Dlatego te¿, strona pracownicza, zwi¹zkowa, utworzy³a mo¿li-
wo�æ wspólnego dialogu, gdzie wszystkie wnioski dotycz¹ce oczekiwañ
zarówno ze strony otoczenia zewnêtrznego wobec szpitala, jak i szpitala
wobec otoczenia,  bêd¹ zapisane i podsumowane na zakoñczenie Bia³ego
Forum. Zachêcam zatem do dyskusji i sk³adania wniosków w dalszej
czê�ci Forum.
Przewodnicz¹ca Zak³adowej Organizacji Zwi¹zkowej Ogólnopolskiego

Zwi¹zku Pielêgniarek i Po³o¿nych w Kutnie - Anna Baranowska

STRATEGIA DLA SZPITALATen mo¿e nie wiedzieæ, ¿e od 20 lat przyznaje siê doroczne nagrody
�Kutnowski Hit�. Nieprzerwanie od 15 lat czynimy to pod patronatem
�Powiatowego ¯ycia Kutna�. Ju¿ w tym roku zg³oszono nam nastêpuj¹ce
przedsiêwziêcia spo³eczno-ekonomiczne, które zdaniem Czytelników s¹
godne rozwa¿enia przez Kapitu³ê Nagrody:
1. III Miêdzynarodowa Biesiada Cygañska,
2. Fireprof - Festiwal Ognia,
3. �wiêto Hamburgera,
4. Dni Pola,
5. Z³oty �rodek Poezji,
6. Zespó³ �piewaczy Strzelce - za Odznakê Honorow¹ Zas³u¿ony dla
Kultury Polskiej,
7. Odyseja Historyczna,
8. Zespó³ Granda - laureat I miejsca na Miêdzynarodowym Festiwalu
Piosenki i Tañca �Magia Italiana� w Rimini (W³ochy),
9. Festiwal �Na ludowo w mie�cie ró¿�,
10. �wiêto Ró¿y,
11. Z³oty Medal MTP dla KZD �Exdrob� S.A.,
12. Dwa Z³ote Medale dla wyrobów �Pini� Polonia,
13. Dwa Z³ote Medale dla wyrobów �Pini Hamburger�,
14. Dla Muzeum im. Dunin-Borkowskiego w Kro�niewicach za przyznanie
Medali Kolekcjonerów Polskich w 30 rocznicê powstania tej placówki,
15. Za budowê nowej fabryki w Kutnie przez Agrotechnikê,
16. Nowa najnowocze�niejsza instalacja produkcyjna w zak³adzie
�Fresenius Kabi�.
Sami jeste�my zaskoczeni liczb¹ zg³oszeñ. Wszak nikt nam nie wmówi,
¿e przynajmniej w Kutnowskiem nie odczuwamy skutków kryzysu (który
niestety znowu siê rozpocz¹³, a i trwaæ bêdzie do...). Brakuje w sumie
wiêkszej liczby inwestycji produkcyjnych, które tworz¹ miejsca pracy.
Mo¿e jednak ich przybyæ do koñca roku!?            Andrzej Stelmaszewski

�Wyborcza� poda³a trochê danych o Kasie Rolniczego Ubezpieczenia
Spo³ecznego (KRUS), czyli o ubezpieczeniach rolniczych. Cytujê: (...)
Rolnicy nie odk³adaj¹ sk³adek na konta emerytalne, tak jak osoby miesz-
kaj¹ce w mie�cie, nie maj¹ wiêc kapita³u. Emeryturê wyp³aca im bud¿et
pañstwa. Dop³aty z pañstwowej kasy do rolniczych �wiadczeñ przekro-
czy³y w ostatnich 20 latach æwieræ biliona z³otych. Szacuje siê, ¿e w tym
roku z tytu³u rolniczych sk³adek do Kasy wp³ynie jedynie 1,6 mld z³otych.
Brakuj¹c¹ sumê (90%) pokryje bud¿et. (...) Masz Babo placek!
Za rolników objêtych ubezpieczeniem zdrowotnym, którzy prowadz¹ dzia-
³alno�æ rolnicz¹ na gruntach rolnych powy¿ej 6 ha przeliczeniowych (czyli
zdecydowana wiêkszo�æ rolników) oraz domowników, sk³adki na ubez-
pieczenie zdrowotne finansuje bud¿et pañstwa (...) Wed³ug danych Mini-
sterstwa Rolnictwa pod koniec 2012 roku 532 tys. rolników op³aca³o sk³adki
samodzielnie, a za 870 tysiêcy rolników op³aca³ bud¿et pañstwa. Sk³adki
p³acone przez rolników to 110 mln z³otych a przez KRUS oko³o 22 mln
z³otych. Masz babo placek!
(...) Najtrafniej potencjaln¹ reformê KRUS okre�li³ kilka tygodni temu
Jerzy Buzek, europose³ PO: �Do likwidacji KRUS potrzebna jest zgoda
koalicjantów. Skoro takiej nie ma - nie bêdzie likwidacji�. I doda³, ¿e jak
wiadomo, PSL nie zgadza siê z dzia³aniem na rzecz wiêkszego urealnienia
KRUS�. Masz babo placek! Prawdopodobnie padnie rekord w eksporcie
¿ywno�ci! Po pierwszym pó³roczu wys³ano takich towarów za 9,3 mld
euro, a do koñca roku mo¿e wynie�æ dwukrotnie wiêcej (przy ni¿szych
cenach). G³ównie dziêki wzrostowi eksportu m.in. wieprzowiny, wo³owiny,
serów przetworów drobiarskich alkoholi i warzyw, wyrobów cukierni-
czych i produktów oleistych. W I po³owie 2012 przodowa³y w tej staty-
styce kraje UE (77%). Przede wszystkim to Niemcy, Wielka Brytania
i Rosja. Masz babo placek!
Ludzie jeszcze nie dostrzegaj¹, ale w tym roku rekordowe s¹ ceny ziem-
niaków. Na targowiskach - ponad sto procent wy¿sze ni¿ w ubieg³ym roku.
D³uga zima i zmniejszony area³ upraw sprawi³y, ¿e zbiory mog¹ byæ mniejsze
nawet o 30 procent!!! Jest i bêdzie mniej kalafiorów, dro¿sza jest cebula.
Za to tañsze zbo¿e, a tak¿e pasze dla zwierz¹t. Na podobnym poziomie
utrzyma siê cena drobiu i wieprzowiny. Masz babo placek!
Bez fanfar, w ogóle bez zainteresowania rozpocz¹³ siê nowy sezon cu-
krowniczy. Ju¿ tylko w jednej cukrowni z naszego terenu - w Dobrzelinie
- i w dodatku jednej z kilku Krajowego Cukru. Masz babo placek!

Exodus
2,13 mln Polaków przebywa³o za granic¹ w koñcu 2012 roku - ustali³a �Rz�.
To o 70 tysiêcy wiêcej ni¿ w 2011r. i 130 tys. wiêcej ni¿ w 2010 r.
Zbli¿amy siê do rekordowej liczby emigrantów zanotowanej w 2007 r. Wtedy
by³o ich 2,27 mln. Po�ród nich jest a¿ 1,6 mln tak zwanych rezydentów, którzy
przebywaj¹ za granic¹ ponad rok.
Z 2 mln Polaków, którzy przebywaj¹ za granic¹, ponad 1,4 mln ma 39 lat lub
mniej, w tym jest 226 tysiêcy dzieci do 15. roku ¿ycia. GUS wyliczy³, ¿e naj-
liczniejsz¹ grup¹ emigrantów s¹ osoby w wieku 25-34 lata. Jest ich 726 tys.
�Wielki exodus trwa�, Rzeczpospolita nr 234 (9658) z 7 pa�dziernika 2013,  s. 1

Sex
Portal Wynagrodzenia - rynek p³atnych us³ug seksualnych w Polsce. Szacuje
siê, ¿e z prostytucji ¿yje w Polsce ponad 200 tys. osób. �Tanie pranie s. 10

Z innych szpalt...

Kto to mówi!
Stanis³aw ¯elichowski o Januszu Piechociñskim: Polityk musi nie tylko
umieæ mówiæ, ale i s³uchaæ. Prezes do tej pory s³uchaæ nie potrafi. Ludzie
musz¹ wys³uchiwaæ monologu prezesa.
Stanis³aw ¯elichowski o Waldemarze Pawlaku: Jak co� sobie ubzdura, to
nikt nie jest w stanie go odwie�æ. Jak postanowi sobie zrobiæ krzywdê, to
na pewno zrobi.

G³upota rodzi g³upotê
Prof. Zbigniew Szawarski o pracach naukowych: Ich poziom dramatycz-
nie spada. Produkujemy magistrów, doktorów hurtowo, byle podnie�æ sta-
tystyki. G³upota rodzi g³upotê. �Aby jêzyk giêtki...�, s. 63. Przegl¹d Nr
41 (719) z 7-13 pa�dziernika 2013 r.

Edukacja
Tylko 3% szkó³ wy¿szych i instytutów badawczych zas³uguje na najwy¿sz¹
ocenê, a a¿ 60% na ocenê dostateczn¹ lub negatywn¹, twierdzi Komitet
Ewaluacji Jednostek Naukowych. Przegl¹d Nr 43 (721) z 2-27.10.2013r.,
�Gie³da� s.7

Najwiêkszy w pó³nocnej czê�ci województwa ³ódzkiego szpital zlokalizo-
wany jest w Kutnie przy Ko�ciuszki. W tym miejscu Szpital dzia³a ju¿ od
1982 roku. Zawsze by³ wa¿nym punktem na mapie medycznej Kutna i rejonu.
Powsta³ z du¿ym nak³adem si³ i zaanga¿owania obywatelskiego. Obecnie
jest miejscem pracy dla blisko 600 osób. Rocznie przyjmuje do swoich
oddzia³ów ponad 15.000 osób, za� w poradniach udzielanych jest oko³o
60.000 porad.
Du¿a czê�æ mieszkañców miasta i rejonu po raz pierwszy ujrza³a �wiat
z okien naszego szpitala. W minionej epoce szpital by³ jedyn¹ placówka
ochrony zdrowia, zatrudnia³ ponad 1.500 osób. Udziela³ kompleksowych
�wiadczeñ maj¹c w swoich strukturach nie tylko czê�æ ³ó¿kow¹, ale i sys-
temy podstawowej opieki zdrowotnej oraz szerok¹ ofertê poradni specja-
listycznych. Szpital prowadzi³ równie¿ podstacjê pogotowia ratunkowego,
za� w planach rozwojowych szpitala by³ osobny pawilon leczenia chorób
zaka�nych i leczenia osób dotkniêtych chorobami psychicznymi. Do dys-
pozycji pacjentów by³a biblioteka z bogatym ksiêgozbiorem. Mo¿na �mia³o
stwierdziæ, ¿e wówczas funkcjonowa³  kompleksowy obiekt s³u¿by zdrowia,
zapewniaj¹cy dobry, wysoki poziom �wiadczenia us³ug w oparciu o nowo-
czesn¹, jak na tamte warunki, bazê. Nie by³o problemu z finansami, które
zabezpiecza³ bud¿et pañstwa, ale nie by³o równie¿ zasad zdrowego
rachunku ekonomicznego i rachunku kosztów. Czas ju¿ nie ten, nie ta
polityka zdrowotna, nie te potrzeby, nie to otoczenie, nie ten sam pacjent,
który czasami bywa ju¿ okre�lany klientem, nie ta mentalno�æ, nie to
do�wiadczenie. Szpital pozosta³ niestety w swojej bryle ten sam, tylko kiep-
skie wra¿enie sprawiaj¹ szare mury na zewn¹trz i czêsto wyblak³e �ciany
wewn¹trz, posadzki b³yszcz¹ jakby trochê mniej, czasami odchodz¹ p³ytki,
a windy cokolwiek wolniej je¿d¿¹. Spo�ród zatrudnionych wiele osób zwi¹-
zanych jest z szpitalem od lat. Dla niektórych to pierwsze i jedyne miejsce
pracy, a¿ do przej�cia na emeryturê. Mimo wielkich k³opotów i nabrzmia-
³ych problemów nasz szpital  zmienia siê i próbuje utrzymaæ pozycjê wa¿-
nego o�rodka zdrowia.  Dynamiczne i zasadnicze zmiany obejmuj¹ce ca³y
system ochrony zdrowia, zmiany p³atnika z pañstwa na system ubezpie-
czeñ w Kasach Chorych, po obecny Narodowy Fundusz Zdrowia kupuj¹cy
us³ugi medyczne maj¹cy swoje plany finansowe i widz¹cy zdrowie pa-
cjenta i ochronê zdrowia przez pryzmat nie tylko misji, ale i twardych
praw ekonomii, spowodowa³y konieczno�æ wprowadzenia w szpitalu wielu
powa¿nych zmian. Jedne by³y dobre, inne trochê mniej, a inne kompletnie
bez sensu, ale siê wydarzy³y. Po wielu latach funkcjonowania Narodowego
Funduszu Zdrowia go³ym okiem widaæ jak fatalny wp³yw na system zdrowia
mia³y czêste zmiany, majstrowanie w systemie, k³opoty bud¿etu pañstwa,
mniejsze wp³ywy ze sk³adki zdrowotnej. To wszystko mia³o oczywisty wp³yw
na dzia³alno�æ kutnowskiego szpitala. Uwarunkowania zewnêtrzne nie
zwalniaj¹ oczywi�cie szpitala od wykonania gigantycznej pracy i wpro-
wadzenia potrzebnej restrukturyzacji.
Dzi� szpital by dzia³aæ potrzebuje zmian g³êbokich, ale przemy�lanych.
Absolutn¹ konieczno�ci¹ jest naprawa niewydolnej struktury organiza-
cyjnej, likwidacja przerostów zatrudnienia, likwidacja beztroski finansowej,
równie¿ w zakresie niektórych kontraktów lekarskich, stosowanie wiary-
godnego rachunku kosztów. Szpital dzia³aj¹c w �rodowisku konkurencyjnym
musi uwzglêdniaæ w swojej strategii o wiele wiêcej dynamicznych czynników
ni¿ mia³o to miejsce do tej pory, musi siêgaæ do nowoczesnych rozwi¹zañ
zarz¹dczych, administracyjnych, a przede wszystkim leczniczych. Do tego
potrzeba wspó³pracy ca³ej za³ogi szpitala, wszystkich si³ politycznych,
administracyjnych i zaanga¿owanych mieszkañców powiatu. Bez tego zry-
wu szpital nie poradzi sobie ³atwo z konkurencj¹, z prawami bezlitosnej
ekonomii, z dzia³aniami g³ównego p³atnika, czyli NFZ-u.
Obecnie Kutnowski Szpital Samorz¹dowy Sp. z o.o. koñczy trzeci rok funk-
cjonowania w formie spó³ki prawa handlowego. Zmiana przeprowadzona
w grudniu 2010 roku mia³a zapewniæ stabilizacjê finansow¹ i organiza-
cyjn¹ oraz rozwój nowych kierunków dzia³alno�ci medycznej.
Niestety, w �lad za przekszta³ceniem w spó³kê prawa handlowego nie prze-
prowadzono koniecznych zmian w organizacji, nie przeprowadzono
niezbêdnej restrukturyzacji zatrudnienia, ani nie przygotowano realnego
programu medycznego dzia³alno�ci.
Wyzwania stoj¹ce przed podmiotami leczniczymi, szczególnie w dobie
monopolu p³atnika, nie toleruj¹ bezczynno�ci. Trudne czasy wymagaj¹
po�wiêcenia nie tylko ze strony Zarz¹du spó³ki, ale równie¿ zaanga¿owania
wszystkich pracowników szpitala. Tylko wspólny wysi³ek, zwracanie uwagi
na racjonalne gospodarowanie �rodkami, poszukiwanie zmian i rozwi¹zañ
skierowanych na rozwój mog¹ spowodowaæ, ¿e ka¿dy z pracowników szpi-
tala bêdzie móg³ spokojnie my�leæ o przysz³o�ci swojej i swojego miejsca
pracy.
Jest du¿a nadzieja, ¿e wiêkszo�æ pracowników rozumie te wyzwania i zechce
przyst¹piæ do realizacji wspólnych celów. Nie mo¿e byæ tolerancji dla
marnotrawstwa zasobów, nieefektywnych dzia³añ, utrzymywania niepro-
duktywnych elementów organizacji. My�l¹c o rozwoju nowych zakresów
�wiadczeñ w przysz³o�ci nale¿y rozpocz¹æ ju¿ dzi� dzia³ania skierowane
na racjonalizacjê funkcjonowania szpitala. Nie mo¿na udawaæ, i¿ staæ
szpital na utrzymywanie komórek organizacyjnych wykorzystuj¹cych swój
potencja³ sprzêtowy i kadrowy zaledwie w po³owie. Nie mo¿na dopu�ciæ,
aby interes w¹skiej grupy pracowników przewa¿y³ nad interesem ca³o�ci
i zagrozi³ mo¿liwo�ci realizacji obecnego, a w przysz³o�ci znacznie szer-
szego zakresu �wiadczeñ.
To twarde s³owa, ale prawda jest twarda i tylko prawda o naszym szpitalu
mo¿e mu pomóc. Czas liczenia na cud lub zaklinania rzeczywisto�ci skoñczy³
siê bezpowrotnie. Nie bêdzie bogatego wujka z workiem pe³nym pieniêdzy.
Je�li nie uzmys³owimy sobie tego faktu, szpital bêdziemy wspominaæ na
rodzinnych uroczysto�ciach jako wa¿ny, ale zamkniêty rozdzia³ naszej
przesz³o�ci. Szpital za� nie po to powstawa³ i trwa³ przez tyle lat, by teraz
nie mo¿na by³o uczyniæ z niego jednego z lepszych szpitali powiatowych
w województwie, a z czasem i w Polsce. Staæ nas na to i mo¿emy tego
dokonaæ, je�li konsekwentnie bêdziemy realizowaæ przyjêty program. Wtedy
powiemy, ¿e to co nas mia³o os³abiæ to nas wzmocni³o, a szpital bêdzie
tym miejscem, do którego ka¿dy z potrzebuj¹cych bêdzie przychodzi³ po
dobrze wykonane us³ugi medyczne, które dzi� kojarz¹ siê nam z wizytami
w nowoczesnych klinikach zlokalizowanych w miastach wojewódzkich.

Radny Krzysztof Wac³aw Dêbski

NASZ  SZPITAL

WIEŚCI GMINNE
Niefortunna likwidacja
Likwidacja Spó³ki Wodnej w Dobrze-
linie budzi powa¿ne w¹tpliwo�ci
i sta³o siê to obiektem zainteresowania
Prokuratury Rejonowej w Kutnie.
Do�æ stwierdziæ, ¿e w konsekwencji
udzia³owcy spó³ki - rolnicy, maj¹
oddaæ fiskusowi 160 tysiêcy z³otych.

Rzymski ogród
Z dotacji 7 tysiêcy z³otych Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony
�rodowiska i Gospodarki Wodnej,
w Gimnazjum im. Jana Paw³a II
w Bedlnie zorganizowano rzymski
ogród. Ponad 100 gatunków ro�lin
i krzewów, altanka, ³aweczki, fon-
tanna oraz zegar s³oneczny po-
mieszczono na zielonym placyku.
Jego pomys³odawc¹ jest Ewa
Kowalska.

Tylko wiatr mi wtóruje
kiedy bezg³o�n¹ pie�ñ �piewam.
Pewno�ci nie mam, a tylko czujê,
¿e tak¿e �piewaj¹ drzewa.

S³once przed zmierzchem
niebo barwami pora¿a,
maluje feski rozpierzch³e,
jak kicze lichego malarza.

Potem przychodzi to najpiêkniejsze
cisza, która listkiem nie porusza.
Uczucia budz¹ siê najcieplejsze,
a z cia³a uwalnia siê dusza.

Wêdruje po orbicie gasn¹cego
s³oñca,

po �wiecie spokojnym, szczê�liwym.
I cieszyæ siê mo¿na bez koñca.
¯eby tego do�wiadczyæ trzeba

byæ my�liwym.
Kazimierz Ci¹¿ela

Być myśliwym
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¯YCIE MIEJSKIE

(ci¹g dalszy ze strony 2)
Mieszkalnictwo
Liczba mieszkañ przypadaj¹cych na 1.000 osób
w Kutnie (403) jest wy¿sza od �redniej dla kraju
(356), a w grupie porównawczej miast plasuje Kutno na drugiej
pozycji. Spadek ilo�ci mieszkañ w budownictwie indywidualnym
w gminie miejskiej Kutno idzie w parze ze wzrostem ilo�ci tego
typu budownictwa mieszkaniowego w gminie wiejskiej. Wed³ug
stanu na 2010 rok poziom wyposa¿enia mieszkañ w poszczególne
instalacje by³ wy¿szy do �redniej w Polsce i zamyka³ siê w prze-
dziale od 87,3% (centralne ogrzewanie) do 97,0% (wodoci¹g).
Wyj¹tkiem jest dostêp do gazu sieciowego - zaledwie 7,0%
kutnowskich mieszkañ jest wyposa¿onych w tê instalacjê, przy
�redniej krajowej 56,4%. W latach 2007-2012 wybudowano 753
lokale mieszkalne, w tym 280 w formule budownictwa spo³ecz-
nego oraz 242 w ramach budownictwa indywidualnego.
Transport i komunikacja
W granicach administracyjnych Kutna przebiega ³¹cznie 149,37 km
dróg, z których 11,39 km to drogi krajowe, 1,25 km - drogi woje-
wódzkie, a 136,12 km to drogi gminne. Mieszkañcy powiatu kut-
nowskiego wyró¿niaj¹ siê wysokim wska�nikiem motoryzacji
wyra¿onym posiadaniem samochodu osobowego na 1.000 (530,4).
Wska�nik okre�laj¹cy ilo�æ motocykli przypadaj¹cych na 1.000
mieszkañców - 54,4 jest dla powiatu kutnowskiego wy¿szy
zarówno od �redniej krajowej (28,7) jak i wojewódzkiej (30,2).
Na terenie miasta mieszkañcy mog¹ korzystaæ z 15 km �cie¿ek
rowerowych (co stanowi 11,2% wszystkich ulic miejskich).
W ca³ym powiecie do dyspozycji rowerzystów jest 17,4 km �cie¿ek
rowerowych.
Dochody miasta
Dochodami jednostek samorz¹du terytorialnego s¹ dochody w³asne,
subwencja ogólna i dotacje celowe z bud¿etu pañstwa. �ród³ami
dochodów w³asnych gminy s¹ w szczególno�ci wp³ywy z podatków
(od nieruchomo�ci, rolnego, le�nego, od �rodków transportowych,
dochodowego od osób fizycznych op³acanego w formie karty
podatkowej, od spadków i darowizn, od czynno�ci cywilnopraw-
nych), wp³ywy z op³at (skarbowej, targowej), dochody z maj¹tku
oraz udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa.
Stopieñ samodzielno�ci dochodowej miasta odzwierciedla struktura
jego dochodów analizowana poprzez udzia³ dochodów w³asnych
w kwocie dochodów ogó³em. Udzia³ taki traktuje siê jako wska�-
nik okre�laj¹cy zamo¿no�æ samorz¹dów lokalnych, wyniós³ dla
Kutna 65%, przy �redniej dla powiatu kutnowskiego 53%, woje-
wództwa ³ódzkiego 56% i Polski 53%.

Miasto Kutno posiada wysoki wska�nik udzia³u
dochodów w³asnych w dochodach ogó³em.
Wynosi on 65% przy �redniej krajowej 53%.
W latach 2007-2012 wp³ywy z tytu³u podatku od nieruchomo�ci
wzros³y o 70,83%, podczas gdy stawki podatkowe, w tym samym
czasie, wzros³y o 17%. W latach 2007-2012 wp³ywy z tytu³u udzia³u
w PIT wzros³y o 14,2%, natomiast wp³ywy z tytu³u udzia³u
w CIT pozosta³y na zbli¿onym poziomie. W latach 2007-2012
kutnowski samorz¹d pozyska³ ponad 64 mln z³ �rodków pocho-
dz¹cych z zewnêtrznych �róde³ finansowania. W analizowanym
okresie do bud¿etu miasta wp³ynê³y ok. 42 miliony z³ z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej. W ramach dodatkowych �rod-
ków jakie otrzyma³ Urz¹d Miasta w Kutnie zrealizowano miêdzy
innymi: termomodernizacjê SP nr 9.
Sport i rekreacja
W latach 2007-2012 samorz¹d miasta przeprowadzi³ inwestycje
w infrastrukturê sportow¹ warte oko³o 50 mln z³. Najwiêksz¹
inwestycj¹, realizowan¹ w okresie 2007-2012 by³a budowa Aqu-
aparku Kutno, która poch³onê³a 34,2 mln z³. Po 16 miesi¹cach
funkcjonowania, 24 wrze�nia 2013 roku, Aquapark Kutno obs³u¿y³
300-tysiêcznego go�cia.
Turystyka
Kutno nie jest miastem skoncentrowanym na turystyce w jej
tradycyjnym rozumieniu. �wiadcz¹ o tym choæby wska�niki
dotycz¹ce ilo�ci miejsc hotelowych na 1.000 mieszkañców - w Kutnie
jest ich tylko 5,7. Dla porównania, w województwie ³ódzkim
wska�nik ten wynosi 9,19, natomiast w kraju 17,5. W latach 2007-
2012 mo¿na zaobserwowaæ wzrost liczby turystów korzystaj¹cych
z zaplecza noclegowego Kutna. W 2012 r., w porównaniu do 2007 r.,
liczba turystów wzros³a o 82,3%, natomiast ilo�æ udzielonych

noclegów o 94,7%. Statystycznie, �redni pobyt turysty zatrzymu-
j¹cego siê w Kutnie w 2012 r. wyniós³ 1,89 doby (przy czym tury-
sty zagranicznego 2,54), co �wiadczy o biznesowym charakterze
odwiedzin. Kutno zdecydowanie dystansuje inne miasta równie¿
pod wzglêdem odwiedzin przez turystów zagranicznych. W 2012
by³o ich 2.343, podczas gdy w innych miastach odwiedzaj¹cych
by³o od 208 w Sieradzu do 1.430 w Radomsku. Ilo�æ noclegów
udzielonych turystom zagranicznym oscylowa³a w granicach od
347 w Sieradzu do 5.953 w Kutnie.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kutno posiada trzy miejskie instytucje kultury: KDK, Bibliotekê
i Muzeum Regionalne. W ostatnich latach samorz¹d miejski prowa-
dzi³ du¿e zadania inwestycyjne w Kutnowskim Domu Kultury oraz
w jego filii - Centrum Teatru, Muzyki i Tañca. W latach 2007-2012
�rodki przekazywane kutnowskim instytucjom kultury systema-
tycznie wzrasta³y. Zmiany znacznie przekracza³y poziom wska�-
ników �redniorocznych inflacji. Liczba pracowników instytucji
kultury wzros³a z 72 do 82 osób. Spo�ród miast województwa
³ódzkiego Kutno nale¿y do liderów w zakresie �rodków przezna-
czanych na kulturê. W latach 2007-2012 wydatki na kulturê
w miastach województwa ³ódzkiego, najszybciej wzrasta³y w Kutnie.
Ogó³em w 2012 roku wynios³y 206% stanu z 2007 r. Samorz¹d
miasta Kutna przekazuje najwiêksze dotacje dla domu kultury,
biblioteki i muzeum spo�ród miast grupy porównawczej.
�rodowisko
W Kutnie  90,8% mieszkañców korzysta z sieci kanalizacyjnej (w innych
miastach skala jest nastêpuj¹ca: od 79% w Radomsku do 91,0%
w Zduñskiej Woli), 94,8% mieszkañców Kutna korzysta z sieci
wodoci¹gowej (podczas, gdy w innych miastach z tzw. grupy
porównawczej kszta³tuje siê to na poziomie od 91,8% w Dêbicy
do 96,3% w Zduñskiej Woli i Radomsku). Z oczyszczalni �cieków
korzysta najwiêkszy odsetek mieszkañców Kutna (99,9%), naj-
ni¿szy wska�nik w tym zakresie dotyczy mieszkañców Skar¿yska-
Kamiennej (83,7%).
W sumie maj¹ racjê cz³onkowie zespo³u redakcyjnego, ¿e uda³o
siê im zebraæ taki zakres informacji o Kutnie, którego dotychczas
nie zgromadzono w ¿adnym dokumencie o charakterze strategicz-
nym. Stanowi¹ one dobry materia³ do dalszych prac nad �Strategi¹
Kutna na lata 2014-2020.
Co oczywiste, s¹ wystarczaj¹ce do prowadzenia kolejnych badañ,
propozycji czy sugestii. Wzbogacone jednak o pewne materia³y
stanowi³yby równie¿ szerszy almanach wiedzy o Kutnie. Moim

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA
KUTNA NA LATA 2014−2020

zdaniem przyda³oby siê uzupe³niæ �Raport otwarcia� o  dane m.in.
o modernizacji dworca kolejowego na ME 2012, o liczbie zatrud-
nionych w najwiêkszych pod tym wzglêdem firmach i w ogóle
o przeobra¿eniach strukturalnych w kutnowskiej PKP (najwiêkszy
spadek zatrudnienia). Zawrzeæ mo¿na równie¿ informacje o kut-
nowskich bankach i parabankach, z których - Bank Spó³dzielczy
�Wspólna Praca� jest - jak przed wojn¹, jedynym samodzielnym
bankiem. Tak¿e o kutnowskich centrach handlowych.
Zachêcamy do zapoznania siê z ca³o�ci¹ opracowania �Raportu
otwarcia� do strategii rozwoju miasta Kutna w latach 2014-2020
na stronie internetowej.

Termomodernizacja kutnowskich obiektów: Szko³y Podstawowej
nr 1 i Szko³y Podstawowej nr 9, zwiêkszono dostêpno�æ komuni-
kacyjn¹ zachodniej dzielnicy przemys³owej Kutna (poprzez
po³¹czenie ul. Wygoda z ul. Mickiewicza) i rozbudowano base-
ballowy kompleks turystyczno-rekreacyjno-sportowy w Kutnie
poprzez budowê Aquaparku; poprawiono stan infrastruktury kul-
tury oraz polepszono dostêpno�æ do oferowanych us³ug poprzez
modernizacjê Kutnowskiego Domu Kultury; poprawiono stan
infrastruktury spo³ecznej Miasta Kutna poprzez utworzenie kom-
pleksu terapeutyczno-integracyjnego �Wspólny Dom�; rozwiniêto
infrastrukturê kultury poprzez utworzenie Centrum Teatru, Muzyki
i Tañca w Kutnie; termomodernizacjê kutnowskich obiektów
u¿yteczno�ci publicznej - Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Gim-
nazjum Nr 3; termomodernizacjê SP nr 6; poprawiono na koniec
dostêpno�æ komunikacyjn¹ terenów inwestycyjnych podstrefy
Kutno £SSE (poprzez po³¹czenie drogi krajowej nr 92 z drog¹
wojewódzk¹ nr 702) i poprawiono stan substancji architektonicznej
miasta Kutna poprzez rewitalizacjê zabytkowego Dworku Modrze-
wiowego.
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30 wrze�nia 2013 roku saperzy z Patrolu Rozminowania nr 14 z Inowro-
c³awia spotkali siê z uczniami Szko³y Podstawowej nr 4 im. Miko³aja
Kopernika w Kutnie. Spotkanie mia³o na celu przybli¿enie dzieciom zasad
zachowania w przypadku znalezienia niewypa³ów, amunicji oraz broni.
Saperzy o u�wiadomili uczniom, ¿e niebezpiecznego znaleziska nie wolno
dotykaæ ani przesuwaæ. Nale¿y natomiast zaznaczyæ podejrzane miejsce
i natychmiast poinformowaæ policjê. Dzieci mia³y te¿ okazjê zobaczyæ
niegro�ne dzi� eksponaty, które kiedy� by³y niebezpiecznymi niewybu-
chami, znalezionymi w miejscach na co dzieñ uczêszczanych, np. w parku,
w lesie lub na drodze. ¯o³nierze zaprezentowali tak¿e wyposa¿enie jed-
nostek saperskich: samochód �TOPOLA�, kuloodporne kamizelki oraz
sprzêt do wykrywania metalu. Nie zabrak³o te¿ okazji do przymierzenia
he³mów i kombinezonów przeciwod³amkowych. Dziêki przeprowadzonym
zajêciom uczniowie naszej szko³y wiedz¹ jak rozpoznaæ zagro¿enie i jak
szybko, i bezpiecznie na nie reagowaæ.

Redakcja gazetki szkolnej �Koperniczek�

SAPERZY W SZKOLE
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(...) Wokó³ ko�cio³a �w. Wawrzyñca znajdowa³ siê cmentarz grzebalny.
Ca³y teren: ko�ció³ wraz z cmentarzem by³ ogrodzony. Biskupi poprzez
dekrety synodalne zobowi¹zywali proboszczów do utrzymywania nale-
¿ytego porz¹dku na cmentarzu. Nakazywali miêdzy innymi: ogrodziæ
cmentarz murem lub drewnianym parkanem dla ochrony przed zwierzyn¹
(synod gnie�nieñski 1512). Pod kar¹ konfiskaty zakazywano wypasu byd³a
i wpuszczania trzody (synod w³oc³awski 1568), przesiewania i suszenia
zbo¿a (synod warmiñski 1610), rozwieszania bielizny i po�cieli (synod
kijowski 1762). Cmentarze nie powinny s³u¿yæ za drogi publiczne ani
jako miejsca odbywania jarmarków i targów, czy dla innych �wieckich
celów (synod kijowski 1762). Zalecano sadzenie drzew celem os³ony
ko�cio³a od po¿arów pod warunkiem, ¿e nie bêd¹ zacienia³y okien �wi¹tyni.
Wydatki na utrzymanie porz¹dku na cmentarzu pokrywano z funduszy
parafialnych. Na cmentarzu mia³y te¿ znajdowaæ siê szczelnie okratowane
ossoria (kostnice), w których sk³adano ko�ci zmar³ych (synod warmiñski
1610, gnie�nieñski 1643, che³mski 1694). Groby kopane na cmentarzach
przyko�cielnych zazwyczaj bywa³y p³ytkie i czêsto przekopywane, a krzy¿e
na nich stawione pozbawione bywa³y inskrypcji.
(...) Nowy cmentarz grzebalny �w polu� powsta³ prawdopodobnie oko³o
1811 roku. Opieraj¹c siê na dokumentach Komisji Rz¹dowej Spraw
Wewnêtrznych Józef �mia³owski w ksi¹¿ce �Kutno, dzieje miasta, Lata
zaborów� wymienia dwa cmentarze w Kutnie: cmentarz grzebalny i cmentarz
ko�cielny. Zdaniem autora okre�lenie cmentarz ko�cielny nale¿y rozu-
mieæ jako miejsce pochówku zmar³ych przy �wi¹tyni, a wiêc jako cmentarz
przyko�cielny istniej¹cy od �redniowiecza, na którym nie grzebano ju¿
zmar³ych. Okre�lenie cmentarz grzebalny oznacza³by funkcjonuj¹cy ju¿
cmentarz �w polu� znajduj¹cy siê przy drodze do Go³êbiewa, tzn. u zbiegu
dzisiejszych ulic M. Sk³odowskiej-Curie i Cmentarnej. Najstarsza ksiêga
parafialna Liber Renatorum, Liber Copulatorum zawiera tylko akta uro-
dzonych i za�lubionych z lat 1772-1783. Ówczesny pleban ksi¹dz Stefan
Ho³owczyc by³ proboszczem parafii Kutno do roku 1775 roku. Od marca
1775 roku nowym administratorem i proboszczem parafii �w. Wawrzyñca
w Kutnie zosta³ ks. kanonik Grzegorz D³ugoborski (1775-1808) dziekan
kutnowski, który obowi¹zki proboszcza spe³nia³ zapewne i po 1783 roku.
W tych latach funkcjonowa³ tylko cmentarz przyko�cielny. W archiwum
parafii brak ksi¹g zmar³ych z koñca XVIII wieku. Najstarsza ksiêga zmar-
³ych pochodzi dopiero z pocz¹tku XIX wieku, zawiera: akta stanu cywil-
nego osób umar³ych parafii kutnowskiej z roku 1826. Proboszczem parafii
od 1808 roku by³ ks. kanonik Tomasz Cholewicki (1808-1834). Obowi¹zki
proboszcza sprawowa³ przez 26 lat, do maja 1834 roku. ¯y³ lat 70, zmar³
1 pa�dziernika 1834 roku i zosta³ pochowany w Kutnie na nowym cmen-
tarzu przy drodze do Go³êbiewa. Zapewne to on by³ za³o¿ycielem nowego
cmentarza poza miastem, który móg³ powstaæ po roku 1810. Niezadawa-
laj¹cy stan sanitarny Kutna by³ przyczyn¹ licznych epidemii. W 1811 roku
w�ród ubogiej ludno�ci ¿ydowskiej wybuch³a epidemia �wierzbu, która
ogarnê³a miasto, za� w latach 1815-1830 notowano du¿¹ zachorowalno�æ
dzieci, prawdopodobnie na dyfteryt. Obfite ¿niwo zebra³y powtarzaj¹ce
siê epidemie cholery, ospy i tyfusu. Wybuch³y one w Kutnie w latach
1813 i nastêpnych. Du¿a umieralno�æ ludno�ci Kutna zmusi³a w³adze
miasta do za³o¿enia cmentarza poza jego granicami, przy drodze do
Go³êbiewa.
W najstarszej ksiêdze zmar³ych z 1826 roku nie ma ¿adnej adnotacji
o rozpoczêciu grzebania zmar³ych na nowym cmentarzu �w polu�, st¹d
mo¿na wnioskowaæ, ¿e cmentarz ju¿ istnia³ jako miejsce po�wiêcone
i przeznaczone do grzebania zmar³ych. Podczas wizytacji kanonicznej
parafii w 1826 roku nowy cmentarz poza miastem nawiedzi³ biskup,
dokona³ lustracji cmentarza, odmówi³ modlitwy za zmar³ych i po�wiêci³
krzy¿. Na przyjazd biskupa cmentarz zosta³ ogrodzony drewnianym parka-
nem i uporz¹dkowany. Po wizytacji biskupiej remont ko�ció³a murowa-
nego przeprowadzi³ ks. proboszcz Tomasz Cholewicki w 1829 roku. (...)

ks. Zbigniew Drzewiecki, Cmentarz parafialny
w Kutnie. Tom I, Apostolicum, Z¹bki 2009

CMENTARZ PARAFIALNY
Dnia 11 listopada rozpoczê³y siê ataki na naszych szybko naprzód postêpu-
j¹cych wojsk w pó³nocnej Polsce, na po³udnie od Wis³y. W dniu 15 listopada
walczy³o zwyciêskie lewe skrzyd³o na linii wiod¹cej przez D¹browice, na
po³udnie od Lubienia, w poprzek przez: go�ciniec z Kowala do Gostynina,
a¿ po b³ota nadwi�lañskie na zachód od P³ocka. Z ty³u, po za �rodkiem tej
linii, sta³ nasz korpus kawalerii pod dowództwem genera³a porucznika von
Richthetena, w gotowo�ci do wyruszenia w po�cig za ustêpuj¹cym nieprzy-
jacielem z chwil¹ zwyciêskiego prze³amania jego frontu przez g³ówna
armiê. Jedyna dywizja kawalerii oczekiwa³a z niecierpliwo�ci¹ rozkazu do
po�cigu ju¿ od godz. 7 rano od Czaplami, na po³udniowy wschód od Lubienia.
Oko³o godz. 2 po po³udniu uzna³ dowódca korpusu, ¿e moment odpowiedni
nadszed³. Dywizja otrzyma³a rozkaz �cigania Rosjan w kierunku po³udniowo-
wschodnim, ile tylko koniom nóg starczy. Jako cel wytkniêta zosta³a szosa,
wiod¹ca z £êczycy do £owicza, któr¹ mieli�my osi¹gn¹æ miêdzy Pi¹tkiem,
a Bielawami. Rozstrzygniêcie w³a�nie przed chwil¹ nast¹pi³o: dzielny kor-
pus rezerwy wyrzuci³ nieprzyjaciela z jego mocnej pozycji pod £aniêtami.
Patrzyli�my na Moskali, wychodz¹cych z rowów z podniesionymi w górê
rêkami. Niezdobyta do niedawna linia obrony by³a prze³amana i droga dla
kawalerii sta³a otworem. Z jedna brygad¹, jako przedni¹ stra¿¹, ruszy³a ca³a
dywizja zaraz naprzód, okrê¿n¹ drog¹ przez Soko³ów, aby wymin¹æ piechotê,
która postêpowa³a za nieprzyjacielem prost¹ drog¹. Oko³o godz. 4 po po³u-
dniu - a by³o ju¿ ca³kiem o tej porze - husarzy musieli siê rozprawiæ naprzód
z do�æ silnym oddzia³em kozaków, który, niezauwa¿ony przez piechotê,
usadowi³ siê w lesie, na po³udnie od Soko³owa. Dalsza droga mia³a prowa-
dziæ przez Strzelce. Dowódca przedniej stra¿y, dotar³szy do Niedrzewia,
stwierdzi³ niestety, ¿e droga do Strzelec zajêta ju¿ by³a przez korpus g³ówny.
Rozprawa z kozakami zajê³a nam czas i przeszkodzi³a w wyminiêciu pie-
choty. By³a to naturalnie dla pr¹cej naprzód dywizji okoliczno�æ przykra.
Wys³any naprzód oficer sztabu generalnego naszej dywizji zorganizowa³
przemarsz stra¿y przedniej przez krzy¿uj¹c¹ siê z ni¹ kolumnê artylerii. G³ówna
si³a mia³a post¹piæ podobnie. Nieuniknion¹ przy tym zw³okê wykorzysta³
oficer aprowizacyjny a zarazem t³omacz sztabu dywizyjnego, przygotowuj¹c
nam w �zamku� Niedrzewieckim herbatê - jedyny napój, wiecznie siê
powtarzaj¹cy w ci¹gu d³ugich dni naszego dalszego pochodu za armi¹
rosyjsk¹ a¿ prawie pod £ód� i Piotrków. W prostym, ale ciep³ym pokoju,
opuszczonym kilka godzin temu przez rosyjskiego genera³a z jego sztabem,
wobec nastaj¹cego pod wieczór do�æ silnego mrozu, nastrój by³ wy�mienity.
Nareszcie zdo³ali�my wyprzedziæ piechotê, co prawda rezygnuj¹c z g³ów-
nego, wygodnego traktu. Tylko ten, kto ju¿ raz je�dzi³ konno w ciemno-
�ciach po rosyjskich drogach, zrozumie co to znaczy. Wkrótce nasta³a te¿
nowa niespodzianka. Jeden szwadron przedniej stra¿y rozerwa³ siê u po³u-
dniowego wyj�cia z Klonowca: druga jego po³owa pojecha³a naprzód prosto,
zamiast wykrêciæ na po³udniowy - wschód, na lewo Bo te¿ nawet konturów
najbli¿szego je�d�ca przed sob¹ nie mo¿na by³o rozpoznaæ. Zaledwie, ¿e
przednia stra¿ dosz³a do skrzy¿owania z g³ówn¹ szos¹, wiod¹ca ze Strzelec
do Kutna, dany zosta³ rozkaz wykrêcenia t¹ szos¹ w prawo, zamiast dalszego
pochodu z kierunku po³udniowo-wschodnim. Dawa³o to widoki szybszego
posuwania siê naprzód i prawdopodobieñstwo urz¹dzenia pod Kutnem krót-
kiego odpoczynku. Wiadomo, by³o bowiem, ¿e na to miasto wyznaczonych
by³o ju¿ przedtem kilka batalionów strzelców, spodziewali�my siê wiêc
zastaæ je ju¿ w rêku niemieckim. Kutno zosta³o wiêc oznaczone przedniej
stra¿y jako cel najbli¿szy. Jednak cel ten do�æ trudno dawa³ siê osi¹gn¹æ.
Je�d�cy, zsiad³szy z koni, musieli dom za domem po obu stronach szosy
opró¿niaæ z kozaków, zanim kolumny mog³y ruszyæ dalej. Trzeba by³o
powyrzucaæ Moskali z ciep³ych izb, aby potem z tylu nie strzelali do naszych
szeregów. Jeden z podoficerów zbiera³ ich na samych koñcach dywizji
i prowadzi³ na ty³ach. Tak nasta³a godzina 10 wieczorem, przy 12 stopniach
mrozu. O tej porze nadesz³a wiadomo�æ, ¿e nasi przedni ¿o³nierze zasko-
czyli i pojmali wartownika piechoty rosyjskiej. Z tego wynika³o, ¿e bataliony
naszych strzelców jeszcze tu nie dotar³y i ¿e znajdujemy siê sami w obliczu
nieprzyjaciela. Batalion piechoty zwykle przydzielony do naszej dywizji,
oraz kompania cyklistów, u¿yte by³y tym razem gdzieindziej i jeszcze do
naszej dywizji nie powróci³y. Wkrótce nadesz³y dalsze wa¿ne raporty stra¿y
przedniej, zbli¿aj¹cej siê ju¿ do Kutna. Jeden z tamtejszych mieszkañców
wyzna³, ¿e Kutno obsadzone by³o w dniu 15 listopada przez znaczne si³y
nieprzyj acielskiej piechoty i artylerii, ¿ejednak nad wieczorem g³ówne si³y
opu�ci³y miasto w kierunku Warszawy i ¿e obecnie znajduje siê tam tylko
mniejszy oddzia³. Z jednego z pierwszych domów wyci¹gniêty zosta³ z ³ó¿ka
oficer rosyjski, który pokaza³ na mapie po³o¿enie trzech jeszcze pu³ków
piechoty rosyjskiej na zachód od Kutna. Je¿eli zeznania tego oficera by³y
prawdziwe, w co zreszt¹ mo¿na by³o nie w¹tpiæ, bo zgadza³y siê dobrze
z jego wskazaniami na mapie, to pu³ki owe zagra¿a³y powa¿nie naszemu
prawemu skrzyd³u. W ka¿dym razie stawa³o siê konieczne dok³adne poin-
formowanie o tym naszych g³ównych si³ na zachodzie. W tym kierunku
musia³y byæ potem wys³ane oddzia³y strzelców jednej z brygad kawaleryj-
skich dla os³ony prawego boku. Dowódca stra¿y przedniej otrzyma³ tym-
czasem polecenie zajêcia Kutna. W wykonaniu tego rozkazu zdecydowa³
siê on przedrzeæ siê z przednimi oddzia³ami przez miasto, aby w ten sposób
opanowaæ mo¿liwie jak najprêdzej wszystkie wyj�cia. Miasteczko by³o ju¿
w g³êbokim �nie pogr¹¿one. W szybkim biegu, pieszo uda³o siê naszym
je�d�com zamkn¹æ wszystkie wyloty i obsadziæ je chocia¿ s³abymi si³ami.
Sam pu³kownik H. ze strzelcami mniej wiêcej dwóch szwadronów i dwiema
armatami dotar³ do obszernego rynku w³a�nie w chwili, gdy w miasteczku
ruch siê rozpoczyna³. Czê�æ za³ogi rosyjskiej, stanowi¹ca zapewne stra¿
g³ówn¹, wypad³a z jednej z bocznych uliczek na rynek i rozpoczê³a utarczkê
salw¹, której ofiar¹ padli jako pierwsi rotmistrz sztabu brygady Bodenstedi
i trêbacz, sier¿ant Schmieter. Ten pierwszy atak uda³o siê wstrzymaæ od
razu, dziêki przytomno�ci umys³u kanoniera Dietzmana, który samorzutnie
wystrzeli³ z pierwszej przygotowanej w³a�nie do strza³u armaty. Ale ze
wszystkich domów zaczêli siê teraz sypaæ Moskale i rozpoczê³a siê dzika,
bezplanowa walka jednego z drugim. Armaty na rynku, których obs³uga po
wiêkszej czê�ci ju¿ by³a ranna, zosta³y w koñcu tak zagro¿one, ¿e trzeba je
by³o stamt¹d wycofaæ. Widok odje¿d¿aj¹cych armat doda³ moskalom
widocznie odwagi, bo ze zdwojon¹ energi¹ ponowili atak. Jedna z zagro¿o-
nych armat uratowana zosta³a tylko dziêki energii huzara Birkenhausa.
Pu³kownika, le¿¹cego na ziemi z ciê¿ko nadwyrê¿on¹ noga uratowali od
niewoli dwaj dzielni ordynansi, frajter Grochmann i huzar Dierkens przy-
prowadzili mu konia i wsadzili go na niego �ród najgorêtszego ognia kara-
binowego. Tymczasem rozwinê³a siê ju¿ tak¿e walka u wylotów, szczegól-
niej na szosie do £owicza - drodze odwrotowej Rosjan. Tu sta³ porucznik

strzelców konnych Schmidt z siedmioma lud�mi, przy mo�cie. W tym kie-
runku wymaszerowala silniejsza kolumna piechoty rosyjskiej i z najbli¿szej
odleg³o�ci powitana zosta³a gor¹cym ogniem owych siedmiu karabinów.
Poniós³szy dotkliwe straty, cofnêli siê Moskale do domów i rozpoczêli
gêst¹ strzelaninê do naszych kilku strzelców, którzy le¿eli dobrze zas³oniêci
i udaremniali wszelkie próby przebicia siê. Wobec tego spróbowali Moskale
nas obej�æ i zaskoczyæ z boku z ogrodów. Trzej pierwsi, prze³a¿¹cy przez
p³oty, padli od ku³ porucznika Schmidta, wobec czego reszta podnios³a rêce
do góry. Tymczasem za miastem sztab dywizyjny wyczekiwa³ z niecierpli-
wo�ci¹ wyniku walki ulicznej. Ogieñ karabinowy s³ysza³o siê coraz silniejszy.
Wie�ci �hiobowe� mno¿y³y siê co chwila. �Jedna armata stracona�. �Poste-
runki u wylotów zosta³y odciête�. �Pu³kownik H. pad³�. Wobec takich mno-
¿¹cych siê niepomy�lnych wie�ci ciê¿k¹ istotnie by³a decyzja nie ustêpowaæ,
tylko przez wprowadzenie posi³ków chcieæ sobie zapewniæ zwyciêstwo.
Dowódca dywizji, hr. Schmettow, trwa³ przy tym swoim postanowieniu
wbrew wszelkim alarmuj¹cym wie�ciom. Artyleria dosta³a rozkaz wyjechania
na pó³nocny skraj miasta i wystrzelenia do �rodka miasta granatówwiele ich
tylko mia³a do rozporz¹dzenia. Genera³ v. S. otrzyma³ polecenie rozwiniêcia
przeciw miastu przed artyleri¹ linii strzelców dwóch naszych brygad. Z miasta
zaczyna³ siê teraz tak¿e ogieñ. Na szosie panowa³o w�ciekle zamieszanie.
W zupe³nych ciemno�ciach trzeba by³o wysun¹æ strzelców i artyleriê. Konie,
prowadzone za uzdy, zosta³y zebrane na ty³y. Wówczas te¿ pad³ rozkaz
�wyprowadziæ karabiny maszynowe na front!�. Do spe³nienia tego zadania,
wcale nie ³atwego, jak z powy¿szego wnosiæ mo¿na, zg³osi³ siê natychmiast
ksi¹¿ê Joachim Pruski, nale¿¹cy do sztabu dywizji jako ordynansowy oficer.
Rozkaz zosta³ spe³niony ze stanowczo�ci¹ i dziarsko�ci¹. Wkrótce ksi¹¿ê
zg³osi³ siê z raportem, ¿e uda³o mu siê osobi�cie dostawiæ tê wa¿n¹ broñ do
przedniej linii bojowej. Granaty, pêkaj¹ce nad domami, gra karabinu maszy-
nowego i wyst¹pienie strzelców przeciwko przedmie�ciu, a wreszcie, i nie
na ostatnim miejscu, dzielna wytrwa³o�æ wszystkich oddzia³ów w �rodku
miasta i u wylotów, zmog³y powoli silê Rosjan. Ogieñ tak w mie�cie
samem, jak i na peryferiach, s³ab³ stopniowo. O godz. 4 nad ranem zdobycie
Kutna zosta³o zameldowane. Du¿a ilo�ci Moskali podda³a siê tymczasem
w mie�cie samem. Ale coraz wiêcej przyprowadzano ich jeszcze i spêdzano
na plac pod ko�cio³em. Grupami przeszukiwali ludzie poszczególne domy.
Nie brakowa³o przy tym komicznych epizodów: przed jednym z domów
zastaje który� z naszych oficerów trzech badañskich dragonów i pyta ich
siê, po co oni tu stoj¹. Odpowied� brzmi: �jaki� po niemiecku mówi¹cy
Moskal otworzy³ okno i powiedzia³ nam, ¿e nie potrzebujemy siê fatygo-
waæ, bo oni zaraz w sze�ciu do nas przyjd¹ tylko siê ubior¹!�. Oko³o pi¹tej
rano wkroczy³ nasz sztab dywizyjny do Kutna. Wjednej z aptek dostali�my
co� nie co� do zjedzenia, a w braku innego napoju - trochê wina pepsynowego.
Znalaz³ siê te¿ ciep³y napój. Po sprowadzeniu lu�nych koni mieli�my dwie
godziny do dyspozycji na odpoczynek. Czas ten wyzyskali�my jak siê da³o
do po¿ywienia tak ludzi, jak i koni. Owsa niestety nie by³o prawie wcale.
Nie brakowa³o tylko, a¿ do zbytku, zarekwirowanych papierów, których zapas
wystarczy³ jeszcze w parê dni pó�niej do poczêstowania piechoty, co tego
samego ranka wkroczy³a do Kutna. Mogli�my jej tak¿e dodaæ 1.500 jeñcowi
prawdziwym podziêkowaniem dla nas by³a rado�æ piechoty wywo³ana
niespodziewanie wielkim ³upem. Jak iskra rozesz³a siê �ród niej wiadomo�ci
o tak piêknem uzupe³nieniu jej zwyciêstwa przez konnych towarzyszy broni.
Wkrótce wyruszyli�my dalej przeciwko tylnym po³¹czeniom nieprzyjaciela.
Ju¿ o godzinie 9.30 rano dywizja by³a w pochodzie ku £owiczowi. Po pó³-
godzinnym marszu mia³a nas czekaæ nowa uciecha. Okaza³y automobil wje-
cha³ w sam �rodek naszego patrolu pod dowództwem porucznika Odnna
i najecha³ na przedni odzia³, którego komendant, porucznik Haussman zmusi³
pojazd do zatrzymania siê pochylonymi lancami swoich ¿o³nierzy. W auto-
mobilu siedzia³ ekscelencja baron von Korff, gubernator warszawski, ze
swoim adiutantem. By³ w drodze do Kutna, które spodziewa³ siê zastaæ
zajête przez rosyjsk¹ brygadê piechoty. W parê minut po wziêciu do niewoli
zosta³ on odstawiony komendantowi dywizji, a potem dowódcy korpusu
kawalerii. Natomiast nas wiod³a droga dalej, g³êboko na ty³ nieprzyjaciel-
skiej armii. Dzieñ w dzieñ, a¿ do pó�nej nocy, bywa³a dywizja w walce. I nie
by³o chwili jednej, w której by ten dzielny oddzia³ traci³ sw¹ jak ska³y wiarê
w dobry wynik i o stateczne zwyciêstwo naszego orê¿a. (W tym samym
zeszycie wydawnictwa �Krieg ung Sieg� znajduje siê nastêpuj¹ce wspo-
mnienie pewnego huzara z wy¿ej opisanej bitwy pod Kutnem). ... Ja sam
osobi�cie wzi¹³em do niewoli w Kutnie, w d. 16 listopada, 21 ludzi, co
stanowi³o przyjemny, chocia¿ bynajmniej nie szczególnie zaszczytny mo-
ment, a odby³o siê w nastêpuj¹cy sposób. Maszerowali�my noc ca³¹. Nad
ranem, oko³o 3-ej, wjechali pierwsi huzarzy do miasta. Okaza³o siê, ¿e by³o
ono do�æ silnie obsadzone. Wywi¹za³a siê prawdziwa walka uliczna, w której
wiêcej t³uczono siê kolbami, ni¿ strzelano. Jeszcze by³o ciemno, kiedy walka
usta³a i dane by³y dwie godziny odpoczynku, a potem znowu �cigaæ ucho-
dz¹cego nieprzyjaciela. 1500 ludzi wziêto do niewoli, mnóstwo trupów
le¿a³o woko³o. Dywizja nasza osi¹gnê³a piêkny sukces. Gdy wydany zosta³
rozkaz dwugodzinnego odpoczynku, zacz¹³em siê rozgl¹daæ za jak¹� stajni¹
dla koni sztabu pu³kowego, aby je napoiæ i rozgrzaæ nieco. W pierwszym
napotkanym podwórzu nieby³e czego szukaæ, zaszed³em wiêc do s¹siedniego
podwórza. Zapalam kieszonkow¹ latarkê elektryczn¹, na tu stoi na dwa metry
ode mnie podoficer rosyjski. Chwytam go wiêc, a ¿e mówi³ po niemiecku,
dowiadujê siê od niego, ¿e jeszcze dwudziestu Moskali jest w tym domu.
Wyci¹gam zatem rewolwer, odsuwam bezpiecznik i dalej¿e do wnêtrza budy
za moim Moskalem. Ten idzie przede mn¹ i uprzedza mnie, wo³aj¹c po
rosyjsku: �rêce do góry i broñ sk³adaæ�. I oto stojê samotny jak palec,
a przede mn¹ 21 ros³ych, doskonale ubranych drabów z naje¿onymi bagne-
tami... Powiedzia³em Moskalom, ¿e im bêdzie w Niemczech dobrze, ¿e maj¹
siê ustawiæ parami i wymaszerowaæ na ulicê. Tam by³y ju¿ inne oddzia³y.
Naboje zosta³y odebrane, poczem pomaszerowali na rynek, gdzie jak ju¿
powiedzia³em, znalaz³o ich siê i zebra³o powoli 1.500 ...
Wspó³cze�ni �wiadkowie �faktów�, opisanych przez niemieckich rycerzy,
podziwiaj¹ umiejêtno�æ wykazywania bohaterstwa tam, gdzie je trudno
odnale�æ, gdy¿ wojska rosyjskie, znajduj¹ce siê wówczas w Kutnie w nie-
wielkiej liczbie, by³y ju¿ bardzo zdemoralizowane i ¿adnego oporu przy
zajmowaniu Kutna nie stawia³y.        REDAKCJA TYG. KUT.
Atak kawalerii niemieckiej na Kutno w nocy z 15 na 16 listopada 1914 r.
- t³umaczenie artyku³u z niemieckiej broszury p.t. �Deutsche Reiter�,
wydawnictwa H. HUlgera, Berlin - Upsk, �Krieg und Sieg� opublikowane
w Tygodniku Kutnowskim nr 46 z 12 XI 1921 r., s. 4; nr 49 z 9 XII 1921 r., s.4
- 5; nr 51 z 21 XII 121 r., s. 7 [w:] Studia i materia³y z dziejów Kutna
i powiatu. Tom I/2011, Kutno 2011

ATAK KAWALERII NIEMIECKIEJ NA KUTNO

Dla 5-8 osób: 3 pokoje, du¿a kuchnia, ³azienka, hall. Umeblowane.
Wysoki standard. Do dyspozycji du¿y ogród do rekreacji, miejsce
na grila, 6-8 miejsc parkingowych na terenie, 10 minut dojazd do
centrum Kutna. Cena 20 z³ za dobê od osoby. Wystawiam
fakturê Vat lub rachunek. Mo¿liwo�æ parkowania na terenie
posiad³o�ci lub korzystania z gara¿u na 2 auta dodatkowo.

Kontakt: 510-991-497

TANIE KWATERY PRACOWNICZE od zaraz!
Wynajmę FIRMIE cały dom pod Kutnem

Strona 1. Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej
Poz. 19 Waldemar Tatarata 29.06.2006 - 23.08.2007
Poz. 20 Ryszard Olesiñski 24.08.2007 - 19.11.2008
Poz. 21 Zdzis³aw Góreczny 20.11.2008 - nadal

Strona 11. Rok termomodernizacji
Poz. 45 Olimpijska 4c 2010
Poz. 46 Oporowska 9 2010

El¿bieta Kolasiñska

Sprostowanie do biuletynu
„Nasze Wspólne Sprawy”
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WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY
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OG£OSZENIA
DROBNE

Sprzedam mieszkanie w Kutnie,
ul. Krasiñskiego, pow ok. 48 m2,
parter, 3 pokoje + aneks ku-
chenny. Tel. 0519-592-418

Sprzedam 3 dzia³ki po 4500 m2

w Krzesinie 500 m od trasy
A2, wszystkie media. Tel. 0603-
639-456

Sprzedam nowy dom, halê maga-
zynow¹ na dzia³ce 1920 m2 przy
ul. Grunwaldzkiej. Tel 607-658-165

Sprzedam mieszkanie Gdañsk
Wrzeszcz, 64 m2 I piêtro. Tel. 514-
007-818
Sprzedam du¿y dom jednoro-
dzinny w zabudowie bli�niaczej,
dzia³ka 360 m2, wszystkie media,
centrum Kutna. Tel. 509-302-316
Sprzedam dom 153 m2 przebudo-
wany, rozk³adowy, wszystkie me-
dia, dzia³ka 1840 m2, Wo�niaków.
Tel. 605-557-827
Sprzedam kamienicê w Kutnie
przy ul. M.C. Sk³odowskiej 27,
z wolnym od 1.01.2012 r. miesz-
kaniem ok. 60 m2 (2 p +k+³, przed-
pokój) dzia³ka 898 m2, cena 300
tys. z³. Tel. (58) 348-73-32
Sprzedam w³asno�ciowe 52 m2

w osadzie le�nej w Ostrowach.
Tel. 24 252-18-39
Sprzedam domek, pow. 100 m2

w Go³ebiewie Nowym, dzia³ka
1012 m2, budynki gosp, cena
290.000. Tel. 603-691-605
Sprzedam dom 220 m2 wysoki
standard na dzia³ce 7500 m2. Tel.
507-072-007
Sprzedam dzia³ki komercyjne
pod dzia³alno�æ gospodarcz¹
o powierzchni od 2000 do 2500 m2,
wszystkie media w ulicy, Kutno,
ul. Zielarska. Tel. 509-302-316
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
o pow. 5 tys. m2 w Krzesinie, dostêp

do pr¹du i wody. Tel. 604-913-028
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
w Kutnie, ul. Ko�ciuszki. Tel.
668-277-265
Sprzedam lub wynajmê lokal
handlowy 25 m2 + mieszkanie
73 m2, �cis³e centrum Kutna. Tel.
500-034-650
Sprzedam magazyn 375 m2 nowo
pobudowany, na dzia³ce o pow.
1700 m2, Kutno. Tel. 501-669-196
Sprzedam lokal handlowy 25 m2

+ mieszkanie 73 m2 �cis³e cen-
trum Kutna. Tel. 500-034-650
Wynajmê lokal handlowy pod
dzia³alno�æ 25 m2, �cis³e centrum
Kutna. Tel. 500-034-650
Wynajmê domek 60 m2 dla
przedstawiciela firmy (wszyst-
kie media). Tel. 609-534-752
Posiadam do wynajêcia lokale
o pow. 2 x 90 m2 na ka¿d¹ dzia-
³alno�æ, centrum Kutna. Faktura
VAT. Tel. 501-669-196, 501-666-527
Wynajmê budynek o pow. 60 m2

na dzia³alno�æ gospodarcz¹ (biuro
rachunkowe, gabinet kosmetyczny,
fryzjer, masa¿) przy ul. £êczyc-
kiej (Hotel Awis), niezale¿ne wej-
�cie. Tel. 509-302-316
Posiadam do wynajêcia lub sprze-
dam magazyn w Kutnie o pow.
400 m2 + dwa gara¿e + bud.
mieszkalny do remontu na dzia³ce
ogrodzonej 3000 m2. Mo¿liwo�æ
najmu czê�ciowego lub zmiana
adaptacji lokali. Tel. 24 355-68-64,
501-666-527
Sprzedam schodo³az Scalamobil
S20, urz¹dzenie do transportowa-
nia osoby niepe³nosprawnej wraz
z wózkiem po schodach. Maks.
obci¹¿enie 130 kg. Tel. 0604-
913-028
Sprzedam tanio wannê z hydro-
masa¿em. Tel. 519-762-235
Wentylacja - doradztwo, certyfikaty
energetyczne tel. 0-507-072-007
Sprzedam tanio kamieñ - piasko-
wiec na elewacjê budynków. Tel.
519-762-235
Przyjmê gruz - Kutno. Tel. 793-
016-724
Sprzedam 2 dzia³ki rekreacyjne
w Gorzewie, Jez. Sumino (ogro-
dzone, uzbrojone, z domkiem
holenderskim o pow. 40 m2 ka¿dy)
wraz z P.T. zabudowy. Istnieje
mo¿liwo�æ wykupu komercyjnego
doj�cia do jeziora. Pe³ny las, do
jeziora 150 m. Pow. dzia³ki 540 m2.
Tel. 509-302-316
Sprzedam dzia³kê w Skrzynkach.
Tel. 784-336-270
Sprzedam dzia³kê rekreacyjn¹
na ROD Bielawki ko³o Kutna.
Domek, woda, pr¹d. Tel. 695-
591-002
Nauczyciel jêzyka niemieckiego
udzieli korepetycji na ka¿dym
poziomie. Przygotowuje do ma-
tury i egzaminów Tel. 723-896-846
Odst¹piê plac na cmentarzu
w Kutnie, przy 1 bramie. Tel. 667-
218-122
Sprzedam mieszkanie o po-
wierzchni 30 m2 (pokój, kuchnia,

Z ŻYCIA MKS „KUTNO”

³azienka), parter, centrum. Tel.
784-724-419
Sprzedam pilnie mieszkanie do
remontu w Dobrzelinie. Cena 23
tys. z³. Do negocjacji. Tel. 604-
254-132
Sprzedam mieszkanie M-2 (32,5
m2) III P, w centrum Kutna. Tel.
512-876-658
Sprzedam dom (160 m2) z gara-
¿em na dzia³ce 1000 m2 w Kutnie.
Tel. 728-454-541
Sprzedam dom na Wierzbiu lub
zamieniê na bloki z dop³at¹. Tel.
795-442-968
Sprzedam dom wolnostoj¹cy
ok. 200 m2, dzia³ka 700 m2, do-
bra lokalizacja, media miejskie,
Kutno. Tel. 504-363-388
Sprzedam lub zamieniê piêtrowy
dom 88 m2 z gara¿em, ul. Pó³-
nocna, na mieszkanie w bloku ok.
40 m2. Tel. 721-575-200
Sprzedam dwie dzia³ki budow-
lane ka¿da po 1500 m2. Florek
k/Kutna. Tel. 502-257-652
Sprzedam pilnie dzia³kê ROD
Kolejarz� w Kutnie z domkiem
murowanym. Cena 4800 z³ (do
negocjacji). Tel. 604-254-132
Wynajmê lokal 16 m2 na ul Kró-
lewskiej. Wej�cie od ulicy, cen-
tralne ogrzewanie i WC. Od
zaraz. Tel. 607-636-282
Sprzedam tanio mikrofalówkê
�Panasonic� w bardzo dobrym
stanie. Tel. 662-061-772
Sprzedam tanio ró¿ne DVD
(pojedyncze filmy i seriale) w tym
�Pogoda dla bogaczy� i �Ran-
czo�. Tel. 604-254-132
Sprzedam miesiêczniki �Elek-
tronika dla wszystkich� od r. 1999

Dostawa Gazu
 � Gold Gaz Plus �

Tel. 355-15-99, 605-130-288
Dostawa Gazu

� Gold Gaz Plus �
Tel. 355-15-99, 605-130-288

Dostawa Gazu
� Gold Gaz Plus �

Tel. 355-15-99, 605-130-288

Sprzedam dom w Leszczynku
220 m2, dzia³ka 0,75 ha, oczysz-
czalnia, klimatyzacja, podwójny
gara¿, ogrzewanie z rekupera-
cj¹. Cena 890 tys. z³.

Tel. 507-072-007

DID¯EJ - bale, wesela,
imprezy okoliczno�ciowe.

Tel. 609-107-203

MKS �Kutno�  R. 2003

Sprzedam maszyny do drewna
w³asnej produkcji: frezarkê,
pi³ê tarczow¹, heblarkê wraz
z grubo�ciówk¹. Tel. 505-047-
928; 509-806-822

Chcieliby�my poinformowaæ
pacjentów iz w naszym

NZOZ-ie bêdzie przyjmowaæ
w ramach gabinetu prywatnego

lekarz specjalista angiolog
Zbigniew Klimczak.
Doktor wykonuje badanie
USG Doppler ¿y³ koñczyn

dolnych, USG Doppler
têtnic szyjnych.

Zapisy prowadzone s¹
w poradni NZOZ Salus
przy ul. Szpitalnej 46

i telefonicznie
(24) 254-38-68, 609-727-500

Kardiolog
Kontrola rozruszników,

Holter, nadci�nienie, arytmia
Dr n. med. Marcin Rosiak

Starszy Asystent
Kliniki Elektrokardiologii

Sterlinga 1/3 w £odzi
Przyjêcia:

Kutno, ul. Zamkowa 6
Zapisy:

tel. (24) 254 39 76

Uprawnieni do gry: Patryk Bardziñski, Damian Grabarczyk, Oskar
Karbowski, Jakub Koper, Jakub Kowalewski, Dawid Kowalski,
Mi³osz Krygiel, Jakub Marczak, Mi³osz Myszkowski, Wiktor
Olczak, Igor Paw³owski, Artur Petikyan, Mi³osz Radecki, Dawid
Rostkowski, Kacper Sadowski, Patryk Sobczyk, Daniel Walczak,
Jakub Wojtczak, Emil Zagórowski,

Kalendarz rozgrywek rundy jesiennej 2013
05.09 godz. 17.00 MKS � MKP BORUTA ZGIERZ     8:5
12.09 godz. 17.00 GLKS ANDRESPOLIA � MKS     6:2
19.09 godz. 17.00  MKS � ELTA £ÓD�     3:0
26.09 godz. 17.30  AP T.HAJTO £ÓD�� MKS     2:4
03.10 godz. 16.00  MKS � UKS SMS £ÓD�     1:26
10.10 godz. 16.00 W£ÓKNIARZ Zgierz � MKS     10:0
17.10 godz. 16.00 MKS � ZJEDNOCZENI STRYKÓW 5:11
24.10 godz. 16.00 SOKÓ£ ALEKSANDRÓW £. � MKS
31.10 godz. 15.30 MKS � GKS KSAWERÓW

Trener  Marek Dymkiewicz
o dru¿ynie: (...) Najm³odsz¹
dru¿ynê klubowej sekcji pi³ki
no¿nej tworzy dziewiêtnastu
ch³opców R/2003  i m³odszych,
uczniów Szkó³ Podstawowych
z Kutna nr 1, 6 i 9 oraz Go³ê-
biewka Nowego. Czê�æ z nich to
�absolwenci� Akademii Pi³kar-
skiej �M³ode Lwy Kutno�.
Trenujemy po zajêciach szkol-
nych w poniedzia³ki i wtorki na
�Orliku� przy Alei ZHP. Nie
sprzyja pó�na pora tych trenin-
gów. W czwartki rozgrywamy

mecze mistrzowskie z rówie�nikami z: Aleksandrowa £ódzkiego,
Ksawerowa, £odzi (3), Strykowa, Wi�niowej Góry, Zgierza (2),
w ramach wspó³zawodnictwa kat. Górski E £ódzkiego Zwi¹zku
Pi³ki No¿nej. Poznali�my ju¿ smak zwyciêstw: 8:5 z Borut¹ Zgierz,
4:2 z Akademi¹ Pi³karsk¹ Tomasza Hajto, 3:0 z Elt¹ £ód� i gorycz
pora¿ek: 1:26 z UKS Szko³y Mistrzostwa Sportowego £ód�, 2:6
z Andrespoli¹ Wi�niowa Góra, 0:10 z W³ókniarzem Zgierz. Pra-
cujemy ze sob¹ wprawdzie krótko, ale zd¹¿y³em siê ju¿ przekonaæ,
¿e podopieczni potrafi¹ godziæ obowi¹zki szkolne z pi³karsk¹
edukacj¹. To cieszy i jest dobrym prognostykiem na przysz³o�æ.
Bardzo wa¿nym ogniwem w realizowanym procesie wychowawczo-
szkoleniowym s¹ rodzice, którzy licznie obserwuj¹ nasze treningi
oraz zawody rozgrywane w Kutnie na stadionie przy ulicy
Ko�ciuszki 26. Najwa¿niejszymi zadaniami jakie postawili�my
sobie na ten sezon s¹: solidne realizowanie szkolnych obowi¹z-
ków i programu poznawania techniki i taktyki gry w �kopan¹�,
pozyskanie odpowiedniego sprzêtu do szkolenia, zorganizowanie
krótkiego obozu.

ZASŁUŻYLI
na modlitwę i pamięć

2 listopada 2013 roku o godz. 9.00 w Ko�ciele Rzymsko-
Katolickim pod wezwaniem �w. Jana Chrzciciela, Kutno,
ul. Kanclerza Andrzeja Zamoyskiego 2, odprawiona zostanie
msza �w. w intencji zmar³ych dzia³aczy Miejskiego Klubu
Sportowego �Kutno�:

�p. Wies³awy ADAMCZYK
�p. Kazimierza CHRU�CIKA
�p. Wies³awy KISIELEWSKIEJ
�p. Jana KRAJEWSKIEGO
�p. Stefana KORNACKIEGO
�p. Jerzego KAROLAKA
�p. Ignacego KUCHARSKIEGO
�p.Krzysztofa SZAFRAÑSKIEGO
�p. Stanis³awa WOJTCZAKA
�p. Kazimierza WOJTALIKA

Zarz¹d i Komisja Rewizyjna
Miejskiego Klubu Sportowego �Kutno�

Mieæ z³om
Z nieogrodzonej posesji w Racibo-
rowie skradziono z³om ¿eliwny
(kaloryfery, wannê ³azienkow¹)
oraz piêæ stempli  drewnianych.
Powsta³e straty oszacowano na 500
z³otych.

Wandale!?
W Kutnie, przy ulicy Sowiñskiego,
u¿ywaj¹c ostrego przedmiotu
uszkodzono lakier na kilku elemen-
tach samochodu Mercedes, co spo-

wodowa³o straty na oko³o dwóch
tysiêcy z³otych.

Z fa³szywk¹
W Kutnie, przy ulicy Grunwaldz-
kiej, policjanci Wydzia³u do Walki
z Przestêpstwami Gospodarczymi
zatrzymali 61-letniego mieszkañca
powiatu kutnowskiego, który
poprzez przedstawienie podrobio-
nego za�wiadczenia o zarobkach,
usi³owa³ wy³udziæ kredyt na zakup
towarów w jednym ze sklepów.

Skutek nieuwagi
Na ulicy Narutowicza w Kutnie
z³odziej, wykorzystuj¹c nieuwagê
mieszkañca P³ocka, skrad³ z tylnej
kieszeni spodni dowód osobisty,
prawo jazdy oraz dowód rejestra-
cyjny samochodu.

Jazda z dopingiem
Przy ulicy Moniuszki w Kutnie
policjanci z Wydzia³u Ruchu Dro-
gowego z KPP w Kutnie zatrzymali
26-letniego mieszkañca Kutna,

który kierowa³ samochodem BMW
mimo prawomocnego zakazu
wydanego przez s¹d. Badanie
alkomatem wykaza³o u niego 2,6
promila alkoholu w organizmie.

Kradzie¿ paliwa
W £aniêtach z³odziej, wykorzystu-
j¹c nieobecno�æ domowników,
skrad³ olej napêdowy w ilo�ci 600
litrów z beczki stoj¹cej na podwórzu
posesji. Straty oszacowano na oko³o
3 tysi¹ce z³otych.

Wynajmê halê magazynow¹
przy ul. Pó³nocnej. Tel. 512-
335-561

A¿ siê wierzyæ nie chce... Prze¿y³ 66 lat... Co mo¿na
s¹dziæ o osobniku, który w sumie 40 lat spêdzi³ w wiê-
zieniu!? Po raz pierwszy zabi³ kobietê, w³asn¹ ¿onê,
27 lat temu. Otrzyma³ za to 25 lat wiêzienia - i w ca³o�ci
ten wyrok odsiedzia³. Opu�ci³ celê 24 pa�dziernika
2011 r. i wróci³ do Kutna. W �rodê, 16 pa�dziernika,
zakatowa³ 45-letni¹ konkubinê. Umiera³a w mêczar-
niach, sprawca zmasakrowa³ twarz najprawdopodob-
niej pogrzebaczem i kuchenn¹ desk¹. Informacjê
o tragedii, a faktycznie zbrodni, otrzyma³ dyspozytor
pogotowia o godzinie 21.45. Do zbrodni dosz³o w ka-
mienicy, u zbiegu ulic Sienkiewicza i Rychtelskiego
w Kutnie. Bestialstwo!        Jan Widz

ZBRODNIARZ

do 2004. Tanio. Tel. 668-945-931
Sprzedam tanio now¹ kurtkê skó-
rzan¹ rozmiar 52 mêsk¹ czarn¹.
Tel. 662-061-772
Sprzedam miniê such¹ do kon-
serwacji ¿elaza przeciw rdzy. Tel.
510-616-904
Sprzedam po�ciel we³nian¹,
now¹, przeciwreumatyczn¹.
Tanio. Tel. 510-616-904
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¯YCIE SPORTOWE
Pi³ka no¿na

O MISTRZOWSKIE PUNKTY

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Koszykówka Lekkoatletyka

Wojewódzka liga juniorek U-18
UKS Basket Aleksandrów £. - MKS Kutno 82:81

(w kwartach: 21:19, 19:16, 23:24, 19:22)
MKS: Natalia £ukasik 38, Michalina Kamiñska 18, Natalia Furmañska 11,
Paulina Kacprowicz 8, Maria Z³otowska 4, Ma³gorzata Lesicka 2 oraz
Kinga Chodorowska, Martyna Borowiecka, Anna Walicka, Zuzanna Molka,
Wiktoria Nowak; trener Tomasz Pasiñski.

Wojewódzka liga m³odziczek U-14
MKS Kutno - TK Alles G³owno 61:83;

(w kwartach: 22:29, 11:11, 13:21, 15:22)
MKS: Martyna Goniarska 20, Kamila Pi³acik 12, Zuzanna Jêdrzejczak 10,
Marta Erwiñska 4, Anna ¯eberkiewicz 4, Ma³gorzata £ukasiewicz 3,
Weronika Bogdañska 2, Monika Wiktorowska 2, Daria Raurowicz 2, Milena
Adamiak 1, Magdalena Buczyñska 1 oraz Paulina Dzier¿awska; trener
Mariusz £ubiñski.

MKS Kutno - UKS Basket I Aleksandrów £. 66:48
(w kwartach: 9:12, 24:7, 14:12, 19:17)

MKS: Marta Erwiñska 8, Martyna Goniarska 20, Zuzanna Jêdrzejczak 13,
Ma³gorzata £ukasiewicz 4, Karolina Janakowska 4, Kamila Pi³acik 9,
Blanka Zawierucha 3, Milena Adamiak 3, Magdalena Buczyñska 2.

GRA MŁODZIEŻ MKS−u

III liga
Huragan Wo³omin - MKS Kutno 1:2 (1:0)

Beniaminek tej klasy rozgrywkowej - mistrz IV ligi mazowieckiej grupy
pó³nocnej - stawia³ opór �Miejskim� tylko w pierwszej po³owie. Pod-
opieczni trenera Paw³a �lêzaka zagrali bardzo dobre spotkanie i zas³u¿enie
wygrali. To ich czwarte zwyciêstwo na wyje�dzie i czwarte z rzêdu!!! Tak
trzymaæ. Forma widaæ ustabilizowana. Kierownik dru¿yny MKS-u Andrzej
Królak nie kry³ zadowolenia z ósmej wygranej naszych (jak do tej pory)
w rundzie jesiennej i podkre�la³ ogromn¹ ich wolê walki. Bramki: 1:0 -
Ndakiza (37) z Konga, 1:1 - Mitura (52, rzut karny za faul na Znyku), 1:2
- Gorczyczewski (88, asysta Mitury). MKS: Micha³ Soko³owicz, Dawid
Klepczyñski, Maciej Kowalczyk, Micha³ ¯ó³towski, Adam Grzybowski,
£ukasz Znyk, Rafa³ Kubiak, Jaros³aw Szyc (78 £ukasz Pa³czyñski), Syl-
wester P³acheta (86 Piotr Michalski), Dariusz Gorczyczewski, Daniel
Mitura.

MKS Kutno - Warta Sieradz 2:4 (1:1)
Bramki: 0:1 - Marcin Stasiak (19, karny), 1:1 - Micha³ ¯ó³towski (37),
1:2 - Piotr Kobierski (65, g³ow¹), 2:2 - Sylwester P³acheta (82), 2:3 -
Stasiak (85), 2:4 - ¯ó³towski (88, gol samobójczy). Go�cie szczê�liwie
wygrali po prostych b³êdach defensywy �miejskich� i bramkarza Micha³a
Soko³owicza.

V liga
Termy Uniejów - Kro�niewianka 7:2 (4:1)

Pogrom beniaminka w 9 kolejce ³ódzkiej ligi okrêgowej i spadek na przed-
ostatnie miejsce (tyko 7 pkt. i bramki 12:25). Bramki: 1:0 - Kamil
Pokrzywiñski (3), 1:1 - Patryk Kartowski (8), 2:1 - Pokrzywiñski (30),
3:1 - Filip Ochapski (40), 4:1 - Marcin Witak (42), 5:1 - Marcin D¹brow-
ski (62), 6:1 - D¹browski (68), 6:2 - Krystian Osiñski (72, karny), 7:2 -
Tomasz Jatczak (86).

MKS Expom Kro�niewianka - Polonia Andrzejów 1:1 (0:0)
Strzelcem wyrównuj¹cego gola dla gospodarzy, w 72 minucie, by³ graj¹cy
trener Marcin Sztygiel.

Wojewódzka liga �Deyna�
MKS Mavex Kutno - Lechia Tomaszów Maz. 1:2 (1:1)

MKS: Dominik Dêbowski; trener Tomasz Kaba.

Wojewódzka liga �Micha³owicz�
UKS SMS £ód� - MKS AMZ Kutno 5:0 (0:0)

Trener S³awomir Ryszkiewicz.
MKS AMZ Kutno - Termy Uniejów 15:1 (7:0)

MKS: Mateusz Sobczyk II 6, Bartosz Paw³owski 5, Dominik Gajdziñski 2,
Micha³ G³odek, Eryk Fabisiak.

£ódzka liga juniorów, gr. II
MKS Teva Kutno - Victoria Grabów 6:0 (2:0)

MKS: Emil Seklecki, Krystian Kosmala, Bartosz Kapruziak, Piotr Kierus,
Micha³ Urbañski, Bartosz Wiliñski. Trener Robert Marzec.

£ódzka Liga �Górski� B
£odzianka £ód� - MKS Kutno 0:5 (0:3)

MKS: Oskar Krasiñski 3, Igor Sobczak 2; trener Jacek Czekalski.
MKS Kutno - Boruta Zgierz 4:1 (3:1)

MKS: Igor Sobczak 2, Oskar Krasiñski, Pawe³ Kwiatkowski.
MKS Kutno �  £KS £ód� 3:2 (3:1)

Bramki dla MKS: Jakub Czuba 2, Mi³osz Sienkiewicz.

£ódzka liga �Górski� E
MKS Kutno - UKS SMS £ód� 1:26 (0:10)

MKS: Mi³osz Krygiel; trener Marek Dymkiewicz.

Uczniowie ZS nr 3 im. W³adys³awa Grabskiego w Kutnie zajêli II miejsce
w mistrzostwach powiatu kutnowskiego (8 dru¿yn), a dziewczêta pierwsze
(7 zespo³ów). Opiekê nad zawodnikami sprawowali - Piotr Kubicki
i Marcin Rymarkiewicz. Oba zespo³y �Grabskiego� zakwalifikowa³y siê
do mistrzostw rejonu ³ódzkiego, gdzie wywalczy³y drugie lokaty, natomiast
w finale wojewódzkim dziewczêta by³y szóste, a ch³opcy uplasowali siê
na ósmym miejscu.

SUKCES „GRABSKIEGO”

IV MIEJSCE „STASZICA”

Na stadionie ³ódzkiego AZS-rozegrane zosta³y zawody fina³owe ligi wo-
jewódzkiej z udzia³em 12 zespo³ów regionu ³ódzkiego. Dru¿yna trenera
reprezentacji ZS nr 1 w Kutnie S³awomira Podemskiego zajê³a czwart¹
lokatê za ZSP Sieradz, LO Aleksandrów £. i ZSP Opoczno. Na wyró¿nienie
zas³uguj¹ rezultaty: Gracjana Zieliñskiego (wicemistrz województwa na
1500 m - 4.18.85 min.) i Marcina Kacprzaka (III miejsce na 400 m - 50.78 s).

Dru¿yna trenera Jaros³awa Krysiewicza i jego asystenta Wojciecha Walicha
nie dala szans na chocia¿by minimaln¹ wygran¹ nieobliczalnemu u siebie
zespo³owi Spójni. Kutnianie wyra�nie dominowali na parkiecie gospodarzy
i to we wszystkich ods³onach. Pomagali im w tym, skutecznie jak zawsze,
kutnowscy kibice z Mieczys³awem Orliñskim i Jerzym Fronczakiem na czele.

Spójnia Stargard Szcz. - Polfarmex Kutno 57:78
(w kwartach: 11:19, 5:15, 20:25, 19:19)

Najwiêcej punktów dla �Kutna�, bo 18, zdoby³ odzyskuj¹cy formê Hubert
Pabian (foto z lewej). Mia³ 100% skuteczno�ci w rzutach za 3 punkty
(2x3). Ponadto punktowali: Norbert Kulon 14, Mateusz Bartosz 10,
Krzysztof Jakóbczyk 9, Hubert Mazur 9, Jakub D³uski 6, Wojciech Glabas 6,
Szymon Rduch 3, S³awomir Sikora 3. Gra³ tak¿e Jakub Garbacz. Kierownik
zespo³u Polfarmexu Tomasz Olszewski (foto z prawej) powiedzia³ �P¯K�:
�Ca³y nasz team stanowi³ zgrany i m¹drze graj¹cy kolektyw na parkiecie,
a ambicj¹ i skuteczno�ci¹ odnosi siê sukcesy�.

WYGRANE POLFARMEX−u

Baseball

Ekstraliga. Rozgrywki dotar³y do koñcowej fazy fina³ów. W serii meczy
o III miejsce, rozgrywanych wg zasady �do trzech wygranych�, stan
rywalizacji pomiêdzy MKS Stal BiS Kutno a BUKS Gepardami z ¯or to
2:2. Dwa pierwsze mecze w Kutnie wygra³a Stal 7:3 i 11:5. W rewan¿u
w ¯orach lepsze by³y Gepardy 7:1 oraz 10:8. Decyduj¹ce pi¹te spotkanie
odby³o siê w Kutnie. Wygra³o Kutno 1:0 i ma br¹z. Mistrzostwo Polski
zapewni³ sobie WUKB Centaury Warszawa, który pokona³ 2:1 UKS Dêby
Osielsko. Kutnowski zespó³ prowadzi trener Przemys³aw Kubicki, a kie-
rownikiem dru¿yny jest Anna Bielecka. Sk³ad kutnowskiego zespo³u:
Gracjan Bielecki, Alieksandr Fladzinski, (Bia³oru�), Mariusz Grzanowski,
Kacper Kamiñski, Wojciech Kawczyñski, Vilimas Kestas (Litwa), Jakub
Kolasiñski, Adrian Kusiak, Cezary Miklas, Jakub Nadolski, Mateusz
Nowicki, Evaldas Remeika (Litwa), Rafa³ Rybski, Artur Wojtczak, Jakub
Wojtczak, Maciej Wróblewski,  Evaldas Zarkaitis (Litwa),
Zespó³ seniorek MKS Stal BiS Kutno ponownie zdoby³ w mistrzostwach
Polski 2013 r. srebrne medale. Ligê wygra³y softballistki z MKS Szóstka
Brzeg, a br¹zowe medale wywalczy³ 4 team Diamonds z Warszawy.
W ostatnim meczu kutnianki pokona³y mistrza Polski Szóstkê Brzeg, na
jej terenie 11:8. Kutnianki gra³y w sk³adzie: Patrycja Bielecka, Justyna
B³aszczyk, Natalia Felczak, Adrianna Flisowska, Ma³gorzata Grzanowska,
Patrycja Kaczor, Kinga Kolanowska, Daria Kubiak, Beata Lewandowska,
Patrycja Ma³drzykowska, Gabriela Michalak, Aleksandra Naguszewska,
Aleksandra  Niewiadomska, Weronika Pr¹tkowska, Daria �nieæ, Patrycja
Wojtczak, Justyna Wiêtczak. Zespó³ prowadzili: trener Marcin Durka
i kierownik Piotr Grzanowski.
W Kutnie odby³ siê turniej o mistrzostwo w kategorii dzieci, które rywa-
lizowa³y o miano najlepszej dru¿yny w Miêdzywojewódzkich Mistrzo-
stwach M³odzików w regionie Polski Pó³nocnej �rodkowej. Starowa³y:
BUKS Kruki Augustów, UBKS Baza Bydgoszcz, UKS Dêby Osielsko,
dwa zespo³y MKS Stal BiS Kutno, UKS Comets Mazowsze oraz WUKB
Comets Warszawa. Kutnowski zespó³ w 99% sk³ada³ siê z uczniów szko³y
Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Ko�ciuszki w Kutnie. Pierwszy zespó³
z Kutna wygra³ wysoko swoje mecze: z Augustowem 15:5, Osielskiem 20:5,
Warszaw¹ 14:4 i Mazowszem 14:1, a drugi rozstrzygn¹³ na swoj¹ korzy�æ
pojedynek z Bydgoszcz¹ 15:10. Ostateczna kolejno�æ mistrzostw: 1. Kutno I.
2. Augustów, 3. Mazowsze, 4. Osielsko, 5. Warszawa, 6. Kutno II, 7. Byd-
goszcz. Mistrzowski zespó³ z Kutna gra³ w sk³adzie: Jan Bardziñski, Denis
Bednarek, Micha³ Flisowski, Damian Go³êbiewski, Mi³osz Jarota, Bar-
t³omiej Kopañski, Adrian Kotkowski, Jakub Michalak, Tyman Niezgoda,
Gerard Podlewski, Wiktor Pu�cian, Miko³aj Stañdo, Tobiasz �wiat³owski,
Marcin Zwoliñski. Trenerami dru¿yn s¹: Andrzej Pietrzak i S³awomir
Kryska, a opiekunami byli: Rafa³ Gajdziñski oraz Andrzej Jeszke.

MKS STAL BIS KUTNO

Kutnowski MOSiR by³ ich organizatorem w ramach mistrzostw naszego
powiatu i Licealiady. W�ród dziewcz¹t (startowa³y tylko dwa zespo³y,
dlaczego?) wygra³ ZS nr 1 Kutno, a w rywalizacji ch³opców tak¿e �Staszic�
(5 dru¿yn).

SZTAFETY PRZEŁAJOWE
Lekkoatletyka

Pi³ka no¿na
02. 11. godz. 14.00 MKS Kutno - Omega Kleszczów, III liga.

Koszykówka
02. 11. godz. 17.30 Polfarmex Kutno - WKK Wroc³aw - I liga.

Wêdkarstwo

Rozegrana zosta³a kolejna runda Grand Prix 2013 Ko³a �Metalurg�. Naj-
lepszymi okazali siê: Przemys³aw Saczuk, Zbigniew Gralewski, Marek
Gralewski, Stanis³aw Janakowski, Szymon B³aszczyk i Miko³aj Derej.
Ogó³em z³owiono blisko 20 kg ryb, które po zwa¿eniu wróci³y do wody.
Najwiêksz¹ rybê - okonia 400 gram - z³owi³ Miko³aj Derej. Aktualna kla-
syfikacja �Wêdkarza roku 2013� przedstawia siê nastêpuj¹co: 1. Szymon
B³aszczyk, 2. Miko³aj Derej, 3. Przemys³aw Saczuk, 4. Zbigniew Gra-
lewski, 5. Jan B³aszczyk, 6. Stanis³aw Saczuk.

ZAWODY SPŁAWIKOWE

ZAPROSZENIE

Beniaminek, który wysoko mierzy w I lidze i ma najwy¿szego zawodnika
w Polsce (Jakub Ku�mieruk - 223 cm wzrostu), zosta³ �sprowadzony na
ziemiê� przez �wietnie graj¹cy zespó³ z Kutna.

Polfarmex Kutno - King Wilki Morskie Szczecin 90:60
(w kwartach: 33:18, 24:20, 14:14, 19:8)

Polfarmex: D³uski 21, Jakóbczyk 14 (2x3), Rduch 12 (2x3), Bartosz 11,
Glabas 9, Sikora 8, Kulon 8, Garbacz 3, Pabian 2, Mazur 2. Nasi prowa-
dzili przez 36 minut, go�cie tylko przez 2 minuty 41 sekund. Cztery razy
zmienia³o siê prowadzenie, a sze�æ razy by³ remis. Mecz ogl¹da³o ponad
1.000 osób, a w przerwach tañczy³ �wietny zespó³ �Impresja� z P³ocka.
Nastêpny mecz w Kutnie 2 listopada o godz. 17.30 z beniaminkiem I ligi
WKK Wroc³aw.
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 368

Telefon: 724−126−378
US£UGI

Projektowanie i nadzór
w budownictwie

Tel. 607-386-512
CENY KONKURENCYJNE

Masz problem
z komputerem
ZADZWOŃ !

Tel. 605 65 17 76

Firma Budowlana "EKO−TYNK"
oferuje us³ugi w zakresie: maszynowe tynki wew. (CA£Y
ROK), malowanie, docieplanie budynków, posadzki
samopoziomuj¹ce, pokrycia dachowe.

Has³o: K1-K13-A8-I2-D3  E3-G5-A11-C4-F6-E11
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.
G³ówn¹ nagrod¹ jest KARNET do Fitness Club FORZA w Kut-
nie, ul. 1-go Maja 16. Tel. 533-160-166. Wiêcej na stronie
www.fitforza.pl. Za rozwi¹zanie krzy¿ówki nr 367 nagrodê
otrzymuje Teresa Pawlak z Kutna

Kraj, zagranica − srebrny Bus Vito
(9−osobowy, długi, klimatyzacja)

Tel. 605−830−684

PRZEWÓZ OSÓB

NAGROBKI
Najtaniej w Kutnie

GRANIT, LASTRIKO
Ceny ju¿ od 1.000 z³

24 254-63-23
24 254-57-35
606-590-643

BIURO
OBRACHUNKOWE

�wiadczy us³ugi w zakresie
rozliczeñ z US

dla firm i osób fizycznych
� ksi¹¿ka przychodów i rozchodów

� ksiêgi handlowe
� rozliczenia z ZUS

Tel. 691−736−008

Poziomo: A-1. Smar do czê�ci maszyn A-7. Antylopa z Afryki
B-9. Zwód boksera C-1. Wykrywacz k³amstw D-9. B³ony os³a-
niaj¹ce mózg E-1. Miesi¹c maturzystów E-5. Pierwiastek chemiczny
wystêpuj¹cy w przyrodzie G-1. Dzie³o Homera I-1. Pochy³o�æ góry
I-6. �wiec¹ca reklama J-9. W�ród krasnali Dysney�a K-1. Wa-
rzywniak L-9. Wpada do Adriatyku (W³ochy) M-1. Do trwa³ego
³¹czenia czê�ci konstrukcji metalowych M-5. Pe³na wdziêku na
parkurze.

Pionowo: 1-A. Autor s³ów do piosenki �Nasza jest noc�
z repertuaru Stefci Górskiej 1-I. Nazwa karpia dzikiego 2-E. Kon-
trola finansowa firmy 3-A. Wylot ptaków na zimê 3-I. Rzadkie
imiê mêskie 4-F. Zwierzê ss¹ce 5-A. Miasto opisane w Iliadzie
5-J. Mechanizm zegarka 6-E. Okolica 7-A. Czu³ostka sarmaty
7-I. Tarcza Zeusa w nazwie polskiego kabaretu 9-A. Pysza³ek 9-I.
Wewnêtrzne polecenie 11-A. Boczna czê�æ czo³a w okolicy ucha
11-I. Wstydliwo�æ 13-A. Najbardziej czynni cz³onkowie organi-
zacji zwi¹zkowej 13-I. Trawienny i s³oneczny.

oprac. Jerzy Ka³u¿ka

W 1972 roku okaza³o siê, ¿e niby nie-
pozorny budynek z pruskiego muru,
stoj¹cy w Kutnie przy dawnym Nowym
Rynku - obecnie plac Marsza³ka Pi³sud-
skiego i ul. Narutowicza, jest pa³acem
pocztowym Augusta III wzniesionym
w latach 1750-1753 i jedynym zacho-
wanym z czterech, z których król
korzysta³ podczas podró¿y pomiêdzy
Dreznem a Warszaw¹. Po¿ar w roku
2003 zniszczy³ czê�ciowo wiê�bê
dachow¹ nad po³ow¹ znajduj¹cej siê
w bardzo z³ym stanie budowli co,
paradoksalnie, ocali³o pa³acyk od

Pa³ac Saski w Kutnie i... król August III

CZY HISTORIA GO SKRZYWDZIŁA?

niechybnej katastrofy zmuszaj¹c w porê do podjêcia zabiegów rewitalizacyj-
nych. Okaza³o siê pó�niej, ¿e ten sam w sobie unikalny zabytek jest jedyn¹
w Polsce pami¹tk¹ architektoniczn¹ po Augu�cie III (1696-1763), elektorze
saskim i królu Polski od 1733 roku; synu Augusta II (zwanego Mocnym),
1670-1733; królu Polski w latach 1697-1706 i od 1709 roku. W szesnastu ju¿
odrestaurowanych, chocia¿ dora�nie, salach i niespalonej czê�ci obiektu
obchodz¹ca jubileusz 10-lecia aktywnego dzia³ania Fundacja Odbudowy
Pa³acu Saskiego w Kutnie (prezes Andrzej Mariusz Wieczorkowski), w oparciu
o w³asn¹ nowatorsk¹ rewitalizacjê tworzy Centrum Kulturowo-Muzealne czer-
pi¹ce inspiracje z tradycji unii polsko-saskiej. Mówi prezes Wieczorkowski:
�Los, jak zawsze dziwny i nieprzewidywalny, zdecydowa³ o tym, ¿e zacho-
wany w Kutnie �Koeniglischen Post Palais�, niepozorny w porównaniu
z innymi królewskimi budowlami z tamtego czasu, dobrowolnie przyj¹³ spadek
tradycji po Augu�cie III i dynastii Wettinów. A wraz z nim ciê¿ar dba³o�ci
o dobre imiê monarchy i sprawiedliw¹ ocenê jego rz¹dów. Có¿, spadkobierc¹
fortuny czasem nieoczekiwanie zostaje daleki potomek nielicz¹cych siê niegdy�
krewnych potrafi¹cy jednak uzasadniæ swoje prawo do spadku... O Augu�cie
III mówiono prawie zawsze �le. Jego postaæ i rz¹dy sta³y siê uosobieniem
upadku Rzeczpospolitej. Na skutek negatywnych konotacji okre�lenia �epoka
saska�, odpowiedzialno�æ za katastrofê pañstwow¹ z jej rzeczywistych wino-
wajców bezkrytycznie projektowano na Sasa - �apatyczn¹ i bezmy�ln¹� �górê
miêsa i t³uszczu� (W. Konopczyñski). Zapominano zazwyczaj o obowi¹zuj¹cej
w Polsce regule �rex regnat sed non gubernat� - �król króluje, lecz nie rz¹dzi�.
Monarcha, s³abo znany historykom, nie�wiadomie sta³ siê wygodnym koz³em
ofiarnym historii, czêsto pisanej pod dyktando pruskiej i rosyjskiej propagandy.
Andrzej Mariusz Wieczorkowski twierdzi, ¿e prze³omu dokona³ �.p. profesor
Jacek Staszewski daj¹c królowi w swoim dziele szansê na rehabilitacjê. Przy-
wróci³ mu �odebran¹ przez historyków osobowo�æ� oraz, jak sam napisa³,
dokona³ �wyja�nienia zasadniczych nieporozumieñ� w pogl¹dach na Augu-
sta III. W poczcie �W³adców Polski�, publikowanym przez �Rzeczpospolit¹�
w 2007 roku, czyli 18 lat po wydaniu przez prof. J. Staszewskiego ksi¹¿ki
�August III Sas� nazwano go �Królem bezradnym�, a dobrym i nieszczê�liwym
dla Polaków. Historyk M. Rosolak napisa³: �Winnym tego upodlenia Polski
wcale nie by³ Sas. On nawet chcia³ dobrze, ale dzie³a zniszczenia dokona³a ta
nasza rodzinna, samounicestwiaj¹ca kraj polska g³upota�. Coraz czê�ciej
w popularnym obiegu pojawia siê obraz monarchy inny chocia¿by od jaki
ponad wiek wcze�niej ukazywa³ Polakom Józef Ignacy Kraszewski. I to jest
jeden z aspektów wielkiego dorobku profesora. Za to w³a�nie Jacek Staszewski
jako pierwszy otrzyma³ od Fundacji Odbudowy Pa³acu Saskiego (r. 2007)
�Z³oty gwó�d� króla Augusta III�. Profesor Staszewski zmar³ w tym roku
i jak mo¿na domniemywaæ �ju¿ spotka³ siê z bohaterem swojej ksi¹¿ki�.
Andrzej Mariusz prezes Wieczorkowski, ze swoimi przyjació³mi z Pa³acu
Saskiego i Fundacji, mówi na zakoñczenie: �Wszystko wskazuje na to, ¿e
jako jedyni w Polsce przypomnieli�my 250 rocznicê �mierci Augusta III, tak
jak w roku 2007 upamiêtnili�my rocznicê �mierci jego ¿ony Marii Józefiny,
ostatniej królowej Polski. I je�liby kto� pyta³ dlaczego w Kutnie? - To w³a-
�nie z tych powodów�.            /J.P./

- Jest pan w naszym mie�cie osob¹ popularn¹, cenion¹ za dzia³alno�æ
i co niezwyk³e w dzisiejszych, burzliwych czasach � cz³owiekiem
skromnym. Z tego co wiemy, zawsze  na pierwszym miejscu by³a
i jest u pana rodzina. Mo¿e wiêc nasz¹ rozmowê rozpoczniemy o niej.
- Tak, to prawda. Jednak¿e ceniê sobie prywatno�æ w stosunku do niej.
Moj¹ rodzinê tworzy przede wszystkim moja ma³¿onka Gra¿yna,
z któr¹ w tym roku obchodzimy Rubinowe Gody � 40-lecie �lubu.
Mamy trójkê wspania³ych, doros³ych dzieci, ziêciów, wnuczki oraz
idealnych wrêcz  znajomych, których traktujemy równie¿ jako
rodzinê. Zawsze mo¿na na nich liczyæ w tych dobrych, jak i w tych
trochê gorszych chwilach, które wystêpuj¹ nieoczekiwanie w naszym
¿yciu. Nawi¹zujê  wy¿ej wymienion¹ my�l do mojego wypadku
sprzed 6 lat; ja to nazywam �moje drugie ¿ycie�.
- Obchodzi pan w tym roku trzy znacz¹ce w ¿yciu uroczysto�ci:
40-lecie zwi¹zku ma³¿eñskiego, 65-lecie swojego aktywnego ¿ycia
i 50-lecie (co dla mnie jest ewenementem) pracy w jednym zawo-
dzie - cukiernika.
- Tak siê z³o¿y³o i jestem z tych rocznic dumny i szczê�liwy.
- Ta pana s³odka profesja jest godna uwagi. Dlaczego pan siê z ni¹
zwi¹za³? Kto mia³ na to wp³yw?
- Od m³odych lat mia³em zainteresowania kulinariami. Niestety,
w latach 60 nie by³o tyle mo¿liwo�ci, aby rozwijaæ swoje zaintere-
sowania. Swoj¹ przygodê z cukiernictwem zacz¹³em jako nastola-
tek w roku 1963 r. Bez wiedzy rodziców poszed³em do Szko³y
Cukierniczej w Toruniu (zawód ciastkarz-cukiernik). Po kilku
latach uzyska³em tytu³ mistrza w dziedzinie cukiernictwa. Praco-
wa³em w ró¿nych cukierniach w £odzi, od 1979 r. w Kutnie przy
ul. Grunwaldzkiej w �Praktycznej Pani�, a¿ wybudowa³em, razem
z ma³¿onk¹, nasz¹ w³asn¹ cukierniê na Piwkach. Od 1 wrze�nia 1987
roku cukiernia zosta³a oficjalnie otwarta i funkcjonuje do dzi�
i na pewno bêdzie dzia³a³a jeszcze d³u¿ej.
- Pana sukcesy w tej dziedzinie.
- Niektóre z nich zawarte s¹ w odpowiedzi z poprzedniego pytania,
ale te najwa¿niejsze to przede wszystkim: wybudowanie w³asnego
zak³adu cukierniczego, szkolenie uczniów, dok³adnie nie pamiêtam
liczby, ale by³o ich kilkadziesi¹t, którzy s¹ czeladnikami. Co naj-
istotniejsze, praca przez 50 lat w tym samym zawodzie i to, ¿e moja
firma rozwija siê dalej pod wzglêdem cukiernictwa; dok³adnie
wyrobów okoliczno�ciowych i tradycyjnych, do których konsumpcji
serdecznie zapraszam.
- Jest pan osob¹ bardzo lubian¹ i pomagaj¹c¹ ró¿nym organizacjom
i stowarzyszeniom. Sk¹d u pana wziê³a siê taka spo³ecznikowska
pasja?
- Wysuwa siê to wszystko z serca. Co roku wspomagam ro¿ne orga-
nizacje. Niestety, nie mogê wspomóc wszystkich, poniewa¿ jest ich
zbyt wiele. Proszê o wyrozumia³o�æ.
- Kolejna wielka pasja to my�listwo, w którym te¿ pan ma wspania³e
laury.
- My�listwo to moje drugie ¿ycie i odskocznia od rzeczywisto�ci.
- Jest pan, z tego ju¿ zaanga¿owania widaæ, osob¹ niezwykle zapra-
cowan¹. Ci�nie siê wiêc na usta pytanie: je¿eli ma pan ju¿ czas wolny,
to jak pan go spêdza?
- Mam bardzo ma³o czasu wolnego, ale je¿eli ju¿ go mam to spêdzam
z rodzin¹, ze znajomymi oraz na ³onie natury.
- Jakie s¹ jeszcze pana zainteresowania pozazawodowe?
- Jak ju¿ wcze�niej by³o wspomniane to my�listwo, dodatkowo wêd-
karstwo. S¹ to pasje, przy których siê wyciszam, odprê¿am. Cz³o-
wiek powinien mieæ zawsze jakie� hobby, wtedy ¿ycie p³ynie coraz
szybciej. Lubiê teatr, kino, dobr¹ ksi¹¿kê. Interesujê siê turystyk¹
i � przyrod¹.
- Czego nale¿a³oby panu ¿yczyæ?
- Spokoju i dalszych wspania³ych lat pracy w zdrowiu. ¯yczê sobie
i mojej rodzinie oraz Pañstwu du¿o mi³o�ci, przyja�ni i rado�ci na
co dzieñ. Dziêkujê za rozmowê - Jerzy Papiewski

Tadeusz Czekalski specjalnie dla �P¯K�

POTRÓJNY I ZACNY JUBILAT
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¯YCIE DIECEZJALNE

OKAZJA !  OKAZJA !  OKAZJA !

W Kutnowskim Domu Kultury zainaugurowa³o rok akademicki 300 s³u-
chaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na uroczysto�ci byli obecni tak¿e:
prezydent Zbigniew Burzyñski i jego zastêpcy - Zbigniew Wdowiak i Jacek
Boczkaja, starosta kutnowski Miros³awa Gal-Grabowska oraz Miros³aw
Ruciñski, cz³onek Zarz¹du Powiatu w Kutnie, przedstawiciele firm wspie-
raj¹cych dzia³alno�æ UTW. Zebranych powita³a Barbara Grzelak, cz³onek
Zarz¹du UTW. Podczas krótkich wyst¹pieñ go�ci zaproszonych pad³o
wiele ciep³ych zdañ i gratulacji nie tylko pod adresem Zarz¹du, ale tak¿e
samych s³uchaczy. Na przyk³ad, Grzegorz Chojnacki, przewodnicz¹cy
Rady Miasta stwierdzi³, ¿e powstanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Kutnie by³o bardzo cenne. Potwierdza to liczebno�æ s³uchaczy w ró¿nego
rodzaju zajêciach, jak te¿ ich zaanga¿owanie w realizacjê grantów w dzie-
dzinie kultury.

ROK AKADEMICKI UTW

Ciekawy wyk³ad inauguracyjny wyg³osi³ mgr Andrzej Æwik, hodowca
ró¿ z Wielkopolski �W mie�cie ró¿ � wszystko o ró¿ach�. O sadzeniu
krzewów tych kwiatów, ich pielêgnacji i co najwa¿niejsze o wyborze
odpowiednich ich odmian do hodowli w swych ogródkach. Ca³o�æ wy-
k³adu poparta by³a dobrze opracowanym materia³em multimedialnym.
Dobór tematu wyk³adu ³¹czy³ siê z faktem, i¿ 22 pa�dziernika rusza
w Kutnie akcja spo³eczna og³oszona przez Towarzystwo Przyjació³ Ziemi
Kutnowskiej pod has³em �I ty posad� ró¿ê�. Jak poinformowa³a Bo¿ena
Gajewska, prezes TPZK, ci mieszkañcy Kutna, którzy zdecyduj¹ siê na
wziêcie udzia³u w tej akcji otrzymaj¹ sadzonki ró¿ za darmo. A my infor-
mujemy, ¿e wszystko na ten temat mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu
24 252-72-72, czyli w biurze TPZK.           /A.B./

Pamiętajmy

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Sk³adane s¹ ofiary na tzw. wypominki z my�l¹ o zmar³ych prosz¹c, by
ca³y ko�ció³ modli³ siê za nich. Drugi dzieñ po Wszystkich �wiêtych ob-
chodzony jest jako Dzieñ Zaduszny. O tym pamiêtajmy.          /A.B./

W dniu 14 pa�dziernika 2013 r.
na Uniwersytecie £ódzkim
odby³a siê wojewódzka uroczy-
sto�æ z okazji Dnia Edukacji
Narodowej, na której nauczy-
ciel wychowania fizycznego
PIOTR BAJDA z SOSW nr 1
w Kutnie zosta³ odznaczony
Medalem Srebrnym za d³ugo-
letni¹ s³u¿bê. Odznaczenie nada-
wane jest przez prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej Broni-
s³awa Komorowskiego. Medale
wrêcza³a wojewoda ³ódzki
Jolanta Che³miñska i kurator
o�wiaty Jan Kamiñski.

ODZNACZONY

Prawie pó³godzinny program artystyczny, przygotowany przez uczniów
klas IIa, IIb i Vb pod kierunkiem nauczycielek: Doroty Kawki,
Wandy Baranowskiej i Ma³gorzaty Kilian, rozpocz¹³ okoliczno�ciowy
apel w Szkole Podstawowej nr 6 w Kutnie z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. Ich wystêp nagrodzony zosta³ gor¹cymi brawami i nic
w tym dziwnego, skoro w programie znalaz³y siê m.in. utwory z reper-
tuaru Jonasza Kofty, czy �piewany w rytmach po³udniowo-amerykañ-
skich �Matematyczny blues�. By³y te¿ rymowane ¿yczenia od uczniów
dla nauczycieli, a zamiast tradycyjnego kwiatka wrêczano im�
czekolady. Dyrektor szko³y Emilia Malanowska wyró¿ni³a nagrodami
grupê nauczycieli: Magdalenê Stêpkê, Halinê Cie�lak, Ma³gorzatê
Minkuszek, Danutê Zieñkowicz, Agnieszkê Klepczarek, Przemys³awa
Cybulskiego, S³awomira Rybarczyka i Annê �widerek. Podobne
nagrody otrzyma³o o�miu pracowników administracyjno-obs³ugowych.
Dyrektor Malanowska zwracaj¹c siê do wszystkich pracowników szko³y
zaznaczy³a: �Dziêkujê wam za odpowiedzialno�æ, upór i d¹¿enie do
osi¹gania jak najlepszych wyników dydaktycznych i wychowawczych.
To wy drodzy pañstwo, pomimo wielu trudno�ci z ogromn¹ pasj¹ i zaan-
ga¿owaniem kszta³tujecie umys³y i serca m³odych ludzi. Sk³adam pañ-
stwu najserdeczniejsze ¿yczenia � satysfakcji w pracy zawodowej,
wytrwa³o�ci i cierpliwo�ci w wykonywaniu codziennych obowi¹zków
oraz  pomy�lno�ci w ¿yciu osobistym�. Równie ciep³e ¿yczenia prze-
kaza³ obecny na spotkaniu Marcin Bujalski, przewodnicz¹cy Rady
Rodziców.          /A.B./

UROCZYSTY APEL




