
POWIATOWE
ŻYCIE KUTNA

www.zyciekutna.pl                           powiatowe@zyciekutna.com.pl

Gazeta Publicystyczno − Promocyjna   Nr 3/327/2012  09.02.2012 r.

Egzemplarz bezpłatny                               ISSN 1507−0212

JESTEŚMY!
Szanowni Pañstwo !!!
�SPO£EM� POWSZECHNA
SPÓ£DZIELNIA SPO¯YW-
CÓW W KUTNIE WYWODZI
SIÊ OD SPÓ£DZIELNI
�KUTNOWIANKA�, KTÓRA
BY£A PIERWSZ¥ SPÓ£-
DZIELNI¥ W MIE�CIE
POWSTA£¥ W 1908 ROKU.
To w³a�nie postêpuj¹ca inflacja,
dro¿yzna, trudne po³o¿enie
mieszkañców sk³oni³o zwi¹zki
zawodowe i ruch spó³dzielczy
do rozbudowy spó³dzielczo�ci
spo¿ywców. Konsekwencj¹
czego by³o powstanie w 1918 r.

Prezes Zarz¹du �Spo³em�
Powszechnej Spó³dzielni
Spo¿ywców w Kutnie MAREK
GRALAK.
Spó³dzielczego Stowarzyszenia Spo¿ywców �Jedno�æ�. Spóldzielnia
ta zrzesza³a pracowników cukrowni �Konstancja� i ich rodziny.
Sklep, który wówczas powsta³, zaopatrywa³ w podstawowe artyku³y
spo¿ywcze oraz sól, naftê, zapa³ki, tytoñ. Spó³dzielnia �Jedno�æ�
istnia³a do 1930 r. Wówczas to w³a�nie powsta³a Powszechna Spó³-
dzielnia Spo¿ywców w Kutnie. Warto wspomnieæ, ¿e w 1918 roku
na terenie miasta powsta³y tak¿e inne Spó³dzielnie, m.in. Spó³dzielnia
�Znicz�, Spó³dzielnia �Wspólna Praca�, Robotnicze Stowarzyszenie
Spo¿ywców �Robotnik�. PSS w Kutnie by³a efektem ruchu scale-
niowego. Spó³dzielnia na pocz¹tku swej dzia³alno�ci zrzesza³a 667
cz³onków i podwoi³a ten stan pod koniec lat 30-tych. Pocz¹tkowo
posiada³a 4, pó�niej 5, a nawet 6 sklepów, w tym 2 na wsi. Sklepy
mia³y charakter ogólnospo¿ywczy. Jak donosi³a kutnowska prasa
ju¿ w tamtych latach obchodzone by³o �wiêto Spó³dzielczo�ci
- zazwyczaj w pierwszych dniach czerwca. W tak donios³ym dniu
organizowano akademie, ulicami miasta przechodzi³ pochód.
W 1938 roku PSS w Kutnie znajdowa³a siê na pierwszym miejscu
w wynikach ekonomicznych. Niestety, dalszy jej rozwój zosta³
zahamowany wybuchem II wojny �wiatowej. Maj¹tek Spó³dzielni,
lokale sklepowe przejêli Niemcy, sklepy by³y demolowane i okra-
dane. W 1945 r. reaktywowano spó³dzielczo�æ na terenie Kutna. Jako
pierwsza odrodzi³a siê Powszechna Spó³dzielnia Spo¿ywców
w Kutnie. Spó³dzielnia stopniowo przejmowa³a sieæ handlow¹
poniemieck¹, sk³ad apteczny, sk³ad porcelany, przejê³a piekarnie,
nastêpnie sklepy. We wrze�niu 1945 r. Zwi¹zek Rewizyjny Spó³dzielni
RP Okrêg £ód� przyjmuje PSS w Kutnie w poczet cz³onków, a¿
w koñcu Spó³dzielnia zostaje wpisana w rejestr spó³dzielczy i w taki
oto sposób powsta³a pierwsza po wyzwoleniu i jedyna w swym
charakterze, bo powszechna, Spó³dzielnia Spo¿ywców w mie�cie.
W spó³dzielni poza kierownictwem zorganizowany zosta³ niewielki
aparat administracyjny, który sk³ada³ siê z wydzia³u handlowego,
produkcyjnego i finansowego. Jak wynika z literatury pocz¹tkowo
pracownicy byli zatrudniani bez umów o pracê. Zaczêto je sporz¹dzaæ
w po³owie 1947 roku. W 1949 r. na rzecz spraw socjalno-bytowych
za³ogi rozpoczê³a pracê Zak³adowa Komisja Zwi¹zkowa. Zwi¹zek
mia³ zabezpieczaæ przydzia³y artyku³ów spo¿ywczych dla pracow-
ników, interweniowa³ w sprawy p³acowe. W 1945 r. PSS w Kutnie
posiada³o 11 punktów handlowych, dla porównania w 1949 roku
sklepów detalicznych by³o ju¿ 24. Od 1947 r. rozpoczêto produkcjê
pieczywa cukierniczego, obok piekarñ spó³dzielnia prowadzi³a
wytwórniê wód gazowych, kwaszarniê ogórków i kapusty, rozlewniê
piwa. W kwestii wytwórni wód gazowych i konkurecyjno�ci Spó³-
dzielnia stata siê monopolist¹ w mie�cie. W tamtym czasie Spó³-
dzielnia posiada³a na stanie w transporcie 5 koni, 2 wozy i 1 samochód
ciê¿arowy. Poza tym otwarty zosta³ lokal gastronomiczny, w którym
wydawane by³y obiady. W 1949 roku Spó³dzielnia prowadzi³a równie¿
dzia³alno�æ hotelarsk¹. Podsumowuj¹c lata 1945-1949, stanowi³y
gwa³towny rozwój ekonomiczny. Sta³a siê wa¿n¹ jednostk¹ gospo-
darcz¹, najprê¿niejsz¹ i najsilniejsz¹ tego typu w Kutnie i powiecie
kutnowskim. W 1945 r. uda³o siê uruchomiæ wypo¿yczalniê sprzêtu
domowego, zorganizowaæ kurs z zakresu gospodarstwa domowego
dla pañ oraz kurs trykotarsko- dziewiarski. Poza tym Spó³dzielnia
organizowa³a wycieczki turystyczno-krajoznawcze min. do Lublina,
W³oc³awka, Ciechocinka. Nastêpny okres w ¿yciu Spó³dzielni to
lata 1950-1956. By³ to trudny okres, ale PSS zdo³a³a go przetrwaæ.
W 1953 r. pozbawiono spó³dzielniê rozbieralni miêsa i sma¿alni. Na
rynku pojawi³ siê nowy konkurent - handel pañstwowy. Poza tym
odebrano Spó³dzielni sklep ¿elazny i prawo rozpowszechniania
wyrobów ¿elaznych, a tak¿e pozbawiono prowadzenia dzia³alno�ci
gastronomicznej.       (ci¹g dalszy - strona 2)

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

21 lutego 2012 r.

Kutnowska gala

DLA KRZYSZTOFA KUTNOWSKIE HITY 2011
AMZ Kutno Spółka z o.o.

Przedsiębiorstwo
Budownictwa Ogólnego

Vester
Handzelewicz SP. jawna

WÓJT GMINY KRZYŻANÓW
TOMASZ JAKUBOWSKI

I RADA GMINY KRZYŻANÓW

(Szczegó³y - czytaj strona 8, 9)

RADA I ZARZĄD POWIATU
KUTNOWSKIEGO

W gminie Kutno

INWESTYCYJNY BUDŻET

Informacje na temat samorz¹dowego bud¿etu przedstawia skarbnik
Gminy Kutno Anna Bobowska (czytaj na stronie 4 i 6).

Od fragmentów wywiadów radiowych, które on przeprowadzi³ rozpocz¹³
siê koncert dla Krzysztofa Michalskiego, znanego w Kutnie dziennikarza
Radia £ód�. Krzysztof zmaga siê z ciê¿k¹ chorob¹, ale jak powiedzia³
prowadz¹cy koncert jego przyjaciel - Maciej Kierzkowski �Na pewno
us³ysza³ wszystko to, co dzia³o siê na scenie KDK�. A sala by³a pe³na
kutnian! Wyst¹pi³y wokalistki Magdalena Ptaszyñska i Kamila Banasiak.
Wielbiciele mocnego uderzenia bawili siê przy muzyce Alastora, wyst¹pi³
te¿ zespó³ Getto. Prowadz¹cy zachêca³ zebranych: �Dodajmy Krzy�kowi
si³! Krzysiek walczy, nie poddaje siê. Jeste�my z nim w tej walce�. Koncert
zorganizowano, aby zebraæ pieni¹dze na leczenie dziennikarza. To ju¿
druga taka akcja na rzecz Krzysztofa. Na poprzedniej zebrano trzy tysi¹ce
z³otych. Pieni¹dze mo¿na te¿ wp³acaæ na konto Spo³ecznej Fundacji Miasta
Kutno z dopiskiem �Krzysztof Michalski�. Liczy siê ka¿da z³otówka!

PKO BP I/O Kutno: 31 1020 3440 0000 7802 0063 0939
/G.B./
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(ciag dalszy ze strony 1)
Kolejny okres w dziejach Spó³dzielni w Kutnie przypada na ³ata
1957-1967. Jest to okres szybkiego rozwoju  PSS. Na tym etapie
dosz³o do wielu zmian organizacyjnych, statutowych. Zakres
dzia³ania komitetów cz³onkowskich znacznie zosta³ poszerzony.
Stron¹ dzia³alno�ci komitetów by³a praca na rzecz wzrostu szere-
gów cz³onkowskich. W latach tych niezmiernie o¿ywiona by³a
dzia³alno�æ kulturalno-o�wiatowa. Organizowano imprezy rozryw-
kowe, konkursy, wyj�cia do kina, wycieczki, odbywa³y siê ma-
jówki do Strzegocina, G³ogowca, ale tak¿e je¿d¿ono na spektakle
do teatrów w £odzi. W latach 60-tych oddano do u¿ytku o�rodki
�Praktyczna Pani� w Kutnie i ¯ychlinie, uruchomiono kursy
jêzyków obcych, uruchomiono wiele punktów us³ugowych.
W okresie tym wzros³a produkcja, modernizowano i rozwijano
sieæ handlow¹. W sklepach coraz czê�ciej znale�æ mo¿na by³o
deficytowe towary.
Pojawi³y siê nowe pawilony handlowe, m.in. w 1964 r. otworzono
pawilon handlowy przy ul. Barlickiego. W 1965 r. pierwszy �SAM�,
w 1966 r. oddano do u¿ytku pawilon handlowy na Azorach. Ogó³em
detal dysponowa³ 78 sklepami i 26 kioskami. Zaczêto lansowaæ
has³a �Klient to nasz pan�, czy �Klient ma zawsze racjê�. Sklepy
nabra³y estetycznego wygl¹du, niektóre dosta³y neonow¹ reklamê.
Pod koniec lat 50-tych i do po³owy lat 60-tych Spó³dzielnia by³a
jedynym producentem chleba. Poza piekarniami i ciastkarniami
Spó³dzielnia posiada³a dwie masarnie, wytwórniê wód gazowych
i zak³ady gastronomiczne. Wychodz¹c naprzeciw zapotrzebowa-
niom spo³ecznym Spó³dzielnia rozwija³a dzia³alno�æ us³ugow¹:
us³ugi krawieckie, fryzjerskie, maglowanie bielizny.
Nastêpny etap rozwoju Spó³dzielni to lata 1968-1976,
w czasie których wybudowano na terenie Kutna 4 pawi-
lony handlowe wolno-stoj¹ce. W 1974 oddana zosta³a do
u¿ytku nowa, 6-tonowa piekarnia. W 1968 Spó³dzielnia
posiada³a 78 sklepów i 25 kiosków. Okres 1968-1976 by³
to kolejny pomy�lny etap. Znaczny przyrost sieci deta-
licznej, powstanie szeregu nowych placówek handlowych
i modernizacja dotychczasowych, wzrost liczby punktów
us³ugowych, nawi¹zanie wspó³pracy z RSM �Pionier�,
otwarcie dwóch nowych o�rodków �Praktyczna Pani�
potwierdza, ¿e Spó³dzielnia kontynuowa³a swoje najlep-
sze tradycje. Kolejnym, wa¿nym wydarzeniem w ¿yciu PSS
by³ w 1978 roku jubileusz 70-lecia istnienia Spó³dzielni.
Z tej okazji narodzi³ siê pomys³ utworzenia �Izby
Tradycji�. Warto wspomnieæ, ¿e w 1982 Spó³dzielnia
posiada³a 5 piekarni, ciastkarnie, masarniê, zak³ad gar-
ma¿eryjny, wytwórniê wód gazowych i rozlewniê piwa
oraz sklepy. Okres 1976-1982 by³ dla Spó³dzielni kut-
nowskiej wa¿n¹ prób¹ si³. Mimo niesprzyjaj¹cych
czasów aktyw Spó³dzielni przygotowa³ siê do pe³nienia
przez Spó³dzielniê roli samodzielnej, samo finansuj¹cej
jednostki gospodarczej. W 1987 roku na osiedlu Batorego

JESTEŚMY!
zosta³ uruchomiony najwiêkszy dotychczas sklep spó³-
dzielczy typu �ABC�. W roku tym wyremontowano
tak¿e sieæ produkcyjn¹, gastronomiczn¹ i handlow¹
wprowadzaj¹c nowe maszyny i urz¹dzenia. W wyniku
tych remontów i inwestycji uruchomiona zosta³a dodat-
kowa produkcja, np. w Piekarni nr 1 rozpoczêto pro-
dukcjê ciasta cukierniczego, w piekarni nr 2 produkcjê
bagietek, a wytwórnia wód gazowych uruchomi³a pro-
dukcjê napoju �brzoskwinka�. Na pocz¹tku 1989 roku
Spó³dzielnia dysponowa³a 79 placówkami detalicznymi.
Poza tym Spó³dzielnia wspó³pracowa³a z ZSZ nr 2
w Kutnie, dziêki czemu zapewni³a sobie dop³yw wykwa-
lifikowanych pracowników.
Za najtrudniejszy okres w naszej dzia³alno�ci mo¿emy uznaæ pierw-
sz¹ po³owê lat 90-tych. Spó³dzielnia straci³a wiele lokali, a co za
tym idzie popad³a w problemy finansowe. W tym okresie wa¿n¹
decyzj¹ by³a decyzja o wysprzedaniu czê�ci maj¹tku trwa³ego oraz
przeprowadzeniu restrukturyzacji zatrudnienia. To w³a�nie te
decyzje spowodowa³y, ¿e Spó³dzielnia utrzyma³a siê na rynku
i funkcjonuje do dzi�.
Aktualnie nasza dzia³alno�æ handlowa obejmuje: 14 sklepów bran¿y
ogólno-spo¿ywczej, 5 sklepów bran¿y miêsno-wêdliniarskiej, 3 sklepy
bran¿y przemys³owej (dywany, firany, chemia i gospodarstwo
domowe). Oprócz tego Spó³dzielnia prowadzi dzia³alno�æ produk-
cyjn¹ i us³ugow¹. Nasze sklepy usytuowane s¹ na terenie ca³ego
miasta dziêki czemu nasi klienci maj¹ ³atwy dostêp do naszych
placówek handlowych. Ca³y czas modernizujemy sklepy, popra-
wiamy ich estetykê oraz wizualizacjê. Ponadto staramy siê wyj�æ
naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom klientów. Bez przerwy pracu-
jemy nad wzbogaceniem naszej oferty handlowej, wprowadzamy
nowy asortyment, szczególnie taki, który dawa³by zadowolenie
i satysfakcjê u klientów. Dostosowujemy asortyment do aktualnego
zapotrzebowania. Nasza dzia³alno�æ obejmuje tak¿e zak³ad pro-
dukcyjny produkuj¹cy: wyroby piekarnicze, wyroby ciastkarskie,
wyroby kulinarne. Jeste�my producentami kilkudziesiêciu rodza-
jów pieczywa. Nasze wyroby piekarskie to wyroby najwy¿szej
jako�ci, nad któr¹ czuwa sztab fachowców. W produkcji pieczywa
nie stosujemy polepszaczy. Produkujemy równie¿ wyroby kuli-
narne typu: pierogi, krokiety, kluski, paszteciki, uszka. Wyroby te
ciesz¹ siê w�ród konsumentów du¿ym uznaniem i popularno�ci¹,
która wci¹¿ zjednuje sobie sympatyków. Nasza Spó³dzielnia
prowadzi tak¿e liczne akcje promocyjne. Jedn¹ z nich jest co mie-
siêczne wydawanie gazetek promocyjnych, w których proponujemy
klientom liczne artyku³y spo¿ywcze i przemys³owe w bardzo atrak-
cyjnych cenach. Poza tym wydajemy tak¿e karty klienta �Spo³em�,
dziêki którym mo¿ecie Pañstwo nabyæ swoje ulubione artyku³y
o 3% taniej. W roku 2007 wydali�my oko³o 1.000 sztuk takich kart.
Poza tym nasze placówki handlowe realizuj¹ bony Sodexo Pass,
Bonus, Accord Seryices. Nasze sklepy wyposa¿one s¹ w terminale,
dziêki którym klienci mog¹ p³aciæ swoje rachunki oraz do³ado-
wywaæ telefony. Wszystkie te akcje maj¹ na celu uprzyjemniæ
i u³atwiæ ¿ycie naszym klientom. Spó³dzielnia bierze równie¿
udzia³ w akcjach charytatywnych. Od kilku lat wspieramy Wielk¹
Orkiestrê �wiatecznej Pomocy, przekazujemy nasze wyroby

Aktualnie spó³dzielnia Spo³em z Kutna pod-
pisa³a umowê i przyst¹pi³a do grupy Spó³dzielni
wspó³pracuj¹cych w ramach Partnerskiego
Serwisu Detalicznego. PSS Kutno posiada
15 sklepów spo¿ywczych, w tym 3 miêsno-
wêdliniarskie, wszystkie zlokalizowane w mie-
�cie. Z oddzia³em Tradisu w Kutnie wspó³pra-
cuj¹ od 15 lat, historycznie z DLS-em. Prezes
Marek Gralak obserwuj¹c lokalny rynek i roz-
wijaj¹c¹ siê konkurencjê poszukiwa³ formu³y
rozwoju spó³dzielczych placówek detalicz-
nych. Projekt PSD i nowo powstaj¹ca sieæ
Gama przekona³y Zarz¹d i Radê Nadzorcz¹
Spó³dzielni do rozwi¹zañ, które wprowadza
60 Spó³dzielni Spo³em w kraju. Podpisanie
umowy odby³o siê w uroczystej atmosferze
w obecno�ci w³adz PSSu, PSD i lokalnego
oddzia³u Tradisu.
Partnerski Serwis Detaliczny S.A. to spó³ka
powo³ana w ramach Grupy Handlowej
Emperia do pracy na rzecz spó³dzielni spo-
¿ywców. Od stycznia 2012 roku po przejêciu
Grupy Dystrybucyjnej Tradis przez Grupê
Eurocash, wchodzi w sk³ad Grupy Eurocash.
Dzia³a przede wszystkim w aspekcie handlowym
i marketingowym. Marketingowe aspekty
umów miêdzy PSD i spó³dzielniami maj¹ cha-
rakter nieobligatoryjny. Spó³dzielcy sami
wybieraj¹ te elementy, które uznaj¹ za przy-
datne, nie musz¹ np. zmieniaæ szyldów i wy-
stroju sklepów. Dodatkowo, umowa daje
dowolno�æ funkcjonowania placówek i mo¿li-
wo�æ wyj�cia z projektu bez konsekwencji.
W zamian spó³dzielcy zobowi¹zuj¹ siê, ¿e ich
g³ównymi dostawcami bêd¹ spó³ki dystrybu-
cyjne Grupy Eurocash.

Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2012 Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości.

piekarnicze ró¿nym organizacjom takim jak: Polski Zwi¹zek
Niewidomych, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Kutnowski
Komitet Obrony Bezrobotnych. Prowadzimy tak¿e dzia³alno�æ
us³ugow¹, która obejmuje prowadzenie targowicy miejskiej i wy-
najem pomieszczeñ.
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SPACERKIEM PO KUTNIE
Kontrakty z NFZ
Na 2012 rok Kutnowski Szpital
Samorz¹dowy zawar³ z NFZ w £odzi,
kontrakt na 40 milionów 690 tysiêcy
(wiêcej ni¿ w roku ubieg³ym). Kon-
trakt na poradniê kardiologiczn¹
i ginekologiczno-po³o¿nicz¹ otrzy-
ma³ NZOZ Dermex, a na poradniê
psychiatryczn¹ i terapii uzale¿nieñ
- NZOZ �Medikus�. Szpital ze
�rodków w³asnych ma utrzymaæ
poradniê �K�. W 2012 roku szpital
prowadzi³ wiêc bêdzie nastêpuj¹ce
oddzia³y: Anestezjologia, Chirurgia,
Chirurgia onkologiczna, Choroby
wewnêtrzne, Dermatologia, Nefro-
logia, Neonatologia, Neurologia,
Ortopedia, Pediatria, Po³o¿nictwo
i ginekologia, Rehabilitacja, Szpi-
talny Oddzia³ Ratunkowy.

Czerwona torebka
Przy ulicach Oporowskiej i Szyma-
nowskiego w Kutnie trwaj¹ prace
przy budowie marketu Czerwona
Torebka. Za ponad milion z³otych
powstaje jednokondygnacyjny
obiekt, o pow. 513 m2, z dziewiê-
cioma sklepami. Otwarcie - maj br.

USC pozostaje
W 2013 r. miasto stanie siê - po
zap³aceniu w dwóch ratach kwoty
1,26 miliona z³otych - w³a�cicielem
willi Antoniego Troczewskiego. Od
lat mie�ci siê tam USC.

Fa³szywy po¿ar
W nocy z minionego wtorku na �rodê
alarm! Uruchomi³ siê monitoring
po¿arowy KDK. Na szczê�cie oka-
za³o siê, ¿e by³ to fa³szywy alarm.

Personalia
W dniu 31 stycznia 2012 r. zakoñczy³
siê okres powo³ania dyrektora
Muzeum Regionalnego w Kutnie
Grzegorza Skrzyneckiego. Po zapo-
znaniu siê ze sprawozdaniem z reali-
zacji zadañ statutowych placówki
w latach 2009-2011, jak równie¿
z koncepcj¹ dzia³ania muzeum na
kolejne lata, prezydent Zbigniew
Burzyñski pozytywnie oceniaj¹c
prace obecnego dyrektora muzeum
oraz po zasiêgniêciu opinii stowa-
rzyszeñ kulturalnych podj¹³ decyzjê
o przed³u¿eniu powo³ania na dyrektora
Muzeum Grzegorza Skrzyneckiego
na okres 5 lat.

Jurorzy wchodz¹cy w sk³ad kapitu³y sportowej: przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Kutnowskiego Rafa³ Jó�wiak, przewodnicz¹cy Rady Miasta Kutna Jacek
Sikora oraz dziennikarze �P¯K� - Andrzej Stelmaszewski, Jerzy Papiewski,
Bogdan Gajewski, Andrzej Bieñkowski, spo�ród zg³oszonych kandydatur
uhonorowali, ich zdaniem, najlepszych. Sportowcem 2011 roku na Ziemi
Kutnowskiej zostali równorzêdnie: Micha³ Marciniak, £ukasz Wójcik
i Marek Kudlik; dru¿yn¹ - AZS WSGK Polfarmex  i MKS Stal BiS. Ponadto
przyznano: Nagrodê Fair Play trenerowi Adamowi Paw³owskiemu, a za
ca³okszta³t dzia³alno�ci na rzecz pracy z m³odzie¿¹ w lekkoatletyce
wyró¿niono szkoleniowca Jacka Kud³ê. S¹ te¿ wyró¿nienia specjalne dla
Martyny Ka�mierczak, Kazimierza Froma i Jakuba Kolasiñskiego. Wiêcej
o laureatach, wraz ze zdjêciami, w nastêpnym numerze �P¯K�. Uroczyste
podsumowanie konkursu i wrêczenie nagród nast¹pi podczas marcowej
sesji Rady Miasta Kutna.            /J.P./

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

Dla uczczenia pamiêci wybitnych kutnowskich
szkoleniowców �p. Jerzego Dercza i �p. Jerzego
Tru�ciñskiego KU AZS WSGK i UM Kutna orga-
nizuje 18 lutego w hali SP nr 9 turniej koszykarski.
Szczegó³y na afiszach.

DLA KRZYSZTOFA

Ju¿ 16 lutego br., o godzinie 19.00, w Kutnowskim
Domu Kultury odbêdzie siê przedpremiera spektaklu
�Zimny prysznic�. Spektakl to przezabawna farsa
ma³¿eñska, która skrzy siê celnymi obserwacjami
ludzkich zachowañ w intymnych sytuacjach. Au-
tor z wdziêkiem znawcy odkrywa przed widzem
mechanizmy beznadziejnej gry miêdzy kobiet¹
i mê¿czyzn¹, ich nieu�wiadomione psychiczne urazy,
niedopowiedziane wzajemne oczekiwania, zaha-
mowania, rozczarowania - piek³o ma³¿eñskiego
kieratu i... fiasko terapeutycznych metod. Du¿o
�miechu, zabawnych sytuacji oraz wspania³e kre-
acje aktorskie zapewni¹ niezapomniane wra¿enia.
Niemieckie ma³¿eñstwo w separacji wyruszy³o
w ostatni¹ wspóln¹ podró¿, aby sprzedaæ dom
w Hiszpanii. Wymêczeni d³ug¹ jazd¹ zatrzymuj¹ siê
na nocleg w jedynym hotelu w okolicy, gdzie� na
prowincji Francji. Hotel§ znajduje siê czê�ciowo
w remoncie, w jedynym wolnym pokoju jest jedynie
ma³¿eñskie ³o¿e i tylko gor¹ca woda w ³azience.
Nie pozostaje nic innego, jak napiæ siê wina i pój�æ
spaæ. Oboje staraj¹ siê byæ dla siebie kurtuazyjnie
grzeczni, nie potrafi¹ jednak ukryæ swoich rozcza-
rowañ i po krótkim czasie wylej¹ na siebie ¿ale,
wypior¹ ma³¿eñskie brudy i dokopi¹ sobie wza-
jemnie � z czego dowiemy siê ca³ej historii
nieudanego zwi¹zku.
Obsada:
Clemens van den Most - Piotr Cyrwus
Paula van den Most - Marta Klubowicz
Mikka - Marcin Rój
Petra Meier - Ewa Trochim / Agnieszka Michalska
Klaus Meier - Jaros³aw Rabenda / Rafa³ Walen-
tynowicz
Spektakl dla doros³ych. Czas trwania przedsta-
wienia 120 min (jedna przerwa).
Cena biletów: 60 z³.

„ZIMNY PRYSZNIC”

MEMORIAŁ SŁYNNYCH TRENERÓW

Przymrozi³o, przysypa³o �nie¿kiem.
Styczeñ, zrobi³o siê zimowo.
Pobiela³y pola, drogi i �cie¿ki
i nie tylko ba³wan z go³¹ g³ow¹.

Na mrozie bezdomny umiera.
Bliskich przy nim nie by³o.
Ta �mieræ niewielu uwiera.
�nieg pada, jest bia³o i mi³o.

Wróbel g³odny i zziêbniêty
skrupulatnie nape³nia brzuszek.
Jaki� spacerowicz nieobojêtny
zostawi³ z kanapki okruszek.

�lisko i st³uczki na drogach,
gdy nie da siê auta zatrzymaæ.
Przyjazna to pora, czy wroga?
Zwyczajnie, to przecie¿ zima.

Kazimierz Ci¹¿ela

W czwartkowy mro¿ny wieczór zasiad³em do pisania felietonu,
w którym zamierza³em podj¹æ bie¿¹ce tematy zwi¹zane z faktycznym
stanem stanowionego prawa i spo³ecznymi protestami przeciwko
proponowanym rozwi¹zaniom. Chcia³em równie¿ nawi¹zaæ do
opublikowanej na stronach internetowych informacji dotycz¹cej
problemów samorz¹du miasta Kutna z podejmowanymi na wnio-
sek prezydenta uchwa³ami, które s¹ obarczone wadami prawnymi
i z tego powodu s¹ uchylane przez Wojewodê £ódzkiego sprawu-
j¹cego nadzór nad samorz¹dowym prawem. Do tych spraw wrócê
pó¿niej, bowiem wszystkie te i inne tematy zesz³y na dalszy plan
w obliczu informacji o �mierci naszej noblistki Wis³awy Szym-
borskiej, która by³a niekwestionowan¹ Pierwsz¹ Dam¹ Polskiej
Literatury. By³a wspania³¹ i m¹dr¹ kobiet¹ o nieprzeciêtnym
talencie. Pisa³a wiersze, które nam towarzysz¹ od wielu lat.
W tym coraz bardziej bezwzglêdnym i medialnym �wiecie, wszech-
obecn¹ i w³a¿¹c¹ w brudnych butach do naszych domów komercj¹,
wiersze Wis³awy Szymborskiej  s¹ potrzebnym naturalnym i praw-
dziwym wytchnieniem. S¹ one znakomitym �ród³em refleksji nad
¿yciem i �mierci¹. Twórczo�æ Wis³awy Szymborskiej zachwyca
g³êbok¹ m¹dro�ci¹ i jest prostym oraz zrozumia³ym przes³aniem,
nad którym nie sposób przej�æ obojêtnie.

�Nic dwa razy siê nie zdarza i nie zdarzy.
Z tej przyczyny zrodzili�my siê
bez wprawy i pomrzemy bez rutyny ...�.

Odesz³a nasza noblistka, odesz³a wielka postaæ, pozosta³a wybitna
i porywaj¹ca twórczo�æ do której czêsto siêgamy i bêdziemy wracaæ.

Krzysztof Wac³aw Dêbski

NIC DWA RAZY SIĘ NIE ZDARZA…

16 LUTY 2012, 19.00 – KDK16 LUTY 2012, 19.00 – KDK

Kutnowskie obserwacje

Szanowni Pañstwo!
Chcia³bym t¹ drog¹ serdecznie podziêkowaæ tym wszystkim, w tym i Wam,
którzy przyczynili siê w jakiejkolwiek formie do zorganizowania tego
koncertu. Celowo nie wymieniam tutaj wszystkich po kolei, dlatego ¿e
nie chcia³bym nikogo z Was pomin¹æ. Szczególne wyrazy wdziêczno�ci
nale¿¹ siê artystom, którzy ten wieczór uczynili do prawdy wspania³ym.
Pasja i moc Ich talentu pozwalaj¹, my�lê nam wszystkim, wierzyæ ¿e jednak
MO¯NA! Energia, któr¹ wygenerowali na scenie pop³ynê³a do Krzy�ka
i doda³a mu si³. Jestem tego pewien. Koncert przeszed³ ju¿ do historii
i zapisa³ siê na trwale w pamiêci tych wszystkich, którzy byli obecni
z nami tego dnia. Im równie¿ chcia³bym podziêkowaæ za obecno�æ i za to
co zostawili w puszkach. Wierzê równie¿ w to, ¿e nie jest to koniec
pomocy dla Krzy�ka. Proszê nie zapominajcie o Nim. Niech to bêdzie
dopiero pocz¹tek drogi, która zakoñczy siê pomy�lnie. Raz jeszcze ogromnie
wszystkim dziêkujê i pozdrawiam.

WARTO BY£O TO WSZYSTKO ZROBIÆ!
Maciej Kierzkowski Zimowe impresje



4 POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 3/327 • 9 LUTEGO 2012 R.

¯YCIE REGIONALNE

WIEŚCI GMINNE
Likwidacja szkó³ c.d.
Do koñca lutego zapadn¹ decyzje
odpowiednich samorz¹dów o za-
miarze likwidacji szkó³. Ju¿ podjêto
decyzjê, ale tylko gimnazjum
w Szczycie, gmina Oporów. Wa¿¹
siê losy szko³y w �leszynie, gmina
¯ychlin. Ciekawe, ¿e niepewny jest
te¿ los samorz¹dowego liceum
w Kro�niewicach.

Przerwana sesja...
Radni D¹browic przerwali bud¿e-
tow¹ Rady. Ta najmniejsza gmina
w województwie za³o¿y³a, ¿e przy
dochodach 6,119 miliona z³otych,
koszty wynios¹ 5,728 miliona z³o-
tych. Jednak g³ówn¹ przyczyn¹
oporu radnych by³a zbyt nik³a
dotacja na dojazdy do szko³y,
w której uczy siê 178 dzieci. Nie
znaleziono jednak oszczêdno�ci,
wiêc przyjêto bud¿et w proponowa-
nych wielko�ciach.

Ma³o inwestycji
W ¯ychlinie z proponowanych na
2012 rok inwestycji przewiduje siê
m.in.: budowê boiska �Orlik� przy
ZS nr 1 (300 tysiêcy z³otych), remont
stra¿nicy w �leszynie (200 tysiêcy),
termomodernizacjê biblioteki
I czê�æ (60 tysiêcy). Bêd¹ te¿ solary
na budynku SP Grabów i ZS nr 1.

Cywilne �luby
W Urzêdzie Stanu Cywilnego
w Oporowie, a faktycznie w Zamku
- Muzeum, w ubieg³ym roku zawarto
27 �lubów cywilnych (a¿ 18 wziêli
je - kutnowianie). W Kutnie w 2011
roku zawarto takich ma³¿eñstw 312.

Lodowisko darmo
W ferie, na kutnowskim lodowisku,
mo¿na siê �lizgaæ... nieodp³atnie.
Co prawda to prawda, ¿e tylko od
poniedzia³ku do pi¹tku (i to w go-
dzinach 8.00-10.00), ale zawsze,
�lepszy wróbel w gar�ci...�.

Szpitalny posi³ek
Od 1 lutego szpitalne posi³ki w kut-
nowskim szpitalu przygotowuje

firma �Impel�, w której zatrudniono
10 by³ych pracowników kuchni
szpitalnej.

¯ychlin we W³oszech
Osiem dni we w³oskim Piemoncie
spêdzi³a ¿ychliñska m³odzie¿ (wraz
z m³odzie¿¹ W³och i Malty).
Uczestniczy³o w tym spotkaniu 12
osób z Polski, którzy m.in. zapre-
zentowali kolegom regionalne
potrawy.

Dyrektorski konkurs
Do konkursu na dyrektora Muzeum
imienia Jerzego Dunin-Borkow-
skiego w Kro�niewicach zg³osi³o
siê trzech ... dyrektorów. Grzegorz
Dêbski - odwo³any przez poprzed-
niego Starostê; pe³ni¹cy obowi¹zki
Kazimierz �wircz i Pawe³ Szymczak
- by³y dyrektor Muzeum Regional-
nego w Kutnie.

Nowa siedziba
W³adze gminy Nowe Ostrowy zde-
cydowa³y: bêd¹ budowaæ nowy
budynek Urzêdu Gminy. Powodem
jest brak porozumienia z firm¹
�Barter�, która kupi³a budynki po
Cukrowni. Koszt inwestycji:
2,2 - 2,4 miliona z³otych.

50-lecie szko³y
Jubileusz 50-lecia �wiêtowa³ Zespó³
Szkó³ w D¹browicach. Dyrektor
Ewa Górska-Jedliñska przedstawi³a
historiê szko³y w latach 1962-2012.
Natomiast by³a dyrektor Bo¿ena
Kolasiñska przypomnia³a utworzenie
i wczesn¹ dzia³alno�æ gimnazjum.
By³y wystawy. Program artystyczny
przygotowali uczniowie i kro�nie-
wicki chór A capella.

Zaczadzeni
W pi¹tek, w pustostanie we wsi
Kamienna, gmina Oporów zacza-
dzili siê dymem z tl¹cej, drewnianej
pod³ogi 30- i 60-letni mê¿czy�ni.

Dzia³kowy bywalec
Policjanci z Kutna zatrzymali 40-
letniego mê¿czyznê, który okrad³
w Piwkach 23 ogródki dzia³kowe.

Uratowano mienie publiczne warto�ci 16.768.000 z³otych mówi³ Marek
Myszkowski, komendant Powiatowy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Kutnie
podczas  narady rocznej za 2011 rok, jaka odby³a siê w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego. W wielow¹tkowym sprawozdaniu zebrani us³yszeli
m.in. o interwencjach stra¿aków w zaistnia³ych zagro¿eniach zwi¹zanych
z podtopieniami, jakie wyst¹pi³y w styczniu; o interwencjach zwi¹zanych
z silnymi wichurami, jakie dotknê³y gminê Krzy¿anów i Kutno. Dosz³o
do powalenia wielu drzew i zniszczenia budynków. Pomoc stra¿aków by³a
po prostu konieczna. W tych dzia³aniach pomaga³y równie¿ Ochotnicze
Stra¿e Po¿arne  z powiatu. Stra¿acy PSP na co dzieñ spotykaj¹ siê z wy-
stêpuj¹cymi na drogach miasta i gmin powiatu wypadkami drogowymi
nios¹c niezbêdn¹ pomoc. W minionym roku odnotowano ich ponad 150.
Przyk³adem mo¿e byæ wypadek z uczestnictwem osobowego samochodu
w Leszczynku. Niestety, zginê³a tam kobieta. Je�li chodzi o po¿ary, tych
by³o naprawdê du¿o. Do najwiêkszych mo¿na zaliczyæ po¿ar budynku
mieszkalnego wielorodzinnego, dwukondygnacyjnego z poddaszem
w £aniêtach. Stworzy³ on dla dru¿yn stra¿ackich najwiêcej k³opotów.
Po¿arem objête by³o ca³e poddasze u¿ytkowe, czê�ciowo zamieszka³e.
Poszkodowane zosta³y trzy osoby. Ewakuowano a¿ 55. Przyczyn¹ zaist-
nienia ognia by³a utrata izolacyjno�ci przewodów elektrycznych w bu-
dynku. W po¿arach ginêli ludzie. Tu przyk³adem s¹ po¿ary w Strzegocinie
(budynek mieszkalny) i w Kutnie na ulicy Ga³czyñskiego. Komendant
Myszkowski wspomnia³ te¿ o udziale stra¿aków w szkoleniach, w æwi-
czeniach i manewrach, a tak¿e w zawodach sportowo-po¿arniczych. Kilka
chwil po�wiêci³ zagadnieniu dotycz¹cemu popularyzacji ochrony prze-
ciwpo¿arowej w szko³ach oraz podczas imprez otwartych (�Kutnowska
majówka�, �WO�P�). Limit etatowy Komendy Powiatowej PSP to 84
funkcjonariuszy i 3 etaty cywilne. Co ciekawe, �redni wiek stra¿aków to
33,5 lat. Bud¿et na 2011 rok dla Komendy Powiatowej w Kutnie wyniós³
5.217.796 z³otych. W minionym roku kutnowska placówka aktywnie
uczestniczy³a w ¿yciu powiatu, tak w wydarzeniach okoliczno�ciowych,
jak i artystycznych. Ca³o�æ wyst¹pienia komendanta Myszkowskiego
poparta by³a wy�wietlanymi na ekranie licznymi wykresami, tabelkami
i zdjêciami. G³os zabierali równie¿: pose³ na Sejm RP Tadeusz Wo�niak,
starosta kutnowski Miros³awa Gal-Grabowska, prezes Zarz¹du Oddzia³u
Powiatowego ZOSP  RP w Kutnie Jakub �witkiewicz oraz zastêpca
Komendanta Wojewódzkiego PSP w £odzi brygadier Mariusz Konieczny,
który gratulowa³ kutnowskim stra¿akom bardzo dobrych wyników w mi-
nionym roku oraz dokona³ podsumowania ca³o�ci narady.           /A.B./

STRAŻACKIE PODSUMOWANIE

HISTORIA FIRMY Z MORAŁEM W TLE
Na pocz¹tku listopada  zesz³ego roku, na stronie internetowej
firmy InterYeast, przeczyta³am informacjê, w któr¹ nie mog³am
uwierzyæ. Zarz¹d firmy poda³ do wiadomo�ci, ¿e nastêpuje zmiana
prokurenta. Obecny odchodzi na razie z powodu z³ego stanu
zdrowia, a jego funkcjê przejmuje dotychczasowy szef marke-
tingu i sprzeda¿y. By³y te¿ podziêkowania za wspó³pracê. A jak¿e
� Tekst czyta³am kilkakrotnie i nie mog³am uwierzyæ! Przypo-
mina³y mi siê podobne odwo³ania ze stanowisk z identycznym
uzasadnieniem w okresie Polski Ludowej, nie w internecie, bo
go nie by³o, ale w mediach z tamtych lat. I by³o wówczas wszystko
jasne. Pozbyli siê niewygodnego kolesia, bo biedaczek zacho-
rowa³. Ale tu i teraz? I o co do diab³a tu chodzi? W tym samym
czasie pisa³am pierwszy artyku³ z okazji jubileuszu firmy
InterYeast. I natychmiast te¿ zmieni³am tytu³ moich reporta¿y.
Bo historia firmy to jedno, a mora³ w tle� Dojdê i do tego.
Jakie¿ by³o moje zdumienie, gdy dowiedzia³am siê, ¿e dziej¹ce
siê  radykalne zmiany w InterYeast odby³y siê jakby za plecami
dyrekcji. Po prostu wykorzystano sytuacjê nieobecno�ci szefów
firmy i zwo³ano zebranie za³ogi, aby powiadomiæ o zmianach
w kierownictwie. Tylko lojalno�æ pracowników umo¿liwi³a, ¿e
zd¹¿yli dotrzeæ na tajemne posiedzenie. Oczywi�cie jako
nieproszeni go�cie. Da³abym konia z rzêdem, gdybym mog³a
zobaczyæ minê szefa Zarz¹du, prowadz¹cego rozpoczête ju¿
zebranie, gdy niespodziewanie pojawili siê na spotkaniu. Natu-
ralnie nie oby³o siê bez zamieszania, a pan Prezes Zarz¹du ju¿
mniej pewnym g³osem oznajmia³ zmiany personalne w InterYeast.
A jeszcze nie tak dawno by³am �wiadkiem, gdy ten sam pan
prezes zapewnia³ o swoim wielkim sojuszu i lojalno�ci wobec
kierownictwa InterYeast u¿ywajac czêsto, �¿e szlachectwo
zobowi¹zuje� (pochodzi ze starej, niemieckiej arystokracji),
a wiêc co mówi i czyni jest zawsze wiarygodne! Najpierw kom-
pletna konsternacja. Jak¿e to tak � Przecie¿, jak wiadomo ka¿dy
boi siê o miejsce pracy. Z rozmów jakie przeprowadzi³am pó�-
niej, wy³ania³ siê obraz niepewnych swoich przysz³ych losów
ludzi, którzy od pierwszego biurowego spinacza budowali tê
firmê, o czym dok³adnie napisa³am Pañstwu w poprzednich
artykulach. Napisa³am te¿ w pierwszej czê�ci, ¿e gdy chcê pisaæ
prawdê, to elegancjê mam zostawiæ krawcom. I nadszed³
moment pisania bolesnej prawdy. Bo jak jest to mo¿liwe, aby po
10 latach wk³adu pracy ludzi, którzy stworzyli prê¿n¹, sta³¹
finansowo i wci¹¿ dalej kwitn¹co rozwijaj¹c¹ siê firmê, zabraæ
tym ludziom w jednej chwili ich osi¹gniêcia i dorobek. Ale naj-
bardziej chyba bulwersuj¹ca jest forma i metoda dzia³ania; chy³-
kiem i skrycie odbieranie posady, która nie jest ju¿ tylko posad¹.
Po tylu latach jest tre�ci¹ ¿ycia ludzi. Pyta³am jakie s¹ przyczyny
takich zmian, pomijaj¹c ju¿ formê. Odpowied�: ró¿nice zdañ na
temat polityki gospodarczej firmy InterYeast, a firm¹ - matk¹
z Niemiec. No i mamy konsekwencje, o których mówi³am
w poprzednim artykule. A mo¿e chodzi o znalezienie koz³a ofiar-
nego dla podejmowanych przez niemiecki zarz¹d decyzji, które
dla Niemców z ich punktu widzenia i obowi¹zuj¹cego prawa
by³y s³uszne, niestety w Polsce budz¹ powa¿ne w¹tpliwo�ci
urzêdników celnych i skarbowych, st¹d te¿ powa¿ne k³opoty
ci¹gn¹ce siê latami. Pamiêtajmy tylko, ¿e wyg³odzona wataha
nie zaspokaja siê jedn¹ ofiar¹. A mo¿e, polityka gospodarcza
InterYeast zbyt mocno siê uniezale¿ni³a od niemieckiego pryn-
cypa³a? Mo¿e tak, ale przecie¿ dla jego korzy�ci, przecie¿ nie
ma³ych, dzisiaj liczonych w kilkunastu milionach z³otych. Przy-
szed³ nowy cz³owiek, bêdzie wykonywa³ polecenia niemieckiego
partnera, ale czy uda mu siê poprowadziæ dalej firmê t¹ sam¹
drog¹ sukcesu? Oby� No i jest jeszcze kwestia moralno�ci
ca³ego przedsiêwziêcia. Nie chcê byæ trywialna, ale nasuwa mi
siê ciagle stare powiedzenie �Murzyn zrobi³ swoje itd.�. Mo¿e
nie mam do koñca racji, mo¿e � Chcê powtórzyæ za poet¹:

To by³o zakoñczenie. Nic wiêcej nie bêdzie
Mo¿na ju¿ i�æ do domu. Sw¹d  z za�wiatów sp³ywa
I stare odrzucane uparcie orêdzie
Ognie te¿ umieraj¹, strzelaj¹c na wiwat.

Rozmawia³am z ludzmi, zbiera³am fakty, by³am �wiadkiem wzlo-
tów i pora¿ek InterYeast. Próbowa³am przedstawiæ prawdziw¹
historiê firmy z moralem w tle. A co Pañstwo o tym s¹dz¹? Bêdê
szczê�liwa, gdy kto� z Pañstwa napisze w tej sprawie do gazety.

B.W-Klich

Subwencje ogó³em dla gminy Kutno na 2012 rok wynosz¹ 8.260.864,00 z³,
tj. o 982.355,00 z³ wiêcej ni¿ w 2011 roku. Gmina bêdzie otrzymywa³a
subwencjê ogóln¹ sk³adaj¹c¹ siê z czê�ci: wyrównawczej, która dla gminy
Kutno wynosi 2.866.121,00 z³ (wiêcej o 731.857,00 z³ ni¿ w 2011 roku)
z tego: kwota podstawowa 2.122.803,00 z³, kwota uzupe³niaj¹ca
743.318,00 z³; równowa¿¹cej 16.335,00 z³ (mniej o 5.145,00 z³), o�wia-
towej 5.378.408,00 z³ (wiêcej o 255.646,00 z³ ni¿ w 2011 roku).
W bud¿ecie w dochodach maj¹tkowych uwzglêdniono dotacjê z tytu³u
zawartej umowy o przyznanie pomocy Nr 000586921UM0501281/09
w ramach dzia³ania �Podstawowe us³ugi dla gospodarki i ludno�ci wiej-
skiej� objêtego PROW na lata 2007-2013 w dniu 27 listopada 2009 roku
z Samorz¹dem Województwa £ódzkiego z siedzib¹ w £odzi na zadanie
inwestycyjne �Budowa przepompowni strefowej w miejscowo�ci Leszno
gm. Kutno oraz budowa systemu ochrony wód powierzchniowych
� oczyszczalnie przydomowe � Etap I Gm. Kutno�, zgodnie z zakresem
rzeczowofinansowym stanowi¹cym za³¹cznik do umowy, druga transza
przypadaj¹ca do realizacji w 2011 roku okre�la kwotê 719.861,00 z³,
poniewa¿ �rodki z rozliczenia tej inwestycji wp³yn¹ do bud¿etu gminy
dopiero w 2012 roku. Dochody te bêd¹ jednocze�nie stanowi³y sp³atê
zaci¹gniêtej w 2011 roku po¿yczki na prefinansowanie na wymienione
zadanie. W zwi¹zku z nierozliczeniem pierwszej transzy pomocy na
wy¿ej wymienione zadanie przyjêto do dochodów 2012 roku kwotê
826.471,00 z³.
Uwzglêdniono równie¿ dochody maj¹tkowe z zawartej umowy o przy-
znanie pomocy Nr 002056930UM0530056/10 w ramach Osi 4 LEADER
� PROW 2007�2013 dzia³anie 413 Wdra¿anie Lokalnych Strategii Roz-
woju w ramach dzia³ania �Odnowa i rozwój wsi� na �Remont �wietlicy
wiejskiej w miejscowo�ci Komadzyn, gmina Kutno� do realizacji w 2011
roku w kwocie 211.148,00 z³, poniewa¿ kwota ta równie¿ wp³ynie do
bud¿etu gminy w 2012 roku. Dochody te równie¿ bêd¹ jednocze�nie
stanowi³y sp³atê zaci¹gniêtej w 2011 roku po¿yczki na prefinansowanie
na wymienione zadanie.           (ciag dalszy - strona 6)

W imieniu  Zarz¹du Powiatu w Kutnie oraz w³asnym pragnê serdecznie
podziêkowaæ organizatorom, prezesowi  Stowarzyszenia Absolwentów
Gimnazjum i Liceum im. gen. Jana Henryka D¹browskiego oraz
Dyrektorowi Szko³y za organizacjê charytatywnego balu �Wspieramy
tradycjê�, którego szczytny cel - ufundowanie sztandaru dla Szko³y
zosta³ z nawi¹zk¹ osi¹gniêty. Wyra¿am g³êbok¹ nadziejê, i¿ podobne
charytatywne bale i przy�wiecaj¹ce im szlachetne zamierzenia, przy
towarzysz¹cej im tak wspania³ej zabawie, jakiej do�wiadczyli jego
uczestnicy  w dniu 28 stycznia, a jestem przekonany, i¿ piszê tak¿e
w Ich imieniu - bêd¹ mia³y sw¹  kontynuacjê, dla dobra naszej lokalnej
spo³eczno�ci.            Konrad K³opotowski - wicestarosta kutnowski

PODZIĘKOWANIE
W gminie Kutno

INWESTYCYJNY BUDŻET
Skarbnik Gminy Kutno Anna Bobowska

o samorz¹dowym bud¿ecie:

Miêdzy blokami a wiaduktem, na ulicy Kochanowskiego wygrodzono teren
budowy. Bêdzie realizowany kolejny ko�ció³. Pieczê nad inwestycj¹ spra-
wuje ksi¹dz Rafa³ Wi�niewski z parafii �w. Wawrzyñca. Projekt budowy
nowego ko�cio³a wywo³uje kontrowersje w�ród okolicznych mieszkañców.

KOŚCIÓŁ PRZY KOCHANOWSKIEGO

KOMPLEKSOWA OBS£UGA KADROWA I P£ACOWA FIRMY
Oferujê profesjonaln¹, zgodn¹ z obowi¹zuj¹cymi przepisami obs³ugê

kadrowo-p³acow¹ firm w zakresie: prowadzenia akt osobowych,
bie¿¹cego prowadzenia i uzupe³niania dokumentacji kadrowej,

naliczania wynagrodzeñ, rozliczania z ZUS i urzêdem skarbowym.
Zapraszam do zapoznania siê ze szczegó³ami oferty. Kontakt: 606 487 396
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19Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

3 marca 2012 r. od godz. 9.00 (sobota)
Informacje i zapisy: Centrum Bioterapii i Doradztwa

¯yciowego ELILAH,  tel. 0-506-536-922 (od 10.00 do 18.00)
www.elilah.ocom.pl, e-mail: elilah@wp.pl

WYBITNY UZDROWICIEL
Tomasz Æwiek to bioterapeuta, który
od dawna nale¿y do ekstraklasy pol-
skiej bioterapii. W 1998 r. zosta³
laureatem plebiscytu na polskiego
uzdrowiciela organizowanego przez
miesiêcznik �Uzdrawiacz�. Jest
cz³onkiem Krajowego Cechu Biote-
rapeutów oraz by³ym prezesem
Ostrowieckiego Stowarzyszenia
Radiestezyjnego. Wyda³ trzy ksi¹¿ki
i znalaz³ siê w�ród 15 najlepszych
uzdrowicieli ostatniego 15-lecia w
Polsce. Jest te¿ wybitnym zielarzem
i twórc¹ pierwszego w kraju O�rodka

Terapii Naturalnej w Krynicy Morskiej. Pomaga przede wszystkim
w chorobach oczu, kobiecych, serca i naczyñ, schorzeniach uk³adu
pokarmowego, oddechowego, moczowego, ³uszczycy, nerwicy, kamicach
itd. Oto wybrane wpisy do �Z³otej Ksiêgi�:
Do p. Tomasza zg³osi³am siê z siln¹ nerwic¹ i bezsenno�ci¹, które ust¹pi³y
po 4 wizytach. Energia p. Tomka sprawi³a, ¿e wyniki EKG i arytmia serca
oraz inne wyniki te¿ siê poprawi³y. Oprócz tego ust¹pi³y te¿ problemy
z ¿o³¹dkiem i w¹trob¹. U mojej córki minê³o zapalenie zatok i alergia.
Jestem bardzo wdziêczna p. Tomkowi i polecam wszystkim korzystanie
z terapii - Grill El¿bieta Chodzie¿
Jestem bardzo wdziêczna Tomaszowi Æwiekowi za zlikwidowanie moich
chorób kobiecych - Jadwiga Bagiñska Maków Maz.

Ferie zimowe w Miejskiej i Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Kutnie

07.02.2012 godz. 11.00 Turniej opowiadania legend; godz. 13.00 Legenda
o Popielu: zajêcia origami pod kierunkiem Anny Góry.
08.02.2012 godz. 11.00 Legenda o Krzywej Wie¿y: spotkanie z history-
kiem Cezarym Ejzenchartem; godz. 13.00 Budujemy Krzyw¹ Wie¿ê:
warsztaty z lego prowadzi Magdalena ¯aczek.
09.02.2012 godz. 11.00 Wycieczka autokarowa do Torunia: �Miasto
Kopernika i piernika�.
10.02.2012 godz. 11.00 Bli¿ej ksi¹¿ki: spotkanie czytelnicze.
11.02.2012 godz. 11.00 Legenda o smoku ze Smoczej Jamy: �Ksi¹¿ka
z lego, lego z ksi¹¿k¹�.
Codziennie w godzinach 11.00-14.30 proponujemy zajêcia zorganizowane
pod kierunkiem instruktora: wycieczki po mie�cie, zajêcia rekreacyjne
w parku, g³o�ne czytanie, prace plastyczne, rozwi¹zania konkursów, a od
godziny 14:30 Zajêcia Dowolne: gry komputerowe, gry planszowe.

ZAPRASZAMY!!!

LEGENDY NASZYCH MIAST

To has³o przy�wieca³o wszystkim uczniom zebranym w hali sportowej
Szko³y Podstawowej Nr 6 w Kutnie podczas okoliczno�ciowego apelu
przed zbli¿aj¹cymi siê feriami zimowymi. Z tej okazji uczniowie klas Ic i IIb,
pod kierunkiem swych wychowawczyñ przygotowali program artystyczny,
jak¿e w tre�ci przestrzegaj¹cy o tym, co mo¿e dzieci spotkaæ podczas
wolnego czasu od nauki. Go�ciem uczniów by³ m³odszy aspirant Krzysztof
Skwarna, reprezentuj¹cy Wydzia³ Ruchu Drogowego w Komendzie Powia-
towej Policji. Podczas prelekcji przypomina³, jak dzieci powinny przygo-
towaæ siê wraz z rodzicami do wyjazdów na ferie samochodem, przestrzega³
przed bezmy�lnym zje¿d¿aniem na sankach z ró¿nych wzniesieñ terenu,
przed rzucaniem siê �nie¿kami. Przypomina³ te¿, ¿e wychodz¹c z domu
nale¿y mówiæ rodzicom, gdzie zamierzaj¹ spêdziæ czas i wreszcie, jak siê
zachowaæ w momencie rozmowy z obcym cz³owiekiem, który pod ró¿nym
pretekstem mia³by zamiar wej�æ do ich mieszkania. Apel szkolny by³ te¿
okazj¹ do dokonania podsumowania wyników nauczania za I semestr.
By³y wiêc nagrody rzeczowe, dyplomy i medale dla szkolnych sportow-
ców. ¯yczenia zdrowego powrotu z ferii przekaza³a wszystkim Emilia
Malanowska, dyrektor szko³y.           /A.B./

BEZPIECZNE FERIE

Jak bardzo wa¿nymi i potrzebnymi s¹ babcie i dziadkowie, nie trzeba nikomu
t³umaczyæ. To z nimi wnuczkowie mog¹ porozmawiaæ o wszystkich swoich
trudnych sprawach. A wiêc wypada im podziêkowaæ za ich dobre serce.
Tak te¿ zrobi³y dzieci z klasy Ib ze Szko³y Podstawowej Nr 1 w Kutnie.
Wraz ze swoj¹ wychowawczyni¹ Agnieszk¹ Ciesielsk¹ przygotowa³y nie
tylko ciekawy program s³owno-wokalny, ale i zaprasza³y babcie i dziadków
do uczestnictwa w ró¿nych konkursach. Trzeba by³o  m.in. wykazaæ siê
zdolno�ciami wokalnymi, intelektualnymi, a tak¿e sprawno�ci¹ gimna-
styczn¹. By³o wiêc trochê rado�ci i �miechu. Dzieci przygotowa³y te¿
(malowane z pamiêci)portrety  swoich dziadków, którzy mieli za zadanie
odnale�æ swoje podobizny. To integracyjne spotkanie mia³o fina³ przy
s³odkim poczêstunku.           /A.B./

DZIĘKOWALI BABCIOM I DZIADKOM

Dyrekcja II Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana
Kasprowicza w Kutnie zaprasza gimnazjalistów na
Drzwi Otwarte Szko³y w dniu 3 marca 2012 r. o godz. 10.

Drzwi otwarte w Kasprowiczu

Program �Animator Sportu Dzieci i M³odzie¿y� skierowany jest
do ludowych, uczniowskich, szkolnych  i miêdzyszkolnych
klubów sportowych oraz innych stowarzyszeñ kultury fizycznej
z osobowo�ci¹ prawn¹, których zakres dzia³ania obejmuje rozwi-
janie sportu dzieci i m³odzie¿y. Informacje i wskazówki dotycz¹ce
realizacji projektu �Animator sportu dzieci i m³odzie¿y� w pierw-
szym pó³roczu 2012 r. dostêpne s¹ na stronie internetowej £ódz-
kiego Szkolnego Zwi¹zku Sportowego http://lszs.pl/anim/dzie-
ci.html.
W zwi¹zku z powy¿szym Wydzia³ Edukacji, Kultury i Sportu Urzêdu
Miasta Kutno zachêca do zapoznania siê z warunkami uczestnic-
twa oraz sk³adania wniosków. Ewentualnych dodatkowych infor-
macji udziela Pawe³ Szczepanik � inspektor ds. sportu Wydzia³
Edukacji, Kultury i Sportu.

ANIMATOR SPORTU

Wydzia³ Edukacji, Kultury i Sportu Urzêdu Miasta Kutno uprzej-
mie informuje, ¿e Zarz¹d Województwa £ódzkiego og³osi³ trzy
konkursy na realizacjê zadañ publicznych Województwa £ódz-
kiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego w 2012 roku.
Z tre�ci¹ og³oszeñ oraz za³¹cznikami mo¿na zapoznaæ siê na stronie
internetowej BIP Urzêdu Marsza³kowskiego w £odzi
http://www.bip.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/BIP/BIP/Oglosze-
niaKomunikaty/Konkursy/K2010-21/konkursy_2010
lub pod adresem
http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/lodzkie/departamen-
ty/Kultura/NGO/
Ponadto dla u³atwienia prawid³owo�ci wype³nienia ofert na stronie
Urzêdu Marsza³kowskiego w £odzi w zak³adce organizacje poza-
rz¹dowe zamieszczony jest wzór oferty wraz z komentarzem  -  do
pobrania wzór oferty z instrukcj¹.
Nabór ofert trwa do 16 lutego 2012 roku.

INFORMACJA

W Kutnowskim Domu Kultury, 27 stycznia 2012 r., odby³a siê promocja
ksi¹¿ki artysty Tomasza Czy¿ewskiego pt: �Pejza¿ Rudymentarny�. Ksi¹¿ka
jest autorskim dzie³em twórcy, jednak¿e na realizacjê tego projektu musia³
on poczekaæ kilka lat. Na co dzieñ artysta pracuje w Muzeum Regional-
nym w Kutnie, gdzie m.in. zbiera fotografie i informacje. Redakcji ksi¹¿ki
tego znanego artysty malarza podjê³a siê Gra¿yna Baranowska (cz³onek
SSSK �rodek), a ilustracje i fotografie wykona³ sam autor. Reprodukcje
s¹ dzie³em Micha³a Jab³oñskiego, a projekt graficzny i DTP Pauliny Andrysz-
czak. �Pejza¿ Rudymentarny� ma byæ ogólnodostêpnym sposobem na
odczytywanie w³asnej przestrzeni przez ka¿dego, kto siê z nim zapozna.
Ksi¹¿ka w bardzo interesuj¹cy sposób prezentuje miasto Kutno, jego uk³ad
architektoniczny, który na co dzieñ przez mieszkañców naszego miasta
jest czêsto niezauwa¿alny. Ksi¹¿ka sk³ania do przemy�leñ i refleksji i mo¿e
byæ materia³em na podstawie, którego pracowaæ bêd¹ urbani�ci i archi-
tekci. Podczas spotkania promocyjnego mo¿na by³o kupiæ to ciekawe
wydawnictwo. Dodatkowym punktem promocji dzie³a by³a wystawa prac
malarskich Tomasza Czy¿ewskiego, z których on s³ynie.

And¿elika Królikowska

Zbli¿aj¹cy siê okres ferii zimowych to przede wszystkim czas wypoczynku
i zabawy. Nie  mo¿na jednak wtedy zapomnieæ o podstawowych zasa-
dach bezpieczeñstwa. 27 stycznia 2012 roku Szko³ê Podstawow¹ nr 4 im.
Miko³aja Kopernika w Kutnie odwiedzi³a przedstawicielka policji, m³odszy
aspirant Pani Edyta Machnik. W trakcie spotkania przybli¿y³a uczniom
najwa¿niejsze regu³y, jakimi powinni kierowaæ siê podczas ferii, zarówno
w kontaktach z osobami obcymi, jak równie¿ podczas zimowych zabaw.
Przypomnia³a o tym, jak dzieci powinny siê zachowywaæ, gdy pozostaj¹
same w domu oraz jak nale¿y post¹piæ w razie wypadku czy innej sytuacji
zagra¿aj¹cej zdrowiu lub ¿yciu cz³owieka. Starszych uczniów przestrzega³a
przed stosowaniem u¿ywek oraz cyberprzemoc¹. Spotkanie u�wiadomi³o
dzieciom, ¿e aby ferie by³y mi³e i udane, wszyscy musimy przestrzegaæ
zasad dotycz¹cych bezpieczeñstwa. Redakcja gazetki szkolnej �Koperni-
czek� wraz opiekunem - Beat¹ Piñsk¹.

BEZPIECZNE FERIE W „CZWÓRCE”

KUTNOWSKI PEJZAŻ

9 lutego o godzinie 19.00 w sali widowiskowej Kutnowskiego Domu Kul-
tury odbêdzie siê recital wybitnego polskiego piosenkarza oraz aktora fil-
mowego Micha³a Bajora, znanego chocia¿by ze �wietnie granej przez niego
roli Nerona w filmie �Quo Vadis�. Artysta wyst¹pi w koncercie pod ha-
s³em �Od Piaf do Garou�. Utwory interpretowane przez Micha³a Bajora s¹
w t³umaczeniu samego Wojciecha M³ynarskiego.
10 lutego o godz. 11.00 w kawiarence KDK (II piêtro) zainteresowani
mog¹ uczestniczyæ we wielkim konkursie recytatorskim dla dzieci pod
has³em �Zwierz¹tkowo�. W jego ramach nale¿y przygotowaæ jeden utwór
o zwierz¹tkach. Wcze�niej, bo 8 lutego o godz. 11.00, odbêd¹ siê konsul-
tacje recytatorskie, a o godz. 12.00 w sali teatru �Puszek� zabawa w praw-
dziwy teatr.            /J.P./

Do 10 lutego (oprócz sobót i niedziel) Gminne Centrum Kultury Sportu
i Rekreacji w Kro�niewicach organizuje �Zimowe Impresje�. W programie
atrakcyjne zajêcia plastyczne, muzyczne, teatralne, muzealne i rêkodzie³o.
Ciekawy program przygotowa³o dla dzieci i m³odzie¿y Muzeum im.
Jerzego Dunin-Borkowskiego. 7 lutego, z cyklu muzealni detektywi, mo¿na
bêdzie poprzez zabawê odkrywaæ tajemnice tego znanego w kraju mu-
zeum. 8 lutego has³o zajêæ brzmi: �Nie �wiêci garnki lepi¹�, a 9 lutego
bêdzie sztuka pisania gêsim piórem. /J.P./

FERIE, FERIE...

KDK ZAPRASZA
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MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

Kto siê raz oparzy, unika potem ognia.
Tote¿ ¿adnej partii nie bêdê ju¿ cz³onkiem.
Mogê obserwowaæ politykê z pozycji przechodnia,
bo polityka straszy ostrzegawczym dzwonkiem.

Pisa³ Majakowski o partii i Leninie,
¿e s¹ to to¿same cudowne twory.
Co� mi siê widzi, ¿e ten pogl¹d nie ginie
i odradzaj¹ siê dawne potwory.

W Polsce o jako�ci partii �wiadczyæ ma wódz,
w którego �lepo wierz¹ pretorianie.
Nie zawsze poziom wodza: chcieæ to móc.
Jak wódz siê nie sprawdzi, to co zostanie?

Walka o w³adzê, jak teraz na lewicy.
Przegrana prawica te¿ ma k³opoty.
Która wiêc opcja tak naprawdê siê liczy.
Czy¿by powa¿nie trzeba traktowaæ Palikota?

Jestem spo³eczeñstwa t¹ po³ow¹,
która dot¹d chodzi³a na wybory.
Wynik ubieg³orocznych �wiadczy, ¿e co� nie tak z g³ow¹.
Na nastêpne raczej nie pójdê, ten system jest chory.

Kazimierz Ci¹¿ela

Z pozycji przechodnia

Kto spo¿ywa najwiêcej warzyw i owoców w Europie. Zapewne
bêdziecie wymieniali W³ochy, Niemcy czy Austriê. A tu - niespodzianka.
Wed³ug opracowania Europejskiej Rady Informacji o ¯ywno�ci
(EFIC) na pierwszym miejscu plasuje siê... Polska (577 g dziennie),
przed W³ochami (472 g). Najgorsi s¹ w tej klasyfikacji Islandczycy
(188 g), Szwedzi (237) i Czesi (253 gram). Masz babo placek!
Rekordowy by³ równie¿ polski eksport artyku³ów rolno-spo¿ywczych.
W 2011 roku ich warto�æ przekroczy³a po raz pierwszy 60 miliardów
z³otych (najprawdopodobniej 62 mld z³). Kupuje Unia Europejska,
a w tym Niemcy (20%). Polskie, wiêc nie tylko kutnowskie hity to
miêso, produkty mleczarskie, papierosy, warzywa i owoce. Niemcy
kupuj¹ od nas ryby (w tym wêdzone ³ososie), soki, miêso drobiowe,
herbatniki, wafle, mleko w proszku, mro¿one maliny i truskawki,
papierosy i wo³owinê. Masz babo placek! U nas wci¹¿ s³ychaæ echa
zebrania stra¿ackiego, Oddzia³u powiatowego ZOSP RP, jakie
odby³o siê w remizie, w Leszczynku. Nie dobija siê �¿ywych koni�...
Ale wci¹¿ padaj¹ pytania: Jak mo¿na by³o dzia³aæ odbywaj¹c
�tylko... dwa zebrania na bodaj¿e... 4 lata!?�, �Jak mo¿na uzyskaæ
w takiej sytuacji absolutorium?�,  �Dlaczego nie by³o sprawozda-
nia?�, �Dlaczego nie by³o prezesa?�. To jest tak, jak polityka wkrad³a
siê w stra¿ackie mundury. Mo¿e chocia¿ teraz bêdzie lepiej !?
Chocia¿ s¹ tacy, którzy w sk³adzie nowego �zarz¹du powiatowego�
upatruj¹ jedynie... sporów personalnych. Jak taka sytuacja wp³ynê³a
na ogó³ ofiarnych, stra¿ackich zuchów ? Jak mawia mój znajomy
prezes OSP: �Ano tak! Przez to stracili�my co najmniej kilka
nowych samochodów bojowych? Masz babo placek! Pytanie roku:
Czy silne mrozy, bez �niegu, nie zwiastuj¹ klêski nieurodzaju?

(ci¹g dalszy ze strony 4)
Dochody maj¹tkowe zaplanowane w formie dotacji w kwocie 40.093,00 z³,
wynikaj¹ z podpisanego aneksu nr 2 do umowy dotacji 103/OP/D/2010
z dnia 29.06.2010 r. na zadanie �Rewaloryzacja i urz¹dzenie zieleni par-
kowej parku objêtego ochron¹ konserwatorsk¹ we wsi Leszczynek, gmina
Kutno I etap � prace pielêgnacyjne i pierwsza faza nasadzeñ.
Kontynuowanym zadaniem bêdzie �Kanalizacja so³ectwa Go³êbiew
� etap I�. Przewidywane wydatki w 2012 roku wynosz¹ 2.486.012,00 z³
(�rodki w³asne gminy 649.640,00 z³, po¿yczka z WFOSiGW
1.586.771,00 z³ oraz kredyt 249.601,00 z³ na pokrycie podatku VAT,
który zostanie odzyskany po z³o¿eniu deklaracji w US).
NA ZADANIE INWESTYCYJNE �BUDOWA SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI W SO£ECTWACH BIE-
LAWKI I MALINA GM. KUTNO�, ZGODNIE Z ZAKRESEM RZE-
CZOWO-FINANSOWYM ZAPLANOWANO W 2012 ROKU KWOTÊ
DO REALIZACJI ZE �RODKÓW W£ASNYCH W WYSOKO�CI
1.547.760,00 Z£ (�RODKI W£ASNE 304.784,00 Z£, PO¯YCZKA
1.042.976,00 Z£ Z WFO�IGW ORAZ KREDYT W KWOCIE
200.000,00 Z£ NA POKRYCIE PODATKU VAT, KTÓRY ZOSTANIE
ODZYSKANY PO Z£O¯ENIU DEKLARACJI W US). NA ZADANIE
TO ZOSTA£A ZAWARTA UMOWA O PRZYZNANIE POMOCY
NR 001206921UM0501782/11 W RAMACH DZIA£ANIA �PODSTA-
WOWE US£UGI DLA GOSPODARKI I LUDNO�CI WIEJSKIEJ�
OBJÊTEGO PROW NA LATA 2007-2013 W DNIU 26 PA�DZIER-
NIKA 2011 ROKU Z SAMORZ¥DEM WOJEWÓDZTWA £ÓDZ-
KIEGO W £ODZI � DOFINANSOWANIE BÊDZIE W LATACH
2013-2014.
Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej na terenie Stacji Uzdat-
niania Wody w ¯urawiencu gm. Kutno jest nastêpnym zadaniem, które
bêdzie realizowane w 2012 roku przez gminê Kutno. Wystêpuj¹ce w okresie
letnim braki wody zmuszaj¹ gminê do zabezpieczenia dostawy wody dla
mieszkañców gminy. Zadanie to zosta³o wycenione na kwotê 444.000,00 z³
(�rodki w³asne 170.830,00 z³ i po¿yczka z WFO�iGW w kwocie
273.170,00 z³). Na wykup dzia³ek pod przepompownie przy kanalizacji
w so³ectwie Go³êbiew zaplanowano kwotê 20.000,00 z³.
Na zakup i monta¿ nowych przystanków autobusowych w ilo�ci 3 sztuki
zaplanowano kwotê 12.000,00 z³.
Na zadanie �Termomodernizacja Budynków U¿yteczno�ci Publicznej
w Gminach ZGRK � termomodernizacja budynku Zespo³u Szkó³ w By-
szewie� realizowane przez Zwi¹zek Gmin Regionu Kutnowskiego gmina
zaplanowa³a wk³ad w³asny w kwocie 256.500,00 z³ (�rodki w³asne
36.500,00 z³ i po¿yczka z WFO�iGW 220.000,00 z³).
Realizacja zadania �Rewaloryzacja i urz¹dzenie zieleni parkowej parku
objêtego ochron¹ konserwatorsk¹ we wsi Leszczynek, gmina Kutno I etap
� prace pielêgnacyjne i pierwsza faza nasadzeñ� stanowi kwotê 102.198,00 z³
(�rodki w³asne 62.105,00 z³ oraz dotacja z WFO�iGW 40.093,00 z³).
Budowa ogrodzenia parku w Leszczynku w 2012 roku zaplanowana
zosta³a w celu zabezpieczenia wykonanej rewaloryzacji i nasadzeñ zieleni
parkowej oraz odnowionych stawów na terenie parku. Warto�æ zaplano-
wanych prac wynosi 160.000,00 z³.
Na bie¿¹ce wydatki zwi¹zane z dostarczaniem mieszkañcom gminy wody
planuje siê kwotê 590.808,00 z³otych.
Na zabezpieczenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy
w ramach podpisanego porozumienia z gmin¹ miejsk¹ Kutno zosta³a
zabezpieczona kwota 445.550,00 z³otych.
Na utrzymanie dróg gminnych i dróg dojazdowych do pól oraz naprawy
zimowe zaplanowano kwotê 219.050,00 z³.
W bud¿ecie gminy zosta³y zabezpieczone równie¿ �rodki na bie¿¹ce

INWESTYCYJNY BUDŻET
naprawy przystanków autobusowych w kwocie 3.000,00 z³ oraz na zakup
i monta¿ 3 przystanków autobusowych 12.000,00 z³.
Na dzia³alno�æ ochotniczych stra¿y po¿arnych w bud¿ecie przeznacza siê
kwotê 126.500,00 z³otych.
Na obs³ugê d³ugu gminy zabezpieczono kwotê 90.000,00 z³ na sp³atê
odsetek od zaci¹gniêtych po¿yczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
�rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz ewentualne kredyty na obs³ugê
d³ugu w trakcie roku.
Gmina Kutno jest organem prowadz¹cym dla czterech szkó³ podstawo-
wych, 2 gimnazjów oraz czterech oddzia³ów przedszkolnych. Szko³a pod-
stawowa wraz z oddzia³em przedszkolnym i gimnazjum w Go³êbiewku
i w Byszewie wchodz¹ w sk³ad Zespo³u Szkó³. Obs³ugê finansowo-ksiê-
gow¹ szkó³ prowadzi Gminny Zespó³ ds. Obs³ugi Publicznych Placówek
O�wiatowych gm. Kutno. Na dzia³alno�æ szkó³ przyznana jest subwencja
o�wiatowa w kwocie 5.378.408,00 z³. Kwota subwencji nie pokrywa
w pe³ni wydatków ponoszonych przez gminê na bie¿¹ce wydatki. W kwocie
subwencji zawarta jest równie¿ kwota przeznaczona na dotacje dla kato-
lickiej publicznej szko³y podstawowej i katolickiego publicznego gimna-
zjum w Wierzbiu, dla których organem prowadz¹cym jest Stowarzyszenie
Przyjació³ Szkó³ Katolickich w Czêstochowie. Zatrudnienie nauczycieli
³¹cznie w szko³ach wynosi 70,94 etatu. W roku szkolnym 2011/2012
w gminnych szko³ach podstawowych uczy siê 380 dzieci, w gimnazjach
246 dzieci i w oddzia³ach przedszkolnych 106 dzieci. Natomiast w kato-
lickich publicznych szko³ach w Wierzbiu wg informacji o liczbie plano-
wanych uczniów na 2012 rok uczêszczaæ bêdzie w okresie I-VIII - 93
uczniów, natomiast w okresie IX-XII � 114 uczniów.
W dotacjach zaplanowano: kwotê 770.500,00 z³ dla Stowarzyszenia Przy-
jació³ Szkó³ Katolickich z siedzib¹ w Czêstochowie z przeznaczeniem
dla Katolickiej Publicznej Szko³y Podstawowej wraz z oddzia³em przed-
szkolnym i Katolickiego Gimnazjum w Wierzbiu, kwotê 1.007.750,00 z³
dla Miasta Kutno, w tym na dowo¿enie dzieci z gminy Kutno do szkó³
473.950,00 z³ i na sfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Kutno
w przedszkolach miejskich 533.800,00 z³ oraz kwotê 50.000,00 z³ dla
niepublicznego punktu przedszkolnego �Kraina m³odych odkrywców�
prowadzonego przez Spó³dzielniê Socjaln¹ K-5 w Go³êbiewie.
Na prowadzenie �wietlic szkolnych w Zespole Szkó³ w Byszewie i Zespole
Szkó³ w Go³êbiewku przeznaczono kwotê 419.440,00 z³.
Na gospodarkê odpadami w zakresie usuwania azbestu gmina zabezpie-
czy³a kwotê 15.000,00 z³, jako wk³ad w³asny. W trakcie roku gmina
wyst¹pi do WFO�iGW w £odzi o dotacjê na usuwanie azbestu.
Wydatki zwi¹zane z pobytem psów w schroniskach dla zwierz¹t (psy
wy³apane na terenie gminy Kutno) szacuje siê na kwotê 100.000,00 z³ (!!!).
Na o�wietlenie uliczne zosta³a zaplanowana kwota 365.000,00 z³.
Na prowadzenie dzia³alno�ci O�rodka Kultury Gminy Kutno zaplanowano
dotacjê podmiotow¹ w kwocie 350.000,00 z³.
Na utrzymanie bibliotek gminnych, które funkcjonuj¹ jako instytucja kul-
tury zosta³a wydzielona kwota 245.100,00 z³. Jest to dotacja podmiotowa
z przeznaczeniem na funkcjonowanie biblioteki gminnej wraz z filiami.
Ogólna kwota dochodów gminy Kutno wynosi 21.936.798,00 z³, w tym
dochody bie¿¹ce 20.029.225,00 z³. Ogólna kwota wydatków gminy Kutno
wynosi 23.321.442,00 z³, w tym wydatki bie¿¹ce 18.292.972,00 z³.
Niedobór bud¿etu wynosi 1.384.644,00 z³. Nadwy¿ka operacyjna
1.736.253,00 z³.
Gmina w wiêkszo�ci zadañ korzysta z po¿yczek udzielanych samo-
rz¹dom przez WFO�iGW poniewa¿ oprocentowanie po¿yczek wynosi:
na kanalizacjê bez udzia³u �rodków unijnych i inne zadania z ochrony
�rodowiska 2,5%, a dla kanalizacji z udzia³em �rodków unijnych 0,5%,
mo¿e skorzystaæ z okresu karencji w sp³acie po¿yczek (okres ten
wynosi do 18 miesiêcy od daty zawarcia umowy z wykonawc¹) oraz
po¿yczki te nie podlegaj¹ ustawie prawo zamówieñ publicznych.
Kredyty w kwocie 449.601,00 zosta³y zaplanowane w celu pokrycia
podatku VAT na zadaniach kanalizacyjnych, który zostanie odzyskany po
z³o¿eniu deklaracji w Urzêdzie Skarbowym.

W gminie Kutno

(...) Wed³ug poznañskiej kancelarii adwokackiej Grzybowski, Guzek,
Jackowski w okresie prac i negocjacji nad ACTA pojawi³o siê wiele istot-
nych zarzutów i kontrowersji:
1. Dwudziestu piêciu profesorów prawa z ca³ego �wiata wyrazi³o opiniê,
¿e ACTA mo¿e naruszaæ prawo do informacji, wolno�ci s³owa, prawo
do s¹du, prowadz¹c do blokowania internetu i odcinania warto�ciowych
tre�ci.
2. ACTA nie spe³nia wytycznych Europejskiego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych oraz s¹ sprzeczne z Kart¹ Praw Podstawowych Unii Euro-
pejskiej w rozumieniu nadanym przez Trybuna³ Sprawiedliwo�ci UE.
3. Generalny Inspektor Danych Osobowych wskazuje, i¿ podpisanie
i ratyfikacja ACTA s¹ niebezpieczne dla praw i wolno�ci okre�lonych
w konstytucji.
4. Rzecznik Praw Obywatelskich bada z urzêdu sprawê braku konsultacji
spo³ecznych.
5. Wed³ug opinii wielu organizacji pozarz¹dowych ACTA mo¿e nak³adaæ
na dostawców us³ug internetowych oraz u¿ytkowników internetu wiele
obowi¹zków dotycz¹cych ujawnienia prywatno�ci w zakresie, który nie
jest konieczny w demokratycznym pañstwie prawa.
6. ACTA znacz¹co rozszerza odpowiedzialno�æ karn¹ za ewentualne
naruszenia. Tymczasem w wirtualnej rzeczywisto�ci wiele przypadków
kwalifikowanych jako naruszenia jest co najmniej nieoczywistych.
A¿ 64% badanych Polaków �le oceni³o podpisanie przez Polskê ACTA,
a 15% nie ma w tej sprawie wyrobionego zdania. (...)

KrzysztoF Ró¿ycki, �Angora� Nr 5 (1129) z dn. 5 lutego 2012 r.

ACTA − Anti − Counterfeiting
Trade Agreement

Umowa handlowa dotycz¹ca zwalczania
obrotu towarami podrobionymi

Jedni wierz¹ w Boga szczerze,
Inni szukaj¹ kariery w wierze,
A im wiêksze ambicje maj¹,
Tym bardziej Boga kochaj¹.

Za�lepieni, licytuj¹ siê miêdzy sob¹,
Bóg jest tylko ze mn¹, a nie z tob¹,
Bo ja lepiej swoj¹ wiarê wyznajê,
I od Boga wiêcej ³ask dostajê.

Widmo kariery tak im oczy zas³ania,
¿e los z³ych anio³ów zas³ania.
Przestaje byæ dla nich przestrog¹,
Aby i�æ przez ¿ycie inn¹ drog¹.

I dzieje siê to, tak do czasu pewnego,
A¿ Pan Bóg im powie �Do�æ tego�!!!
Moja cierpliwo�æ ju¿ siê skoñczy³a!
- Wasza ob³uda w piek³a ogniu bêdzie siê pali³a!

Wies³aw Bry³ka

Ludzkie licytacje

W Polsce urny z prochami
zmieniaj¹ siê w wyborcze urny.
S³u¿¹ do walki miêdzy partiami ,
o g³osy ludzi, uwa¿anych za durnych.

Ofiary tragedii Smoleñskiej
jeszcze d³ugo nie zaznaj¹ spokoju.
Bêd¹ pretekstem do zwyciêstwa lub klêski,
a przynajmniej zachêt¹ do boju.

Prawda o wypadku jest do�æ oczywista,
ale nie wszystkich to obchodzi.
Niektórzy wol¹ by by³a mglista,
by swoich politycznych racji dowodziæ.

Nie chcê byæ prorokiem,
ale twierdziæ siê odwa¿ê,
¿e sprawa siê bêdzie ci¹gn¹æ rok po roku,
podobnie jak ta o Gibraltarze.

Kazimierz Ci¹¿ela

Blaszany p³ot otacza spalony królewski zabytek.
Naprzeciw gmach z¿erany liszajem opadaj¹cego tynku.
To taki rzucaj¹cy siê w oczy zbitek
centralnej czê�ci Kutna, jego rynku.

Je¿eli w sytuacji dotychczasowej nic siê nie zmieni,
trzeba siê bêdzie poddaæ wszechogarniaj¹cej obawie,
¿e na pewno bêdziemy ze wstydu siê rumieniæ,
a i ró¿e przestan¹ pachnieæ w tej brzydkiej oprawie.

Niezbyt to chlubne s¹ wizytówki
ogl¹dane z okien starego i nowego ratusza.
Pora ju¿ chyba zgromadziæ potrzebne z³otówki,
by na ratunek tym zabytkom ruszaæ.

Je�li nie maj¹ w³adze do staroci sentymentu,
niech siê przynajmniej poczucie estetyki zbudzi.
Byæ mo¿e zajazd trzeba zburzyæ do fundamentów,
ale co mieszkañcy o tym my�l¹, zapytajcie ludzi.

Trzeba jak nieraz ju¿ wcze�niej bywa³o
prawne przeszkody odwa¿nie skruszyæ.
O wsparcie do spo³eczeñstwa wyst¹piæ �mia³o.
Nie wahajmy siê kutnowski patriotyzm poruszyæ.

Kazimierz Ci¹¿ela

Lokalny patriotyzm

Prorokuję

Kutnowski S¹d Pracy wyda³ kolejny wyrok przeciwko Starostwu Powia-
towemu w Kutnie. Tym razem chodzi o Alinê Czupryniak, by³¹ dyrektor
Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w Kutnie, któr¹ w kwietniu 2010 roku
zwolni³a starosta Dorota D¹browska. S¹d zas¹dzi³ oko³o 20 tysiêcy z³otych
dla poszkodowanej.

POZYTYWNY WYROK

Ku�nia talentów
Z inicjatywy kro�niewickiego radnego Tomasza Walczewskiego, w zaje�dzie
�Basior� w Sk³ótach, zainaugurowano 10-miesiêczny konkurs �Ku�nia
talentów�. Wyst¹pi³ Kutnowski Klub Tañca Towarzyskiego �Faworyt�.
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KUTNOWSKIE HITY
AMZ Kutno Spółka z o.o.

za modernizacjê szpitala
Zakonu Bonifratrów

�wiêtego Jana Bo¿ego w £odzi

Przedsiębiorstwo
Budownictwa Ogólnego

Vester
Handzelewicz SP. jawna

WÓJT GMINY KRZYŻANÓW
TOMASZ JAKUBOWSKI

I RADA GMINY KRZYŻANÓW
za twórczy wk³ad w utrzymaniu folkloru,
a przede wszystkim budowê Gminnego

O�rodka Kultury i Sportu

W gminie Krzy¿anów tradycyjnie dzia³aj¹ zespo³y
�piewacze. S¹ to: Kaszewianki (kierownik Zuzanna
Marciniak), Rustowianki (Wanda £uszczyñska), M³o-
goszyn (Zofia Kustosik), Siemienice (Krystyna Kacprzak).
Jest równie¿ Stanis³aw Kaczmarski znany i zas³u¿ony
wokalista, odznaczony br¹zowym Gloria Artis (licz¹cy
83 lata). To z  gminy Krzy¿anów wywodz¹ siê cz³on-
kowie Zespo³u Pie�ni  i Tañca �Mazowsze�: Alicja
Rzymkowska i Irena G³owacka (wystêpuj¹ca oko³o pó³
roku). W Ognisku Muzycznym jest 10 osób, a Zespó³
Wokalno-Muzyczny liczy 12 osób. Dzia³a tak¿e
Zespó³ �Têcza� prowadzony przez W³adys³awa Jasiñ-
skiego. W 2011 roku prawie w centrum Krzy¿anowa
powsta³ budynek o powierzchni u¿ytkowej 779,46 m2,
kubaturze 3662,52 m2 i wysoko�æ do 11 m. Mie�ci on
m.in. salê bankietow¹ na 220 miejsc, bibliotekê, gara¿
dla samochodu po¿arniczego OSP Krzy¿anów.
Za �wietlic¹ jest stalowa scena widowiskowa z mo¿li-
wo�ci¹ wykorzystania nawet w porze nocnej o po-
wierzchni 112 m2 ze sta³¹ widowni¹ (na ³awkach).

Kutnowskie Przedsiêbiorstwo Budownictwa Ogólnego
VESTER Handzelewicz Sp. J. z siedzib¹ w Kutnie przy
ul. Granicznej 15 by³o wykonawc¹ modernizacji szpitala
Zakonu Bonifratrów �wiêtego Jana Bo¿ego w £odzi.
Realizowano go w okresie od sierpnia 2010 r. do wrze�nia
2011 r. Zakres prac obejmowa³: nadbudowê dwóch nowych
kondygnacji nad czê�ci¹ g³ówn¹ szpitala o ³¹cznej
powierzchni u¿ytkowej 3081 m2, wykonanie modernizacji
pomieszczeñ na poziomie piwnicy, parteru, pierwszego,
drugiego i trzeciego piêtra o ³¹cznej powierzchni 1150 m2.
Ponadto zmodernizowano aptekê przyszpitaln¹ o powierzchni
oko³o 1000 m2. W efekcie szpital uzyska³ nowy blok opera-
cyjny, 34 sale ³ó¿kowe zlokalizowane na kilku kondygna-
cjach, oddzia³ intensywnego nadzoru kardiologicznego.
Niew¹tpliwym utrudnieniem by³ fakt, ¿e wszystkie prace
wykonywano na funkcjonuj¹cym obiekcie. Ca³o�æ zadania
inwestycyjnego zrealizowano w ustalonym terminie umow-
nym. Co godne podkre�lenia, ¿e nadbudowa by³a dokony-
wana - a¿ do czerwca br. - z pacjentami. Jedynie na dwa
miesi¹ce szpital zosta³ zamkniêty, co wykorzystano do
modernizacji od parteru do III piêtra. Ponowne wprowadzenie
chorych nast¹pi³o ju¿ 4 wrze�nia. Co wiêcej, nadbudowa,
a faktycznie wbudowanie nowego obiektu w dawny szpital
poch³onê³a nak³ady rzêdu 40% wiêksze, ni¿ modernizacja
Kutnowskiego Domu Kultury.

za autobus City Smile

City Smile to autobus miejski wyprodukowany
w AMZ Kutno Spó³ka z o.o. Jego d³ugo�æ to
12 metrów, szeroko�æ 2,55 m i wysoko�æ (z kli-
matyzacj¹) 3,1 m. Mo¿e zabieraæ 105 pasa¿erów
+ kierowcê. Miejsc siedz¹cych jest 31+1 w wersji
3-drzwiowej. Posiada 2 lub 3 drzwi. Masa w³asna
autobusu wynosi 10,5 tony.
Nadwozie samono�ne, ca³kowicie niska pod³oga.
Wykonane ze stali odpornej na korozjê. Wysoko�æ
wej�æ we wszystkich drzwiach 320 mm, w dru-
gich drzwiach rampa inwalidy odk³adana rêcznie
(w opcji rampa elektryczna).
City Smile ju¿ je�dzi ulicami Kutna jako autobus
Miejskiego Zak³adu Komunikacji Spó³ka z o.o.
w Kutnie.
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RADA I ZARZĄD POWIATU
KUTNOWSKIEGO

za za³atwienie 54-milionowej dotacji
na sp³atê zobowi¹zañ by³ego SP ZOZ

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE KAPITUŁY
NAGRODY „KUTNOWSKI HIT 2011”

Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Leszczynku,

gmina Kutno
za Odysejê Kosmiczn¹

DOKTORSKA KAPITUŁA

Wskazanie dla przyszłorocznej
Kapituły Nagrody

„KUTNOWSKI HIT 2012”

Rozwa¿enie mo¿liwo�ci przydzielenia �Kutnowskiego Hitu 2012�
Cukrowni Dobrzelin za przedsiêwziêcia inwestycyjne, a w tym
wybudowanego magazynu cukru w kszta³cie kuli (po sprawdzeniu
jego sprawno�ci w IV kwartale 2012 roku).

2011 ROKU

Powiat kutnowski otrzyma³
najwiêksze w kraju wsparcie �
ponad 54 mln z³, na pokrycie
zobowi¹zañ publiczno-praw-
nych, tzn. przede wszystkim
wobec Urzêdu Skarbowego
i Zak³adu Ubezpieczeñ Spo-
³ecznych. Pozosta³a kwota
zad³u¿enia po SPZOZ-ie wobec
pozosta³ych podmiotów, tj. ok.
34 mln z³, bêdzie sukcesywnie
sp³acana z dochodów Powiatu
przez kolejne lata do 2023 roku.
Dziêki temu nowy podmiot
�Kutnowski Szpital Samorz¹-
dowy� mo¿e swobodnie
dzia³aæ. Pozytywna decyzja
z Ministerstwa jest sukcesem
dla ca³ego Powiatu, a wiêc jego
mieszkañców.

Druga edycja Odyseji Historycznej, czyli zlot Grup Rekon-
strukcji Historycznej, zaskoczy³a wszystkich. �wiadczy
o tym chocia¿by sprzeda¿ ponad czterech tysi¹cy biletów
i t³umy widzów przez trzy dni w zabytkowym parku w Lesz-
czynku. Mo¿na by³o obejrzeæ walki Wikingów, S³owian, targ
niewolników, pokaz sztuki szermierczej z okresu �rednio-
wiecznej Japonii, ale te¿ bardziej wspó³czesne akcenty,
musztrê wojskow¹, pokazy pojazdów militarnych oraz
zapoznaæ siê z mo¿liwo�ciami bojowymi karabinu maszy-
nowego MG34. Na weekend impreza przenios³a siê do
uroczego parku w podkutnowskim Leszczynku. Mo¿na by³o
podziwiaæ szwedzk¹ artyleriê z okresu �Potopu�, pojazdy
wojskowe, m.in. francuski czo³g z okresu pierwszej wojny
�wiatowej. Na uwagê zas³ugiwa³a inscenizacja �Zmierzch
ery druidów�, czyli tajemniczych kap³anów. By³ te¿ pokaz
l¹dowania wojsk alianckich w Holandii w 1944 roku, a tak¿e
zmagania S³owian z okrutnymi Wikingami. By³y dioramy,
liczne stoiska z militariami.

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Kutnowskiego - Rafa³ Jó�wiak.

Starosta Kutnowski Miros³awa
Gal-Grabowska.

Tegoroczn¹ Kapitu³ê Nagrody �Kutnowski Hit 2011� tworzyli (siedz¹
od lewej): dr Eugeniusz Walczak, dr Andrzej Stelmaszewski, dr Janusz
Pawlak oraz Andrzej Bieñkowski i Bogdan Gajewski.

Jak szybko mijaj¹ ju¿ zimowe dni, chocia¿ tak po prawdzie
mamy zimê dopiero tydzieñ, a jak ju¿ nam siê da³a we znaki.
Mróz, ostry wiatr czyni¹... grypê. Choroba ta spowodowa³a, ¿e
o ma³o co, a nie dosz³oby do posiedzeñ kapitu³: Kutnowskich
Hitów i Sportowej. Na szczê�cie w poniedzia³ek tylko Jurek
Papiewski nie wsta³ jeszcze z ³ó¿ka z³o¿ony temperatur¹
ponad 39o Celsjusza. Pozostali uczynili to i uczestniczyli
w poniedzia³ek i w �rodê w obu posiedzeniach. Wiêc znamy
ju¿ rozstrzygniêcia. S¥ CZTERY RÓWNORZÊDNE KUT-
NOWSKIE HITY 2011 ROKU. AUTOBUS CITY SMAIL
Z AMZ KUTNO SP. SP. Z O.O.; SAMORZ¥D KRZY¯A-
NOWA ZA TROSKÊ O FOLKLOR, A PRZEDE WSZYST-
KIM ZA ODDANIE W ROKU UBIEG£YM GMINNEGO
O�RODKA KULTURY I �VESTER� SP. Z O.O. ADAMA
HANDZELEWICZA ZA MODERNIZACJÊ £ÓDZKIEGO
SZPITALA DOSTA£Y TEN TYTU£ JEDNOG£O�NIE.
DYSKUSJÊ WZBUDZI£ CZWARTY HIT DLA RADY
I ZARZ¥DU POWIATU KUTNOWSKIEGO ZA UZY-
SKANIE 54-MILIONOWEJ DOTACJI NA POKRYCIE
ZOBOWI¥ZAÑ SP ZOZ W KUTNIE. Decyzja zapad³a
niejednog³o�nie. Bardziej ni¿ sam Hit, skrajne opinie wywo³a³o
przede wszystkim pytanie � Komu go daæ?�. Przyjêli�my, ¿e
samorz¹dowi powiatowemu, gdy¿ udzia³ w tym sukcesie
w tragicznej sytuacji Szpitala mia³o wielu ludzi z �kolorowej
koalicji�, ale i... wielu dzia³aczy opozycji. Dajemy tê nagrodê
jako wyraz poczynañ wielu ludzi dla, których - ponad
podzia³ami - by³ los kutnowskiego szpitala. Dlatego uwa¿am,
¿e przewa¿y³ rozum i rozs¹dek. Faktycznie w Kapitule nagrody
Kutnowski Hit 2011 bra³o udzia³ m.in. trzech (!) doktorów, tak
jak i w sportowej Komisji razem dyskutowa³o dwóch Przewod-
nicz¹cych Rad: Rafa³ Jó�wiak i Jacek Sikora. To te¿ novum
w szesnastym rozdziale Hitów i trzynastym Najlepszych Spor-
towców, Trenerów, Dru¿yn (w którym wszystkich wygranych
wybrano jednomy�lnie). Od tygodnia wygrani wiedz¹ o tym
fakcie; teraz mog¹ ju¿ oficjalnie siê tym pochwaliæ. Ich satys-
fakcja jest zapewne tym wiêksza, i¿ o miano Hitów walczy³o
a¿ 37 podmiotów. A Sportowe Hity wybrano z 28 zg³oszeñ.
GRATULACJE OD KAPITU£ NAGRÓD (i chyba nie tylko).

Andrzej Stelmaszewski

 KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

Kapitu³ê Sportow¹ na posiedzeniu 1 lutego 2012 r. tworzyli (siedz¹
od lewej): Rafa³ Jó�wiak - przewodnicz¹cy Rady Powiatu Kutnow-
skiego, Andrzej Stelmaszewski, Jacek Sikora - przewodnicz¹cy
Rady Miasta, Bogdan Gajewski, Jerzy Papiewski i robi¹cy zdjêcie
Andrzej Bieñkowski.

SPORTOWA KAPITUŁA
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WODA W GÓRĘ!

W aquaparku próbnie nape³niono wod¹ nieckê
basenow¹.

WODA W GÓRĘ!
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TO JUŻ 80 LAT ...

(ci¹g dalszy z nr 2/326)
17 grudnia 2004 r. mia³a miejsce uroczysto�æ nadania szkole imienia
W³adys³awa Grabskiego. Wydarzenie to otworzy³o now¹ kartê w historii
szko³y, potwierdzaj¹c i ugruntowuj¹c wieloletni¹ tradycjê szko³y ekono-
miczno-handlowej. Na uroczysto�ci obecni byli przedstawiciele w³adz
pañstwowych i samorz¹dowych, dyrektorzy zaprzyja�nionych szkó³ z ca³ej
Polski a przede wszystkim prof. Maciej Grabski - wnuk Patrona, prof.
Tomasz Borecki - Rektor SGGW oraz prof. Marek Drozdowski - biograf
W³adys³awa Grabskiego. W czasie uroczysto�ci zosta³ przekazany szkole
nowy sztandar, który uroczy�cie po�wiêci³ biskup Józef Zawitkowski.
Lata 2005-2007 to okres szeroko prowadzonych modernizacji sal dydak-
tycznych, pomieszczeñ szkolnych i sanitarnych. Ponadto unowocze�niona
zosta³a baza dydaktycznych poprzez zakup ró¿nego rodzaju sprzêtu
radiowo-telewizyjnego, multimedialnego, oprogramowania itp. W roku
2006 szko³a uzyska³a uprawnienia o�rodka egzaminacyjnego dla zawo-
dów technik ekonomista i technik handlowiec.
W czerwcu 2007 roku szko³a otrzyma³a z Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego nowoczesn¹ pracowniê informatyczn¹ oraz dodatkowo cztery
komputery, skaner i drukarkê z przeznaczeniem dla Centrum Informacji
Medialnej, a w roku bie¿¹cym szko³a wzbogaci³a siê o oprogramowanie
insert GT zawieraj¹ce modu³y: Subiekt GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT,
Gratyfikant GT. Sta³o siê to mo¿liwe dziêki uczestnictwu w projekcie
�Wyposa¿enie CKU, CKP i szkó³ zawodowych w stanowiska do egzami-
nów zawodowych�.
Zespó³ Szkó³ Nr 3 im. W³adys³awa Grabskiego to szko³a ekonomiczna.
Jeste�my �wiadomi konieczno�ci analizowania potrzeb rynku pracy i zmian
w nim zachodz¹cych. Chcemy byæ placówk¹ nowoczesn¹, dlatego dbamy
o dostosowanie kierunków kszta³cenia do oczekiwañ uczniów i przedsiê-

� 15.XII.2011 - odby³a siê inauguracja obchodów Roku Jubileuszowego.
� 15.XII.2011 - uruchomiono specjaln¹ edycjê strony internetowej:
www.jubileusz.grabski.edu.pl.
� 20.I.2012 - odby³o siê pierwsze spotkanie w �Kawiarence wspomnieñ�
(nastêpne: 30.III.2012, 15.VI.2012).
� Od I.2012 do zakoñczenia obchodów - Historia szko³y w mediach lokalnych.
� Wystawy tematyczne, np. szkolne wigilie, studniówki, obozy OHP, sport,
wycieczki, s³awni absolwenci.
� III-IV.2012 - I Miêdzyszkolny Konkurs Historyczny pn. Patron znany
czy nieznany? (we wspó³pracy z Kutnowskim Towarzystwem Historycznym).
� 27.IV.2012 - VII �wiêto szko³y.
� V-VI 2012 - debata na forum lokalnym.
� Konkurs na wiersz, piosenkê o Kutnie �Mnie ta ziemia od innych dro¿sza�
(W. Broniewski).
� Konkurs fotograficzny �Szko³a w obiektywie�.
� 05-06.X.2012 - fina³ obchodów Roku Jubileuszowego 80-lecia szko³y.

Budynek przy ul. Ko�ciuszki 24 w 1972 r.

Sala gimnastyczna i internat.

biorców, nie tylko lokalnych. W roku 2008, w ramach Technikum nr 3,
szko³a uzyska³a zgodê na otwarcie nowego kierunku kszta³cenia w zawo-
dzie technik informatyk. W latach nastêpnych powsta³y kolejne: technik
obs³ugi turystycznej (2009), technik organizacji reklamy (2010), technik
logistyk (2011).
Otwarcie nowych kierunków zapewni³o zwiêkszony nabór uczniów oraz
poszerzenie oferty edukacyjnej. Jednocze�nie Dyrekcja szko³y k³adzie
nacisk na wykorzystywanie nowoczesnych technologii w edukacji, zdaj¹c
sobie sprawê z konieczno�ci przygotowania m³odzie¿y do �wiadomego
¿ycia w spo³eczeñstwie informacyjnym. Wychodz¹c naprzeciw tym ocze-
kiwaniom, w celu unowocze�nienia procesu dydaktycznego, p. dyr. Zofia
Falborska zakupi³a dwie tablice interaktywne, multimedialne programy
edukacyjne i sprzêt audiowizualny. Wymieniono tak¿e znaczn¹ czê�æ
sprzêtu komputerowego i oprogramowania.
Ponadto nasza szko³a poszerza kontakty i wspó³pracê z innymi placów-
kami o podobnym profilu w Polsce i za granic¹.
W kwietniu 2010 r. przedstawiciele szko³y brali udzia³ w seminarium
,,Miejsce zawodów us³ugowych w zjednoczonej Europie�, które odby³o
siê w Koszalinie. Spotkanie to zaowocowa³o zaproszeniem delegacji
uczniów i nauczycieli naszej szko³y przez dyrektora Lycee Professionnel
Ile de Flandre w Armentieres na Miêdzynarodow¹ Konferencjê o Systemie
Kszta³cenia Zawodowego w Europie. Zorganizowano je w miastach Lille
i Armentieres we Francji. W czasie trzydniowego spotkania (19-22 maja
2010 r.) odbywa³y siê targi edukacyjne i prezentacje przyby³ych delegacji
oraz pokazy praktyczne. By³y tam reprezentacje szkó³ zawodowych
z Holandii, Anglii, Wêgier, Francji, a Polskê reprezentowa³a delegacja
Zespo³u Szkó³ nr 3 im. W³adys³awa Grabskiego w sk³adzie: dyrektor Zofia
Falborska, Luiza Collins (nauczycielka jêzyka angielskiego), Maria
P³ywacz (nauczycielka przedmiotów zawodowych) oraz uczniowie klas
trzecich: Andrzej Stoliñski i Kamil Dom¿a³a kszta³c¹cy siê w zawodach:
technik ekonomista i technik handlowiec.
Pobyt we Francji pozwoli³ nam nawi¹zaæ nowe kontakty, których efektem
mo¿e byæ dalsza wspó³praca miêdzy szko³ami, a tak¿e wizyty w wy¿ej
wymienionych krajach.
W dniach 4 i 5 listopada w Zespole Szkó³ nr 1 im. W³. Grabskiego
w Lublinie odby³a siê I Ogólnopolska Konferencja �Ekonomiczna Szko³a
W³adys³awa Grabskiego�, w której wziêli�my udzia³ obok zespo³ów
z Ko³a, £owicza, Odonowa, Sêdziejowic, Warszawy i Grudzi¹dza. Nasz¹
szko³ê reprezentowali: pani dyrektor Zofia Falborska, pani Anna Janiak
i uczniowie: Ewelina Szymczak, Axel Kurowski i Mateusz Stanowski.
Uczestnicy spotkania mieli przyjemno�æ wys³uchaæ odczytów znamieni-
tych osób: ksiêdza arcybiskupa Józefa ¯yciñskiego, profesora Bogdana
Klepackiego ze Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
i pana Grzegorza Grabskiego � prawnuka naszego patrona. Delegacje
poszczególnych szkó³ nosz¹cych imiê W³adys³awa Grabskiego prezento-
wa³y swoje osi¹gniêcia naukowe i artystyczne oraz dzieli³y siê do�wiad-
czeniami w zwi¹zku z upowszechnianiem tradycji i wiedzy o patronie
oraz promocj¹ wiedzy ekonomicznej w swoim �rodowisku.

HARMONOGRAM OBCHODÓW ROKU JUBILEUSZOWEGO

We wrze�niu 2010 r. uczniowie naukê rozpoczêli w odnowionym i ocie-
plonym budynku szko³y. Po wymianie instalacji elektrycznej w 2009 r.,
nastêpnym przedsiêwziêciem podnosz¹cym by³a wymiana okien, instalacji
centralnego ogrzewania i elektrycznej oraz termomodernizacja.
Na przestrzeni 80 lat istnienia szko³y zmienia³y siê jej nazwy, kierunki
kszta³cenia dyrektorzy. Niezmienne pozosta³y cele - wszechstronne wy-
kszta³cenie i przygotowanie m³odzie¿y do zadañ jakie bêdzie realizowa³a
w przysz³o�ci, wysoki poziom kultury osobistej uczniów, wychowanie
wed³ug uniwersalnych zasad etyki, wyrównywanie szans edukacyjnych
dla m³odzie¿y z ró¿nych �rodowisk, promowanie postaw prozdrowotnych
i proekologicznych, partnerska wspó³praca z rodzicami, rozwijanie part-
nerska wspó³praca z rodzicami, rozwijanie patriotyzmu i zacie�nianie wiêzi
z nasz¹ �ma³¹ ojczyzn¹� oraz przygotowanie do aktywnego ¿ycia w zin-
tegrowanej Europie.

Od pocz¹tku XX wieku
Ziemia Kutnowska wchodzi³a do Królestwa Polskiego, które pozostawa³o
w zaborze rosyjskim. W drugiej po³owie XIX wieku, w wyniku prowa-
dzonej przez carat polityka rusyfikacyjnej i rabunkowej, dosz³o do zaha-
mowania rozwoju gospodarczo-spo³ecznego i o�wiatowo-kulturalnego
Królestwa Polskiego, w tym kutnowskiego regionu. Szczególne braki
odczuwa³a ludno�æ wsi, gdzie dosz³o do zapa�ci w zakresie o�wiaty.
Poziom szkó³ elementarnych by³ bardzo niski, a szkó³ zawodowych rol-
niczych nie by³o w ogóle. Pojawi³a siê niezliczona ilo�æ analfabetów.
W kutnowskich wioskach na 100 osób czytaæ i pisaæ potrafi³o 25. Stan
taki rodzi³ apatiê, niezadowolenie i bierno�æ spo³eczeñstwa i by³ hamulcem
jego dalszego rozwoju o�wiatowego i cywilizacyjnego. Kutnowscy inte-
ligenci i ziemianie, ju¿ pod koniec XIX wieku, zainspirowani przez kut-
nowskiego przywódcê Narodowej Demokracji (ND), lekarza Antoniego
Troczewskiego, przyst¹pili do czynu narodowego i realizacji pozytywi-
stycznych idei � �pracy organicznej�. W akcji tej, pod kierownictwem
powiatowej organizacji ND, udzia³ wziêli liczni ziemianie, rozwijaj¹cy
na wsi konkretn¹ dzia³alno�æ w zakresie rozwoju szkolnictwa podstawowego
i zawodowego � rolniczego. Podkre�liæ nale¿y, ¿e ten organicznikowski
ruch pracowa³ jednocze�nie konspiracyjnie, nad podtrzymywaniem i roz-
wijaniem w w�ród ludu polskiego ducha narodowo-chrze�cijañskiego
i obywatelskiego. Stanowi³o to podstawê: zachowania to¿samo�ci, jed-
no�ci i si³y moralnej narodu, zdolnego do zdecydowanej walki o wolno�æ
i niepodleg³o�æ.
Do pocz¹tków XX wieku przygotowaniem m³odzie¿y do prowadzenia
gospodarstw rolnych, w specyficznym �rodowisku geograficzno-przyrod-
niczym i spo³ecznym, zajmowa³a siê rodzina. Prowadzi³o to w zasadzie
do negatywnego zjawiska: powielania wiedzy, do�wiadczeñ, umiejêtno�ci
praktycznych, przyzwyczajeñ i nawyków. Takie rozwi¹zanie, wobec
potrzeby znacz¹cego postêpu w rozwijaniu rolnictwa i o¿ywianiu ¿ycia
gospodarczo-spo³eczno-kulturalnego, by³o anachroniczne i hamowa³o
postêp cywilizacyjny na polskiej wsi.
Postêp w rolnictwie zachodnioeuropejskim, wp³ywa³ i inspirowa³ rozwój
na ziemiach polskich nowych my�li i idei pozytywistycznych w zakresie
urz¹dzania m. in. nowoczesnego i racjonalnego rolnictwa. Pobudza³y
jednocze�nie inicjatywê ziemian do dzia³ania w regionach na rzecz pod-
noszenia poziomu o�wiaty ogólnej ludno�ci wsi i zak³adania ¿eñskich
i mêskich ni¿szych szkó³ rolniczo-gospodarczych, przeznaczonych zw³asz-
cza dla m³odzie¿y z gospodarstw w³o�ciañskich. Aby unowocze�niæ i pod-
nie�æ na wy¿szy poziom kutnowskie rolnictwo, pracê na niwie kszta³cenia
m³odzie¿y podjêli �wiatli, patriotyczni ziemianie, w�ród których m.in. byli:
dr ek. Jasiukowicz Stanis³aw - ziemianin - dzia³acz ND, Kiniorski Marian
- ziemianin, Kretkowska Maria i Zofia-ziemianki, Kretkowski Mieczys³aw
- ziemianin - wielki patriota - cz³onek ND, dr hr. Moszyñski Jan - ziemianin,
Nowakowski Andrzej - ziemianin, Pe³czyñski Witold - starosta, Rembalski
W³adys³aw - lekarz weterynarii, Smoleñski Adolf - wiceprezes Zwi¹zku

SZKOLNICTWO ROLNICZE
NA KUTNOWSKIEJ WSI

Ziemian, Smoleñ W³adys³aw - nauczyciel - przywódca ND, ks. J. Sulima-
Przyborowski - dzia³acz ND i o�wiatowy, Zawadzki Adam - ziemianin.
W wytworzonej narodowo-patriotycznej atmosferze, czê�æ ofiarnych pa-
triotów i spo³eczników, którym dobro ludu le¿a³o na sercu, zorganizowa³a
w powiecie kutnowskim, w oparciu o w³asne fundusze, dwie pierwsze
zawodowe szko³y rolnicze na Mazowszu, które by³y równie¿ jednymi
z pierwszych w ca³ym Królestwie Polskim. By³y to: ¯eñska Szko³a
Gospodarcza w Miros³awicach i Mêska Szko³a Rolnicza Mieczys³awów
w Wa³ach.

Dzia³alno�æ ¯eñskiej Szko³y Gospodarczej
w Miros³awicach (1906-1948)
W 1906 r. - 6 lat wcze�niej ni¿ powsta³a Szko³a Rolnicza Mieczys³awów
- otwarto pierwsz¹ na terenie Mazowsza i drug¹ w Królestwie Polskim
¯eñsk¹ Szko³ê Gospodarcz¹ (¯. Szk. G.) w Miros³awicach (dzi� gmina
Bedlno). Tego typu szko³y ze wzglêdu na stosowane w nich metody
nauczania i panuj¹c¹ atmosferê, nazywano Twórczymi Szko³ami Pracy.
W ówczesnym czasie ¯eñska Szko³a w Miros³awicach spe³nia³a, nie tylko
w regionie kutnowskim,  pioniersk¹ rolê w walce z rusyfikacji, i walce
o postêp kulturalno-cywilizacyjny na wsi, oraz o zachowanie to¿samo�ci
narodu i przygotowanie go do walki o wolno�æ. Szkoda, ¿e w³adze gminy
nie zadba³y o to, aby piêkn¹ historiê i bogaty dorobek tej szko³y, upo-
wszechniæ i utrwaliæ w �wiadomo�ci spo³eczno�ci  regionalnej i narodu.
¯. Szk. G. przeznaczona by³a dla dziewcz¹t z gospodarstw w³o�ciañskich,
pochodz¹cych nie tylko z powiatu kutnowskiego. Organizatorkami i fun-
datorkami Szko³y Gospodarczej by³y ziemianki, wybitne patriotki, cz³on-
kinie Stowarzyszenia Zjednoczonych Ziemianek. By³y to m.in.: Maria
i Zofia Kretkowskie z maj¹tku Pokrzywnica, Eleonora Czarnowska z  wzo-
rowo prowadzonego maj¹tku hodowli byd³a w £êkach, Maria Godlewska
z du¿ego nowocze�nie prowadzonego maj¹tku Luszyn, Waleria Grzybowska
z Dobrzelina. By³y one fundatorkami i opiekunkami szko³y a¿ do 1939
roku. W tym czasie kadrê  ¯eñskiej Szko³y Gospodarczej m.in. stanowi³y:
F. Gensówna, nauczycielka, organizatorka i dzia³aczka ruchu m³odzie¿owego,
Irena Kosmowska, nauczycielka, wybitna dzia³aczka ruchu ludowego,
a w latach 1919-1930 pos³anka na Sejm RP, Maria Leszczyñska, nauczy-

cielka i w latach 20-tych kierowniczka, Irena Zydorczak, nauczycielka
i w latach 30-tych kierowniczka ¯. Szk. G.
By³a to szko³a prywatna bezp³atna, z p³atnym jedynie internatem, która
na wy³¹czn¹ w³asno�æ otrzyma³a: 9 ha ziemi, stary gmach dworu z prze-
znaczeniem na izby lekcyjne i internatu oraz budynki gospodarcze. Do
szko³y przyjmowano dziewczêta w wieku 16-25 lat, które potrafi³y czytaæ
i pisaæ. 90% uczennic pochodzi³o z rodzin w³o�ciañskich i przygotowy-
wa³o siê do samodzielnego prowadzenia gospodarstw i uczestniczenia
w ¿yciu spo³eczno-gospodarczym wsi. Przeciêtnie rocznie do szko³y przyj-
mowano oko³o 30 dziewcz¹t. Do chwili odzyskania niepodleg³o�ci, w³a-
dze carskie narzuci³y szkole rygor programowy. Szko³a mog³a realizowaæ
naukê opart¹ niemal wy³¹cznie na zajêciach praktycznych. Od czasu jej
powstania do roku 1939,  dziewczêta kszta³cono z zakresu m.in.: sadow-
nictwa, warzywnictwa, kwiaciarstwa, hodowli byd³a, trzody chlewnej
i drobiu oraz pszczelarstwa. Szkolono je równie¿ z zakresu przetwórstwa
nabia³owego, owocowego i warzywnego, przeznaczonego na potrzeby
gospodarstwa domowego.

�Miros³awianki� 1917-1918 w stroju szkolnym.

Szkolenia obejmowa³o równie¿ przygotowanie dziewcz¹t do racjonalnego
i funkcjonalnego, czêsto samowystarczalnego prowadzenia gospodarstwa
domowego. W zakres nauczania wchodzi³o wiêc: tkactwo, haft, szycie
oraz racjonalne i estetyczne urz¹dzania pomieszczeñ domowych. Szkolenie
fachowe obejmowa³o równie¿ problematykê z zakresu: urz¹dzania racjo-
nalnych siedlisk gospodarskich, wznoszenia ognioodpornych budynków
oraz zapobiegania i zwalczania po¿arów.
Do 1918 r. nauczanie przedmiotów ogólnokszta³c¹cych: jêzyka polskiego,
historii, wychowania narodowo-obywatelskiego, by³o prowadzone w Szkole
Gospodarczej konspiracyjnie, przez nauczycielki i dzia³aczki ze Stowa-
rzyszenia Zjednoczonych Ziemianek. Kszta³cenie takie, umiejêtnie
maskowane przed w³adzami carskimi przynosi³o po¿¹dane efekty wycho-
wawcze i zaanga¿owanie dziewcz¹t w pracê spo³eczn¹ i narodow¹.
�Miros³awianki� wzbogacone wiedz¹ i bêd¹ce pod wp³ywem idea³ów
ruchu emancypacyjnego kobiet, szturmem wchodzi³y w sferê dzia³alno�ci
gospodarczo-cywilizacyjnej i spo³eczno-kulturalnej na wsi. W trudnych
warunkach ostrej rusyfikacji odnoszono wiele spektakularnych sukcesów.

(c.d.n.)          dr E. Walczak

Prace �Miros³awianek� przy hodowli byd³a 1916 r.
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WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY
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Z DZIEJÓW KDK

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

IMPRESJE FOTOGRAFICZNE

Sprzedam kamienicê w Kutnie
przy  ul. M.C. Sk³odowskiej 27,
z wolnym od 1.01.2012 r.
mieszkaniem ok. 60 m2 (2 po-
koje, kuchnia, ³azienka, 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 mieszkanie w³asno-
�ciowe 49 m2 (3p+k), IV piê-
tro przy ul. Troczewskiego.
Tel. 664-018-595
Sprzedam mieszkanie w³asno-
�ciowe 58 m2 (2 pokoje+kuch-
nia) po kapitalnym remoncie, w
pe³ni umeblowane, I p., ul. Kró-
lowej Jadwigi. Tel. 664-268-043
Sprzedam lub zamieniê 37 m2.
Tel. 516-024-028 po 17
Kupiê kawalerkê do 32 m2,
w okolicach Staszica, Ko³³¹taja,
Braci �niad. Tel. 512-444-900
Sprzedam dom 153 m2 prze-
budowany, rozk³adowy, wszyst-
kie media, dzia³ka 1840 m2,
Wo�niaków. Tel. 605 557 827
Sprzedam niedrogo dom z za-
budowaniami gosp. + dzia³ka
28 arów, Grabów k. ¯ychlina.
Tel. 500-211-542
Sprzedam dom parterowy 70 m2

i dom 40 m2 na dzia³ce 648 m2,
media, centrum Kutna. Tel.
512-444-918, 518-791-872
Tanio sprzedam domek na wsi
ko³o Gostynina, pod lasem,
dzia³ka 0,5 ha. Tel. 516-199-906
Sprzedam dom 220 m2 - wy-
soki standard na dzia³ce 7500 m2.
Tel. 507-072-007
Sprzedam dom piêtrowy, os.
Dybów, dzia³ka 432 m2. Tel.
518-093-832
Sprzedam dom 180 m2, gara¿
46 m2, dzia³ka 1200 m2. Tel.
782-280-223
Sprzedam lub wynajmê miesz-
kanie w³asno�ciowe umeblo-
wane o pow. 49 m2, 3 pokoje,

IV pietro, centrum miasta, tel.
0664-01-85-95.
Posiadam do wynajêcia lub
sprzedam magazyn w Kutnie
o pow. ok. 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, 0501-666-527
Sprzedam dzia³kê na ogród-
kach dzia³kowych na Bielaw-
kach. Tel. 695-59-1002
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
o pow. 5 tys. m2 w Krzesinie.
Dostêp do pr¹du i wody. Tel.
604-913-028
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
950 m2, przy ul. Zielonej
w Kutnie. Tel. 604-586-443
Sprzedam 2 dzia³ki budowlane
po 1500 m2, Florek k. Kutna.
Tel. 502-257-652
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
ok. 2400 m2, media w dzia³ce,
Kuczków. Tel. 24 253-34-40
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
300 m2, wszystkie media, os.
£¹koszyn. Tel. 668-788-024
Sprzedam dzia³ki 1400 i 1600 m2,
media przy dzia³ce, Piwki. Tel.
889-084-794
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
1350 m2, ul. Konopnicka, ogro-
dzona, wszystkie media. Tel.
784-232-360, 24 355-56-25
Sprzedam 1,75 ha + budynki
we wsi Wymys³ów, gm. Kro-
�niewice. Tel. 663-470-881
Sprzedam 2,11 ha w ca³o�ci lub
na dzia³ki okolice Kutna. Tel.
608-797-821
Sprzedam 2 ha przy KPB �Eko
Serwis�, dzia³ka 50 - 400 m2.
Tel. 508-722-413
Kupiê ziemiê w okolicach
Klonowca, Woli Chru�cianej,
£ani¹t. Tel. 607-092-666
Sprzedam magazyn 375 m2

nowo pobudowany, na dzia³ce
1700 m2, Kutno. Tel. 501-669-196
Posiadam do wynajêcia lokale
o powierzchni 2 x 90 m2 na ka¿-
d¹ dzia³alno�æ, centrum Kutna.
Faktura VAT. Tel. 501-669-196,
501-666-527
Wynajmê lokal przy ul. Królew-
skiej, parter. Tel. 510-712-893
Posiadam do wynajêcia plac
270 m2 w centrum Kutna. Tel.
601-310-151
Sprzedam stoisko na placu
handlowym Manhatan w Kutnie.
Tel. 513-837-559
Sprzedam stoisko na placu
handlowym Manhatan w Kutnie.
Tel. 502-127-530

Sprzedam gara¿ murowany na
Warszawskim Przedmie�ciu.
Tel. 664-268-043
Sprzedam piece gazowe Rapido
60 i 120 KW. Tel. 24 254-27-30
Sprzedam sukniê �lubn¹ ecru
firmy Cymbelaine model Gala
2011, rozm. 40/173. Tel. 503-
030-475
Sprzedam schodo³az Scalamobil
S20, urz¹dzenie do transporto-
wania osoby niepe³nosprawnej
wraz z wózkiem po schodach.
Maksymalne obci¹¿enie 130 kg.
Tel. 0604-913-028
Wentylacja - doradztwo, certyfi-
katy energetyczne tel. 0-507-
072-007
Korepetycje z jêzyka niemiec-
kiego na ka¿dym poziomie.
Tel. 723-896-846
Sprzedam mieszkanie w³asno-
�ciowe o pow. 58,3 m2 po re-
moncie. Tel. 667-189-360
Sprzedam M-4 58 m2, IIp., cen-
trum Kutna, po remoncie. Tel.
517-745-957
Sprzedam kawalerkê 30 m2 po
remoncie, gara¿, komórka,
Ostrowy. Tel. 665-047-835
Sprzedam lub zamieniê dom
o pow. 110 m2 z gara¿em w Kutnie
na mieszkanie o pow. do 40 m2

w Kutnie. Tel. 601-994-708
Sprzedam dom 60 m2 na dzia³ce
350 m2. Tel. 785-519-399 po
godz. 16.00
Sprzedam dom 70 m2, obrze¿e

Wystawy filatelistów cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem. Od
prawej: S³awomir Pilarski, Cezary Humañski, dr Marek Tomaszewski,
Jerzy Rasz.
Zdjêcia z archiwum Jerzego Papiewskiego, dyrektora KDK w latach 1979
- 1990 (foto: �.P. Wac³aw Budzyñski i Micha³ Jab³oñski).

Rok 2012 jest wyj¹tkowy dla Kutnowskiego Domu Kultury, bowiem ta
najwiêksza placówka upowszechniania kultury, nie tylko na Ziemi Kut-
nowskiej, obchodzi 40-lecie swojego aktywnego funkcjonowania. Z okazji
zacnego jubileuszu KDK prezentujemy na ³amach �P¯K�, przy pomocy
zdjêæ, Jego historiê poprzez ludzi, wydarzenia, dzia³alno�æ.

Kutnowski Jarmark Ró¿any, taka by³a jego nazwa od 1975-1990
roku, zawsze mia³ ciekawe rozpoczêcie.

Czêsto KJR by³ pokazywany w ogólnopolskiej TV. Pracownicy KDK
podczas jego ogl¹dania w sali klubowej. Widaæ czê�æ ekspozycji
fotograficznej �Venus�. Od lewej: Marek Sosnowski, Teresa Mosin-
giewicz, Barbara Kamiñska, W³adys³awa Falczewska, Henryka
Urysiak, Kazimiera Jó�wiak, Jadwiga Rzetelska.

Spotkanie po latach tych, którzy zwi¹zani byli z �Synkopami�.

Denatka
W jednym z domków dzia³kowych,
przy ulicy Toruñskiej w Kutnie,
znaleziono zw³oki kobiety. Konku-
bent wezwa³ pogotowie, a jego
pracownicy - policjê. Kobieta mia³a
na ciele wyra�ne �lady pobicia.

Zimowa potrzeba
Z komórki przy ulicy Mickiewicza
skradziono wêgiel. W³a�ciciel po-
niós³ straty warto�ci 1800 z³otych

Wandal
Uszkodzenia elewacji budynku
i szyby wystawowej sklepu spo-
¿ywczo-przemys³owego na szkodê
Gminnej Spó³dzielni �Samopomoc
Ch³opska� w Bedlnie. Ogó³em straty
okre�lono na 1500 z³otych.

Dzia³kowe ¿ycie
Z altanki ogródków dzia³kowych
�S³oneczko�, przy ulicy Oporow-
skiej w Kutnie, skradziono butlê
gazow¹ i komplet kluczy nasado-

wych oczkowych. Straty jakie
poniós³ w³a�ciciel to 300 z³otych.

Dzieciêce - te¿...
Z piwnicy budynku przy ulicy
D¹browskiego w ¯ychlinie skra-
dziono fotelik samochodowy i rower
dzieciêcy, rêczne narzêdzia budow-
lane i inne przedmioty. Spowodowane
straty okre�lono na 800 z³otych.

Zakupy bez zap³aty
Ze sklepu spo¿ywczego w Nowych
Kterach skradziono papierosy ró¿-
nych marek i pieni¹dze w kwocie
190 z³otych.

Z³odziejski cyklosport
W Mi³onicach skradziono bez
zabezpieczenia rower marki Folta.
Warto�æ jedno�ladu okre�lono na
600 z³otych.
W Kro�niewicach skradziono rower
typu damka pozostawiony przed
sklepem przy ulicy Kolejowej. Straty
by³ego w³a�ciciela 350 z³otych.

Z piwnicy budynku przy ulicy Gra-
nicznej w Kutnie skradziono rower
górski marki Folta i Thaus. Straty
1100 z³otych.

Drogowy wypadek
W Kutnie na skrzy¿owaniu ulic
Toruñskiej - Wygoda, kieruj¹cy
samochodem Honda Legend nie
ust¹pi³ pierwszeñstwa przejazdu
kieruj¹cemu samochodem Fiat
Punto, w wyniku czego uderzy³
w Fiata, a nastêpnie w stoj¹cy przed
skrzy¿owaniem samochód marki
Suzuki Sfift. Obra¿eñ cia³a doznali
kieruj¹cy Fiatem i jego pasa¿erka.
Kieruj¹cy trze�wi.

Samochodowa corrida
Z ulicy Sosabowskiego w Kutnie
skradziono samochód osobowy
marki Skoda Suaer. Straty oszaco-
wano na 25 tysiêcy z³otych.
W Oporowie skradziono samochód
marki Mercedes Benz Sprinter 208.

Pojazd posiada³ ubezpieczenie AC.
Strata wynios³a 22 tysi¹ce z³otych.
W stoj¹cym na ulicy Kasztanowej
w Kro�niewicach samochodzie
Chrysler Voyager wybito szybê
w drzwiach kierowcy samochodu.
Szkody oszacowano na kwotê 410
z³otych.
Wybito równie¿ szybê i wgnieciono
karoseriê samochodu w pokrywie
baga¿nika samochodu Seat Ibiza,
powoduj¹c straty 700 z³otych.
W Kutnie na placu Zduñskim w sto-
j¹cym tam samochodzie Audi Q5
wybito dwie szyby, a nastêpnie
z wnêtrza pojazdu skradziono 14
p³yt CD, dwie torby podró¿ne z za-
warto�ci¹ ubrañ i koca. Straty 1600
z³otych.
Ze stoj¹cego na ulicy Wschodniej
w Kutnie samochodu marki Volks-
wagen Golf skradziono odtwarzacz
CD marki JVC. Szkody wynios³y
150 z³otych.

Kutna, dzia³ka 2200 m2. Tel.
692-713-591
Sprzedam dzia³kê 0,5 ha
w Kutnie, media w ulicy. Tel.
697-586-508
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
1500 m2 w Kutnie, media na
dzia³ce. Tel. 505-933-968
Sprzedam ziemiê pod inwesty-
cjê, Kutno - £¹koszyn 0,8 do
2,8 ha. Tel. 508-722-413
Sprzedam gara¿ murowany
(kana³, �wiat³o, pr¹d). Tel. 609-
490-744
Sprzedam zbiór znaczków
i monet. Tel. 24 253-30-88
Sprzedam tanio pi³ê tarczow¹
(trajzega). Tel. 505-933-968
Sprzedam tanio siatkê ogro-
dzeniow¹ na ogrodzenie
zewnêtrzne. Tel. 505-933-968
Sprzedam ¿yto. Tel. 880-789-
758
Sprzedam lodówkê Polar, du¿a,
stan bdb. Tel. 667-637-006
Tanio sprzedam ³awê, kolor
olcha. Tel. 697-219-938
Nauczycielka kszta³cenia zin-
tegrowanego podejmie siê pracy
indywidualnej z dzieckiem. Tel.
605-035-321

Salezjañska Organizacja
Sportowa SL SALOS

ZAPRASZA
wszystkie Panie na zajêcia
z gimnastyki wyszczuplaj¹cej.

Telefon:

603-852-801
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¯YCIE SPORTOWE

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Koszykówka

Rozpoczê³y siê rozgrywki wojewódzkiej ligi koszykówki ch³opców U-12.
Dru¿yna AZS WSGK Kutno prowadzona przez S³awomira Rybarczyka
rozegra³a dwa mecze na wyje�dzie ze START-em £ód� oraz £KS £ód�.
W pierwszym meczu ze Startem nasza dru¿yna wygra³a 62:39 w kwar-
tach (10:10; 13;12; 14:6; 25:11). Dla dru¿yny punktowali: Maciej Wier-
cioch - 13, Kacper Kowalski - 13, Micha³ Pop³awski - 12, Socik Mateusz - 7,
Mateusz B³a¿ejczyk - 7, Bartosz Kubiak - 5, Urbaniak Dawid - 2, Mateusz
Rosa - 2, Stasiak Pawe³ - 2, Urbañski Mi³osz - 1, Micha³ Sêczkowski - 0,
Mateusz Lewandowski - 0, Mateusz Kowalewski - 0.
Drugi mecz z £KS-em zakoñczy³ siê zwyciêstwem AZS WSGK Kutno
60-53, w kwartach (10:18, 19:6, 15:15, 16:14). Punktowali: Maciej Wier-
cioch - 14, Kacper Kowalski - 12, Micha³ Pop³awski - 14, Socik Mateusz - 3,
Mateusz B³a¿ejczyk - 1, Bartosz Kubiak - 10, Urbaniak Dawid - 2, Stasiak
Pawe³ - 2, Mateusz Rosa - 2, Urbañski Mi³osz - 0, Micha³ Sêczkowski - 0,
Mateusz Lewandowski - 0, Mateusz Kowalewski - 0.

ZWYCIĘSTWA ŻAKÓW AZS−u

Kadetki U-16
UKS Trójka Sieradz - MKS Sirmax Kutno 43:72

(w kwartach: 12:24, 4:19, 12:12, 15:17)
MKS (trener Adam Paw³owski): Michalina Kamiñska 16, Natalia Fur-
mañska 11, Maria Z³otowska 9, Karolina Filipczak 9, Patrycja Matczak 6,
Martyna Borowiecka 6, Marta Domañska 5, Klaudia Matczak 4, And¿elina
Przytulska 2, Karolina Zieliñska 2, Angelika Kobus 2.

MKS Sirmax Kutno - UMKS Ksiê¿ak £owicz 105:32
(w kwartach: 8:11, 35:3, 29:10, 33:8)

MKS: Michalina Kamiñska 18, Marta Domañska 15, Maria Z³otowska 13,
Karolina Filipczak 12, Natalia Furmañska 10, And¿elina Przytulska 10,
Martyna Borowiecka 8, Klaudia Matczak 7, Angelika Kobus 6, Karolina
Zieliñska 6, Patrycja Matczak 0. To by³ 11 mecz rozegrany przez pod-
opieczne trenera Adama Paw³owskiego i 9 zwyciêski. Dodajmy, ¿e ¿ó³to-
niebieskie 5 spotkañ wygra³y przekraczaj¹c granicê 100 punktów. Sym-
patyczne kutnianki nie mog¹ jeszcze byæ pewne wywalczenia awansu do
strefowej rywalizacji ³ódzko - kujawsko - pomorskiej. Przed nimi trudne
rywalki. 18 lutego graæ bêd¹ na wyje�dzie z UKS Aleksandrów £ódzki,
25 lutego u siebie z £KS BW £ód¿, 3 marca na wyje�dzie z TK Alles
G³owno, 10 marca u siebie z Widzewem £ód¿ i 17 marca z PTK Pabianice
u siebie. Obecnie dru¿yna spêdza ferie zimowe na obozie zimowym
w Zespole Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rolniczego. Jego koszt ponie�li:
sponsor zespo³u �Sirmax� - Polska, miasto Kutno i rodzice.

M³odziczki u - 14
£KS BW £ód� - MKS Kutno 16:81
(w kwartach 4:17, 4:31, 4:23, 4:10)

MKS (trener Tomasz Pasiñski) kierownik zespo³u Marcin Bogdañski):
Oliwia Wo�niak 15, Angelika Gabrysia 14, Zuzanna Molka 12, Anna
Walicka 11, Wiktoria Nowak 10, Weronika Bogdañska 5, Blanka Zawie-
rucha 5, Paulina Kacprowicz 4, Paulina Jêdrzejczak 3, Monika Morawska 0,
Martyna Trawiñska 0. To by³ ostatni (dziesi¹ty mecz w rozgrywkach
grupowych ³ódzkiej ligi. Kutnianki na swoj¹ korzy�æ rozstrzygnê³y 9 spo-
tkañ i tê czê�æ rywalizacji wygra³y zdecydowanie. Po feriach zimowych
w gronie sze�ciu najlepszych dru¿yn tej kategorii wiekowej w reginie ³ódz-
kim, bêd¹ walczyæ o miejsca na podium i zaszczyt gry w strefie ³ódzko-
kujawsko-pomorskiej. Powodzenia!

MKS WYGRYWA

Zdecydowan¹ wygran¹ w mistrzostwach III ligi województwa ³ódzkiego
zanotowali podopieczni trenera Tomasza Skowrona (w tym meczu asy-
stentem jego by³ Aleksander Perka), którzy nie dali ¿adnych szans swoim
kolegom, na parkiecie SP nr 9, ze Skierniewic

AZS II WSGK Kutno - AZS PWSZ Skierniewice 66:38
(w kwartach 25:14, 17:9, 12:10, 12:5)

AZS II: Damian B³aszczyk 4, Mateusz Wasielewski 11, Marcin Strze-
lecki 17 (3x3), Kacper Kostanty 3, Kacper Wawrzyñczak 2, Emil Janczura 15,
Sebastian Kopczyñski 5, Krystian �lebocki 9, Micha³ Pietrzak 0, Wiktor
Szymañski 0, Bartosz Waliszewski 0. Go�cie prowadzili w tym spotkaniu
4 razy (3:0, 3:2, 5:2 i 10:8 - 5 minuta). Od 6 minuty dominowali ju¿ am-
bitni gospodarze.

TRIUMF REZERW AZS−u WSGK

W hali sportowej SP nr 6 w Kutnie rozegrano dru¿ynowe mistrzostwa
powiatu kutnowskiego szkó³ ponadgimnazjalnych. W zawodach organi-
zowanych przez kutnowski MOSiR bra³o udzia³ 7 dru¿yn. W�ród dziewcz¹t
i ch³opców Staszic wygra³ wszystkie mecze w stosunku 3:0. Sk³ad dru¿yny
dziewcz¹t: Marlena Komorowska, Katarzyna Lewandowska, Natalia Kac-
przak; ch³opców - Damian Wiankowski, Piotr Jaskólski, Bart³omiej
Nykiel. Trener Dariusz Mieszkowski. Kolejno�æ koñcowa dziewcz¹t: 1. ZS
nr 1, 2. ZSZ nr 2, 3. ZS nr 3, 4. ZS nr 4 Kutno-Azory, 5. I LO,
6. Katolickie LO, 7. II LO; ch³opców: 1. ZS nr 1, 2. ZS nr 4, 3. ZSZ nr 2,
4. ZS nr 3, 5. I LO, 6. Katolickie LO, 7. II LO. Dodajmy, ¿e mêska dru¿yna
ZS nr1 zajê³a III miejsce w zawodach rejonowych, które odby³y siê
w Bia³ej Rawskiej. Lepsze by³y zespo³y ZSP Bia³a Rawska i I LO £owicz.

„STASZIC” NAJLEPSZY
Tenis sto³owy

Po �mierci wielkiego pasjonata tej królewskiej gry, �p. Janusza Ziemackiego,
Jego ¿yciowe hobby kontynuuje Miros³aw Gawroñski, któremu pomaga
Micha³ Kowalczyk. Szachowy Uczniowski Klub Sportowy jest otwarty
dla ka¿dego zainteresowanego. Tu nie ma granicy wiekowej. W ka¿dy
pi¹tek, od godz. 17.00, w siedzibie Jego (ulica Wyszyñskiego 11) mo¿na
sobie pograæ, wymieniæ szachowe pogl¹dy i spostrze¿enia. Ostatnio
w naszym mie�cie odby³y siê trzy turnieje (dwa w Szkole Podstawowej nr 6
i jeden w SP nr 1). W �szóstce� tytu³ dru¿ynowego mistrza powiatu kut-
nowskiego w�ród szkó³ podstawowych wywalczy³a ekipa SP nr 6 (Micha³
Kwiatkowski, Pawe³ Kwiatkowski, Micha³ Sêczkowski, Zuzanna Stani-
szewska) przed SP nr 1 (Jakub Brzêcki, Bartosz Kowalski, Micha³ Zielak,
Kamila Radecka) i SP nr 4 (Micha³ Miko³ajczyk, Dominik Kowalczyk,
Micha³ Kmieæ). Opiekunami poszczególnych zespo³ów byli: SP nr 6 Wies³aw
Zwarycz, SP nr 1 Edyta Kucharska, SP nr 4 Stanis³aw Wojdecki. W�ród
gimnazjów najlepsz¹ dru¿ynê mia³o Gimnazjum nr 2 Kutno (Filip Kucharski,
Kacper Stos, Marcel B³aszczyk). Drug¹ lokatê zdoby³o Gimnazjum Kro-
�niewice (Marcin £uczak, Krzysztof Kasprowicz, Rafa³ Kasprowicz).
Blisko 40 uczniów bra³o udzia³ w mistrzostwach Szko³y Podstawowej nr 1
im. Tadeusza Ko�ciuszki w Kutnie. Najlepszymi okazali siê: Jakub Brzêcki
Micha³ Zielski, Bartosz Kowalski. W�ród dziewcz¹t wyró¿ni³a siê Kamila
Radecka. Organizatorom turniejów i wszystkim zawodnikom bior¹cym
w nich udzia³ gratulujemy, bo szachy to piêkna dyscyplina sportu. Mamy
niep³onn¹ nadziejê, ¿e Szachowy Uczniowski Klub Sportowy znajdzie
mo¿nego sponsora lub sponsorów. O tym te¿ napiszemy.

Szachy

MISTRZOWSKIE TURNIEJE

HALOWE ROZGRYWKI

W pierwszej dru¿ynie futbolowej (trzecia liga ³ódzko-mazowiecka) �wy-
gas³a� umowa zawarta z Andrzejem Grzegorkiem o realizowaniu zadañ
asystenta trenera pierwszego zespo³u. Zawarto umowê z Piotrem Go³ofitem
o realizowaniu do 15 czerwca br. zadañ trenera odnowy biologicznej. RTS
£ód� wypowiedzia³ umowy Robertowi Kowalczykowi i Przemys³awowi
Kowalskiemu (wygas³y tak¿e transfery czasowe). Ponadto �wygas³a�
umowa zawarta z KS �Mszczonowianka� i Wojciechem Borowcem
dotycz¹ce transferu czasowego. Zarz¹d MKS-u Kutno po rozmowach
z przedstawicielami KS �Mszczonowianka� za³atwi³ transfer definitywny
zawodnika. Wygas³a równie¿ umowa transferowa z Akademi¹ Pi³karsk¹
Legii Warszawa i umowa o �wiadczenie us³ug profesjonalnego uprawiania
pi³ki no¿nej z Dawidem Dziêgielewskim. Ze Stowarzyszeniem �Skier-
niewicka Akademia Sportu Vis 2007� zawarto umowê o transfer defini-
tywny Dariusza Lipiñskiego. Z zawodnikiem zawarto umowê o �wiadczenie
us³ug profesjonalnego uprawniania pi³ki no¿nej do 30 czerwca 2013 r.
Zawarto tak¿e umowê z Adamem Grzybowskim.

ZMIANY W MKS−ie

Interesuj¹co przedstawia siê sytuacja w ekstraklasie KA HLPN, gdzie gra
6 zespo³ów. Pierwsze 3 dru¿yny (WNC Sk³ad, Starter Egolit, Protektor)
maj¹ po 13 punktów, czwarta (Old Boys Nijhof - Wassink) 11 pkt., a pi¹ta
ULK 97/ Hurt Pap 10 pkt. Do pierwszej ligi prawdopodobnie spadnie
Dru¿yna Zupe³nie Przypadkowych Graczy, która jeszcze nie zdoby³a punktu.
W�ród najlepszych strzelców s¹: Robert D¹browski (WNC Sk³ad) - 14
goli przed Adrianem Tomczykiem (Old Boys) - 13. W pierwszej lidze
(12 ekip) prowadzi Wens - 18 pkt. przed Sami Swoi - 16 pkt. i Expom
Kro�niewice 14 pkt. Na czele najskuteczniejszych pi³karzy Mariusz
Gorzeñ (Wens) z 20 bramkami i Micha³ Witkowski (Sami Swoi) - 19 goli.
W drugiej lidze (13 zespo³ów) na czele z 19 punktami KP Klonowiec
przed Stalexem i Libero (obie dru¿yny maj¹ po 13 punktów). Najwiêcej
goli do tej pory zdobyli: Krystian ¯dziarski (GKS Bedlno) 18, Micha³
Majtczak (KP Klonowiec) 17 i Mateusz Grabowski (Miejscy TBS) 14.

Do organizowanego ju¿ po raz trzynasty (!) przez �Powiatowe
¯ycie Kutna� Konkursu na �Najlepszego zawodnika, trenera, dru-
¿ynê 2011 roku Ziemi Kutnowskiej nasi czytelnicy zg³osili nastê-
puj¹ce kandydatury;
Sportowcy: Marek Kudlik - uczeñ ZS nr 1 w Kutnie, mistrz �wiata
juniorów w bilardzie; Aleksander Perka, Grzegorz Ma³ecki,
Micha³ Marciniak, Dawid Brêk,  Mariusz Bacik - czo³owi koszy-
karze zespo³u I-ligowego AZS-u WSGK Polfarmex Kutno; Mateusz
Sobczyk - UKS �Dziewi¹tka� Kutno, z³oty medalista Miêdzynaro-
dowych Zawodów Zwyciêzców Czwartków Lekkoatletycznych
i Fina³u Krajowego; Natalia Ko³odziejczak - UKS �Dziewi¹tka�,
z³oty medal w czwórboju lekkoatletycznym w Miêdzynarodowym
Turnieju Miast Partnerskich w punktacji dru¿ynowej; Rafa³
Ewkowski - UKS �Dziewi¹tka�, br¹zowy medal w sze�cioboju
w Mistrzostwach Polski M³odzików (Ma³y Memoria³ Janusza
Kusociñskiego); Anna Pigulska - UKS �Dziewi¹tka�, szóste miejsce
na 60 m pp³ w Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów i szóste
miejsce w siedmioboju w Wielobojowych Mistrzostwach Polski
Juniorów i Seniorów; Jakub Kolasiñski - MKS Stal Bis Kutno, czo-
³owy miotacz w polskim baseballu, reprezentant kraju; Martyna
Ka�mierczak - UKS �Ippon� MDK Kutno, pierwsze miejsce
w Otwartym Pucharze Polski Juniorów, zdobywczyni Pucharu Czech
w d¿udo; Weronika Kura - UKS �Ippon� MDK, br¹zowy medal
w Pucharze Polski Juniorek M³odszych; Jakub Lempke - UKS �Ip-
pon� MDK, srebrny medal w Pucharze Polski Juniorów M³odszych;
Seweryn Wiktorek - UKS �Ippon� MDK, drugie i trzecie miejsce
w Otwartym Pucharze Polski Juniorów; Natalia Stobiñska - UKS
�Ippon� MDK, pi¹te miejsce w Pucharze Polski M³odzików; Oliwia
Medyñska - UKS �Ippon� MDK, pi¹te miejsce w Pucharze Polski
M³odzików; Kazimierz From - WOPR Kutno, mistrz Polski na 50
i 100 m stylem dowolnym w p³ywaniu Masters; £ukasz Wójcik
- Aeroklub W³oc³awski, trzecie miejsce w Szybowcowych Mistrzo-
stwach Polski w klasie otwartej i 18-metrowej oraz reprezentant kraju
na Szybowcowe Mistrzostwa �wiata w klasie otwartej - USA 2012;
Kamil Wójcik - Aeroklub W³oc³awski, wicemistrz w Wy�cigach
Szybowcowych na Szybowcowych Mistrzostwach Polski.
Dru¿yny: AZS WSGK Polfarmex Kutno - awans do I ligi PZKOSZ;
MKS Stal BiS Kutno - mistrz kraju i zdobywca Pucharu Polski
w baseballu.
Trenerzy: Jacek Kud³a - szkoleniowiec lekkoatletów w UKS �Dzie-
wi¹tka�; Adam Paw³owski - trener zespo³u koszykówki kadetek
MKS �Sirmax� Kutno; Maciej Kisieliñski - szkoleniowiec kutnow-
skich d¿udoków; Przemys³aw Kubicki - trener kutnowskich
mistrzów baseballu.
O tym kto z nominowanych 20 zawodników, 4 trenerów i z 2 dru¿yn
zostanie wybrany do grona Najlepszych zadecyduje Kapitu³a Kon-
kursu sk³adaj¹ca siê z redaktorów �P¯K�. Zwyciêzcom okoliczno-
�ciowe puchary i dyplomy zostan¹ wrêczone na Sesji Rady Miasta
Kutna. Wszystkim Nominowanym do sportowego konkursu �P¯K�,
którego honorowymi patronatami s¹: przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Kutnow skiego Rafa³ Jó�wiak i przewodnicz¹cy Rady Miasta Kutna
Jacek Sikora, gratulujemy.

Koszykówka

To 11 zwyciêstwo akademików z grodu nad Ochni¹ i co szczególnie
cieszy, odniesione na zawsze ciê¿kim gruncie basketowym w mie�cie
Kopernika. Mimo siarczystego mrozu na zewn¹trz w hali by³o gor¹co,
a to za spraw¹ tak¿e licznej i wspania³ej, jak zawsze kutnowskiej publicz-
no�ci. Przypomnijmy, ¿e w Kutnie AZS przegra³ 68:93. Widaæ jak by³a,
to cenna wygrana.

Polski Cukier Siden Toruñ - AZS WSGK Polfarmex Kutno 80:85
(w kwartach: 21:19, 20:18, 16:14, 12:18; dogrywka 11:16)

AZS: Aleksander Perka 21, Micha³ Marciniak 15, Wojciech Glabas 14,
Krzysztof Jakóbczyk  13, Dawid Brêk 11, Dariusz Kalinowski 5, Mariusz
Bacik 4, Grzegorz Ma³ecki. Podopiecznych trenera Jaros³awa Krysiewicza
przede wszystkim trzeba pochwaliæ za ambicjê i wolê walki do koñca.
Jeszcze na 8 sekund przed koñcem spotkania nasi przegrali 2 punktami,
ale skuteczny rzut Krzysia Jakóbczyka doprowadzi³ do dogrywki, która
zakoñczy³a siê dla Kutnian happy endem. W kolejnym meczu:

AZS WSGK Polfarmex Kutno - AZS Radex Szczecin 76:69
(w kwartach: 18:18, 25:19, 18:19, 15:13)

AZS: Jakóbczyk 13, Kalinowski 11, Bacik 12, Marciniak 19, Perka 13,
Brêk 6, Glabas 2. Nastêpny mecz w Kutnie 18 lutego o godz. 1730 z Krosnem.

PO PIĘKNEJ WALCE WYGRANE AZS−u

NOMINOWANI DO NAJLEPSZYCH

Pi³ka no¿na

PRZED SEZONEM
Dru¿yna MKS-u Kutno, przygotowuj¹c siê do rundy wiosennej mistrzostw
III ligi ³ódzko-mazowieckiej (po �jesieni� jest druga za Radomiakiem)
po zajêciach halowych �wysz³a na powietrze�. W pierwszym spotkaniu
kontrolnym, rozegranym we W³oc³awku, z III ligow¹ ekip¹ Noteci
Pako�æ (strefa kujawsko-pomorsko-wielkopolska) wygrali kutnianie,
którzy pod kierownictwem trenera Kamila Sochy i Andrzeja Królaka
pokonali swoich rywali bêd¹c zdecydowanie lepsz¹ dru¿yn¹

MKS Kutno  - Noteæ Pako�æ 5:3 (3:2)
Gole: 0:1 - Mateusz Chachu³a (9), 0:2 - Chachu³a (14), 1:2 - Wojciech
Borowiec (24), 2:2 - Rafa³ Kubiak (33) - rzut wolny, 3:2 - Mariusz Jaku-
bowski (40), 4:2 - Kamil Zagajewski (52), 4:3 - Erwin Wo�niak (58),
5:3 - Maciej Rutkowski (85). MKS: Micha³ Soko³owicz, Maciej Rogala,
Przemys³aw Michalski, £ukasz Znyk, Maciej Kowalczyk, Wojciech Bo-
rowiec, Dariusz Lipiñski, Rafa³ Kubiak, Micha³ Rosiak, Mariusz Jaku-
bowski, Sylwester P³acheta. Na zmiany (od 46 minuty) wchodzili: Kamil
Smura - bramkarz z Gwarka Zabrze, kutnianin Kamil Zagajewski, Bartosz
Broniarek, Marcin Dopiera³a,Jakub Lipczyñski, Bartosz Kaczor, Micha³
Muszyñski (Amator Maszewo) i Jakub Kustra (Wis³a P³ock). Dobrze nasi
zaczêli i tak trzymaæ! Dodajmy, ¿e trenerem Noteci jest ex-pi³karz MKS-u
Marcin Nadolski!

Koszykówka
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 327

MIESZKANIE
DLA FIRM

− tanie pokoje
www.awis.kutno.pl/pokoje.html

kom. 509 302 316
ZAPRASZAMY

Telefon: 0−724−126−378
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.

WYKONUJÊ PROJEKTY
BUDOWLANE

Kutno, ul. Staszica 10/29
Tel: 253-37-98, 0609-822-102

Sprzedam dom 150 m2,
Bielawki, wszystkie me−
dia. Tel. 0 504−538−133

Has³o: C4-L3-¯-B3   J11-E7-Ó-M1
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 Kutnie, ul. 1-go Maja 16. Tel. 533-160-166.
Wiêcej na stronie www.fitforza.pl.

BIURO
MATRYMONIALNE

serdecznie zaprasza
Tanio !!!

24 268-12-76

DIDŻEJ − bale, wesela,
imprezy okolicznościowe.

Tel. 609−107−203

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

Tel. 0−605 830−684

PRZEWÓZ GRUPOWY OSÓB

Choroby serca
Nadci�nienie têtnicze

Kontrola rozruszników serca
Dr n. med. Marcin Rosiak

Starszy Asystent
Kliniki Elektrokardiologii

Szp. ul. S. Sterlinga w £odzi
Przyjêcia:

Kutno, ul. Zamkowa 6
Zapisy:

tel. (024) 254 39 76

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

Urodzi³ siê 30 lipca 1951 roku. Jego g³os to �wietny bas. Pochodzi
z rodziny zwi¹zanej ze scen¹. Ojciec Wies³aw Wierusz by³ aktorem
estradowym i znakomitym konferansjerem. Kazimierz Kowalski
przez wiele lat by³ zwi¹zany z Teatrem Wielkim w £odzi jako
super solista i wieloletni dyrektor naczelny i artystyczny. Ukoñczy³
Wydzia³ Wokalno-Aktorski Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Muzycznej
w £odzi, w klasie profesora Antoniego Majaka. W roku 1976,
bêd¹c na pi¹tym roku studiów wyst¹pi³ w presti¿owym, Miêdzy-
narodowym Konkursie Wokalnym w Tuluzie, gdzie zaj¹³ najwy¿sz¹,
trzeci¹ nagrodê. W tym piêknym francuskim mie�cie (Gaskonia)
pierwszej i drugiej nagrody wtedy nie przyznano. W tym samym
roku zosta³ solist¹ Teatru Wielkiego w £odzi, uznanego i ceni¹cego
nie tylko w naszym kraju. Zadebiutowa³ w �Sprzedanej Narze-
czonej� Smetany parti¹ Kecala. W latach 1994-1997 by³ dyrektorem
naczelnym i artystycznym Teatru Wielkiego w £odzi. Doprowadzi³
w tym czasie do telewizyjnej transmisji i to na ¿ywo, i na ca³y
�wiat, opery �Straszny dwór� Stanis³awa Moniuszki. Da³ siê poznaæ
jako bardzo dobry organizator nielicznych placówek teatralnych
w ówczesnej Polsce przynosz¹cych dochody. Od grudnia 2005
roku do listopada 2008 roku ponownie by³ dyrektorem artystycznym
Teatru Wielkiego w £odzi. Publiczno�ci polskiej znany jest g³ównie
dziêki telewizji, gdzie wystêpowa³ miêdzy innymi w programach
�Dobry wieczór, tu £ód�� i �Kazimierz Kowalski zaprasza�
(TVP1). Od 2000 roku w I Programie Polskiego Radia prowadzi³
audycje, w których przedstawia³ sylwetki wybitnych polskich
artystów, czêsto ju¿ dzisiaj zapomnianych. Wymy�li³ i co nale¿y
podkre�liæ prowadzi³ od 1997 roku Festiwal Operowo-Operetkowy
w Ciechocinku. Jest równie¿ jedynym z twórców Polskiej Opery
Kameralnej. Wielk¹ popularno�æ zdoby³ je¿d¿¹c po ca³ym �wiecie
ju¿ jako niespe³na trzydziestoletni artysta i daj¹c recitale, miêdzy
innymi w Wiedniu, Pary¿u, Sztokholmie, Kanadzie, USA, w Mek-
syku, na Kubie. Czêsto przyje¿d¿a³ do Kutna, gdzie by³ oklaski-
wany i to wrêcz entuzjastycznie w Kutnowskim Domu Kultury.
Akompaniowa³ mu Bogus³aw Pika³a, a programy prowadzi³
ojciec Kazimierza Wies³aw Wierusz. To by³a istna maestria. Zna-
komity g³os Kazimierza Kowalskiego i muzyczna wirtuozeria
pianisty Pika³y. Pan Kazimierz, którego mam zaszczyt znaæ, czêsto
nadal przyje¿d¿a na Ziemiê Kutnowsk¹. Utrzymuje bliski kontakt
z �Polfarmexem�, jego w³a�cicielami. Pomagaj¹ mu oni w spon-
sorowaniu imprez organizowanych przez Kazimierza Kowalskiego.
By³ ulubieñcem telewizji. Wygrywa³ festiwale, miêdzy innymi

Kazimierz Kowalski

ZNANY ŚPIEWAK OPEROWY
zdoby³ �Z³oty Pier�cieñ� na Festiwalu Piosenki ̄ o³nierskiej w Ko-
³obrzegu w roku 1978 za zaanga¿owanie piosenk¹ �Marsz bliski
sercu�. Ma na swoim koncie liczne nagrody i odznaczenia, z których
najbardziej sobie ceni: Dyplom Ministra Spraw Zagranicznych
(r.1985) za wybitne zas³ugi w propagowaniu i upowszechnianiu
polskiej kultury za granic¹, Tytu³ Najs³awniejszego Polaka 1999
Roku - przyznany w plebiscycie s³uchaczy Polskiego Radia,
Odznaczenie � Za Zas³ugi dla miasta £odzi (2001), Z³oty Krzy¿
Zas³ugi (2002), Br¹zowy Medal Gloria Artis - Zas³u¿ony Kulturze
(2006). Najwiêksze sukcesy odnosi³ w Teatrze £ódzkim, gdzie
�wietnie interpretowa³ trudne partie operowe. Oto niektóre z nich:
rola Alcindora w �Cyganerii� Pucciniego w re¿yserii Laco Ada-
mika (1977)�, Bartranda w �Jolancie�, Czajkowskiego (1978),
Nika w �Zorbie� Kandera (1979), Don Pasquala Donizettiego
(1982), Rajmunda w �£ucji z Lammermoor� (1984), �Mefistofe-
lesa� w re¿yserii Ryszarda Peryka (1984), Don Alfonso w �Cosi
fan tutte� Mozarta w re¿yserii Adama Hanuszkiewicza (1986).
Kazimierz Kowalski gra³ te¿ w innych operach jak np.: �Traviata�,
�Tosca�, �Kawaler Srebrnej Ró¿y�, �Don Giovanni�, �Carmen�,
�Aida�, �Ubu król�, �Rigoletto�, �Ksi¹¿ê Igor�. Wiele oper re¿y-
serowa³: jednocze�nie w nich wystêpowa³, chocia¿by: �Baron
Cygañski� w Teatrze Wielkim we Lwowie- jako Kalman i ¯upan
(1996), �Ksiê¿niczka czardasza� Imre Kalmana w Teatrze Miejskim
we Lwowie (2006). S³ynna jest jego rola Chor¹¿ego w �Hrabinie�
w Teatrze Letnim w Ciechocinku (2002), jak i Zbyszka w �Strasz-
nym Dworze� zagrana po mistrzowsku w Filharmonii w Czêsto-
chowie (2000). Kazimierz Kowalski nadal jest aktywny i twórczy.
Koncertuje i nagrywa p³yty. Wyda³ ich 12. Do zobaczenia w Kutnie!

Jerzy Papiewski

Poziomo: A-1. Etap w ¿yciu motyla A-7. Stolica Republiki Baszkir-
skiej B-9. P³ucka bydlêce C-1. Przewo�nik w Wenecji D-9. �piewa³a
z �Prometeuszem� E-1. Wiecznie zielone drzewo (pilindron) E-5. Imiê
Szewczenki G-1. Problem, zagadnienie I-1. Ciemno�æ po zachodzie s³oñca
I-6. Syn Zeusa i Hery J-9. £oskot K-1. Rzemios³o dotycz¹ce uprzê¿y L-9.
Pocz¹tkowe stany czego� M-1. Orze³ przedni M-5. Drzewo owocowe
o s³odkich aromatycznych owocach.

Pionowo: 1-A. Ochotniczy oddzia³ wojska 1-I. �... samotnych kobiet�
z repertuaru A. Majewskiej 2-E. Przeróbka utworu muzycznego 3-A. Od-
prowadza wodê  z dachu 3-I. Cie�nina miêdzy Zatok¹ Persk¹ i Zatok¹
Oman 4-F. Z gromady zwierz¹t krêgowych 5-A. Rozkaz dla psa na polo-
waniu 5-J. Miejsce przebywania pustelnika 6-E. Nie po�lubi³a Kirkora
7-A. Cechuje taktownego cz³owieka 7-I. Pierwiastek z potasowców 9-A.
Bezdomny ci go nie poda 9-I. Bardziej niekiedy boli ni¿ rana 11-A. W³o-
skie imiê mêskie 13-A. Sosna z Krymu 13-I. Koñcowy odcinek koñczyny
dolnej. oprac. Jerzy Ka³u¿ka



POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 3/327 • 9 LUTEGO 2012 R. 15

¯YCIE DIECEZJALNE

Pierwszy ko�ció³ - jako filialny parafii Grochów - w I po³owie XVI wieku
ufundowali Imieliñscy, dziedzice wsi. Parafia w Imielnie erygowana
zosta³a przed 1567 rokiem, jednak z powodu szczup³ego uposa¿enia
tutejszy ko�ciól z czasem ponownie zosta³ fili¹ Grochowa. W roku 1685
arcybiskup gnie�nieñski Jan Wyd¿ga Prymas Polski, wskutek zabiegów
dziedzica Imielna ks. Ksawerego Magnuskiego; kanonika gnie�nieñskiego,
krakowskiego, kujawskiego, poznañskiego i ³owickiego, dokona³ reelekcji
parafii. Rok pó�niej ks. Ksawery Magnuski na miejscu starego wybudowa³
i uposa¿y³ nowy ko�ció³, który gruntownie remontowany oko³o roku 1886
do dzi� s³u¿y wiernym. Ta orientowana �wi¹tynia pod wezwaniem �w.
Piotra i �w. Paw³a w Dekanacie Kro�niewice, konstrukcji zrêbowej, na
zewn¹trz oszalowana, obejmuje poprzedzon¹ krucht¹ nawê, prezbiterium
i zakrystiê. Nawa i kruchta nakryte s¹ dachami dwuspadowymi, zakrystia
- jednospadowym, prezbiterium - wielopo³aciowym. Nad naw¹ góruje
o�mioboczna wie¿yczka na sygnaturkê. Wewn¹trz nad wej�ciem wznosi
siê barokowy chór muzyczny. Ko�ció³ek posiada wyposa¿enie XVII, XVIII
i XIX stulecia. W zamkniêtej wielobocznie absydzie prezbiterium stoi
o³tarz g³ówny z XVII-wiecznym obrazem patronki parafii Matki Bo¿ej
Niepokalanie Poczêtej w srebrnej sukience i barokowym obrazem Trójcy
�wiêtej. Liczne wota zawieszone po obu stronach o³tarza �wiadcz¹ o cudach
za wstawiennictwem Matki Bo¿ej z Imielna i kulcie obrazu jako cudow-
nego. W o³tarzach bocznych przy �cianie têczowej znajduj¹ siê wizerunki
�w. Piotra i �w. Paw³a - patronów ko�cio³a. Na uwagê zas³uguje pó�noba-
rokowa, drewniana chrzcielnica. Obok ko�cio³a stoi drewniana, o�mio-
boczna dzwonnica konstrukcji s³upowej, nakryta dachem wielopo³aciowym.
Prawdopodobnie zosta³a ona wzniesiona w XVII wieku i odbudowana
w wieku XIX. Wspólnota dwukrotnie obchodzi uroczysto�ci odpustowe:
29 czerwca ku czci �w. Aposto³ów Piotra i Paw³a oraz 8 grudnia - ku czci
Niepokalanego Poczêcia Naj�wiêtszej Marii Panny. Od 2008 roku jej
duchowo�æ kszta³tuje proboszcz ks. Piotr Gumo³owski. Wci¹¿ ¿ywy jest
tu kult patronki parafii i jej cudownego wizerunku.         Jerzy Papiewski
(Na podstawie ksi¹¿ki �Ko�cio³y Diecezji £owickiej - nasze dziedzictwo�)

KOŚCIÓŁ W IMIELNIE

W drugiej po³owie stycznia wychowankowie oraz pracownicy Placówki
Opiekuñczo-Wychowawczej �Têcza� w Kutnie byli organizatorami pi¹tego
ju¿ Wieczoru Kolêd. Witaj¹c zebranych Dorota Æwirko-Godycka, dyrektor
placówki mówi³a: �Chcemy podziêkowaæ darczyñcom, przyjacio³om, tym
którzy nas wspieraj¹ w codziennym ¿yciu. To dla was przygotowali�my
to spotkanie jako wyraz naszej wdziêczno�ci za to, co dla nas robicie�.
By³y krótkie jase³ka, �piewano kolêdy i pastora³ki. Go�cinnie wyst¹pi³
Chór a capella z Kro�niewic pod dyrekcj¹ Aleksandry Ko³odziejskiej.
Utworzony zosta³ w pa�dzierniku 2006 roku przy Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji w tym mie�cie. To roz�piewana i ambitna grupa dziesiêciu
pañ. Nieco wcze�niej �piewali tu równie¿ mê¿czy�ni. Chór wystêpuje
g³ównie na terenie Kro�niewic, ale te¿ ma za sob¹ wystêp w Aleksandrowie
£ódzkim. W �Têczy� za�piewali wiele polskich kolêd. Spotkanie, na które
nie przybyli (sic!) przedstawiciele samorz¹dowców miasta i powiatu,
zakoñczy³o siê s³odkim poczêstunkiem.           /A.B./

KOLĘDOWALI W „TĘCZY”

W dniu 27 stycznia 2012 roku w Szkole Podstawowej Fundacji Elementarz
z Oddzia³em Przedszkolnym w Jankowicach odby³a siê coroczna szkolna
zabawa choinkowa. Na pocz¹tku dzieci z klas m³odszych (0-III i oddzia³u przed-
szkolnego) na specjalnie wybudowanej scenie przedstawi³y program artystyczny
przygotowany przez nauczycieli: Tomasza Marciniaka i Iwonê Kupidurê�Szew-
czyk. Nastêpnie dzieci z klas starszych (IV-VI) zaprezentowa³y przyby³ym
go�ciom przedstawienie na motywach ba�ni H. Andersena �Królowa �niegu�.
Scenariusz przygotowa³y: Magdalena Walczewska i Emilia Augustynowicz. Mali
arty�ci na zakoñczenie czê�ci artystycznej otrzymali burzê oklasków oraz s³odkie
upominki. Po udanych wystêpach w szkole odby³a siê taneczna, karnawa³owa
zabawa.            /T.W./

Z FUNDACJI ELEMENTARZ

W dniu 2  lutego 2012 r. w siedzibie Urzêdu Pracy w Kutnie
zosta³o uroczy�cie podpisanie porozumienie pomiêdzy Wy¿sz¹
Szko³¹ Gospodarki Krajowej w Kutnie reprezentowan¹ przez
rektora WSGK dr S³awomirê Bia³ob³ock¹ a Powiatowym
Urzêdem Pracy w Kutnie reprezentowanym przez dyrektora
Urzêdu Danutê Raciborsk¹ o �Wspó³pracy w obszarze akty-
wizacji zawodowej studentów  Wy¿szej  Szko³y Gospodarki
Krajowej w  Kutnie i kszta³cenia osób bezrobotnych zareje-
strowanych w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Kutnie.
Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest okre�lenie zasad
wspó³pracy, w której Strony deklaruj¹ podjêcie wspó³pracy
w zakresie diagnozowania potrzeb studentów z zakresu orga-
nizowania poradnictwa zawodowego indywidualnego i grupo-
wego, grupowej informacji zawodowej, upowszechniania ofert
pracy, udzia³ w przedsiêwziêciach aktywizacji zawodowej,
analizowania rynku pracy pod k¹tem wskazania zawodów
deficytowych i nadwy¿kowych, informacji o programach
sta¿owych, mo¿liwo�ci dofinansowania kosztów studiów

podyplomowych oraz  pozosta³ych form aktywizacji zawo-
dowej osób bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy.
Wa¿n¹ kwestiê porozumienia stanowi równie¿ wspó³organi-
zowanie Dni Kariery dla uczniów ostatnich klas szkó³ ponad-
gimnazjalnych, Dni Otwartych Uczelni, Targów Pracy, a tak¿e
udzia³ Uczelni w przedsiêwziêciach organizowanych przez
Powiatowy Urz¹d Pracy.
PUP udostêpni studentom do samodzielnego korzystania
zasoby informacji zawodowej, w których znajduj¹ siê infor-
macje przydatne w rozwi¹zywaniu problemów zawodowych
lub poszukiwaniu pracy, warunkach podejmowania dzia³alno�ci
gospodarczej w tym o przepisach prawnych, procedurach
postêpowania i  wzorach dokumentów. Urz¹d umo¿liwi odby-
wanie studentom  praktyk zawodowych.
Funkcjonuj¹ce przy Wy¿szej Szkole Gospodarki Krajowej
w Kutnie Biuro Kariery stworzy bazê informacji o kierunkach
i specjalno�ciach kszta³cenia w systemie studiów dziennych,
zaocznych, wieczorowych oraz studiów podyplomowych. Prze-
kazane ulotki informacyjne oraz foldery przedstawiaj¹ce ofertê
edukacyjn¹ Szko³y wykorzystanie zostan¹  przez doradców
zawodowych, lidera klubu pracy PUP do promowania szkol-
nictwa wy¿szego na zajêciach grupowych i indywidualnych
z zakresu informacji zawodowej i zajêciach.
Biuro Kariery przygotuje stron¹ internetow¹ e-portfolio (baza
profili zawodowych studentów i absolwentów). Portal to nowy
rodzaj us³ugi umo¿liwiaj¹cy pracodawcom szybki dostêp do
potencjalnych kandydatów poszukuj¹cych zatrudnienia. Ponad-
to PUP bêdzie móg³ wykorzystaæ  portal w procesie  rekrutacji
i selekcji prowadzonym w ramach us³ug.
Biuro Kariery w ramach wspó³pracy bêdzie na bie¿¹co prze-
kazywaæ istotne dla Urzêdu informacje o wielko�ci rekrutacji
na poszczególnych kierunkach kszta³cenia, liczby studentów
corocznie koñcz¹cych naukê oraz w miarê mo¿liwo�ci infor-
macje na temat losów zawodowych absolwentów Szko³y.
Podpisane Porozumienie pozwoli aktywnie dzia³aæ w zakresie
aktywizacji zawodowej bezrobotnej m³odzie¿y akademickiej
oraz absolwentów Szko³y.

POROZUMIENIE
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