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WIECZÓR DWÓCH JUBILEUSZY

W Domu Nauczyciela w Kutnie odby³a siê uroczysto�æ z okazji 50-lecia
Sekcji Emerytów i Rencistów przy Oddziale Zwi¹zku Nauczycielstwa
Polskiego i 25-lecia Chóru Nauczycielskiego �Kamerton�. Zaproszono
wielu go�ci, m.in. z Sekcji Emerytów i Rencistów Okrêgu £ódzkiego,
z Kro�niewic, £êczycy, Poddêbic, Ozorkowa. Urz¹d Miasta reprezentowa³
Zbigniew Wdowiak, wiceprezydent miasta. Krótk¹ historiê sekcji przy-
bli¿y³a zebranym jej przewodnicz¹ca Danuta Ujazdowska. Za datê rozpo-
czêcia dzia³alno�ci sekcji przyjêto dzieñ 5 listopada 1961 roku. W miarê
mo¿liwo�ci, a niekiedy i funduszy, realizowano ró¿ne zamierzenia. By³y
spotkania ze znanymi lud�mi, wyjazdy do teatrów, odwiedzanie samot-
nych i chorych emerytów, udzia³ w obchodach 100-lecia ZNP, wspólne
wczasy rehabilitacyjne i wiele innych.            (ci¹g dalszy - strona 3)

MARSZ NIEPODLEGŁOŚCIOWY

Obchody 93 rocznicy odzyskania niepodleg³o�ci przez nasz¹ ojczyznê
rozpoczê³y siê w naszym mie�cie ju¿ dzieñ wcze�niej � 10 listopada,
uczestnictwem dzieci i m³odzie¿y w okoliczno�ciowych apelach w swoich
szko³ach.            (ci¹g dalszy - strona 3)

Inwestycja w Strefie Ekonomicznej

SERIOPLAST

Jeszcze w listopadzie rozpocznie siê budowa zak³adu Serioplast
Poland w Kutnie (póki co zarejestrowanej przy ul. Wyszyñskiego
11). To kolejne obiekty Podstrefy Kutno £ódzkiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Du¿¹ rolê przy realizacji tej inwestycji ma Zarz¹d
Inwestycji Sp. z o.o. w Kutnie przy ul. Podrzecznej 5a, który opra-
cowa³ kompletny projekt i uzyska³ pozwolenie na budowê. Firma
ta bêdzie sprawowa³a równie¿ nadzór inwestorski.

(ci¹g dalszy - strona 4)

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

6 grudnia 2011 r.

MODERNIZACJA KDK

Kutnowski Dom Kultury wznowi³ dzia³alno�æ w odnowionym obiekcie
przy ul. ¯ó³kiewskiego 4.           (ci¹g dalszy - strona 3)

DIAMENTOWE GODY

Wspania³y jubileusz 60 lat po¿ycia ma³¿eñskiego - diamentowe gody
- obchodzili w kutnowskim Urzêdzie Stanu Cywilnego pañstwo
Barbara i Stanis³aw Wojtczakowie.         (ci¹g dalszy - strona 3)

MODERNIZACJA KDK
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SPACERKIEM PO KUTNIE

�Najlepszy sportowiec, dru¿yna,
trener Ziemi Kutnowskiej�

1. Konkurs polega na wyborze najlepszego za-
wodnika, zespo³u i trenera roku 2011 powiatu
kutnowskiego.
2. Jest on adresowany do osób indywidualnych
oraz klubów i stowarzyszeñ sportowych.
3. Kandydatury dotycz¹ sportowców naszego
powiatu oraz innych, je¿eli dany zawodnik czy
trener zamieszkuje w nim na sta³e, pod warun-
kiem, ¿e aktualnie reprezentuje barwy �Kutna�.
4. Ostatecznego wyboru, spo�ród zg³oszonych
kandydatów i dru¿yn, dokona Kapitu³a Konkursu
z³o¿ona z przedstawicieli Redakcji �P¯K�.
5. Zg³oszenia prosimy kierowaæ na adres Redakcji
�Powiatowe ¯ycie Kutna�; 99-300 Kutno, ul.
Królewska 47 tel. 24 355-10-00, fax 24 355-10-02
do 24 stycznia 2012 roku.
6. Wrêczenie okoliczno�ciowych nagród odbêdzie
siê w sali konferencyjnej Urzêdu Miasta, przed
sesj¹ Rady Miasta Kutna, w lutym - marcu 2012 r.
7. Organizatorem konkursu jest �Powiatowe
¯ycie Kutna�, a honorowy patronat sprawuj¹:
przewodnicz¹cy Rady Powiatu Rafa³ Jó�wiak
i przewodnicz¹cy Rady Miasta Kutna Jacek Sikora.

UWAGA! UWAGA!
REGULAMIN KONKURSU

W Ogólnokszta³c¹cej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Wieniaw-
skiego w £odzi,7 listopada 2011 r., odby³a siê uroczysto�æ wrêczenia dyplo-
mów stypendystom Prezesa Rady Ministrów z terenu £odzi oraz powiatów:
brzeziñskiego, ³êczyckiego, ³ódzkiego wschodniego i kutnowskiego. Gospo-
darzem gali by³ ³ódzki kurator o�wiaty Jan Kamiñski, który wraz z wojewod¹
³ódzkim Jolant¹ Che³miñsk¹, wrêcza³ dyplomy stypendystom �najlepszym
z najlepszych�. Uroczysto�æ u�wietni³ koncert w wykonaniu uczniów i nauczy-
cieli szko³y, która go�ci³a stypendystów i ich opiekunów. W grupie wyró¿nionych
znalaz³o siê a¿ 3 uczniów kutnowskiego �Staszica�: Alicja Komur - III Liceum
Ogólnokszta³c¹ce, klasa III E (�rednia ocen 5,40, zachowanie wzorowe); Aneta
Gibska - I Liceum Profilowane, klasa II Lpi (�rednia ocen 4,79, zachowanie
wzorowe); Marcin Przepiórkowski - Technikum nr 1, klasa II e (�rednia ocen
4,94, zachowanie wzorowe).

KUTNOWSCY STYPENDYŚCI

Jakub Czarnecki (czwarty z lewej) � uczeñ II Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Jana Kasprowicza w Kutnie otrzyma³ stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Znalaz³ siê w gronie �najlepszych z najlepszych�, 243 uczniów szkó³ ponad-
gimnazjalnych z terenu województwa ³ódzkiego wyró¿nionych w bie¿¹cym
roku szkolnym. Gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów.

Ewakuacja w centrum
W centrum Kutna, przy placu Wol-
no�ci, ewakuowano 73 osoby
z trzech kamienic po³o¿onych obok
banku. Powodem godzinnego alar-
mu by³o pozostawienie tajemniczej
paczki przez klienta tego banku.

Personalia
Bez konkursu Krzysztof Wac³aw
Dêbski zosta³ pierwszym dyrekto-
rem nowego wydzia³u inwestycji
i nadzoru w³a�cicielskiego Starostwa
Powiatowego w Kutnie. Opozycja
- krytykuje ...

Personalia
Kutnowski pose³ Tadeusz Wo�niak
nie jest ju¿ cz³onkiem PiS. Ponadto
�Jedynka� na li�cie PiS do Rady

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Uroczysto�ci miejskie rozpoczêto msz¹ �wiêt¹ za ojczyznê, odprawion¹
w ko�ciele �w. Wawrzyñca przez ksiêdza dr. Mariusza Szmajdziñskiego.
Po jej zakoñczeniu, w uformowanym pochodzie prowadzonym przez
orkiestrê dêt¹ ZHP z Uniejowa, liczne poczty sztandarowe, harcerze,
delegacje organizacji spo³ecznych i spo³eczeñstwo miasta  przesz³y na
plac im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego.

MARSZ NIEPODLEGŁOŚCIOWY
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Od kilku lat na spotkania kole¿eñskie przyje¿d¿a z Warszawy Mieczys³aw
Ostrowski, by³y nauczyciel Szko³y Podstawowej Nr 4. Maj¹cy 103 lata
nestor nauczycieli kutnowskich zaszczyci³ swoj¹ obecno�ci¹ równie¿ i tê
uroczysto�æ. W trakcie spotkania wrêczone zosta³y odznaczenia i podziê-
kowania. Wies³awa Cie�liñska i Helena Michalak otrzyma³y odznaczenia
�Za 50 lat przynale¿no�ci do ZNP�. By³y kwiaty, upominki i gratulacje.
Zbigniew Wdowiak, zastêpca prezydenta miasta, w swym wyst¹pieniu
mówi³: �To bardzo piêkne, ¿e tworzycie pañstwo tak¹ pedagogiczn¹ wspól-
notê. ¯yczê, aby kolejne lata funkcjonowania sekcji i chóru by³y wype³-
nione nowymi, �wie¿ymi pomys³ami, aby pañstwu by³o wspólnie dobrze
i oby dopisywa³o zdrowie�. Aktualny sk³ad zarz¹du SEiR tworz¹: Danuta
Kawka, Krystyna Dolat, Danuta Ujazdowska � przewodnicz¹ca, Jadwiga
Kasprowicz i Stanis³aw Braszczyñski.
O po³owê krótszy jubileusz obchodzili cz³onkowie chóru �KAMERTON�.
Z zebranymi przywitali siê piosenk¹ �¯eglarz�. Jak powiedzieli o sobie,
przez minione 25 lat starali siê nie tylko o to, ¿eby wzbogacaæ repertuar
i doskonaliæ �piew, ale te¿ i o to, aby tworzyæ przyjacielsk¹ grupê.
W pamiêci pozosta³y wspólne wycieczki, udzia³ w ró¿nych festynach, w
Ogólnopolskich Przegl¹dach Chórów Nauczycielskich, wystêpy przed
mieszkañcami Kutna, P³ocka, Sierpca czy Wykowa nad Wis³¹ i oczywi�cie
w Domu Nauczyciela. Repertuar stanowi³y nie tylko piosenki �lekkie�,
wpadaj¹ce w ucho, ale te¿ utwory muzyki powa¿nej. Nad stron¹ arty-
styczn¹ pracowali dyrygenci: Janina Ja¿d¿ewska, Marek Matusiak, Gra¿yna
S³owik i Maciej Szymañski (aktualnie). Podczas spotkania chór za�piewa³
piosenki: �Gwiazdeczka�, �W nadwi�lañskim grodzie�, �Kwiaty� oraz
znan¹ pie�ñ z opery �Trubadur� Giuseppe Verdiego. Po koncercie, przy
kawie i jubileuszowych tortach, wspominano �tamte� czasy. Okoliczno-
�ciowe upominki otrzymali byli i obecni cz³onkowie chóru: Daniela
Buzak, Wies³awa Cie�liñska, Danuta Czerwiñska, Janina From, Zdzis³aw
Jab³oñski, Irena Jankowska, Janina Ja¿d¿ewska, Teresa Jêdrzejczak,
Jadwiga Kacprowicz, Danuta Kawka, Barbara Konarska, Janina Korput,
Halina Marciniak, Ewa Nied�wied�, Barbara Osiecka, Janina Pêgowska,
Henryk Zenon Pêgowski, Ró¿a Skowroñska, Gra¿yna S³owik, Henryk
Szel¹g, Maciej Szymañski, Danuta Ujazdowska, Helena Wodziñska,
Wac³awa Wojciechowska, Antoni Wojciechowski, Marianna Zambrzycka
oraz Emilia Zió³kowska. Z najlepszymi gratulacjami i ¿yczeniami dla
obydwu Jubilatów przy³¹cza siê równie¿ nasza redakcja.           /A.B./

WIECZÓR DWÓCH JUBILEUSZY

Tu, w pobli¿u jego pomnika, po wci¹gniêciu flagi pañstwowej na maszt
i odegraniu hymnu pañstwowego g³os zabra³ Zbigniew Burzyñski, prezy-
dent miasta. W krótkim przemówieniu zaznaczy³ m.in. �Sk³adaj¹c dzi�
ho³d naszym przodkom za najcenniejszy dar jakim jest wolno�æ pamiê-
tajmy, ¿e powinno�ci¹ nas wszystkich jest zachowanie jej dla pomy�lno�ci
obecnych i przysz³ych pokoleñ.� Apel Pamiêci poprowadzi³ Remigiusz
Wi�niewski, dyrektor I LO P³ockiego Uniwersytetu Ludowego w Kutnie-
Azorach. Przyby³e na plac delegacje z³o¿y³y pod pomnikiem wi¹zanki
kwiatów. Byli m.in.: pose³ na Sejm RP Tadeusz Wozniak, senator Przemys³aw
B³aszczyk, w³adze samorz¹dowe miasta i powiatu, policji. Podczas uro-
czysto�ci pie�ni patriotyczne �piewa³ chór uczniowski z kutnowskich szkó³.
Organizatorem obchodów byli: prezydent miasta oraz Miejski Komitet
Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa w Kutnie.           /A.B./

MODERNIZACJA KDK
(ciag dalszy ze strony 1)
Prezydent Zbigniew Burzyñski symbolicznie przekaza³ dyrektor KDK Teresie
Mosingiewicz klucze od wyremontowanych pomieszczeñ. Modernizacja
KDK to jedno z najwiêkszych przedsiêwziêæ  inwestycyjnych realizowa-
nych przez samorz¹d miejski w ostatnich latach. Oddany do u¿ytku
w 1972 roku budynek poddano gruntownej modernizacji. Inwestycja obej-
mowa³a rozbudowê obiektu po stronie wschodniej i zachodniej o dwa
boczne, dwupiêtrowe skrzyd³a, po³¹czone funkcjonalnie z budynkiem
g³ównym. Natomiast trwaj¹ prace remontowe pomieszczeñ biurowych
KDK oraz prace porz¹dkowe wokó³ budynku. Od strony wschodniej
w parterze dobudowano salê nagraniow¹ wraz z re¿yserk¹ oraz magazyn-
kami na instrumenty muzyczne. Piêtro wy¿ej wybudowano foyer boczne
po³¹czone z antresol¹ nad holem g³ównym. Na II kondygnacji umiesz-
czono galeriê dostêpn¹ z kawiarni oraz poprzez windê i schody z foyer.
Istniej¹ca klatka schodowa, ze wzglêdu na wymogi wynikaj¹ce z przepisów
prawa budowlanego, zosta³a przebudowana. Przy nowej klatce schodowej
umieszczono równie¿ windê osobow¹ zapewniaj¹c¹ komunikacjê dla
niepe³nosprawnych pomiêdzy kondygnacj¹ parteru (szatnie), I piêtra (foyer
i scena) oraz II pietra (galeria). Od strony zachodniej wykonano klatkê
schodow¹ oraz windê obs³uguj¹c¹ wszystkie kondygnacje u¿ytkowe. Na
poziomie parteru dobudowano salê baletow¹ po³¹czon¹ korytarzem i scho-
dami z zespo³em szatni i garderób pod scen¹. Na II kondygnacji umieszczono
pracownie malarskie i plastyczne. Od strony po³udniowej zrealizowano
nadbudowê na niskiej czê�ci budynku stanowi¹c¹ zespó³ kawiarni z zaple-
czem oraz sanitariatami. Nad scen¹  wykonano nadbudowê komina sce-
nicznego wyposa¿onego w trzy poziomy pomostów technicznych. Taka
przebudowa urz¹dzeñ sceny umo¿liwia pe³ne wykorzystanie obiektu na
cele teatralne. W ramach prac modernizacyjnych w sali widowiskowej
wymieniono posadzki, siedziska oraz elementy techniczne sceny, tj. o�wie-
tlenie, nag³o�nienie i inne. Generalnym wykonawc¹ prac modernizacyjnych
Kutnowskiego Domu Kultury by³o Przedsiêbiorstwo Budowlano-In¿ynie-
ryjne MAVEX Marek Michalski. Koszt realizacji tej inwestycji to kwota
ok. 17 mln z³. W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Miasto Kutno pozyska³o dofinansowanie na to zadanie w wysoko�ci 7,2
mln z³.         Joanna Brylska

W sali konferencyjnej Urzêdu Miasta odby³o siê spotkanie organizacyjne
dotycz¹ce tegorocznej, ogólnopolskiej akcji � Pomó¿ Dzieciom Przetrwaæ
Zimê�. Bêdzie  ona organizowana po raz dziesi¹ty, a wiêc ma³y jubileusz
i niema³e do�wiadczenie. W roku ubieg³ym uda³o siê pomóc 350 kutnow-
skim rodzinom. Na powy¿sze spotkanie przybyli nauczyciele szkó³,
dyrektorzy firm, siostry zakonne, przedstawiciele biznesu. O ca³ej proce-
durze tej akcji mówi³a Iwona Majtczak, szefowa Kutnowskiego Komitetu
Obrony Bezrobotnych. Ulicznej zbiórki darów nie bêdzie, natomiast
wolontariusze pojawi¹ siê w marketach  �Polo�, �Carrefouru�, �Biedronki�
i sklepów � Spo³em�( ul. Ko�ciuszki i plac J. Pi³sudskiego). Ca³a akcja
rozpoczyna siê w dniu 27 listopada w godzinach 10.00 do 20.00. Mo¿na
bêdzie przekazywaæ s³odycze, zabawki, artyku³y spo¿ywcze d³ugotermi-
nowe, ubrania nowe lub u¿ywane, a nawet � meble. Organizatorzy maj¹
nadziejê, ¿e i tym razem mieszkañcy Kutna nie przejd¹ obojêtnie obok
potrzebuj¹cych, a jest ich bardzo du¿o. Przypominamy, i¿ od dziesiêciu
lat t¹ ogólnopolsk¹ akcj¹ kieruje Radio Lublin i Lubelski O�rodek Tele-
wizji Polskiej.           /A.B./

SŁODYCZE, ODZIEŻ, A NAWET MEBLE

DIAMENTOWE GODYMiejskiej Maria Aulich sama zre-
zygnowa³a z cz³onkowstwa w PiS.

Mniejsza lista
Komisja Mieszkaniowa Rady Miasta
skre�li³a z listy oczekuj¹cych na
mieszkania komunalne 441 osób.
Jest to wynikiem jej weryfikacji,
wobec niedostarczenia za�wiad-
czeñ o dochodach. Lista zmniejszy³a
siê z 1121 rodzin do 680.

Czerwony kur
Po ugaszeniu po¿aru budynku
jednorodzinnego przy ul. Ga³czyñ-
skiego w Kutnie okaza³o siê, ¿e
w �rodku znajduj¹ siê zwêglone
zw³oki mê¿czyzny. To drugi po¿ar
tego domu w ci¹gu 7 lat, w którym
mieszkali brat z siostr¹.

50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego �wiêtowali w sobotnie po³udnie pañstwo
Stanis³aw i Wac³awa Klimarczykowie. Jubileuszowe medale za d³ugoletnie
po¿ycie ma³¿eñskie przyzna³ Im prezydent RP Bronis³aw Komorowski,
a wrêczy³ prezydent miasta Kutna Zbigniew Burzyñski. By³o huczne Sto
lat ..., kwiaty i szampan. Pañstwo Klimarczykowie poznali siê w kutnow-
skim �Miflexie�. Pobrali 25 listopada 1961 roku. Maj¹ syna Jacka, synow¹
Dorotê i dwójkê wnuków - Jakuba (5 lat) i Juliê (2,5).          /G.B./

(ci¹g dalszy ze strony 1)
To rodowici kutnianie. Poznali siê i pracowali w Polmozbycie przy ulicy
1 Maja w Kutnie. Slubowali w dniu 4 listopada 1951 roku. Dzi� ciesz¹ siê
wraz z czwórk¹ dzieci (Gra¿yn¹, Ann¹, Zofi¹ i Andrzejem), szóstk¹ wnucz¹t
i dwójk¹ prawnucz¹t. Dostojnym Jubilatom dyplom gratulacyjny wrêczy³
prezydent miasta Zbigniew Burzyñski. Oczywi�cie, by³o rodzinne sto lat
i lampka szampana. Serdeczne gratulacje od �P¯K�          /G.B./

JUBILEUSZ PAŃSTWA KLIMARCZYKÓW
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WIEŚCI GMINNE

Ju¿ minê³o 21 (�oczko!�) lat samorz¹dno�ci w Polsce. Co z tego wynik³o
dla Kutna? Wiele pozytywów, którymi ponad wszelk¹ miarê chwali siê
W£ADZA. Ale nie zabrak³o ci u nas i negatywnych zdarzeñ. Rz¹dz¹cy
o nich rzadko wspominaj¹, a nawet je wstydliwie ukrywaj¹. Niektórzy to
nawet nazywaj¹ je aferami!? My konwencjonalnie przyjmiemy, ¿e to tylko
�b³êdy tych co na górze�. Tak w ogóle zaczê³y siê one od duñskich pla-
ców gier i zabaw. Wykona³a je bodaj¿e firma, która nigdy... nie powsta³a!
Pó�niej by³o amerykañskie Centrum ¯ywno�ci, które w Kutnie mia³o byæ
wiêksze od istniej¹cych (i dzia³aj¹cych) w USA. Potem �kto� wepchn¹³�
w³adzom miasta stary model oczyszczalni �cieków. Prawie - w awaryjnym
tempie - teraz trzeba by³o wymieniæ te urz¹dzenia, przy okazji dostawiaj¹c
trzeci bioblok, bez którego nie mo¿na by np. remontowaæ tego sk¹din¹d
u¿ytecznego przedsiêwziêcia!? Nied³ugo bêdzie ju¿ �nowy aquapark�
(czyli ³adniejszy, kryty basen). Ale ma³o osób pamiêta, ¿e przez ca³y �okres
demokracji� straszy³ basen przy SP nr 1 (dzi� ju¿ w³asno�æ WSGK!?).
Taki sam jak w osiedlu �Grunwald� przy SP nr 9. Co wiêcej, by³o to
sprytnie pomy�lane i koszty obci¹¿a³yby szko³ê (tak jak jest jeszcze z aqu-
aparkiem bodaj¿e w Gostyninie). Za tzw. infrastrukturê finansow¹,
s³abiutka nota dla kutnowskiego samorz¹du. Jeszcze mniej osób pamiêta,
¿e nasza �pionierska� spó³dzielnia mieszkaniowa zerwa³a umowê (na tzw.
starych warunkach) z bankiem PKO BP na realizacjê ponad 800 miesz-
kañ w osiedlu �£¹koszyn�. Trudno przeceniæ ten fakt, ale wydaje siê, ¿e
gdyby nie to, to Kutno mia³oby jedn¹ z najlepszych - o ile nie najlepsz¹
- sytuacjê mieszkaniowo-lokalow¹ w Polsce. Samorz¹dno�æ czy samowola
k³ania siê przy realizacji tzw. obwodnic miejskich. Wschodnia - jeszcze,
jeszcze... Zachodnia - diab³u wiadomo dok¹d ona prowadzi!? Gdy¿ �prze-
bicie� tej drogi do ulicy genera³a Maczka (pierwszego odcinka zrealizo-
wanej trasy w inwestorstwie zastêpczym RSM �Pionier�) na wprost, sta³o
siê niemo¿liwe po wydaniu decyzji lokalizacyjnych na - w czê�ci - ju¿
zrealizowane domki i ma³e budynki jednorodzinne. W �Strefie� straszy
najwiêkszy amerykañski zak³ad� chipów� czy makaronów. Czeka ju¿ trzy
- cztery lata na otwarcie... (chocia¿ nic na to nie wskazuje). Nieopodal,
bardziej na po³udnie powsta³a ubojnia Pini Polonia; teraz budowana jest
wielka masarnia �Pini Hamburger�. Smakuje jak skrzy¿owanie miêsnego
wyrobu ze s³odko - kwaskowym syropem... Obiekty te, zdaniem wielu,
nigdy w mie�cie tej wielko�ci - nie powinny powstaæ!!! W samym centrum
strasz¹ blaszane markety, które powinny byæ zlokalizowane na rogatkach
Kutna. Za to w samym centrum, na placu Pi³sudskiego, stan¹³ �jak s³up
soli� pomnik Marsza³ka, który kutnowianom siê nie przys³u¿y³. Chocia¿
lekk¹ rêk¹ wydano na niego oko³o 200 tys. z³otych, których teraz brakuje
na pomnik tych, którzy naprawdê s¹ zas³u¿eni - czyli chocia¿by ¿o³nierzy
37 Pu³ku Piechoty. Jak znam ¿ycie fakt istnienia 3 (trzech) ró¿nych sto-
warzyszeñ, czcz¹cych pamiêæ tej formacji wojskowej, sprawy nie u³atwi.
Có¿ tu wspominaæ, gdy rok temu wyp³acono z miejskiej kasy ponad
80 tysiêcy z³otych za wystêp Zespo³u Pie�ni  i Tañca �Mazowsze�, który
siê ... nie odby³. Niewiedza, mitomañstwo czy zwyk³a... korupcja !?To �le,
¿e do takich wydarzeñ dosz³o! Ale z drugiej strony by³oby lepiej, ¿eby kto�
z rz¹dz¹cych je przeanalizowa³. Mo¿e uniknê³oby siê kolejnych, podob-
nych... hmm, hmm... b³êdów. Tych co na górze. Uczmy siê chocia¿by - na
b³êdach.
CZY TO W OBECNYCH CZASACH UBÓSTWIANIA MARKSI-
STOWSKIEGO HAS£A BYT OKRE�LA �WIADOMO�Æ JEST
JESZCZE MO¯LIWE!?

Jan Widz
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

Czytelniczy Hyde Park

UCZMY SIĘ NA BŁĘDACH!

Gdy chcesz opisaæ prawdê,
elegancjê zostaw krawcom.

(A. Einstein)
Nie chcê i nie bêdê pisaæ o statystykach, liczbach, zestawieniach (choæ
te¿ wa¿ne nie do unikniêcia zapewne), ale o ludziach w nowej unijnej
Polsce, na przyk³adzie firmy, która wtedy powstawa³a. O ludziach z pasj¹
, oddaniem i wiar¹, ¿e czyni¹ s³usznie uczciwie pracuj¹c ponad czas i si³y,
czêsto daleko od rodzinnego domu i bliskich. Budowali przez lata obecny
kszta³t firmy i swoich pozycji w niej licz¹c, ¿e najtrudniejsze maj¹ za sob¹.
Gdy 10 lat temu by³am �wiadkiem organizowania siê firmy �InterYeast�
nie wiedzia³am, ¿e bêdzie ona dzia³aæ w Kro�niewicach, a ju¿ na pewno,
¿e bêdê pisaæ o niej z okazji jubileuszu. Ale zanim �InterYeast Sp. z o.o.�
osi¹gnê³a dzisiejsze oblicze standardu firmy europejskiej, mocno licz¹cej
siê na rynkach �wiatowych, chcê i muszê wróciæ do roku 2001. Dwóch
przyjació³, nietuzinkowych i jak to bywa zupe³nie ró¿nych od siebie,
widz¹ szansê zbudowania czego� nowego, wielkiego, bo oprócz pasji,
niesamowitego uporu i konsekwencji w dzia³aniu, maj¹ ogromne do�wiad-
czenie zawodowe. Szczególnie przysz³y prokurent firmy ma na swoim
koncie wiele osi¹gniêæ jako szef firm polskich i zagranicznych. Jego pó�-
niejszy zastêpca zawsze pracowa³ na w³asny rachunek.
Zatem jest rok 2001. Polska nie jest jeszcze cz³onkiem Unii Europejskiej,
chocia¿ wesz³a ju¿ na drogê kapitalizmu i sta³a siê atrakcyjnym partnerem
dla obcego kapita³u. Gdy pojawia siê szansa wspó³pracy z renomowan¹ firm¹
niemieck¹ �Leiber GmbH� produkuj¹c¹ suszone dro¿d¿e piwowarskie
przeznaczone do przemys³u spo¿ywczego, paszowego i kosmetycznego,
uczyni¹ wiele... Zatem by³am �wiadkiem entuzjastycznych poczynañ, które
doprowadziæ maj¹ do utworzenia firmy w Polsce o tym samym profilu co
firma �Leiber GmbH�. Patrzy³am z podziwem i niepokojem na zmagania
i wk³ad pracy trójki ludzi, którzy nie liczyli czasu, przejechanych tysiêcy
kilometrów w poszukiwaniu lokum na przysz³¹ siedzibê zak³adu, w po-
szukiwaniu surowca, tj. odpadów piwowarskich, które bêd¹ cysternami
przewo¿one do Niemiec, do �Leibera�, aby stwierdziæ czy surowiec
z Polski bêdzie nadawaæ siê do suszenia. Takich cystern by³o oko³o 150
- wspomina, obecnie jeden z zastêpców dyrektora firmy �InterYeast�.
A pamiêtaæ nale¿y, ze ka¿da z cystern musia³a przej�æ przez odprawê celn¹
z wszystkimi szykanami ówczesnej rzeczywisto�ci. Szczególnie na gra-
nicy. Nieraz dochodzi³o do zabawnych, lecz trudnych sytuacji, bo jak¿e
by³o celnikom wyt³umaczyæ, dlaczego cena transportu jest niewspó³mierna
z cen¹ przewo¿onego towaru. Podejrzewano najgorsze. Do narkotyków
w³¹cznie! Czasami bezradny przewo�nik czeka³ godzinami na decyzje na
granicy. Gorzej by³o latem. Gor¹czka, a w cysternie by³y przecie¿ rosn¹ce,

HISTORIA FIRMY Z MORAŁEM W TLE
rozmna¿aj¹ce siê dro¿d¿e!!! ¯artowa³am czasami, ¿e zapaleñcy maj¹
interes, który sam ro�nie. A czemu patrzy³am z niepokojem na tê ogromn¹
pracê, bo widzia³am siebie przed laty, bo moje do�wiadczenie ze znan¹
firm¹ niemieck¹ skoñczy³o siê pora¿k¹. Bo nie by³am za UE i drapie¿-
nym kapitalizmem bez ludzkiej twarzy, konsumpcj¹ zamiast warto�ci, które
wynosi³o siê z domu... I chyba ju¿ wtedy mia³am racjê...
Zatem jest rok 2001. Nie sposób jest dzisiaj wyliczyæ trudu i trudno�ci
jakie zosta³y przez ten rok pokonane, nie sposób policzyæ wszystkich
poczynañ, zmagañ, ryzykownych decyzji itd... No i ca³y czas prowadzono
rozmowy ze stron¹ niemieck¹, która stawia³a nowe warunki i zadania przed
przysz³ym prokurentem To on prowadzi³ rozmowy przekonuj¹c siebie
i przyjaciela co do s³uszno�ci podjêtej decyzji o powrocie do Polski.
�Mam chyba do�æ Rosji, przynajmniej na razie.
- Co to znaczy ?
Pamiêtasz mój wyjazd do Hamburga?
- Jasne, byli�my razem.
Tak razem Ty, j¹ i Ola.
- Tak, w Szczecinie. Czas mija. Chcesz wracaæ?
Tak, ale nie dlatego, ¿e tam mi �le. Teraz jest inna Polska. Wiesz, tam za
granic¹ jestem z NIEJ dumny.
- Hmm...
- Krótko mówi¹c jest pomys³. Nawet propozycja. Pamiêtasz jak Ci
mówi³em: firma, szefowie, wszystko stara pruska szlachta, wiesz: BÓG,
HONOR, OJCZYZNA. Wszystko jak u nas kiedy�.
- Rozmawia³ ze mn¹ von Bismarck i planowany na przysz³ego szefa
cz³owiek.
- Mia³em z nim spotkanie. Te¿ von, te¿ z arystokracji.
- By³aby praca dla Ciebie, dla mnie, Olka, a kto wie... to jest chyba co�
wa¿nego, to jest ochrona �rodowiska na wielk¹ skalê, zwi¹zana z browa-
rami...�
Gdybym mia³a scharakteryzowaæ cz³owieka powracaj¹cego do Polski,
u¿y³abym s³ów N. Bonaparte, ¿e �najwiêkszym mówc¹ �wiata jest sukces�.
On jest cz³owiekiem sukcesu. Nie raz to udowodni³. To z Nim firma nie-
miecka �Leiber� nawi¹za³a pierwsze kontakty proponuj¹c wspó³pracê,
a On J¹ przyj¹³. Jest pracoholikiem na pewno, kocha nowe wyzwania.
I by³ jeszcze jeden powód, chyba najwa¿niejszy i ten zadecydowa³. Po-
wrót po paru latach pracy w Kaliningradzie (jako dyrektor browaru i pre-
zes rady nadzorczej) do kraju.. To On mia³ wizjê nowej firmy. O czym
bêdê Pañstwa informowaæ w nastêpnych wydaniach Powiatowego ¯ycia
Kutna. (c.d.n)    BW-Klich

Inwestycja w Strefie Ekonomicznej

SERIOPLAST

(ci¹g dalszy ze strony 1)
W minonym tygodniu wybrano wykonawcê - East Wave z Warszawy, która
w Kutnie realizowa³a Print Pack. W³a�nie naprzeciw tego zak³adu zloka-
lizowano halê fabryczn¹ nowej firmy, to jest przy wjazdowej ulicy ¯o³-
nierskiej (ale tak¿e w pobli¿u ulic Sklêczkowskiej, Bohaterów Walk nad
Bzur¹). W I etapie, na dzia³ce o powierzchni oko³o 42.000 m2, wybudowana
zostanie hala (wraz z wartowni¹, parkingami, drogami dojazdowymi)
o powierzchni ca 6.709 m2, w tym czê�æ produkcyjna licz¹ca 5.646 m2.
Bêd¹ w niej wykonywane butelki z tworzyw sztucznych (polietylenu,
polipropylenu i technologii PET), a dzienna zdolno�æ produkcyjna to
900.000 butelek. W ci¹gu roku bêdzie przerabianych oko³o 2.500 ton su-
rowców chemicznych. W firmie zatrudnione bêd¹ 33 osoby pracuj¹ce na
trzy zmiany.

Bêdzie gaz?
Najpierw zdemontowano star¹
wiertniê, a nastêpnie w ci¹gu trzech
tygodni zast¹piono j¹ now¹. Do tej
pory pracownicy Nafty Pi³a dowier-
cili siê, w Go³êbiewie Nowym,
g³êboko�ci oko³o 1600 metrów.
Czy bêdzie gaz?

Remont hali
W ramach remontu hali sportowej
przy Zespole Szkó³ nr 1 w ¯ychlinie
m.in. naprawiono dach i wymieniono
czê�æ parkietu.

�wiat w kolorach
Dziesi¹ty konkurs plastyczny
��wiat w kolorach� zorganizowany
przez Miejsk¹ i Powiatow¹ Biblio-
tekê Publiczn¹ w Kutnie w katego-
rii gimnazjum wygra³a Magdalena
Æwirko-Godycka z Gimnazjum
nr 2 w Kutnie przed Adamem Stu-

Kutnowskie Towarzystwo Historyczne we wspó³pracy z Liceum Ogólno-
kszta³c¹cym w Kro�niewicach i Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego og³a-
szaj¹ konkurs na pracê o nastêpuj¹cej tematyce: �Ostatnia dekada PRL-u:
od sierpnia 1980 r. do wyborów czerwcowych w 1989 r.�. Do konkursu
mo¿na zg³aszaæ prace wykonane ró¿nymi technikami: sztuki plastyczne,
fotografia, literatura, muzyka, film. Konkurs skierowany jest do uczniów
gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kutnowskiego.
Prace nale¿y dostarczyæ do 10 grudnia 2011 r. do Muzeum im. J. Dunin-
Borkowskiego w Kro�niewicach. Dok³adne informacje w regulaminie
dostêpnym na stronie www.muzeumkrosniewice.pl

KONKURS
dziñskim z Gimnazjum w ̄ ychlinie
oraz Aleksandr¹ Kusiak z Gimna-
zjum w Go³êbiewki i Kamilem
Anyszk¹ z Gimnazjum w ̄ ychlinie.
W kategorii szkó³ �rednich zwyciê-
¿y³a Teresa Kruszyna z Bursy nr 1
przed Joann¹ Lewandowsk¹ z LO
w ¯ychlinie i Joann¹ Czajkowsk¹
z Bursy nr 1.

Owoce w szkole
Od wrze�nia program �Owoce
i warzywa w szkole� obejmuje 737
dzieci z piêtnastu szkó³ powiatu
kutnowskiego.

Po¿ar w Mnichu
A¿ piêæ zastêpów, 27 stra¿aków,
z PSP w Kutnie oraz OSP z ̄ ychlina,
Komadzyna, Przyzorza i Skórzewy
uczestniczy³o w gaszeniu po¿aru
sterty s³omianych balotów w Mnichu
Probostwie. Straty to 3.000 z³otych.

Prezes GUS ustali³ �redni¹ cenê ¿yta na poziomie 74,18 z³ za kwintal.
Wp³ynie to zdecydowanie na wzrost podatków.

MAGDA KABA, o której pisali�my w numerze 21/321 �Powiatowego
¯ycia Kutna� z 10 listopada 2011 r. jest uczennic¹ klasy Ic II Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Kasprowicza w Kutnie. Korektor
redakcyjny przeprasza.

KIBIC − MAGDA KABA

PODATKOWA PODSTAWA
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19Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

3 grudnia 2011 r. od godz. 8.30 (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.

Po raz kolejny portret Onufrego
Kickiego, pêdzla Marcello Baccia-
rellego, z kolekcji Muzeum imienia
Jerzego Dunin-Borkowskiego
w Kro�niewicach bêdzie go�ci³ na
wystawie czasowej organizowanej
przez Zamek Królewski w Warsza-
wie (Stanis³aw August, ostatni król
Polski. Odrodzenie w upadku).
Onufry Kicki ¿y³ w latach 1750-
1818. Zaliczany jest do �cis³ego
grona wspó³pracowników króla
Stanis³awa Augusta Poniatowskiego.
Kawaler Orderu Or³a Bia³ego i Or-
deru �wiêtego Stanis³awa pe³ni³
m.in. honorow¹ funkcjê szambelana
królewskiego oraz koniuszego

Ponownie na wystawie w Zamku Królewskim

ONUFRY KICKI

wielkiego koronnego. Portret Onufrego Kickiego oraz króla Stanis³awa
Leszczyñskiego (szko³a Antoine`a Pesne`a) to obrazy czêsto goszcz¹ce
na wystawach czasowych w najwiêkszych muzeach w kraju. Na czas pobytu
Onufrego Kickiego w Warszawie Zamek Królewski wypo¿yczy³ do kro-
�niewickiego muzeum portret Franciszka Bukatego. Obraz powsta³
w latach 1792-793; namalowany zosta³ przez nieznanego autora wed³ug
pracy Petera Francis`a Bourgeois`a. Franciszek Bukaty (1747-1797) pe³ni³
ró¿ne funkcje dyplomatyczne (charge d`affaires, pose³ i ambasador)
w Londynie w czasach panowania ostatniego króla Polski. By³ ¿onaty
z córk¹ Tadeusza Lipskiego, kasztelana ³êczyckiego. Podobnie jak Onufry
Kicki by³ kawalerem Orderu Or³a Bia³ego oraz Orderu �wiêtego Stani-
s³awa. Obraz mo¿na ogl¹daæ na wystawie sta³ej Muzeum im. J. Dunin-
Borkowskiego w Kro�niewicach do po³owy marca 2012 r.

Marcello Bacciarelli, Portret
Onufrego Kickiego, Polska
1795-1798, olej, p³ótno.

Bardzo udana by³a siódma edycja Ogólnopolskiego Konkursu Piosenek
Honorowego Starosty Kutnowskiego Jeremiego Przybory. W �cis³ym fi-
nale wystêpowa³o trzyna�cioro wokalistów z ró¿nych regionów Polski,
miêdzy innymi: ze Szczecina, Malborka, Bielska-Bia³ej, Torunia, War-
szawy. Nie zabrak³o równie¿ utalentowanej m³odzie¿y z Kutna. Pomy-
s³odawca i koordynator �Stacji Kutno� Krzysztof Ryzlak, instruktor te-
atralny Kutnowskiego Domu Kultury, stwierdzi³, ¿e podczas tegorocznego
konkursu jurorzy nie mieli ³atwego zadania. Zaprezentowano zró¿nico-
wany repertuar i co przede wszystkim cieszy³o, nurt kabaretowy Jeremiego
Przybory. W konkursie wziê³o udzia³ siedmiu mê¿czyzn. Dziêki tak¿e temu
koncerty by³y bardzo ciekawe. Du¿e by³o zainteresowanie, t¹ znan¹ ju¿
w kraju imprez¹, publiczno�ci. Odby³a siê ona ju¿ w nowoczesnym, zmo-
dernizowanym i funkcjonalnym nareszcie Kutnowskim Domu Kultury.
Przez cztery dni dla uczestników konkursu czynne by³y warsztaty wokal-
ne, które prowadzi³a znana niemal wszystkim telewidzom El¿bieta
Zapendowska. Otwarto tak¿e wystawê pokonkursow¹ I Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego na ilustracjê do tekstów Jeremiego Przybory.
W �Wieczorze z gwiazd¹� prezentowa³ sie Bohdan £azuka w programie
�Za kulisami kabaretu�. By³y te¿ warsztaty muzyczne dla akompaniato-
rów, które prowadzi³ Bogdan Ho³ownia. Ciekawe by³o spotkanie z Dariu-
szem Michalskim, dziennikarzem muzycznym Programu I Polskiego Ra-
dia i autorem ksi¹¿ek jak: �Kalina Jêdrusik� i �Starszy Pan A�. Dobrze
wypad³a akcja Fundacji �Mówimy obrazami� zatytu³owana �Nawet w
deszczu dzieci siê nie nudz¹�, akcja plastyczna dla dzieci i rodziców. By³o
wiêc twórcze rysowanie. VII Konkurs �Piosenki Mistrza Jeremiego� oce-
nia³o jury: Andrzej Strzelecki, Maria Czubaszek. Magdalena Ptaszyñska,
Bogdan Ho³ownia, Dariusz Sikorski. Zwyciêzc¹ konkursu zosta³a Matylda
Damiêcka (Warszawa), II miejsce: Daria Kostrzewska (Kutno) i Barbara
Dominiak (£ód�), III miejsce Tadeusz Seybert (Malbork). Nagrodê
publiczno�ci otrzyma³a Magdalena Komur (Kutno).

STACJA KUTNO

Ulica Sienkiewicza to jedna z najbardziej charakterystycznych kutnow-
skich arterii, ³¹czy ze sob¹ dwa zabytkowe obiekty, ale pomiêdzy nimi
nie brakuje te¿ budynków zwi¹zanych z histori¹ miasta. Pocz¹tkowo jeszcze
w XIX wieku by³a nazywana Pa³acow¹, b¹d� Zamkow¹, a do 1939 roku
Alejow¹. O Królewskim Zaje�dzie Pocztowym, wzniesionym pod koniec
XVIII wieku pisano ostatnio wiele. Jednak mamy nadziejê, i¿ wreszcie
rozpocznie siê remont generalny, a skoñczy gadanie i administracyjno-
spadkowe przepychanki. Ulica zaczyna siê od �Nowej Ober¿y� jednego
z najokazalszych gmachów wzniesionych w 1843 roku przez Feliksa
Mniewskiego, który pocz¹tkowo pe³ni³ rolê hotelu z klasycystyczn¹ sal¹
balow¹. W pó�niejszych czasach mia³a ju¿ ró¿ne role, od kina, poprzez
salê sportow¹ i �wietlicê na tzw. Górce. Obecnie jest siedzib¹ wielu firm
i sklepów. Szkoda, i¿ w³a�ciciele, jak wielu innych w Kutnie, nie zadbali
o wygl¹d kamienicy. Chyba ju¿ czas przywróciæ dawny blask. W drodze
mijamy ulicê Kiliñskiego, ³¹cz¹c¹ Sienkiewicza z rondem. Przy niej usy-
tuowana by³a do 1918 roku, we wci¹¿ istniej¹cym tam piêtrowym budynku,
cerkiew prawos³awna, zamieniona w pierwszym okresie niepodleg³o�ci
na halê sportow¹ �Soko³a�. Przy zbiegu tych ulic jest istniej¹ca od dzie-
si¹tków lat najstarsza obecnie w naszym mie�cie apteka. Po przeciwnej
stronie w latach PRL-u funkcjonowa³ tani bar piwny zwany przez sta³ych
klientów Akwarium. Dalej mamy kilka piêknych, choæ zaniedbanych
neoklasycystycznych kamienic. Jeszcze w latach 60 i 70-tych XX wieku,
w�ród nich sta³ drewniany zak³ad fotograficzny zas³u¿onego dokumenta-
listy regionu Józefa Szymañczyka. Po drugiej stronie kompleks spó³dzielczy,
z licznymi sklepami, za ¯elazn¹ Bram¹. Do niego przylega pochodz¹cy
z XIX wieku ko�ció³ protestancki wraz z budynkiem dawnej szko³y i filia³u.
Za mostem nad Ochni¹ wkraczamy w królestwo dawnej Polfy, chocia¿
pierwszy budynek tu¿ za rzek¹ przez wiele powojennych lat pe³ni³ funkcjê
S¹du Powiatowego, a przy nim niewielk¹ uliczk¹ i mostek przechodzi³o
siê pierwotnie na boisko �Soko³a�, �Kutnowianki�, obecnie MOSiR. Ale
prawie bym zapomnia³, jeszcze wcze�niej sta³ do lat 60-tych drewniany
bar. A po przeciwnej stronie te¿ drewniana zabudowa mieszcz¹ca punkt
Lotka, fryzjera i szewca. Nie zawsze �Polfa� by³a murowana, jeszcze pó³
wieku wcze�niej przed biurowcem sta³a drewniana �wietlica zak³adowa.
Pierwotnie, jak ju¿ pisa³em, bezpo�rednio ³¹czy³a dwa zabytki. Po wybu-
dowaniu w latach 60-tych XIX wieku linii kolejowej ³¹cz¹cej nasze miasto
ze �wiatem, arteria zosta³a przedzielona torami. Do lat 70-tych minionego
wieku wielu kutnian chc¹c dostaæ siê do parku sta³o wiêc wiele minut
przed zamkniêtymi rogatkami, by ujrzeæ po przej�ciu na drug¹ stronê sie-
dzibê w³a�cicieli Kutna. Pa³ac Giera³ty, o barokowo-klasycystycznych
za³o¿eniach, wzniós³ w latach 80-tych XVIII wieku Stanis³aw Kostka
Gadomski. Jest otoczony parkiem w stylu angielskim, w którym najcen-
niejszymi okazami s¹ liliodendrony oraz zabytkowy d¹b.   Piotr Pilch

(foto ze zbiorów Biblioteki)

SPACERKIEM PO KUTNIE
W minion¹ sobotê, w sali konferencyjnej Urzêdu Miasta, kutnowscy
diabetycy �wiêtowali �wiatowy Dzieñ Walki z Cukrzyc¹. Spotka³y siê na
uroczysto�ci cz³onkinie i cz³onkowie kutnowskiego ko³a diabetyków.
W�ród go�ci by³ prezydent miasta Zbigniew Burzyñski, kutnowscy lekarze
i pielêgniarki. Byli prezesi innych stowarzyszeñ i kó³. Ponad sze�ædzie-
siêciu zebranych wys³ucha³o krótkiego wyst¹pienia prowadz¹cej spotkanie
prezes Ireny £ukawczyk. By³a ciekawa prelekcja dietetyka specjalisty Ewy
Maciejuk, a na koniec poczêstunek.

DZIEŃ WALKI Z CUKRZYCĄ

Spotkanie u�wietni³ swym wystêpem Zespó³ �piewaczy �Klonowianki�.
/B.G./

Podsumowaniem by³ koncert galowy �Stacji Kutno� pod has³em �Wszyst-
ko co powinni�cie wiedzieæ o piosence�. W pierwszej czê�ci, prowadzo-
nej przez Mariê Czubaszek i Krzysztofa Ryzlaka, zatytu³owanej �Czu-
baszki� wyst¹pili: Maria Sadowska, Anna Gadt, Magdalena Ptaszyñska,
Janusz Szrom. Akompaniowa³ Bogdan Ho³ownia. W drugiej czê�ci boha-
terami byli laureaci konkursu 2011. Go�ciem stacji by³a Ewa Bem z ze-
spo³em. Podczas �Stacji Kutno� czynne by³o stoisko z ksi¹¿kami o Kaba-
recie Starszych Panów autorów: Marii Czubaszek, Andrzeja Strzeleckie-
go, Dariusza Michalskiego, a w kawiarni �Zak¹tek� (ul. Królewska 11)
mo¿na by³o wzi¹æ udzia³ w zabawie literackiej i wylosowaæ festiwalowe
gad¿ety. /J.P./
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MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

�wiêto Niepodleg³o�ci w Kutnie. Plac Pi³sudskiego. Powitanie. Prowa-
dz¹cy imprezê wita najpierw przewodnicz¹cego Rady Miasta Kutna,
a nastêpnie starostê kutnowskiego. Prawid³owo - czy kolejny ju¿ niefart?
Jestem m¹drzejszy od zawiaduj¹cego listopadow¹ uroczysto�ci¹, gdy¿
mam w rêku �Procedencjê stanowisk umocowanych konstytucyjne
i kierowniczych pañstwowych�. Co to jest? Ano, wykaz stanowisk: �Kto
komu podlega?�, �Kogo wymieniæ najpierw, a kogo pó�niej?�. Nawet
imienny, a rozpoczyna go prezydent Rzeczpospolitej Polskiej - Bronis³aw
Komorowski. Po nim marsza³ek Sejmu (jeszcze Grzegorz Schetyna). Pó�niej
marsza³ek Senatu (ponownie Bogdan Borysewicz). Dopiero czwarty na
li�cie jest prezes Rady Ministrów (Donald Tusk). Nastêpnie wicemarsza³-
kowie Sejmu i Senatu; dalej wiceprezesi Rady Ministrów, a potem - mini-
strowie. Ten kolejno�ciowy spis otrzyma³ ka¿dy samorz¹d, wiêc nie
powinno byæ podobnych gaf, jakie nie tylko w Kutnie, pope³niaj¹ witaj¹cy
go�ci - uroczysto�ci. Precedencja (przyznajê siê, ¿e po raz pierwszy dowie-
dzia³em siê o istnieniu takiej nazwy) stanowisk administracji rz¹dowej
i samorz¹dowej w województwie zaczyna siê od wojewody, marsza³ka
Sejmiku Województwa, wicewojewody. I co dalej? Ano kolejnymi nota-
blami s¹: prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej i przewodnicz¹cy
Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego. Po nim wiceprzewodnicz¹cy:
Zarz¹du Województwa i Sejmiku Województwa. Pó�niej witamy cz³onków
Zarz¹du Województwa, radnych województwa, dyrektora generalnego
Urzêdu Wojewódzkiego i skarbnika województwa. Na szczeblu powiatowym
najpierw starosta z przewodnicz¹cym Rady Powiatu, a po nich wicestarosta
i wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu. Dalej - cz³onkowie Zarz¹du, radni
powiatu, sekretarz i skarbnik powiatu zamykaj¹ precedencjê stanowisk
samorz¹dowych w powiecie. Natomiast w gminie - mie�cie listê otwieraj¹
wójtowie (burmistrz) prezydent miasta. Za nim przewodnicz¹cy Rady
gminy/miasta. Równie¿ zastêpcy wójta (burmistrza) prezydenta miasta
wyprzedzaj¹ radnych gminy/miasta. Z kolei id¹ sekretarz i skarbnik - wy-
przedzaj¹c so³tysów. Uff! D³uga to wyliczanka, ale i ona jest przecie¿
niewyczerpuj¹ca. Podajê j¹ gwoli informacji. ¯eby jedni jej przestrzegali,
a drudzy siê �miali z ewentualnych gaf. Jeszcze dodatkowo poza tym urzê-
dowym spisem (wypisem). Otó¿ �staro�cina� ... to ¿ona starosty. Tak samo
�wojewodzina� - to ¿ona wojewody. Poza tym �Precedencja stanowisk�
itp.itd. nie przewiduje - co traktujê jako objaw najwiêkszego ostracyzmu,
w którym miejscu trzeba powitaæ uczestnicz¹cych w uroczysto�ciach ...
ksiê¿y. Widaæ, ¿e sami autorzy tego dokumentu maj¹ z tym k³opot. Wiêc
najlepiej bêdzie: NA POCZ¥TKU.            Andrzej Stelmaszewski

Masz babo placek! W roku 2010 sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne od
ubezpieczonych rolników w KRUS pokry³y 57 procent kwoty ich �wiadczeñ
zdrowotnych. Osoby ubezpieczone w KRUS to oko³o 3,9 mln osób, czyli
ponad 10,5 procent wszystkich korzystaj¹cych z ubezpieczeñ zdrowotnych.
Roczny przychód ze sk³adek ubezpieczonego w KRUS w 2010 roku wyniós³
802,08 z³, podczas gdy �redni roczny koszt �wiadczeñ to 1409,38 z³. Do
tej pory sk³adkê za rolników p³aci bud¿et centralny i przekazuje j¹ do
NFZ. Jednak ten sposób ubezpieczenia zakwestionowa³ Trybuna³ Kon-
stytucyjny i da³ rz¹dowi 15 miesiêcy na poprawienie przepisów. Termin
ten mija na pocz¹tku lutego. Masz babo placek! Susza w Rosji da³a siê
tak �we znaki� Rosjanom, ¿e nie wprowadzili, a nawet zrezygnowali
z nowych certyfikatów eksportowych, szczególnie dla warzyw i owoców.
Wiêc teraz nawet afera E-Cola nie zachwia³a handlem z Rosj¹. Do�æ stwier-
dziæ, ¿e warto�æ polskiego eksportu ¿ywno�ci do Rosji wzros³a o 16 procent,
w relacji do roku poprzedniego, czyli - 439 milionów euro. Mo¿e byæ
w tym roku rekord obrotów, bo i ceny wy¿sze, w szczególno�ci jab³ek. Dla
przyk³adu �rednia ich cena w roku ubieg³ym wynosi³a 0,27 euro, gdy teraz
- 0,42 euro. Masz babo placek! Ruszy³a - chocia¿ niespiesznie - sprzeda¿
akcji Polskiego Cukru. O dziwo, zainteresowanie - g³ównie plantatorów -
nie jest entuzjastyczne. Mimo naprawdê dobrych warunków kredytowania
tych walorów. Natomiast nie dziwi szalone wrêcz zainteresowanie tak¹
prywatyzacj¹ ze strony zewnêtrznych kupców. Kupiliby wszystkie wolne
akcje - chyba w ci¹gu tygodnia! Tak przy okazji, to wyja�niamy to co ju¿
dawno wyja�nione. Pracownik - plantator mo¿e skorzystaæ z limitu akcji
przys³uguj¹cej z jednego tytu³u. Masz babo placek! To by³ hit emerytalny
o ile mo¿na mówiæ w takich kategoriach o funduszach zabezpieczaj¹cych
ludzk¹ staro�æ. Renty strukturalne! Skorzysta³o z nich 70 tysiêcy rolników.
Pierwsi z nich otrzymali nawet po 2 (dwa) tysi¹ce z³otych przez 10 lat,
po ukoñczeniu 55 (!) roku ¿ycia,. To by³ fuks albo polski luksus. Dopiero
na lata 2007-2013 zaostrzono wymogi i obni¿ono j¹ do poziomu 1,2 tys. z³
na osobê. W tym okresie - od wej�cia Polski do Unii Europejskiej wydano
na nie 7,13 miliardów z³otych (pozostaje jeszcze 6,6 mld z³) Tylko 20
procent pochodzi³o z polskiego bud¿etu; p³aci³a g³ównie ... Unia. Ale teraz
dla wielu koniec tego Eldorado. Trzeba ¿yæ z polskiej emerytury (tak oko³o
900 z³!). Masz babo placek! Zaciskamy pasa! Rosn¹ce ceny miêsa wywo-
³uj¹ reakcjê Polaków. Po prostu - nie kupuj¹ i mniej jedz¹ tych - onegdaj
- najpopularniejszych dañ. Schabowy staje siê rarytasem!? Tak mo¿na
s¹dziæ, gdy czyta siê, ¿e w I pó³roczu 2011 roku, w Polsce spo¿ycie �na
³ebka� spad³o. Wo³owiny, a¿ o 9,1 procent, wieprzowiny 1,5%, drobiu - 3%,
(a drogich wêdlin - w tym szynek 3%). W sierpniu 2011 roku wo³owina
by³a o ponad 8% dro¿sza ni¿ w grudniu 2010 r.,  wieprzowina - 6,3%.
Masz babo placek! Pyrrusowe zwyciêstwo! Unia Europejska o 7 (siedem)
miesiêcy przed³u¿y³a termin wdro¿enia przez polskich hodowców nowych
klatek dla drobiu. Ale¿ pociecha!? Masz babo placek!

Polski patriotyzm zosta³ ostatnimi czasy wystawiony na ciê¿k¹ próbê. Otó¿,
najpierw w stolicy obejrzeli�my regularn¹ bitwê z u¿yciem kamieni,
butelek z jednej oraz gazów ³zawi¹cych i pa³ek z drugiej strony. ¯eby na
tym siê nie skoñczy³o, o nastêpne w¹tpliwej jako�ci atrakcje postarali siê
dzia³acze Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej przeganiaj¹c or³a z reprezen-
tacyjnych koszulek, na których go�ci³ 90 lat. Ale od pocz¹tku,  �wiêto
odzyskania niepodleg³o�ci od lat  budzi mieszane odczucia, bo staje siê
pretekstem do chuligañskich bójek, rozrób i dewastacji centrum Warszawy.
¯eby to jeszcze z roku na rok by³o bezpiecznej, ale gdzie tam. Ostatnie
wydarzenia przypomina³y ju¿ najazd Hunów. Nawet Niemcy postanowili
w rocznicê niepodleg³o�ci byæ ponownie rozbrojonymi i mo¿e dlatego
tak licznie �ci¹gnêli do grodu Warsa i Sawy. Prawdê powiedziawszy ma³o
mnie obchodzi jakie warto�ci i jak¹ ideologiê wyznaj¹ bandyci, poniewa¿
stanowi tylko pretekst do pospolitych zadym. Ale mimo wszystko niepo-
kojem napawaj¹ ogolone g³owy, napchane karki, którym patriotyzm
kojarzy siê obra¿aniem wszelakich mniejszo�ci i �zamawianiem piwa�
pod pomnikiem ideologa polskiego nacjonalizmu. Razi mnie równie¿ to,
¿e polskie w³adze zaczynaj¹ podejmowaæ decyzje dopiero, gdy dochodzi
do dramatycznych zdarzeñ, jakby nie mia³y wyobra�ni. Brakiem wyobra�ni
popisali siê tak¿e dzia³acze PZPN. Pamiêtam fotografiê z pierwszego
pojedynku bia³o - czerwonych sprzed 90 lat, gdy orze³ zajmowa³ niemal¿e
pó³ koszulki. I tak by³o a¿ do 2011 roku, gdy Grzegorz Lato et co. posta-
nowili zarobiæ nawet na narodowych barwach. Owszem, pobory maj¹ godne,
co� oko³o 50 tysiêcy z³otych polskich, ale ¿eby od razu handlowaæ orze³-
kiem to ju¿ przesada. Tym bardziej, ¿e w rolê rzecznika decyzji wcieli³
siê niejaki Krêcina, strasz¹cy wcze�niej chrapaniem pasa¿erów jednego
z krajowych lotów. W efekcie stadiony zaczê³y �wieciæ pustkami, a kibice
do rytualnych ju¿ zawo³añ pod adresem PZPN (idzie mi o czynno�ci sek-
sualne w stosunku do tego stowarzyszenia sportowego) zaczêli g³o�no
pytaæ o god³o. Miejmy wiêc nadziejê, i¿ do lata (nie myliæ z prezesem)
orze³ wyl¹duje na trykotach.      Pawe³ Piotrowski

� Nieprawd¹ jest jakoby minister finansów Jan Vincent - Rostowski przepro-
wadzi³ nas such¹ stop¹ przez pierwsz¹ falê kryzysu - rzuci³ w rozmowie z por-
talem Money.pl prof. Witold Modzelewski, wspó³twórca polskiego systemu
podatkowego. Kiedy obejmowa³ urz¹d nasz d³ug siêga³ 500 mld z³, a teraz
przekracza 800 mld. Zad³u¿yli�my siê tak potwornie, a efektów tego nie widaæ.
Rostowski nie zrobi³ praktycznie nic, by zmieniæ tê sytuacjê. Samo ma siê zrobiæ!
� ZUS tonie - alarmuj¹ analitycy pañstwowego ubezpieczyciela. Tylko w tym
roku na emerytury zabrak³o 40 miliardów z³otych. W 2013 r. bêdzie trzeba
po¿yczyæ ju¿ 57 miliardów z³, a potem co najmniej 65 mld rocznie.

(z: Angory nr 47/ 20 XI 2011)

Wieści z „Angory”

O Święcie Niepodległości!?

BRUK I KOSZULKI

Kutnowskie obserwacje

SZAJBA

Do publicznej wiadomo�ci �poczt¹ pantoflow¹� pierwsza informacja
o zbrodni dotar³a o godzinie 17 z minutami do kibiców meczu koszy-
kówki AZS Polfarmex Kutno z Poloni¹ Przemy�l. Poniewa¿ z tego
spotkania wywo³ano wielkiego kibica koszykówki, jakim niew¹tpliwie
jest prokurator rejonowy S³awomir Erewiñski. Ju¿ wtedy wiadomo
by³o o mordzie, którego dokonano kwadrans przed 17.00. Brakowa³o
szczegó³owych informacji: �Kto zgin¹³?�, �Kto go zabi³?� i jakie by³y
szczegó³y zbrodni. Dzi� ju¿ wiadomo ¿e, morderc¹ jest ... 30-letni syn,
a ofiar¹ 65-letni ojciec. Do zdarzenia dosz³o w mieszkaniu przy ulicy
Wybickiego oko³o godziny 16.45 po rodzinnej awanturze, w której
m³ody, g³uchoniemy ojcobójca pchn¹³ swego tatê no¿em w klatkê
piersiow¹. Z wstêpnych wyników sekcji zw³ok wiadomo, ¿e ofiara
ponios³a �mieræ wskutek wykrwawienia. Jak to siê okre�la podejrzany
syn - mia³ - w chwili zatrzymania 1,4 promila alkoholu we krwi. S¹d
Rejonowy w Kutnie przychyli³ siê do wniosku Prokuratury Rejonowej
(w Kutnie) o trzymiesiêczny areszt tymczasowy dla podejrzanego.
W s¹dzie grozi mu nawet wyrok do¿ywocia.     Jan Widz

MORD NA WYBICKIEGO

Ju¿ nie woskiem, a stearyn¹
pop³yn¹ wró¿by andrzejkowe.
Jakie to dobre przyp³yn¹,
co te¿ przynios¹ dni nowe?

Jak to siê dziwnie dzieje,
¿e w tym zracjonalizowanym �wiecie,
w niektóre noce, nim dnieje,
jaka� magiczna nitka siê plecie.

Wierz¹, nie wierz¹, ale wró¿¹
i to nie tylko dzieciaki.
Czy przed najbli¿sz¹ podró¿¹
walizki spakowaæ, czy plecaki?
Szczê�cie, czy pech za progiem,

z kim najbli¿sze spotkanie,
z przyjacielem, czy z wrogiem?
Ot takie andrzejkowe bajanie.

Mówi¹ niektórzy, ¿e to bzdury,
¿e to wrêcz g³upie,
¿e wró¿by, to brak kultury.
A ja �wieczkê jednak kupiê.

Kazimierz Ci¹¿ela

Premier Donald Tusk na konferencji prasowej, w czwartek, 17 listopada,
zaprezentowa³ sk³ad nowego rz¹du. Kilka decyzji personalnych by³o
niespodziankami du¿ego kalibru. Mimo zapowiedzi premiera krótko po
wyborach, ¿e by³y marsza³ek Grzegorz Schetyna wejdzie do rz¹du, sta³o
siê inaczej. Schetyna nie otrzyma³ ¿adnej propozycji rz¹dowej i znalaz³
miejsce w poczekalni. W nowej uk³adance £ódzkie straci³o dwóch mini-
strów i o ile odej�cie Cezarego Grabarczyka by³o zapowiadane i nikogo
nie zaskoczy³o, to wyautowanie jednego z lepszych ministrów ustêpuj¹cego
rz¹du Krzysztofa Kwiatkowskiego, by³o ju¿ dla wielu szokiem. Jak zapo-
wiedzia³ premier powsta³ rz¹d zderzaków, czyli krótko mówi¹c premier
spodziewa siê wielu ró¿nych kolizji. Nowym ministrem sprawiedliwo�ci
zosta³ filozof Jaros³aw Gowin, który wed³ug premiera dysponuje pozy-
tywn¹ szajb¹. Nie bardzo wiadomo co tak naprawdê premier mia³ na my�li,
w zwi¹zku z tym ochoczo ruszy³em do s³owników. W s³owniku jêzyka pol-
skiego znalaz³em dwa znaczenia tego s³owa. Pierwsze stanowi, ¿e szajba
to podk³adka lub okr¹g³a p³ytka z dziurk¹, a drugie znaczenie okre�la
wariactwo lub maniê na jakim� punkcie. W zwi¹zku z tym, ¿e nijak nie
mog³em tych znaczeñ dopasowaæ do Jaros³awa Gowina i dalej nie wie-
dzia³em co premier mia³ na my�li mówi¹c o pozytywnej szajbie, siêgn¹³em
do s³ownika slangu i miejskiej mowy potocznej. Wyczyta³em tam, ¿e szajba
to ob³êd, sza³, stan nierównowagi umys³owej lub psychicznej, to równie¿
co� szalonego i niebezpiecznego, tak¿e du¿a nadpobudliwo�æ. Po odbytej
s³ownikowej lekturze dalej nie wiem co premier naprawdê chcia³ powie-
dzieæ, bo ¿adna przywo³ana definicja zupe³nie nie pasuje do naszego
filozofa - ministra. My�lê, ¿e dopiero ¿ycie zweryfikuje dzia³alno�æ i osi¹-
gniêcia lub wpadki nowego ministra i wtedy byæ mo¿e dowiemy siê o co
chodzi³o premierowi. W¹tek szajby, czy te¿ ró¿nych g³upot pope³nianych
przez klasê polityczn¹ jest widoczny nie tylko w Polsce. Pamiêtamy jak¹
szajbê na punkcie m³odych dziewczyn mia³ Silvio Berlusconi, by³y ju¿
premier W³och. Wielu naszym politykom g³oszenie g³upstw nie sprawia
najmniejszych trudno�ci. Odpowiedzialno�æ za sk³adane ró¿ne zapowiedzi
i deklaracje koñczy siê z chwil¹ ich wyg³oszenia. Ta choroba dotyka równie¿
niektórych samorz¹dowców i nie jest obca w Kutnie. Klasycznym przy-
k³adem jest ju¿ przywo³ywane wcze�niej stanowisko Rady Miasta Kutna
o udzieleniu pomocy Powiatowi Kutnowskiemu. Radni Porozumienia dla
Kutna (d. Komitet Wyborczy Z. Burzyñskiego) wypiêli siê na podjêt¹
wcze�niej deklaracjê pomocy i oczywi�cie nie by³a to szajba pozytywna.
Kolejny przyk³ad wcze�niejszego braku odpowiedzialno�ci i pope³nie-
nia �ma³ego k³amstewka�, to zapowiadana przez prezydenta Zbigniewa
Burzyñskiego budowa zbiornika retencyjnego na Dybowie. Warto przy-
pomnieæ, ¿e w latach 2001-2002 ówczesny Zarz¹d Miasta zajmowa³ siê
tym tematem i po wykonaniu stosownych analiz i opracowañ inwestycja
ta zosta³a wprowadzona do Strategii Rozwoju Miasta. Mo¿na by³o
uzyskaæ znaczne bezzwrotne �rodki zewnêtrzne na sfinansowanie tej
inwestycji, bowiem znalaz³a siê ona w priorytetach inwestycyjnych
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska, ponadto zosta³o pod-
pisane porozumienie z Marsza³kiem Województwa £ódzkiego i równie¿
z tego ¿ród³a spodziewany by³ du¿y zastrzyk finansowy. W 2002 roku
zmieni³a siê w³adza w Kutnie i prezydent Z. Burzyñski wraz ze swoj¹
koalicj¹ wykre�li³ to zadanie ze Strategii Rozwoju Kutna. Pad³y wtedy
s³owa, których autorzy zapewne dzisiaj siê wstydz¹. Jeden z wp³ywo-
wych wówczas decydentów, maj¹cy du¿y wp³yw na prezydenta, stwierdzi³
bowiem, ¿e nie ma ¿adnego uzasadnienia dla budowy zbiornika na Dy-
bowie, podpieraj¹c siê dodatkowo mega g³upstwem, ¿e wybudowany
zbiornik naruszy stosunki wodne i mieszkañcy Dybowa bêd¹ mieli wodê
w piwnicach. Tym banialukom uleg³ prezydent, który dzisiaj, po dziesiêciu
w sumie straconych dla tego tematu latach, proponuje w projekcie
bud¿etu na 2012 rok budowê od dawna potrzebnego zbiornika retencyj-
nego na Dybowie. Wnikliwi badacze s³owa szajba i innych kuriozalnych
zachowañ bêd¹ dalej siê zastanawiaæ jak zdefiniowaæ takie zdarzenia.
Tak czy inaczej warto równie¿ og³osiæ konkurs na definicjê szajby pozy-
tywnej.      Krzysztof Wac³aw Dêbski

Na czczenie �wi¹t s¹ ró¿ne sposoby.
Wiece, pochody, uliczne demonstracje.
Ró¿ne nacje maj¹ têgie g³owy,
które wymy�laj¹, jak wykrzyczeæ swoje racje.

Prawo polskie nie zezwala ponoæ
zabraniaæ organizowania uroczysto�ci.
Ale za czyj¹¿ to wol¹
dopuszcza siê do bezmy�lno�ci.

Skoro wiadomo, ¿e siê nie lubi¹
organizacje chc¹ce podobnie �wiêto uczciæ,
bo jak siê spotkaj¹, to siê poczubi¹,
wiêc jak mo¿na w jedno miejsce ich wpu�ciæ.

Do obchodów narodowych �wi¹t,
ju¿ Polacy nie wystarczaj¹ sami sobie.
Wiêc zapraszaj¹ go�ci, zgadnijcie sk¹d,
by pa³ami dostaæ po g³owie.

Je�li w polityce brutalna walka siê toczy,
czego siê mo¿na spodziewaæ na ulicy.
Tego, co siê sta³o, rozrabiania i przemocy!
Na jaki patriotyzm teraz mo¿na liczyæ?
P.S.
Nie ma zakazu, wiêc niech wali ceg³¹ w policjê kto mo¿e.
W obronie krzy¿a naparzajmy siê w imiê bo¿e.
Jak nas za ma³o, to Niemiec nam pomo¿e.
Ja siê takim pojmowaniem patriotyzmu bardzo trwo¿ê.

Kazimierz Ci¹¿ela

W czasie - to daleka odleg³o�æ,
kiedy nasz kraj zyska³ niepodleg³o�æ.
O wolno�æ - nasza dziatwa walczy³a,
¿eby Polska - dzisiaj wolna by³a.

11 listopada - w obchodzone �wiêto
takie wydarzenie zostawmy niepamiêci¹.
Te zamieszki, burdy, obce stroje
widzia³a Polska, tak¿e inne kraje.

Chwilo grozy - straszna chwilo,
w �wiêto - to w Warszawie siê zdarzy³o,
gdzie patriotyzm i godno�æ,
¿eby w Polsce by³a jedno�æ.

Brak korzy�ci dla Ojczyzny,
by³y straty, nawet blizny.
Ka¿dy w swoj¹ stronê ciagnie,
st¹d te niepokoje ci¹gle.

Oby w Polsce by³a jedno�æ, zgoda
brat bratu niechaj rêkê poda.
Mo¿e komu� jest na rêkê,
by Polacy prze¿ywali mêkê.

Kazimierz Che³miniak

Patriotyczne świętowanie 11 listopada

Andrzejkowe bajanie
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W trosce o to, co jest ...

GOSPODARSKIE STARANIA

Ale nie tylko ten remont toczy siê na uboczu ekspresowo-autostradowych
prac w powiecie kutnowskim. Wreszcie - na powa¿nie - zabrano siê za zespó³
dworsko-parkowy w Leszczynku, powsta³ego w I po³owie XIX wieku, z bliskim
ruiny dworkiem (o powierzchni 550 m2). I w trochê lepszym stanie oficyn¹
mieszkaln¹, w której aktualnie zlokalizowano O�rodek Kultury Gminy Kutno. Póki
co podjêto powa¿ne prace przy faktycznej odbudowie ekosystemu wodnego
i drzewostanu na terenie o powierzchni 4,27 hektara. Odbudowano i oczysz-
czono ju¿ trzy stawy. Pierwszy ma³y tu¿ przy kamiennym ogrodzeniu) o po-
wierzchni oko³o 175 metrów kwadratowych. Drugi w �rodkowej czê�ci parku
o powierzchni 3325 m2  (z zaro�niêt¹ wysepk¹). I wreszcie trzeci, o kszta³cie
zbli¿onym do prostok¹ta, o powierzchni 562 m2. Wydobyto ³¹cznie ponad 3000
metrów sze�ciennych ziemi, któr¹ rozplantowano na terenie parku. U¿y�ni to
glebê przed planowanymi nasadzeniami. Zreszt¹ zrealizowano nie tylko stawy,

Prezes Zarz¹du Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Komadzynie Marian Serek
i wójt gminy Kutno Jerzy Bry³a nie kryj¹ zadowolenia. �Ju¿ zakoñczyli�my
pracoch³onny remont remizy stra¿ackiej, za ogrodzeniem ogródków dzia³ko-
wych �Metalurg� w miejscu zrujnowanego dworku�. I to jak. �na kolorowo,
w ¿ó³to - br¹zowej tonacji odmalowano �ciany zewnêtrzne. Wnêtrze schludne,
a kuchnia jak w ... amerykañskich filmach.

ale równie¿ wykonano ponownie próg i przepusto-zastawkê, ponad 80 metrów
rowów (czê�ciowo przykryte) oraz dwa mostki drewniane zapewniaj¹ce
dostêp do obiektów tego wodnego ekosystemu.

W parku wykonano te¿ szereg prac pielêgnacyjnych na 183 drzewach. Usuniêto
91 drzew martwych i 151 �samosiejek�. Wykarczowano samosiewy krzewów
i chwasty bylinowe. Kolejny etap prac rozpocznie siê w 2012 roku. Wójt gminy
Jerzy Bry³a: �...wykonamy nasadzenia 100 drzew z upraw kontenerowych, 26
z form naturalnych, 2513 krzewów li�ciastych i 374 ¿ywop³otowych. Ju¿ dzi�
park �przejrza³�. Prace id¹ powoli, ale systematycznie. Dotychczas wydatko-
wano na konserwacjê urz¹dzeñ wodnych oko³o 124 tysi¹ce z³otych (w tym a¿
109 ze �rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki
Wodnej w £odzi). Podobnie jest z drzewostanem, przy którym poniesiono koszty
w wysoko�ci 144 tysiêcy z³otych.

Wykonawc¹ tych prac jest firma dzia³aj¹ca �za p³otem� parkowo dworskiego
zabytku, czyli �Budmel� - Wojciech ¯uk z siedzib¹ w Leszczynku.  Nastêpnie
we�miemy siê za oba budynki. Ju¿ szukamy sponsorów. No i jeszcze ogrodzenie.
stwierdza Jerzy Bry³a. S³uchaj¹c tych s³ów, a¿ siê wierzyæ nie chce ... Ale gdy
porównamy jak planowo i systematycznie id¹ prace w gminie, wzmacniane
�rodkami (sk¹d tylko mo¿na!), nie sposób nie zaprzeczyæ takim odczuciom.
W tej gminie wszystko - co pozytywne - jest mo¿liwe.

Andrzej Stelmaszewski, Bogdan Gajewski
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Gimnazjali�ci klas trzecich Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza
przy ul. £êczyckiej w Kutnie zorganizowali w czwartek 10 listopada Dzieñ
Projektu, na którym dokonali podsumowania 12 projektów, które realizowali
od ubieg³ego roku szkolnego. By³y to prelekcje multimedialne i wystêpy
uczniów dotycz¹ce: Planowania swojej przysz³o�ci i �rodowiska, w którym
¿yjemy, Flora i fauna Kutna i okolic (opiekun Wioletta Emanowicz);
Organizacja turnieju pi³ki no¿nej (Tomasz Kaba); Muzyka naszego regionu
(Anna Miszewska), �ród³a energii XXI wieku wykorzystywane w naszym
regionie (Hanna Chmielecka); Szko³y w moim mie�cie i Obcokrajowiec
w Kutnie - gdzie i co mo¿na smacznie zje�æ (Iwona Jancerowicz); Nasz
szko³a w liczbach cz. I i II (Teresa Piechocka); Ocaliæ od zapomnienia -
przydro¿ne kapliczki (ks. Jacek Szewczyk); Organizacja rozgrywek
szkolnych w siatkówkê (Ma³gorzata Gliczyñska i Pawe³ Flisiuk); Profi-
laktyka w Kutnie (El¿bieta Rzetelska i Dorota Czapiewska). Podsumo-
wanie poprowadzi³a Wioletta Emanowicz, która by³a jednocze�nie
koordynatorem projektu edukacyjnego. W podsumowaniu uczestniczyli:
przewodnicz¹cy Rady Miasta Kutna Jacek Sikora i wiceprezydent Zbigniew
Wdowiak. Gospodarzami by³y: Lidia Nowocin - dyrektor Gimnazjum nr 3
i wicedyrektor Hanna Chmielecka. Z projekcj¹ �Planujemy swoj¹ przy-
sz³o�æ� wyst¹pili uczniowie klas trzecich Gimnazjum (pod kierunkiem
Anny Marciniak): Agacka Angelika, Banel Cyryl, Kaczmarek Natalia,
Michalak Karolina, Micha³owska Monika, Pietrusiak Daria, Siciñska Paulina,
Stanis³awska Anna, Wojciechowski Jakub i Zwierzchowska Anna. Przed-
stawili wyniki przeprowadzonej ankiety dotycz¹cej wyboru szko³y ponad-
gimnazjalnej i ranking kutnowskich szkó³, sposoby poszukiwania pracy
i wywiady z kierownikami firm (Admag - Adam �wieca; �ProVit� - Pawe³
Krenke). By³y zdjêcia i filmy video. W kolejnej ciekawej projekcji ��ro-

PROJEKTY EDUKACYJNE
dowisko, w którym ¿yjemy� zobaczyli�my gimnazjalistów: Kingê Kaczor,
Nataliê Paczkowsk¹, Paulinê Emanowicz, Piotra Sobczyka, Wojciecha
W³odarczyka i Bartosza Topora pod kierunkiem Wiolletty Emanowicz.
Uczniowie przedstawili m.in.: ocenê czysto�ci wody deszczowej, gospodarkê
�ciekami i odpadami, a tak¿e ocenê czysto�ci powietrza. Podsumowanie
trwa³o oko³o sze�ciu godzin, bo projektów by³o dwana�cie.          /G.B./

Gimnazjali�ci prezentuj¹cy �Muzykê naszego regionu�.

Grupa gimnazjalistów realizuj¹ca projekt: Planujemy swoj¹ przysz³o�æ.

Na obiekcie sportowym Ma³ej Ligi Baseballu dzia³acze Ligi Obrony Kraju zorgani-
zowali zawody balonów. Odby³y siê one w ramach �wiêta Niepodleg³o�ci. Pogoda
sprzyja³a do wykonania dwóch lotów. Do wspó³zawodnictwa stanêli cz³onkowie
sekcji modelarskiej LOK przy M³odzie¿owym Domu Kultury i Szkole Podstawowej
nr 9. Regulamin zawodów by³ bardzo prosty. Zwyciê¿a³ ten z zawodników, którego
balon odlecia³ jak najdalej i by³ w zasiêgu wzrokowym sêdziów chronometra¿ystów.
Z wygranej cieszy³ siê Kacper Janusz, a dalsze miejsca zajêli: Iwona Olejnik, Patryk
Rojewski, Mateusz Florkowski, Kamil Kie³czowski, Adam Skonieczny, Paulina
Puchalska. Puchary i nagrody rzeczowe wrêcza³ prezes Zarz¹du Powiatowego LOK
w Kutnie Janusz  Kaczmarek oraz instruktor modelarstwa Henryk Szel¹g.     /A.B./

WYSOKIE LOTY
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To ju¿ 80 lat

JUBILEUSZ BIBLIOTEKI
(ci¹g dalszy z nr 21/321)
Wydatki za okres analogiczny wynios³y:
- zakup ksi¹¿ek - 2.742,21 z³
- oprawa i naprawa -    450,50 z³
- prenumerata czasopism i materia³y pi�mienne -    449,30 z³
- personel i �wiadczenia spo³eczne - 2.370,94 z³
- lokal, �wiat³o, opa³ - 1.257,75 z³
- zakup sprzêtu -    230,70 z³
- subsydium dla biblioteki miejskiej
w Kro�niewicach -    271,43 z³
Razem - 7.827,73 z³
W latach nastêpnych dochody i wydatki utrzymywa³y siê � mniej wiêcej
� na tym samym poziomie, co zreszt¹ widaæ w preliminarzu bud¿etowym
Sejmikowej Biblioteki na rok 1939/1940. Na pensje pracowników plano-
wano 1.800z³ i na zakup ksi¹¿ek 1.600 z³. Dochody mia³y wynie�æ:
z abonamentów 2.160 z³ i z dotacji Wydzia³u Powiatowego 4.000 z³.  Sumy
przeznaczone na Bibliotekê Sejmikow¹ dalekie by³y od potrzeb. Powia-
towy Zwi¹zek Samorz¹dowy oraz dzia³acze frontu o�wiatowego podzie-
lali tê opiniê, ale mieli te¿ �wiadomo�æ szczególnie du¿ych niedostatków
i potrzeb w dziedzinie szkolnictwa, o�wiaty pozaszkolnej i kultury.
W prasie kutnowskiej pisano, ¿e opinia publiczna zaalarmowana jest
s³abym tempem �rozbudowy kultury i o�wiaty�. Szczególny niepokój
budzi³ nasilaj¹cy siê wtórny analfabetyzm, stwierdzony w�ród m³odych
ludzi, którzy w Polsce �rodkowej stanêli do poboru wojskowego. Ponad
27% tych, którzy przeszli przez szko³ê powszechn¹, zapomnia³o czytaæ
i pisaæ. Wielu dzia³aczy du¿ych szans na poprawê sytuacji nie widzia³o,
bo jak napisano w �Echu Kutna�: �Kultury i sztuki w Kutnie nie ma, tak
stwierdzi³ Zarz¹d Miejski, poniewa¿ na te dwa zagadnienia nie prelimi-
nowano ani grosza (...) Jest to chyba jedyne miasto w Polsce, które nie
uznaje kultury�. W tej trudnej sytuacji Biblioteka Sejmikowa czyni³a wiele,
aby utrzymaæ wysok¹ jako�æ ksiêgozbioru i wysoki poziom czytelnictwa.
Aby przybli¿yæ ksi¹¿kê do szerokich rzesz ludzi w mie�cie i na wsi, aby
pozyskaæ sta³ych czytelników, zw³aszcza w�ród m³odzie¿y Biblioteka
Sejmikowa by³a organizatorem wielu imprez o�wiatowo-kulturalnych,
propaguj¹cych ksi¹¿kê i prasê w �rodowisku miejskim i wiejskim. W 1933 r.
w okresie obchodów �Tygodnia Ksi¹¿ki Polskiej� (od 3 do 10.XII),
zorganizowano wystawê najstarszych i ciekawych dzie³ w³asnego ksiê-
gozbioru. Wystawê zwiedzi³o 1.209 osób, w tym m³odzie¿y szkolnej 1.100.
M³odzie¿ pozaszkolna, na której dzia³aczom o�wiatowym zale¿a³o szcze-
gólnie, nie wykaza³a niemal ¿adnego zainteresowania. Biblioteka, dla
realizacji swych celów, pozyska³a radnych, dzia³aczy PRS, PKOP i tylko
niektóre samorz¹dy gminne. Urz¹dzanie bibliotek i czytelni wspierali
finansowo i moralnie starostowie: Witold ¯bikowski, a od 1932 r. Witold
Pe³czyñski. Kierowniczka Biblioteki Sejmikowej J. Jaworska wykazywa³a
du¿¹ dba³o�æ o wyposa¿enie i wygl¹d estetyczny biblioteki, a zw³aszcza
czytelni. W 1938 r. z funduszy uzyskanych ze sprzeda¿y abonamentów,
zakupiono do czytelni popiersie marsza³ka Józefa Pi³sudskiego - patrona
Biblioteki.
Ksiêgozbiór bibliotek m. Kutna, wed³ug danych uzyskanych z dokumen-
tów �ród³owych, liczy³ 33.007 dzie³. Poszczególne rodzaje bibliotek
liczy³y dzie³: Biblioteka Sejmikowa - 3.500, organizacji spo³ecznych,
towarzystw i zwi¹zków - 9.925, instytucji - 15.622, w tym szkó³ - 8.932,
innych - 6.690, mniejszo�ci ¿ydowskiej - 7.520. Podane wielko�ci s¹ przy-
bli¿one, zosta³y bowiem uzyskane z niepe³nych danych. Nie dysponujemy
danymi nawet przybli¿onymi, dla: drugiej biblioteki PMS, biblioteki
�policyjnej� i biblioteki Zwi¹zku Ludowo-Narodowego. Wiele danych
o stanie ksiêgozbiorów odnosi siê do ró¿nych okresów czasowych. Naj-
wiêcej danych odnosi siê - z przyczyn ju¿ znanych - do 1933 r.  W 1939 r.
w Kutnie zamieszkiwa³o 26.000 mieszkañców i do ich dyspozycji pozo-
stawa³o 33.007 dzie³. Na jednego mieszkañca przypada³o - 1,27 ksi¹¿ki.
S³uszne jest twierdzenie, ¿e do potêgi pañstwa �wiedzie droga przez o�wiatê
i kulturê�. Jedn¹ z podstawowych form realizacji zadañ o�wiatowo-
kulturalnych s¹ biblioteki i czytelnie. Praca ich - jak pisa³ H. Sienkiewicz
- winna przynie�æ w efekcie �...Wielki, o�wiecony, moralny, szlachetny
i patriotyczny naród�. Tak w³a�nie pracê tê pojmowali dzia³acze o�wiatowo-
kulturalni ziemi kutnowskiej ju¿ w latach niewoli i w wolnej ojczy�nie.
Postêp w rozwoju bibliotek i czytelnictwa w mie�cie Kutnie i na wsi,
w zdecydowanej wiêkszo�ci pozostawa³ nadal w rêkach dzia³aczy, orga-
nizacji i towarzystw spo³ecznych. Ich pracê, która przynios³a znacz¹ce
efekty, oceniæ nale¿y wysoko i szczególnie pozytywnie. Zaprezentowani
w monografii dzia³acze kszta³towali �wiadomo�æ narodow¹, obywatelsk¹
i g³êboko humanistyczn¹ spo³eczeñstwa kutnowskiego. Efekty ich pracy
o�wiatowo-kulturalnej by³yby o wiele wy¿sze, gdyby powiatowe w³adze
pañstwowe i samorz¹dowe przejê³y na siebie ciê¿ar prowadzenia zinte-
growanego i planowego rozwoju sieci bibliotek i czytelni publicznych.
W �Echu� z 1937 r. napisano, ¿e: �Bez opracowania jednolitego planu
bêdziemy ci¹gle dreptali w miejscu (...) O ksi¹¿kê, gazetê wo³aj¹ dzi�
masy ch³opów i robotników, które oby za parê lat nie pogr¹¿y³y siê
w mroku analfabetyzmu�. A analfabetyzm - przy tym równie¿ wtórny -
by³ nadal du¿ym zjawiskiem negatywnym. Prze³omowym wydarzeniem
w rozwoju bibliotekarstwa w mie�cie Kutnie i na wsi, by³o utworzenie,
finansowanej przez samorz¹d, Biblioteki Sejmikowej im. Marsza³ka
J. Pi³sudskiego. Posiada³a ona stosunkowo liczny i warto�ciowy ksiêgo-
zbiór i prowadzi³a profesjonalne propagowanie czytelnictwa. Du¿ym osi¹-
gniêciem by³o znaczne upowszechnienie bibliotek i czytelnictwa na wsi
przez PMS, organizacje m³odzie¿owe i Centralê Bibliotek Ruchomych.
W³adze województwa warszawskiego pracê wiejskich bibliotek w powiecie
kutnowskim oceni³y bardzo wysoko. Poznanie ksiêgozbiorów omawia-
nych bibliotek budzi uzasadnione zainteresowanie, jednak nie mo¿e byæ
wyczerpuj¹co zaspokojone z powodu ca³kowitego braku dokumentacji
�ród³owej. Podkre�lenia wymaga równie¿ fakt, ¿e biblioteki i czytelnie
od momentu powstania, prowadzi³y w ró¿nych formach pracê o�wiatowo-
kulturaln¹. W ca³okszta³cie dzia³alno�ci bibliotek i czytelni dominowa³y
warto�ci: wiedza, dobro cz³owieka, prawda, sprawiedliwo�æ, tolerancja
i g³êboki humanizm.            Dr Eugeniusz Walczak

Kutnowskie Towarzystwo Ochotniczej Stra¿y Ogniowej od chwili powstania
mia³o du¿e problemy lokalowe zwi¹zane z przechowywaniem sprzêtu
i prowadzeniem dzia³alno�ci organizacyjnej i spo³eczno-kulturalnej.
W tej sytuacji, z inicjatywy Antoniego Troczewskiego, wspieranego przez
wielu dzia³aczy, podjêto odwa¿n¹ i odpowiedzialn¹ decyzjê o wybudo-
waniu w³asnego budynku wielofunkcyjnego. 9 lutego 1899 r. sprawê
budowy �Domu Dochodowego�, zwanego te¿ �Domem Stra¿ackim�, przed-
stawiono na otwartym zebraniu mieszkañców miasta Kutna i okolic, na
którym uchwalono pe³ne poparcie inicjatywy i akces �przyst¹pienia miesz-
kañców do budowy Domu Dochodowego dla Towarzystwa Stra¿y w Kutnie,
aby ten¿e po wsze czasy s³u¿y³ ku po¿ytkowi i potrzebom stra¿y ochotniczej
oraz wszystkich polskich instytucji spo³ecznych ziemi kutnowskiej. Dla
urzeczywistnienia tej budowy powo³ano Spo³eczny Komitet Budowy
w sk³adzie: Stanis³aw Wierzbicki ze Starej Wsi - przewodnicz¹cy, Stanis³aw
Dangel ze Sk³ót, Aleksander Komorowski z Sójek, Józef Jopkiewicz
z Kutna, W³adys³aw £oziñski z Kutna, Eugeniusz Majewski z Podczach,
Jan Stempkowski z Bedina, Kazimierz Stebelski z Kutna, Antoni Skar-
¿yñski z Poborza, dr Tadeusz Szymañski z Kutna, Marian Sawicki z Kutna,
dr Antoni Troczewski z Kutna, Feliks W¹sowski z Kutna, Alfred Yaedtke
z Kutna, Kazimierz Kahl z Kutna. Funkcjê sekretarza i skarbnika komitetu
pe³ni³ Antoni Troczewski, który by³ dusz¹ i motorem ca³ego przedsiê-
wziêcia. Inicjatywa budowy gmachu znalaz³a pe³ne zrozumienie i czynne
poparcie spo³eczeñstwa miasta i okolic oraz w³adz miejskich. Plac pod
budowê, po³o¿ony przy Zduñskim Rynku, przekaza³y stra¿y w³adze miasta
na prawach wieczystej dzier¿awy. Projekt architektoniczny honorowo
wykona³ in¿. architekt Kazimierz Stebelski - cz³onek Towarzystwa. Wiele
prac niefachowych wykonali sami stra¿acy wsparci przez obywateli miasta.
10 wrze�nia 1899 r. pod budowê Domu Stra¿ackiego po³o¿ony zosta³
kamieñ wêgielny, a wy�wiêcenia fundamentów dokona³ dziekan, ksi¹dz
pra³at Piotr Zbrowski. Du¿y nap³yw �rodków finansowych pozwoli³ na
szybk¹ realizacjê inwestycji. Ju¿ 10 sierpnia 1900 r. oddano do u¿ytku
salê teatraln¹, która wynajmowana by³a ró¿nym organizacjom na imprezy,
np.: przedstawienia teatralne, koncerty, zebrania, itp. Aby zwiêkszyæ
dochody zarz¹d w 1899 r. zorganizowa³ amatorski teatr stra¿acki, który
wystawiaj¹c liczne przedstawienia, przynosi³ organizatorom niema³e
dochody. Uroczyste otwarcie Domu Stra¿ackiego odby³o siê 20 grudnia
1908 r. Po czê�ci oficjalnej i wy�wiêceniu gmachu przez dziekana,
ks. pra³ata Piotra Zbrowskiego, odby³a siê uroczysto�æ u�wietniona
wystêpem amatorskiego teatru stra¿ackiego. Ogó³em na budowê Domu
Stra¿ackiego wp³ynê³o �rodków finansowych - 21.131 rubli i 97,5 kopiejek.
Na sumê tê z³o¿y³y siê ofiary fundatorów: w³a�cicieli ziemskich okolic
Kutna - 2.661 rb., mieszkañców Kutna - 679 rb. (chrze�cijanie - 480,
¯ydzi - 199), pracowników cukrowni w powiecie i mieszkañców osad
- 348 rb., zarz¹dów cukrowni kutnowskich - 1.000 rb., Towarzystwa
Teatralno-Muzycznego - 120 rb. oraz z przedstawieñ teatru amatorskiego
- 3.424 rb., z loterii fantowych - 4.456 rb., z przychodów Domu Stra¿ac-
kiego - 2.727 rb., z po¿yczki zaci¹gniêtej przez komitet budowy 4.450 rb.,
z wp³ywów ró¿nych - 69 rb., z % od sum lokowanych - 27 rb. Rozchód
ogó³em wyniós³ 21.302 rb. Dom zosta³ oddany pod zarz¹d dotychczaso-
wego gospodarza Antoniego Troczewskiego, który do 1918 r. uczyni³
z niego o�rodek, w którym koncentrowa³a siê o¿ywiona dzia³alno�æ
spo³eczna i kulturalna nie tylko Towarzystwa stra¿ackiego, ale równie¿
wielu organizacji spo³ecznych.
Straty wojenne (1914 r.)
Wybuch I wojny �wiatowej (sierpieñ 1914 r.) nie zapowiada³, ¿e w tak
b³yskawicznym tempie Niemcy dotr¹ do Kutna i rozpoczn¹ siê d³ugo-
trwa³e boje o to miasto. Ju¿ w okresie walk, w miesi¹cach wrzesieñ-listopad,
kiedy miasto kilkakrotnie przechodzi³o z r¹k rosyjskich w rêce niemieckie,
stra¿ ponios³a spore straty w sprzêcie i maj¹tku ruchomym. Jeszcze wiêksze
straty wyst¹pi³y, kiedy Niemcy, po uci¹¿liwych walkach 16 listopada 1914 r.,
zajêli miasto i w Domu Stra¿ackim urz¹dzili kwatery dla wojska. Salê
teatraln¹ zajêli dla koni, a pozosta³e pomieszczenia dla ¿o³nierzy. W³a�nie
wówczas rozpoczê³o siê dzie³o zniszczenia mebli, dokumentacji i sprzêtu
stra¿ackiego. Sprzêt stra¿acki usuniêty z remizy, zosta³ w du¿ej czê�ci
rozkradziony, a w czê�ci �zarekwirowany� dla wojska. Stra¿ niemal ca³ko-
wicie pozbawiona zosta³a taboru, wê¿y i drobnych czê�ci z metalu kolo-
rowego. Niemal ca³kowitemu zniszczeniu uleg³o wyposa¿enie pomieszczeñ.
�ciany zniszczone, piece zepsute, drzwi powyrywane i spalone, okna znisz-
czone, szyby powybijane. Krzes³a zniszczone, a czê�æ wyniesiona do innych
urzêdów. Szafy, po zniszczeniu ich zawarto�ci, porozbijane. Zniszczone
zosta³y: garderoba teatralna, muzealia, materia³y archiwalne i ksiêga
pami¹tkowa oraz rekwizyty teatralne, biurowe, zastawa sto³owa z porce-
lany i szk³a. Antoni Troczewski na ten temat m.in. napisa³, ¿e Dom
Stra¿acki przedstawia³ ¿a³osny obraz �... zupe³nego zniszczenia. �ciany
poodrapywane, piece popsute, drzwi i okna wy³amane, szyby powybijane,
dekoracje zniszczone (...) stawem spustoszenie ogólne jak po naj�ciu
Tatarów. Najdotkliwsz¹ jednak wyda³a mi. siê strata tego co ju¿ nigdy
zast¹pionym byæ nie mo¿e (...) Szafa z archiwum i Ksiêga pami¹tkowa
okaza³a siê zupe³nie pusta, dzicy barbarzyñcy - krzy¿acy zawarto�ci szaf
u¿yli do podpalania w piecach�. Straty ogó³em oszacowano na sumê 4.500
rubli. Do strat nigdy nie wliczono warto�ci prac spo³ecznych, w³o¿onych
w urz¹dzenie Domu Stra¿ackiego.

Eugeniusz Walczak �Powstanie i dzia³alno�æ Towarzystwa
Ochotniczej Stra¿y Ogniowej w Kutnie (1879-1918)

[w:] Kutnowskie Zeszyty Regionalne. Tom XII, TPZK, Kutno 2008

Dzieje najbli¿szych genera³a s¹ zagmatwane. �Wygadany�, przystojny
W. Anders mia³ powodzenie u kobiet. Jego liczne - nazwijmy to tak -
podboje s¹ s³abo zaznaczone w literaturze. Wiadomo, ¿e by³ zarêczony
przez 4 lata z Seweryn¹ Broniszówn¹ (1887 lub 1891-1982) i pisywa³ do
niej niemal codziennie listy podczas I wojny �wiatowej. By³a ona aktork¹,
czyli artystk¹ dramatyczn¹, jak to wówczas okre�lano, starsz¹ siostr¹
Aleksandra Wata, zatem ¯ydówk¹. Wystêpowa³a w Teatrze Polskim
w Warszawie przynajmniej do wrze�nia 1939 r. Seweryna by³a co najmniej
o rok starsza od W. Andersa, bowiem jej data urodzenia jest niepewna.
W³adys³aw by³ 2-krotnie ¿onaty. Pierwszy raz z Iren¹ Pruszyñsk¹ de domo
Jordan Kr¹kowsk¹ (22 lipca 1894 r. - 8 listopada 1981 r.; nie - jak podaje
sporo publikacji - Krakowska), urodzon¹ w Radomiu. By³a ona córk¹
Konstantego Jordana Kr¹kowskiego, sêdziego s¹du guberialnego i Marii
Mi³osz, córki Franciszka i Sabiny Wojciechowskiej (spokrewniona z pre-
zydentem Rzeczpospolitej Stanis³awem Wojciechowskim, zmar³a w wieku
99 lat). ¯ona genera³a mia³a 3 starszych braci; najstarszy poleg³ jako lekarz
podczas I wojny �wiatowej, inny by³ w okresie miêdzywojennym dyrek-
torem jaki� zak³adów rolniczych w Sosnowcu, mieszka³ za� w maj¹tku
Gzichów pod Bêdzinem. Po ukoñczeniu szko³y �redniej w Radomiu, Irena
pojecha³a do Krakowa, gdzie na Uniwersytecie Jagielloñskim studiowa³a
nauki polityczne. Tam pozna³a Jaros³awa Prószyñskiego (inna pisownia
tego nazwiska: Pruszyñski, czasem w literaturze Proszyñski), studenta
agronomii, rodem z Ustronia, le¿¹cego gdzie� na Kresach Wschodnich
i wkrótce pobrali siê. Z tego ma³¿eñstwa urodzi³ siê syn Maciej. Zwi¹zek
ten rozpad³ siê wkrótce, a sprawc¹ tego by³ W³adys³aw. �lub tych dwojga
odby³ siê 11 czerwca 1925 r. On mia³ 33 lata, ona 31. Ma³¿eñstwo sta³o
siê mo¿liwe po rozwodzie, uzyskanym - jak siê zdaje - stosunkowo ³atwo
w ramach ko�cio³a protestanckiego. Z tego zwi¹zku urodzi³a siê córka
Anna (1919-2006), za� w 1927 r. syn Jerzy. Optymizm i bezkompromiso-
wo�æ W³adys³awa po³¹czy³y siê z ³atwo�ci¹ bycia i uzdolnieniami arty-
stycznymi Ireny, zwanej w domu Ren¹. Jak widaæ, ich córka przysz³a na
�wiat grubo przed �lubem rodziców. W domu by³a trójka dzieci: dwoje,
o których wspomniano plus pasierb Maciej. Dzieciarnia by³a chowana
wedle powiedzenia: �w zdrowym ciele, zdrowy duch�. Zatem sporo gim-
nastyki, a gdy dzieci okrzep³y wiekowo, sport je�dziecki. I tym razem
ambicj¹ W³adys³awa by³o zrobienie z dzieciaków sportowców. Kolejne
miejsca zamieszkania to Równe, Bia³okrynica ko³o Krzemieñca, Brody
pod Lwowem i Baranowicze. Z przekazu rodzinnego wynika, ¿e W³adys³aw
prawie nie pi³ alkoholu; jedynie okazjonalnie na stole pojawia³a siê wódka
lub wino. Nie pali³ te¿ papierosów - dopiero podczas wojny sta³ siê
niewolnikiem tego na³ogu. We wrze�niu 1939 r. zakoñczy³ siê czas bez-
troskiego i wygodnego ¿ycia. Anna, córka genera³a, opu�ci³a Grodno, gdzie
mieszka³a z mê¿em, rtm. Bernardem Romanowskim, dowódc¹ szwadronu
zapasowego 23 pu³ grodzieñskich, starszym od siebie o 20 lat. Po 17 wrze�nia
zosta³a ewakuowana wraz z nim gdzie� w pobli¿e Piñska. Po drodze
widzia³a Ukraiñców i ̄ ydów buduj¹cych bramy powitalne dla Armii Czer-
wonej. Czê�æ drogi przeby³a kolej¹, resztê jad¹c konno, wreszcie samo-
chodami. Spali we dworach, bowiem po drodze Ukraiñcy strzelali ju¿ do
uciekinierów. Córka genera³a z mê¿em zatrzyma³a siê w £ucku, sk¹d
przedosta³a siê do Lwowa. Tam spotka³a przypadkowo rannego ojca, prze-
bywaj¹cego w strze¿onym szpitalu. Na miejscu by³a te¿ matka Irena, która
- wraz z synem Jerzym - opu�ci³a Warszawê i przez Krzemieniec dotar³a
do Lwowa. Niebawem dotar³a hiobowa wie�æ: 23-letni Maciej (5 maja
1916 r. - 8 wrze�nia 1939 r.), pasierb genera³a, zgin¹³ w M³ogoszynie (?)
walcz¹c z Niemcami w szeregach 15 pu³ poznañskich, tak ukochanego
oddzia³u swego ojczyma. Ten dzielny oficer, absolwent promocji oficerskiej
im. marsza³ka J. Fi³sudskiego Szko³y Podchor¹¿ych Kawalerii (Grudzi¹dz)
z 15 pa�dziernika 1937 r. by³ dowódc¹ plutonu przeciwpancernego i zas³u-
¿y³ po�miertnie na Order Wojenny Virtuti Militari klasy V (nr 13043).
Wkrótce dotar³ m¹¿ Anny, który -jak opowiedzia³ - dosta³ siê do niewoli
bolszewickiej, nastêpnie uciek³ i dotar³ do Warszawy. Gdy nie znalaz³
tam rodziny, przedosta³ siê do Lwowa. Wszyscy my�leli o powrocie do
stolicy. Nie sposób w kilku zdaniach przedstawiæ losu tych ludzi. Genera³a
trzymano pod stra¿¹ najpierw w szpitalu, potem w wiêzieniu Brygidki,
nastêpnie na £ubiance w Moskwie, czasowo - do 23 grudnia 1939 r. wiê-
ziono te¿ jego ¿onê Irenê. Do pocz¹tku marca nastêpnego roku ³udzi³a siê
ona, ¿e mê¿a zwolni¹ z wiêzienia. Widz¹c bezsens dalszych starañ w tej
sprawie, ukrywa³a siê na £yczakowie, sk¹d nastêpnie przedosta³a siê do
Przemy�la. Po przekroczeniu - nie bez przygód - Sanu znalaz³a siê po
niemieckiej stronie. Nastêpnie przez Kraków dotar³a do Warszawy, do³¹-
czaj¹c do córki Anny z jej mê¿em. W stolicy I. i W. Andersowie mieli
swoje mieszkanie (al. Niepodleg³o�ci). Tu znale�li przystañ najbli¿si
genera³a. On sam siedzia³ w wiêzieniu, brat Tadeusz dosta³ siê - via Francja
- do Wielkiej Brytanii i s³u¿y³ w Polskich Si³ach Zbrojnych, do³¹czaj¹c
potem do II Korpusu Polskiego, za� bracia Karol i Jerzy, a tak¿e szwagier
(p³k W. Batycki) znajdowali siê w niewoli niemieckiej. Rok 1941 to najpierw
urodziny w Warszawie wnuczki Ewy i - po agresji III Rzeszy na ZSRR
i podpisaniu tzw. uk³adu Sikorski - Majski oraz konwencji wojskowej -
amnestia (!) dla Polaków i wolno�æ dla W. Andersa. Genera³owa podej-
mowa³a dora�ne prace jak np. krótko w restauracji �Fregata� przy ul.
Mazowieckiej. Handlowano czym siê da³o. Od sierpnia 1941 r. Niemcy
zaczêli bardziej interesowaæ siê rodzin¹ genera³a, wobec czego ¿ona Irena
- ju¿ jako Irena Mi³osz - przenios³a siê do Wilkowic w Skierniewickiem,
gdzie w³a�cicielem maj¹tku by³ ju¿ wspomniany T. Wilski, filister z kor-
poracji �Arconia�. Syn genera³a, Jerzy, ukrywa³ siê w ¯ytnie ko³o Czê-
stochowy. Tak przetrwali do powstania. Podczas hekatomby, jaka dotknê³a
mieszkañców Warszawy, podczas 63-dniowej, samotnej i beznadziejnej
walki, córka W³adys³awa zarobi³a - jak to urokliwie okre�li³a - Srebrny
Krzy¿ Zas³ugi z Mieczami. Jej m¹¿ Bernard, ps. Wola, zwany w rodzinie
Jankiem, zas³u¿y³ na Order Wojenny Virtuti Militari klasy V. Oboje wal-
czyli w szeregach obwodu Warszawa-�ródmie�cie p³ka Franciszka Edwarda
Pfeiffera (1895-1964) ps. Radwan, urodzonego i pochowanego w £odzi
(cm. �w. Józefa przy ul. Ogrodowej 39 - zmar³ w Wielkiej Brytanii).

W³odzimierz Koz³owski Genera³ W³adys³aw Anders (1892-1970)
- rodak z Ziemi Kutnowskiej. kilka uwag do bogatego ¿yciorysu

[w:] Kutnowskie  Zeszyty Regionalne. Tom XII, TPZK, Kutno 2008

BUDOWA „DOMU DOCHODOWEGO” O RODZINIE − O NAJBLIŻSZYCH
KREWNYCH GENERAŁA
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Z DZIEJÓW KUTNOWSKIEJ TURYSTYKI

OG£OSZENIA
DROBNE

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

Sprzedam 3 dzia³ki po 4500 m2

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

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

Sprzedam dzia³kê budowlan¹
1350 m2, ul. Konopnicka, ogro-
dzona, wszystkie media. Tel.
784-232-360, 24 355-56-25
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 du¿y gara¿ ulica
Warszawskie Przedmie�cie. Tel.
508-110-985
Sprzedam gara¿ murowany na
Warszawskim Przedmie�ciu.
Tel. 664-268-043
Sprzedam Renault Megane 1.4
16 V rok prod.1999.X., stan
dobry. Tel. 722-399-374
Sprzedam piece gazowe Rapido
60 i 120 KW. Tel. 24 254-27-30
Sprzedam wyposa¿enie salonu
fryzjerskiego. Tel 513-01-62-45
Korepetycje z jêzyka niemiec-
kiego na ka¿dym poziomie.
Tel. 723-896-846
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

Sprzedam dom 153 m2 prze-
budowany, rozk³adowy, wszyst-
kie media, dzia³ka 1840 m2,
Wo�niaków. Tel. 605 557 827
Sprzedam mieszkanie w³asno-
�ciowe M-3 (39 m2), IV p. po
remoncie, dwie piwnice, cen-
trum Kutna. Tel. 508-110-985
Sprzedam mieszkanie w³asno-
�ciowe 49 m2 (3p+k), IV piê-
tro przy ul. Troczewskiego.
Tel. 664-018-595
Tanio sprzedam domek na wsi
ko³o Gostynina, pod lasem,
dzia³ka 0,5 ha. Tel. 516-199-906
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 atrakcyjn¹ dzia³kê
budowlan¹ 2800 m2, ogrodzona,
woda, wjazd, cena 60 z³/m2,
Dudki - Leszczynek. Tel. 0603-
765-295
Sprzedam dom 220 m2 - wy-
soki standard na dzia³ce 7500 m2.
Tel. 507-072-007
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.

Sprzedam dom piêtrowy, os.
Dybów, dzia³ka 432 m2. Tel.
518-093-832
Sprzedam w³asno�ciowe 52 m2

w osadzie le�nej w Ostrowach.
Tel. 24 252-18-39
Sprzedam lub zamieniê 37 m2.
Tel. 516-024-028 po 17
Wynajmê lokal przy ul. Królew-
skiej, parter. Tel. 510-712-893
Kupiê kawalerkê do 32 m2,
w okolicach Staszica, Ko³³¹taja,
Braci �niad. Tel. 512-444-900
Sprzedam dom 180 m2, gara¿
46 m2, dzia³ka 1200 m2. Tel.
782-280-223
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
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 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
Sprzedam dzia³ki 1400 i 1600 m2,
media przy dzia³ce, Piwki. Tel.
889-084-794
Kupiê ziemiê w okolicach
Klonowca, Woli Chru�cianej,
£ani¹t. Tel. 607-092-666

Dostêp do pr¹du i wody. Tel.
604-913-028
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

FOTOGRAFICZNE WSPOMNIENIA
Obchodz¹cy jubileusz 100-lecia dzia³alno�ci kutnowski Oddzia³ PTTK
organizowa³ liczne wycieczki nie tylko dla szkó³, ale i zak³adów pracy.

M³odzie¿ z SP nr 6 w Kutnie w warszawskich £azienkach
- 08.10.1974 r.

Pracownicy POM w Kutnie przed wjazdem do kopalni w Wieliczce
- 15.10.1977 r.

Za³oga KDK przed katedr¹ w Gnie�nie - 05.05.1980 r.
(z archiwum by³ego pilota i przewodnika PTTK Jerzego Papiewskiego)

Kadra kierownicza SKKT w ZS nr 1 w Kutnie - wodospad Szklarka
(Sudety) - 06.06.1976 r.

Mieæ mied�
Skradziono 500 metrów miedziane-
go kabla elektrycznego o warto�ci
15 tysiêcy z³otych na szkodê PKP
Kutno, Oddzia³ Gospodarowania
Nieruchomo�ciami.

Na imieniny
W Kutnie, z terenu firmy Hoop
Polska Sp z o.o. przy ul. Wschodniej,
skradziono cztery palety z napojami
produkowanymi przez tê firmê.
Straty - 3176 z³otych.

¯ycie w �¯yciu�
Z baru �¯ycie�, przy ul. Barlickiego
w Kutnie, skradziono 23 butelki
alkoholu ró¿nych marek. W³amy-
wacz uszkodzi³ te¿ monitor w au-
tomacie do gry marki Hot Slot.
Straty okre�lono na 2710 z³otych.

Nieproszone wizyty
W miejscowo�ci Niedrzew II, z nie-
zabezpieczonego budynku, skra-
dziono agregat pr¹dotwórczy
powoduj¹c straty w wysoko�ci
5 tysiêcy z³otych na szkodê firmy
z Torunia.
Z gara¿u, przy ulicy Narutowicza
w ¯ychlinie, skradziono pi³ê tar-

czow¹, drabinê aluminiow¹, przed-
³u¿acze energetyczne i inne przed-
mioty. £¹czna warto�æ strat jak¹
ponios³a firma budowlana to trzy
tysi¹ce z³otych.

Radioamatorzy
W pobli¿u skrzy¿owania ulic
Batorego i Jagie³³y w Kutnie, ze
stoj¹cych tam samochodów Ford
Mondeo i Daewoo Lanos, skra-
dziono radioodtwarzacze samocho-
dowe Roadstar i Sony. Straty - 700
i 950 z³otych.

Skutek nieuwagi
Wykorzystuj¹c nieuwagê pokrzyw-
dzonej, znajduj¹cej siê na ulicy
Ko�ciuszki w Kutnie, z jej torebki
skradziono portfel z zawarto�ci¹
dowodu osobistego oraz pieniêdzy
- 800 z³otych.
Pokrzywdzonemu na ul. Królew-
skiej w Kutnie mê¿czy�nie z powodu
jego nieuwagi skradziono prawo
jazdy, dowód rejestracyjny, dowód
osobisty oraz pieni¹dze w kwocie
tysi¹ca z³otych.

Mia³ byæ w³am!?
W Strzelcach uszkodzono szybê

antyw³amaniow¹ oraz zamki
w drzwiach wej�ciowych lokalu
gastronomicznego przy ul. Le�nej.
Straty oszacowano na 800 z³otych.

Go³êbie loty
Z dwóch go³êbników na terenie
dzia³ek przy ulicy Kolejowej
w Kro�niewicach skradziono go³ê-
bie. W³a�ciciele ponie�li straty:
jeden warto�ci 500 z³otych, drugi -
600 z³otych.

Kulturalny w³am
W Klonowcu Starym, z pomieszczenia
biblioteki w OSP, po uprzednim
wybiciu szyb w oknach, skradziono
kalkulator, d³ugopisy, cienkopisy,
flamastry i ... kilka o³ówków. Straty
okre�lono na 300 z³otych.

Zimowy zapas
Z komórki, na terenie posesji przy
ulicy 29 Listopada w Kutnie, skra-
dziono 300 kilogramów wêgla.
W³a�ciciel poniós³ straty warto�ci
250 z³otych.

Dzia³kowe ¿ycie
W Kro�niewicach, z altanki przy
ulicy Kutnowskiej, skradziono wier-

tarkê elektryczn¹, gwo�dzie i ró¿-
nego rodzaju czasopisma. W³a�ciciel
poniós³ straty warto�ci 200 z³otych.

Kradzie¿ w markecie
W Kutnie przy ulicy Barlickiego
skradziono artyku³y spo¿ywcze
warto�ci 287 z³otych na szkodê
sklepu Polo Market.

Samochodowa corrida
Z niestrze¿onego prakingu przy ulicy
Siemiradzkiego w Kutnie skradziono
samochód osobowy marki Nissan
Almera powoduj¹c straty warto�ci
11 tysiêcy z³otych.
Uszkodzono motor Junak zrywaj¹c
lusterka, przewody elektryczne
i naruszaj¹c szyld stacyjki. Pojazd
znajdowa³ siê na ulicy G³ównej
w Strzelcach. Straty - 400 z³otych.
Na osiedlu £¹koszyn w Kutnie skra-
dziono dwie tablice rejestracyjne od
samochodu Fiat Ducato.
Nieznany sprawca zarysowa³
pow³okê lakiernicz¹ na koroserii
samochodu marki Peugeot 406
stoj¹cego przy ulicy Tarnowskiego
w Kutnie. Szkody okre�lono na
1500 z³otych.

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

Sprzedam kawalerkê 26 m2

w centrum. Tel. 664-048-215
Sprzedam 53 m2, I p. (3p+k+³,
du¿y balkon). Tel. 662-061-772
Sprzedam mieszkanie w War-
szawie 39,1 m2, III p., winda,
gara¿ podziemny. Tel. 502-
778-357
Wynajmê mieszkanie (2p+k),
centrum Kutna. Tel. 603-752-029

Sprzedam dom z zabudowa-
niami gospodarczymi i 1,81 ha
ziemi w D³ugo³êce. Tel. 607-
694-840
Sprzedam dom 100 m2 z gara-
¿em na dzia³ce 590 m2, Kutno -
£¹koszyn. Tel. 603-403-982
Zamieniê mieszkanie w £odzi
na podobne w Kutnie do 40 m2.
Tel. 500-401-831
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
1530 m2 w Kutnie, ogrodzona,
media w dzia³ce. Tel. 505-933-968
Sprzedam Volkswagen Passat
1,9 TDI kombi (2004). Tel. 600-
742-602
Kupiê ogródek dzia³kowy
w Kutnie. Tel. 603-403-982
Sprzedam radiomagnetofon
(czarny) - 200 z³, umywalke
now¹ (bia³a) - 100 z³. Tel.607-
190-927
Sprzedam naro¿nik (kolor
olcha), wys. 186 cm, cena 250 z³.
Tel. 609-886-159
Sprzedam lodówkê, pralke,
szafkê pod telewizor, wie¿ê,
dywan - tanio. Tel. 662-061-772
Sprzedam tanio pi³ê tarczow¹
do drewna i siatkê górnicz¹ do
ogrodzenia. Tel. 505-933-968
Sprzedam tanio medale z serii
�Wielcy Polacy� oraz filmy
DVD polskie komedie i inne.
Tel. 604-254-132
Przyjmê na stancjê kobietê pra-
cuj¹c¹ lub dziewczynê. Tel.
667-011-981
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¯YCIE SPORTOWE
Pi³ka no¿na

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

O MISTRZOWSKIE PUNKTY
Koszykówka Judo

W £odzi odby³ siê drugi turniej XIII Edycji Ligi Szkolnej Dzieci i M³o-
dzików, którego organizatorem i pomys³odawc¹ jest Klub Sportowy Gwardia
£ód�. Oprócz zawodników z regionu ³ódzkiego bra³y udzia³ te¿ kluby
z Warszawy, W³oc³awka, Radomia i Kielc. To spowodowa³o, ¿e poziom
zawodów by³ wy¿szy ni¿ zwykle, a walki na macie bardziej zaciête. UKS
Ippon MDK Kutno reprezentowa³o 8 zawodników. Pierwsze miejsca zajêli:
Wiktor Zamorowski i Hubert Witczak; drugie Bartosz Krê¿el, Micha³
Kaliñski, Patryk Cie�liñski, Marcel Darul; siódme Micha³ Frontczak,
Wiktor Kacprowicz.

MŁODZIEŻ W CZOŁÓWCE

Ich organizatorem bêdzie Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upo-
�ledzeniem Umys³owym, Ko³o nr 1 w Kutnie. Odbêd¹ siê one 25 listopada
(w godz. 9.30-14.00) w sali gimnastycznej Specjalnego O�rodka Szkolno-
Wychowawczego w Kutnie, ul. Przemys³owa 6. Dru¿yny z ró¿nych rejonów
województwa ³ódzkiego bêd¹ bra³y udzia³ w konkurencjach si³owych na
�Atlasie� i interwa³owych na bie¿ni. Bêd¹ skaka³y na skakance obunó¿,
biega³y slalomem z pi³ka terapeutyczn¹, odbija³y pi³eczkê pingpongow¹
rakietk¹ do tenisa, rzuca³y woreczkami do celu.

ZAWODY SPRAWNOŚCIOWO−SIŁOWE

Na p³ywalni Szko³y Podstawowej nr 9 w Kutnie rozegrano zawody dla
szkó³ ponadgimnazjalnych, w ramach Licealiady. Ich organizatorem by³
Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji . Zarówno dziewczêta jak i ch³opcy
rywalizowali w sztafetach 10 x 50 metrów systemem dowolnym. W�ród
dziewcz¹t po zaciêtej i emocjonuj¹cej walce najlepsze okaza³y siê uczen-
nice ZS nr 1 uzyskuj¹c czas 8.58.13  min. przed I LO PUL - 9.02.48 min.
i II LO im. J. Kasprowicza 9.13.47 min. Najlepszy wynik w zespole �Sta-
szica� uzyska³a Alicja Niewiadomska - 0.43.50 min. Sk³ad zwyciê¿czyñ:
Aleksandra Podemska, Alicja Niewiadomska, Natalia Podlasin, Natalia
Kowalska, Joanna Witkowska, Joanna Lach, Zuzanna Mojsiej, Klaudia
Kubikowska, Anna Dzikowska, Anna Jeziorska. Trener Mariusz £ubiñski.
W rywalizacji sztafet mêskich zwyciê¿y³a równie¿ dru¿yna ZS nr 1
(5.59.34 min.) przed I LO PUL (6.08.94 min.), I LO im. gen. J.H. D¹-
browskiego (6.25.52) i II LO im. J. Kasprowicza (6.43.52 min.). Najlepszy
czas (0.31.08 min.) uzyska³ Adrian Maciejewski ze �Staszica�. Oprócz
niego w sk³ad najlepszej ekipy wchodzili: Sebastian Gajewicz, Mateusz
Wasielewski, £ukasz Jêkot, Maciej Wróblewski, Micha³ Ignaczewski,
Damian Frontczak, Miko³aj Jó�wiak, Marcel Multan, Mateusz Pó³torak.
Nauczyciel - trener Mariusz £ubiñski.

P³ywanie

„TRIUMF „STASZICA”

Koszykarze AZS WSGK Polfarmex Kutno w meczu I rundy Pucharu
PZKosz pokonali drugoligowy GTK Fluor Britam Gliwice 68:62 (20:19,
13:20, 19:16, 16:7). Bohaterem spotkania zosta³ Mariusz Bacik popisu-
j¹c siê znakomit¹ skuteczno�ci¹ rzutow¹ blisk¹ 92%. Popularny Mario
zdoby³ 23 punkty oraz zebra³ po piêæ pi³ek w ofensywie i defensywie.
Gliwicki GTK zagra³ bardzo dobre zawody, koszykarze drugoligowca grali
bardzo ambitnie prowadz¹c z akademikami od pocz¹tku drugiej kwarty
do ostatnich minut spotkania. Koszykarze kutnowskiego AZS-u byli jed-
nak dru¿yn¹ lepsz¹, co pokazali w ostatnich 10 minutach. Dziêki dobrej
obronie i skutecznej grze w ofensywie prze³amali rywali i spokojnie utrzy-
mywali bezpieczny wynik. W Gliwicach nie zagra³ kontuzjowany Krzysz-
tof Jakóbczyk oraz Tomasz Deja. Na parkiecie po raz pierwszy po kontu-
zji pojawi³ siê Micha³ Marciniak oraz Alex Perka. GTK Gliwice: Stanka-
la 10, Wróbel 10, Podulka 10, Damulewicz 7, Malona 7, Mol 5, Szymañ-
ski 5, Nawrot 4, Sobañski 2, Leszczyñski 1, Soehrich 0. AZS WSGK Po-
lfarmex Kutno: Bacik 23, Linowski 12, Grzesiñski 8, Brêk 7, Ma³ecki 6,
Perka 6, Balcerzak 3, Strzelecki 2, Marciniak 1, Rydlewski 0.

AZS WYGRYWA NA ŚLĄSKU
III liga

Radomiak Radom - MKS Kutno 3:0 (1:0)
Gole: 1:0 - Maciej �widzikowski (7), 2:0 - Kabir Ojikutu (59), 3:0 - �wi-
dzikowski (88). O tym meczu trzeba jak najszybciej zapomnieæ, gdy¿
kutnianie zagrali bardzo s³abo. Gospodarze byli zdecydowanie lepsi.

MKS Kutno - Warta Sieradz 1:0 (0:0)
Go�cie broni¹cy siê przed spadkiem zagrali bardzo ambitnie i gospodarze,
mimo kilku dogodnych sytuacji na gole, mieli ciê¿k¹ z nimi przeprawê.
Bramkê na wagê trzech punktów zdoby³ Sylwester P³acheta (48).

V liga
MKS II Kutno - Stal G³owno 3:1 (:0)

MKS: Mateusz Turkowski, Maciej Rogala, Bartosz Kaczor, Maciej Rut-
kowski, Dawid Ga³¹zka, Marcin Panek (kpt.), Micha³ Arent (82 Artur
Machoñ), Andrzej Grzegorek (graj¹cy trener), £ukasz Górczyñski
(72 Rafa³ Rybicki), Arkadiusz B³aszczyk (81 Mateusz Szewczyk), Piotr
Michalski. Bramki: 1:0 - Piotr Michalski (43 - rzut wolny z 25 metrów),
2:0 - P. Michalski (49), 2:1 - Szymon �l¹zak (79), 3:1 - Andrzej Grzegorek
(89) z podania Mateusza Szewczyka. Niez³y mecz ostatniej kolejki rundy
jesiennej. Mimo zimna móg³ siê on podobaæ najwierniejszym kibicom.

Ponad tysi¹c osób, ¿ywo reaguj¹cych, oklaskiwa³o drugie zwyciêstwo
kutnowskich akademików w mistrzostwach I ligi PZKOSZ. W ósmej kolejce
podopieczni trenera Jaros³awa Krysiewicza pokonali, po emocjonuj¹cym
meczu i trzymaj¹cym w napiêciu do koñca, wy¿ej notowany zespó³ z Prze-
my�la.

AZS WSGK Polfarmex Kutno - Polonia Przemy�l 75:62
(w kwartach 21:10, 13:21, 17:14, 24:17)

AZS: Grzegorz Ma³ecki 7, Marcin Strzelecki 0, Mariusz Bacik 17, Tomasz
Deja 0, Adam Linowski 11, Micha³ Marciniak 7, Aleksander Perka 12,
Dawid Brêk 10, Sebastian Grzesiñski 11, Sebastian Balcerzak 0. Cieszy
powrót po kontuzji Marciniaka; udany debiut przed w³asn¹ wspania³¹
publiczno�ci¹ Grzesiñskiego oraz skuteczno�æ Bacika. Kutnianie przez
ca³y mecz prowadzili punktowo (tylko raz by³ remis 2:2 w 1 minucie).
Zespó³ Polonii gra³ ambitnie i kilkakrotnie zbli¿a³ siê do naszych na 1-2
punkty (28:27 - 17,5 min., 30:29 - 19 min., 32:31, 36:34). Czwarta kwarta
(a zw³aszcza jej koñcówka) by³a ju¿ popisowa w wykonaniu AZS-u i ode-
bra³a chêæ do gry przyjezdnym. Tak trzymaæ! W przerwach meczu wystê-
powa³y �Per³y Avs Vity� i zespó³ tañca towarzyskiego z KDK �Faworyt�.
Spotkanie ogl¹da³ miêdzy innymi prezes £KS £ód� i cz³onek Zarz¹du
PZKOSZ Jakub Urbanowicz oraz kapelan kutnowskiego sportu ks. Jan
Dobrodziej. W zespole go�ci gra by³y reprezentant  (i kapitan) AZS-u
WSGK Polfarmex Pawe³ Pydych, który zosta³ gor¹co powitany przez zna-
j¹c¹ siê na baskecie widowniê. Otrzyma³ te¿ pami¹tkow¹ koszulkê, w której
gra³ bêd¹c w Kutnie.

MOSiR Krosno - AZS WSGK Polfarmex Kutno 62:69
(w kwartach: 17:15, 19:12, 14:24, 12:18)

AZS: Marciniak 13, Linowski 12, Grzesiñski 12, Bacik 9, Deja 7, Perka 5,
Brêk 5, Ma³ecki 5, Strzelecki 1. Cenne zwyciêstwo, pierwsze na wyje�-
dzie. Druga po³owa meczu bardzo dobra. Tak trzymaæ!
AZS WSGK Polfarmex Kutno - Rosa Radom 76:58
(w kwartach: 23:21, 13:10, 22:5, 18:22)
AZS: Perka 18, Ma³ecki 15, Marciniak 15, Brêk 11, Bacik 8, Deja 4, Grze-
siñski 3, Linowski 2. �wietne spotkanie i zas³u¿one zwyciêstwo nad
wy¿ej notowanym w tabeli przeciwnikiem. Szczególnie rewelacyjna
w wykonaniu zespo³u trenera Jaros³awa Krysiewicza by³a trzecia ods³ona
tego bardzo interesuj¹cego spotkania.

DOBRE MECZE AZS−u

W hali sportowej SP nr 6 w Kutnie ju¿ po raz czwarty zorganizowany
zosta³, przez UKS Szóstka (Piotr £apaj, Marek Witkowski) i Starostwo
Kutnowskie, turniej siatkówki dziewcz¹t z okazji �wiêta Niepodleg³o�ci.
Bra³o w nim udzia³ 7 dru¿yn. Wyniki spotkañ eliminacyjnych: ZSZ nr 2
A. Troczewski - II LO Kasprowicz 0:2 (10:15, 5:15), LO Kro�niewice -
ZS nr 3 Grabski 2:1 (16:21, 21:19, 11:7), I LO D¹browski - ZS nr 1 ¯y-
chlin 0:2 (10:15, 12:15), �Troczewski� - ¯ychlin 1:2 (12:15, 15:8, 7:9),
�D¹browski� - �Kasprowicz 0:2 (9:15, 9:15), LO Gostynin - �Grabski� 2:1
(20:18, 19:21, 11:6), �Troczewski� - D¹browski� 1:2 (13:15, 15:9, 8:10),
�Kasprowicz - ̄ ychlin 2:0 (15:8, 15:4), Kro�niewice - Gostynin 0:2 (13:20,
12:20). W meczu o V miejsce �D¹browski� - �Grabski� 2:0 (15:10, 15:13);
o III miejsce ¯ychlin - Kro�niewice 0:2 (11:20, 5:20). Turniej wygra³a
dru¿yna (trzeci raz z rzêdu) II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie  (trener
Urszula Matusiak, asystent m¹¿ Krzysztof), która pokona³a po zaciêtej
walce zespó³ z Gostynina 2:1 (20:11, 14:20, 11:4). Sk³ad zwyciêskiej ekipy:
Anna Kozio³, Justyna Stoliñska, Katarzyna Ciostek, Marika Bonawentur-
czak, Klaudia Stoliñska, Magdalena Stasiak, Anna Kucharska, Justyna
Agacka, Adrianna Berliñska, Marta Ga³ka, Izabela Szymaniak i Klaudia
Pilichowska. MVP turnieju zosta³a Klaudia Koczaska z Kro�niewic,
najwszechstronniejsz¹ zawodniczk¹ Natalia Komorowska z Gostynina,
najlepsz¹ atakuj¹c¹ Klaudia Pilichowska z �Kasprowicza�, a Miss Foto
Ewa Kucharska z �D¹browszczaka�. Okaza³e puchary wrêczali: starosta
kutnowski Miros³awa Gal-Grabowska i cz³onek Zarz¹du Starostwa Kut-
nowskiego Miros³aw Ruciñski. To by³y ze wszech miar udane zawody.
W przysz³ym roku ma³y jubileusz - V turniej Dziewcz¹t Szkó³ ponadgim-
nazjalnych o Puchar Starosty Kutnowskiego. Organizatorzy ju¿ dzi�
zapraszaj¹.

Liga wojewódzka kadetek U - 16
£KS BW £ód� - MKS Sirmax Kutno 30:102

MKS: Maria Z³otowska 19, Karolina Zieliñska 8, Martyna Borowiecka 2,
Karolina Filipczak 4, Angelika Kobus 3, Natalia Furmañska 18, Patrycja
Matczak 2, Michalina Kamiñska 31, And¿elina Przytulska 24, Marta
Domañska 13. Trener Adam Paw³owski.

UMKS Ksiê¿ak £owicz - MKS Sirmax Kutno 30:110
MKS: Z³otowska 4, Zieliñska 6, Borowiecka 2, Filipczak 12, Kobus 6,
Furmañska 23, K. Matczak 4, P. Matczak 14, Kamiñska 17, Przytulska 12,
M. Romañska 10.

Liga wojewódzka m³odziczek U - 14
UMKS Aleksandrów £. - MKS Kutno 70:77

MKS: Weronika Bogdañska 2, Kinga Chodorowska 3, Anna Walicka 17,
Magdalena Pietrzykowska 8, Angelika Gabrysiak 14, Zuzanna Molka 6,
Wiktoria Nowak 11, Paulina Kacprowicz 12, Martyna Trawiñska 0, Oliwia
Sienkiewicz 0, Oliwia Wo�niak 2, Monika Smorawska 2. Trener Tomasz
Pasiñski

ZWYCIĘSTWO DZIEWCZĄT MKS−u

Dru¿yna ch³opców (trener - nauczyciel wych. fiz. Andrzej Karbowski)
zakwalifikowa³a siê do fina³u wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju
Pi³karskiego Coca-Cola 2012. W pierwszym turnieju (G³owno) reprezen-
tacja Gimnazjum nr 2 Kutno pokona³a Gimnazjum nr 1 G³owno 8:1
i Gimnazjum nr 2 G³owno 4:0 oraz Gimnazjum nr 1 Stryków 3:1. Sk³ad
zespo³u Gimnazjum nr 2 im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w Kutnie:
Bartosz Kapruziak, Kamil Kowalczyk, Piotr Mucha, Bartosz Wiliñski,
Krzysztof Mucha, Rafa³ Nowakowski, Jakub �wi¹tek, Norbert Miko³aj-
czyk, Igor Wójcik, Damian Ziemlacz.

SUKCES GIMNAZJUM NR 2

O PUCHAR STAROSTY
Siatkówka

Wêdkarstwo

Z okazji �wiêta Niepodleg³o�ci Ko³o PZW �Metalurg� w Kutnie zorgani-
zowa³o kolejn¹, ciekaw¹ imprezê wêdkarsk¹. Tym razem by³ to mecz spa-
ringowy z Ko³em Miejskim nr 1 w Kutnie. Zawody odby³y siê na Jeziorze
Kromszewickim dziêki uprzejmo�ci prezesa Gospodarstwa Rybackiego
we W³oc³awku Tadeusza Nowickiego. Spotkanie wygra³a �Jedynka� 7:6.
Wyniki: Krzysztof Paw³owski - Zbigniew Gralewski 2:0, Pawe³ W³odarczyk
- Miros³aw Pi¹tek 2:1, Tomasz Donakowski - Przemys³aw Saczuk 1:2,
Wac³aw Marciniak - Marek Grzybowski 2:1, Norbert B³a¿ejczyk - Miko³aj
Derej 0:2. Pawe³ W³odarczyk z³owi³ najd³u¿sz¹ rybê (30 cm, okoñ) i otrzy-
ma³ Puchar Prezesa Ko³a �Metalurg�.

UDANE ZAWODY
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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:  E6-G2-L9-I6-E3-A3-F6-C9
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.

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

Poziomo: A-1. Rezolut, chwat A-7. Shuma na autostradzie
B-9. Codziennie o 19.00 w TVN C-1. �... mnie do sto³u� z reper-
tuaru E. Wojnowskiej D-9. Kaczan kukurydzy E-1. Z grupy platy-
nowców E-5. Przebieg³o�æ G-1. �Milion ...� w tytule komedii
filmowej J. Kondratiuka z King¹ Preis I-1. Antonim straty I-6.
Ustoiny J-9. Pokryty ni¹ staw K-1. Piosenka z repertuaru Maryli
Rodowicz L-9. Napisa³ �Blaszany Bebenek� M-1. Kulszowa
M-5. Z Moskw¹.

Pionowo: 1-A. Miele nim ciele 1-I. Kra na krze 2-E. B³ony
os³aniaj¹ce mózg 3-A. Formacja pi³karska 3-I. Ptak z rodziny kru-
kowatych 4-F. Dyletant 5-A. Niepowodzenie (potocznie) 5-J. Wzór
z dziur 6-E. U ptaka i pisarza 7-A. Ojciec Mruczka 7-I. Podziem-
na rzeka Hadesu 9-A. Stan nadmiernego wzruszenia 9-I. Kosz-
towna szosa 11-A. Podzia³ka radiowa 11-I. Z mankietem przy
koszuli 13-A. Odlot ptaków na zimê 13-I. Jednostka monetarna
w Birmie.         oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Uk³adanie kostki brukowej.
Wykonawstwo kompleksowe

z materia³em lub bez.
Odwodnienia melioracyjne.

Kutno i okolice.

Tel. 508-722-413

Brukarstwo
Jab³onowski

- Przedstaw siê naszym czytelnikom.
- Nazywam siê Marek Majchrzak,
z zawodu i wykszta³cenia jestem
geodet¹. Pracujê w Wojewódzkim
Biurze  Geodezji w £odzi, pracownia
w Kutnie. Kierujê t¹ pracowni¹.
- Masz niezwyk³e hobby...
- Tak. Wêdkarstwem zarazi³ mnie
mój serdeczny kolega, prezes Kut-
nowskiego Ko³a ,,Kolejarz�, Zbyszek
Maciejewski. To by³o w po³owie lat
osiemdziesi¹tych, jak pierwszy raz
zabra³ mnie na nocne ³apanie ryb,
jezioro Ciechomickie. Podczas tych
po³owów ryba bardzo dobrze bra³a,
ale przera¿a³o mnie bieganie po

Marek Majchrzak specjalnie dla P¯K

KOCHA WODĘ I..... RYBY

nogach jaszczurek, pi¿maków i innych gadów w ciemno�ciach. By³em
pewien, ¿e ta przygoda na tym siê zakoñczy, ale przychodzi wieczór, koledzy
szykuj¹ siê na nastêpn¹ noc i we mnie co� pêk³o. Postanowi³em spróbo-
waæ jeszcze raz, tak to siê zaczê³o i trwa, a¿ do dzisiaj.
- Udzielasz siê du¿o i spo³ecznie...
- W Kole Wêdkarskim ,,Kolejarz� jestem przewodnicz¹cym Komisji
Rewizyjnej, ponadto jestem powiatowym komendantem Kutnowskiej
Spo³ecznej Stra¿y Rybackiej.
- Scharakteryzuj swoje stowarzyszenie.
- Spo³eczna Stra¿ Rybacka dzia³a na podstawie aktu powo³ania wydanego
przez Okrêg Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego P³ocko-W³oc³awski, po
wyra¿eniu zgody Rady Powiatu Kutnowskiego na jej utworzenie.
- Co daje ci praca w nim?
- Wydaje siê, ¿e przynajmniej w minimalnym stopniu przyczyniamy siê
do utrzymania przez wêdkarzy czysto�ci na ³owiskach oraz zwalczania
k³usownictwa i przestrzegania okresów ochronnych, wymiaru ryb oraz
przestrzegania limitów po³owu.
- Wasze sukcesy i problemy.
- Uda³o siê wyeliminowaæ handel ryb¹ niewiadomego pochodzenia na
targowiskach w Kutnie, ¯ychlinie i Kro�niewicach.
- Kto mo¿e nale¿eæ do stowarzyszenia?
- Do Spo³ecznej Stra¿y Rybackiej nabór osób nie odbywa siê przypadkowo,
poniewa¿ osoba taka musi mieæ rekomendacjê prezesa ko³a wêdkarskiego
do którego nale¿y oraz zdaæ egzamin z przepisów dotycz¹cych funkcjo-
nowania SSR organizowanych przez komendanta SSR i przedstawicieli
Pañstwowej Stra¿y Rybackiej.
- Jakie s¹ wasze nadrzêdne cele?
- W jak najwiêkszym stopniu przekonaæ wêdkarzy, ¿eby dbali o �rodowisko,
i ¿e k³usownictwo siê nie op³aca.
- Kto wam pomaga?
- Dzia³amy wspólnie z Pañstwow¹ Stra¿¹ Ryback¹ i Policj¹ Kutnowsk¹
- patrol taki jest skuteczny.
- Dzia³alno�æ twoich kolegów.
- Na terenie starostwa kutnowskiego mamy bardzo ma³o wody i SSR,
oprócz patroli wcze�niej wymienionych,  przede wszystkim przeprowadza
kontrole na sobie przyporz¹dkowanych akwenach. Mamy 24 czynnych
stra¿ników, którzy dzia³aj¹ w piêciu ko³ach wêdkarskich powiatu kutnow-
skiego. Wszêdzie s¹ koledzy, którzy przyk³adaj¹ siê wiêcej lub mniej do
tej pracy spo³ecznej.
- Kooperacja z innymi Stowarzyszeniami.
- Wspó³praca z innymi powiatowymi Spo³ecznymi Stra¿ami Rybackimi
nie jest mo¿liwa z powodu braku (niepodpisanych) porozumieñ miêdzy
starostami powiatowymi.
- Marzenia pana komendanta.
- Jak najmniej nieprzyjemnych interwencji.
- Czego nale¿a³oby ci ¿yczyæ?
Samych przyjemnych s³u¿b.

Dziêkujê za rozmowê - Jerzy Papiewski

Uczniowie klas pierwszych Szko³y Podstawowej Nr 6 w Kutnie przyrzekali
byæ dobrym i uczciwym cz³owiekiem, byæ sumiennym i obowi¹zkowym
uczniem, dbaæ o dobre imiê szko³y,szanowaæ nauczycieli i rodziców,
kochaæ i szanowaæ nasz¹ ojczyznê, rosn¹æ na dobrego obywatela Rzecz-
pospolitej Polskiej. Takie s³owa pad³y z ust pierwszaków podczas uro-
czystego �lubowania i pasowania na ucznia. Dokonali tego aktu: Emilia
Malanowska, dyrektor szko³y oraz Zbigniew Wdowiak, wiceprezydent
miasta. Przemawiaj¹c do uczniów z ca³¹ powag¹ nadmieni³: �Jeste�cie
uczniami szko³y, która w ostatnich latach uzyskuje najlepsze wyniki
w Kutnie, macie bardzo dobr¹ kadrê nauczycieli � a to zobowi¹zuje do
uzyskiwania wspania³ych ocen�. Wychowawcami 63 uczniów w trzech
klasach pierwszych s¹: Agata Andrych w klasie I a, Halina Cie�lak
w klasie Ib oraz Renata Suchiñska w klasie Ic. Na zakoñczenie odby³y siê
spotkania integracyjne w poszczególnych klasach.           /A.B./

PIERWSZAKI ŚLUBOWAŁY
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¯YCIE DIECEZJALNE

W pi¹tek, 4  listopada 2011 r., w hali sportowej Szko³y Podstawowej Nr 9
im. W³. Jagie³³y odby³a siê uroczysto�æ pasowania na ucznia. Licznie zgro-
madzonych go�ci powita³a uczennica klasy III c Paulina Kaczorkiewicz.
106 uczniów przedstawi³o czê�æ artystyczn¹  zatytu³owan¹ ��lubowania
nadszed³ czas�. Pierwszoklasi�ci prezentowali swoj¹  wiedzê o Polsce,
o bezpiecznym zachowaniu siê w szkole i w drodze do szko³y. Po z³o¿eniu
�lubowania przez uczniów, przyrzeczenie z³o¿yli te¿ rodzice. Przyrzekali
wspieraæ swoje pociechy w osi¹ganiu sukcesów szkolnych. Nastêpnie g³os
zabra³a dyrektor szko³y Danuta Blus. Podkre�li³a  wagê s³ów sk³adanych
w przysiêdze �lubowania i obowi¹zek ich dotrzymania. Pierwszoklasi�ci
zostali pasowani na uczniów przez: dyrektora szko³y Danutê Blus, wice-
dyrektora szko³y Krystynê B³aszczyk, zastêpcê prezydenta miasta Kutna
Zbigniewa Wdowiaka, prezesa Powiatowego Zarz¹du LOK Janusza Kacz-
marka oraz przewodnicz¹c¹ Rady Rodziców Agnieszkê Nowack¹. Otrzymali
te¿ od swych wychowawców pami¹tkowe dyplomy. Tê piêkn¹ uroczysto�æ
przygotowa³y wychowawczynie klas I: Ma³gorzata Andrysiewicz, Jolanta
D¹browska, Marzanna Kamiñska, Mariola Michalska, Beata Zatoñska.

ŚLUBOWANIE

W przedzieñ �wiêta Niepodleg³o�ci uczniowie Szko³y Podstawowej nr 9
zorganizowali �drogê ku niepodleg³o�ci�. Hol szko³y wype³ni³y ekspozycje
militariów z I wojny �wiatowej: broñ, mundury, amunicja a tak¿e pocz-
tówki i ksi¹¿ki mówi¹ce o naszej tragicznej, ale i chlubnej historii. Uczniowie
patrz¹c na �cie¿kê jak¹ wyznacza³y ga³êzie brzóz, odczytywali umiesz-
czone miêdzy li�æmi informacje dotycz¹ce rozbiorów, powstañ narodo-
wych, I wojny �wiatowej i odzyskania niepodleg³o�ci. W klimat �wiêta
Niepodleg³o�ci wprowadza³y ogl¹daj¹cych legionowe pie�ni. Autorkami
projektu by³y: Ma³gorzata Borucka i Beata Paluchowska. Dope³nieniem
tej niecodziennej lekcji historii by³ program artystyczny przygotowany
przez Marzannê Dwojack¹ i Ewê Gawroñsk¹. Za pomoc¹ przejmuj¹cych,
metaforycznych obrazów z³o¿onych z uk³adów choreograficznych, muzyki
i poezji cz³onkowie kó³ teatralnych przedstawili prze¿ycia Polaków, któ-
rym przysz³o ¿yæ w niewoli, ale i cieszyæ siê odzyskan¹ niepodleg³o�ci¹.
Na hali, gdzie uroczysto�æ mia³a miejsce, dominowa³y bia³o-czerwone
barwy podkre�lone przez kotyliony w narodowych kolorach, które z dum¹
nosili w tym dniu wszyscy uczniowie i nauczyciele szko³y. Nad wykonaniem
kotylionów czuwa³a Agnieszka Maækowska. Czê�æ artystyczn¹ zakoñczy³o
wspólne od�piewanie ca³ego hymnu pañstwowego. O g³êbokich i dojrza-
³ych prze¿yciach m³odych widzów �wiadczyæ mog¹ ich odpowiedzi na
pytania z wiersza W. Be³zy �Katechizm polskiego dziecka�. Dzieñ ten
sta³ siê dla spo³eczno�ci szko³y niezapomnian¹ lekcj¹ historii.

W Szkole Podstawowej nr 9

DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCITo �wietnie wydany przez Studio
Plus w Bydgoszczy - druk Zak³ad
Poligraficzno-Wydawniczy PO-
ZKAL w Inowroc³awiu, album
bêd¹cy niezwykle cenn¹ publikacj¹
prezentuj¹c¹ ko�cio³y Diecezji
£owickiej, jak i wspó³czesny obraz
wszystkich obiektów sakralnych
z dekanatów: Bia³a Rawska, G³owno,
Kro�niewice, Kutno - Wo�niaków
�w. Micha³a Archanio³a, Kutno -
�w. Wawrzyñca, Lubochnia, £êczyca,
£owicz - Katedra, £owicz - �wiê-
tego Ducha, Nowe Miasto nad Pi-
lic¹, Pi¹tek, Rawa Mazowiecka,
Sanniki, Skierniewice - �w. Jakuba
Aposto³a, Skierniewice - Naj�wiêt-
szego Serca Pana Jezusa, Sochaczew
- �w. Wawrzyñca, Sochaczew -
Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy,
Wiskitki, ¯ychlin i ¯yrardów.

NASZE DZIEDZICTWO

Album stanowi �ród³o wiedzy na temat sztuki sakralnej oraz wielu zna-
nych postaci, które zapisa³y siê w dziejach Diecezji. Diecezja £owicka
(5806 km2) rozci¹ga siê w centralnej czê�ci Polski, gdzie naturalnymi
granicami od pó³nocy i po³udnia s¹ kolejno rzeki Wis³a i Pilica, a od
zachodu Ner, od wschodu Puszcza Jaktorowska, a przez �rodek jej nizin-
nych terenów p³ynie Bzura. Przez obszar Diecezji przebiegaj¹ wa¿ne
ci¹gi komunikacyjne, w tym dwie autostrady: A1 i A 2. Administracyjne
jej terytorium przynale¿y do województw: ³ódzkiego, mazowieckiego
i wielkopolskiego. Typowo rolnicze tereny z przewa¿aj¹c¹ ludno�ci¹ wiej-
sk¹ s¹ roz³o¿one pomiêdzy dwiema wielkimi aglomeracjami miejskimi,
tj. warszawsk¹ i ³ódzk¹. Diecezja £owicka zosta³a kanonicznie erygowana
Bull¹ Jana Paw³a II Totus Tuus Poloniae populus z dnia 25 marca 1992
roku. Pocz¹tkowo nale¿a³a do metropolii warszawskiej, a od 2004 roku
do ³ódzkiej. Pierwszym biskupem Diecezji £owickiej zosta³ dotychcza-
sowy biskup pomocniczy Diecezji Siedleckiej Alojzy Orszulik, natomiast
biskupem pomocniczym Józef Zawitkowski, dotychczasowy biskup
pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej. W 2004 roku drugim biskupem
³owickim zosta³ ks. Andrzej Franciszek Dziuba, bliski wspó³pracownik
prymasa Józefa Glempa, prof. teologii moralnej na KUL-u i UKSW
Biskup £owicki Andrzej F. Dziuba we wstêpie do albumu pisze miêdzy
innymi: �Ko�ció³ ³owicki dziêkuje za 20 lat swej pos³ugi w duchu ewan-
gelizacji, pos³ugi znaczonej osobami, dzie³ami i znakami wiary. To ¿ywe
i ci¹gle tworzone �wiadectwo wiary, nadziei i mi³o�ci... Diecezja £owicka
to tak¿e niezwyk³a historia Ko�cio³a, który na tych ziemiach pos³uguje
od ponad tysi¹ca lat... Bogactwo wyposa¿enia naszych �wi¹tyñ to wielo-
rakie �wiadectwa hojno�ci serca, geniusza umys³u i pracy r¹k ludzkich.
Jak¿e mo¿na uczyæ siê tam historii swoich ma³ych ojczyzn, tak¿e w bo-
gactwie lokalnych tradycji czy sztuki ludowej... Cz³owiek nie mo¿e osi¹-
gn¹æ �wiêto�ci bez pomocy ³aski. Jak¿e wymownym znakiem ³aski jest
prezentowane opracowanie. To swoista �Biblia pauperum� w obrazach
naszych �wi¹tyñ, ich wyposa¿enia oraz otoczenia. Pomo¿e ona zapewne
w dziele nowej ewangelizacji Diecezji £owickiej, do której wzywa³ Jan
Pawe³ II: �B¹d� pozdrowiona, ziemio tak hojnie ubogacona tradycj¹ chrze-
�cijañsk¹ i wiar¹ twojego ludu, który pomimo dziejowych burz zawsze
niezmiennie trwa³ przy Chrystusie i Jego Ko�ciele� (£owicz, 14.06.1999 r.).
Wszyscy czytelnicy niech odkryj¹ piêkno architektury i sztuki sakralnej
oraz dziejów Diecezji £owickiej�. W nastêpnych wydaniach �Powiato-
wego ̄ ycia Kutna� bêdziemy prezentowaæ ko�cio³y znajduj¹ce sê na Ziemi
Kutnowskiej.        Jerzy Papiewski

�Z marzeñ walki i znoju powsta³a���- by³ to tytu³ monta¿u poetycko-
muzycznego, jakim m³odzie¿ Zespo³u Szkó³ Nr 1 im. Stanis³awa Staszica
w Kutnie upamiêtni³a obchody 93 rocznicy odzyskania przez Polskê
niepodleg³o�ci. Do programu wykorzystano pomoc multimedialn¹. Przy-
pomniano m.in.wydarzenia historyczne zwi¹zane z sylwetkami Romana
Dmowskiego, a tak¿e Józefa Pi³sudskiego. Udzia³ wziê³y uczennice klas
pierwszych i drugich liceum ogólnokszta³c¹cego: Ró¿a Królak, Olga Krzy-
¿aniak, Klaudia Jakubik, Joanna Rybacka, Malwina Hopp, Katarzyna
Grzelak, Ewelina Abramowicz, Justyna Jêdrzejewska, �piewa³a Magdalena
Lewandowska. Prezentowane wiersze, pie�ni i filmy wywo³a³y g³êbokie
wzruszenie uczniów i nauczycieli. Na zakoñczenie wicedyrektor szko³y
Anna Pietrzak powiedzia³a: �Dzieñ 11 listopada jest dniem refleksji
i wzruszeñ. Dziêkujê wam za piêknie wyra¿on¹ pamiêæ o tych wydarze-
niach. Dziêkujê tu zebranym uczniom za w³a�ciw¹ postawê. Ona jest dzisiaj
wyrazem patriotyzmu, jej mi³o�ci do ojczyzny�.           /A.B./

PATRIOTYCZNY APEL

W przeddzieñ 93 rocznicy odzyskania przez Polskê niepodleg³o�ci uczniowie
klasy VI a SP nr 1 w Kutnie przedstawili monta¿ s³owno-muzyczny pt.
�Polska - nasz dom, nasz kraj�. M³odzie¿, która uwa¿nie wys³ucha³a wierszy
i piosenek o drodze naszych przodków do odzyskania wolno�ci po 123
latach niewoli, wziê³a w ten sposób udzia³ w niezapomnianej lekcji
patriotyzmu. Wystêp wzbogaci³ pokaz slajdów przygotowany przez nauczy-
ciela historii S³awomira Krawczyka. Nad przebiegiem uroczysto�ci czuwa³y:
Agnieszka Adamek i El¿bieta Chodorowska.         /E.Ch./

POLSKA − NASZ DOM, NASZ KRAJ

Obchody 93 rocznicy odzyskania przez Polskê niepodleg³o�ci rozpoczê³y
siê w ¯ychlinie patriotyczn¹ msz¹ w ko�ciele pw. �w. Piotra i Paw³a.
Nastêpnie orszak na czele z pocztami sztandarowymi przemaszerowa³ do
¯ychliñskiego Domu Kultury. Uroczyste spotkanie poprowadzi³a dyrektor
¯ychliñskiego Domu Kultury Magdalena Konczarek, a okoliczno�ciowe
przemówienie wyg³osi³ burmistrz gminy ¯ychlin Grzegorz Ambroziak.
Czê�æ artystyczn¹ pt. �Wstañ Polsko moja� przygotowali uczniowie Szko³y
Podstawowej nr 1 w ̄ ychlinie (pod kierunkiem nauczycielek: Anny Kwiat-
kowskiej, Barbary Pawliczak, Agnieszki Sidwy).

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
W ¯ychlinie




