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XXI ŚWIĘTO SZKOŁY W „STASZICU”

W pi¹tek, 30 kwietnia, obchodzi³ swoje coroczne �wiêto Zespó³ Szkó³
Nr 1 im. Stanis³awa Staszica.            (ci¹g dalszy - strona 3)

Has³o �Ekonomia i kultura� przy�wieca³o tegorocznym obchodom V �wiêta
Szko³y w Zespole Szkó³ nr 3 im. W³adys³awa Grabskiego w Kutnie.

(ci¹g dalszy - strona 4)

Zarz¹d Oddzia³u Miejsko-Gminnego Zwi¹zku OSP RP w Kutnie by³
organizatorem uroczysto�ci z okazji Dnia Stra¿aka jakie mia³y miejsce
w stra¿nicy OSP, w Strzegocinie 2 maja.         (ci¹g dalszy - strona 15)

ŚWIĘTOWALI STRAŻACY

DWIEŚCIE LAT

W sali Urzêdu Stanu Cywilnego w Strzelcach mia³a miejsce mi³a
uroczysto�æ zwi¹zana z jubileuszem 100 rocznicy urodzin miesz-
kanki Gminy, pani Zofii Nowackiej.      (ci¹g dalszy - strona 3)

KUTNOWSKA MAJÓWKA

Ta trzydniowa impreza, której g³ównym organizatorem by³ Urz¹d Miasta,
przy wspó³pracy stowarzyszeñ sportowych, placówek upowszechniania
kultury, przebiega³a pod has³em tematycznym - dla ka¿dego co� mi³ego
i rodzinnego. I rzeczywi�cie tak by³o. Stosownie do wieku mo¿na by³o
co� dobrego i rozrywkowego dla siebie i najbli¿szych znale�æ.

(ci¹g dalszy - strona 5)

Na Stadionie Miejskim mia³o miejsce wznios³e wydarzenie. Ods³oniêto
tablicê upamiêtniaj¹c¹ nadanie temu reprezentacyjnemu obiektowi spor-
towemu naszego miasta imienia p³k. Henryka Tomasza Reymana (1897-
1963) pi³karza Wis³y Kraków, reprezentanta Polski, dzia³acza sportowego,
oficera WP. Od 1933 r. zwi¹zanego z Kutnem z 37 Pu³kiem Piechoty.
W naszym mie�cie za³o¿y³ Podokrêg Pi³ki No¿nej i WKS �Boruta�. Jego
imieniem nazwano jedn¹ z ulic Krakowa i stadion Wis³y Kraków. Wielka
Postaæ !           (ci¹g dalszy - strona 2)

Blisko 200 zawodniczek i zawodników rywalizowa³o w hali SP nr 6
w Kutnie w kategorii dzieci i m³odzicy (2001-1995 r.). Reprezentowane
by³y stowarzyszenia sportowe z £odzi, £owicza, Sochaczewa, Grodziska
Mazowieckiego, Kutna, Skierniewic, W³oc³awka. Go�ciem honorowym
by³ mistrz olimpijski z Atlanty (1996 r.) Pawe³ Nastula oraz dwukrotny
mistrz �wiata i trzykrotny Europy w judo. Organizatorami Mistrzostw
Kutna byli: UKS Ippon MDK Kutno i UKS �Szóstka�.            /J.P./

III OTWARTE MISTRZOSTWA KUTNA
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III OTWARTE MISTRZOSTWA KUTNA

W 65 rocznicê zakoñczenia II wojny �wiatowej 8 maja 2010 r. o godz.
12.00 w miejscu pamiêci narodowej na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie
z³o¿ono wi¹zanki kwiatów.
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(ci¹g dalszy ze strony 1)
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Kutna Jacek Sikora odczyta³ uchwa³ê Rady Miasta
z 2006 r. nadaj¹cej imiê stadionowi Henryka Tomasza Reymana. Tablicê ods³o-
nili: Janusz Tomaszewski - siostrzeniec p³k. Henryka T. Reymana, Zbigniew
Burzyñski - prezydent m. Kutna, Jacek Sikora - przewodnicz¹cy Rady m. Kutna
i Pawe³ �lêzak - dyrektor MOSiR. Po�wiêci³ J¹ £ukasz Antczak - Diecezjalny
Duszpasterz Sportowców. Melodie marszowe gra³a  orkiestra (wiêkszo�æ
kobiety) z Poddêbic. Okoliczno�ciowe przemówienia wyg³osili: Edward Potok -
prezes £ódzkiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej, Ryszard Niemiec - prezes Ma³opol-
skiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej. Wrêczono odznaki: Br¹zow¹ PZPN - Marianowi
Czerwiñskiemu, Zas³u¿ony dla Pi³karstwa £ódzkiego - Stanis³awowi Majdzie,
Janowi Pawlakowi, Jerzemu Rybickiemu, Stanis³awowi Tomaszewskiemu,
Wies³awowi Wasilewskiemu, Z³ot¹ £ZPN - Dariuszowi Jaroszczakowi i Srebrn¹
£ZPN Zbigniewowi Wdowiakowi. W meczu zmierzy³y siê zespo³y Ma³opol-
skiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej i £ódzkiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej (Zwi¹zki te
obchodz¹ jubileusz 90-lecia). MZPN: Krzysztof ̄ ylski, Jakub Buczek, Tomasz
Pilch, Marcin Pluta, Adam Przenios³o, Rafa³ Waksmundzki, Arkadiusz Lewiñski,
Marek Handzlik, Rafa³ Tabak, Szymon Kiwacki, Jacek Pietrzak oraz Daniel

PATRIOTYCZNA UROCZYSTOŚĆ

Bomba, Rafa³ Drobny, £ukasz Szewczyk,
Kamil Or³owski, Tymoteusz Chod�ko,
S³aowmir Zubel, Artur Szlêzak (tre-
nerzy - Micha³ Królikowski, Tadeusz
Piotrowski). £ZPN: Arkadiusz Sima,
Adam Grzybowski, £ukasz Znyk,
Piotr Gawlik, Maciej Rutkowski,
Piotr Bryk, Piotr Krysiñski, Rafa³
Kubiak, Mariusz Jakubowski, Rafa³
Jankowski, Tomasz K³os oraz Micha³
Soko³owicz, Kamil Zagajewski, Syl-
wester P³acheta, Ernesto Mensah,
Babatunde Alimi, Bartosz Kaczor (tre-
nerzy - Marek Dziuba, Pawe³ �lêzak).
Mimo padaj¹cego deszczu spotkanie
sta³o na dobrym poziomie. Wygrali
sympatyczni go�cie 2:0. Bramki dla
MZPN zdobyli: Szymon Kiwacki (34)
i Adam Przenios³o (84). Najlepszymi
zawodnikami zostali: Maciej Rutkow-
ski i Arkadiusz Lewiñski, Otrzymali
z r¹k prezydenta Zbigniewa Burzyñ-
skiego i prezesa Ryszarda Niemca
pami¹tkowe statuetki. W przerwie
meczu, które ogl¹da³o blisko 800
osób, losowano pi³ki z autografami
pi³karzy Widzewa £ód�, £KS-u £od�
i MKS-u Kutno (te¿ szaliki klubowe).
Szczê�liw¹ �sierotk¹� by³a Danuta
Tomaszewska, ¿ona siostrzeñca p³k
Henryka Tomasza Reymana Janusza
Tomaszewskiego.       /J.P./
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Dariusz Ungier i Jacek Mickiewicz 14 maja w Kutnie
OBLEGANI PRZEZ CHORYCH

Przyjêcia
pacjentów

HOTEL
�AWIS�
(w pobli¿u dworca PKP)

ZAPRASZAMY

Kutno,
ul. £êczycka 8

Dnia 14 maja
(pi¹tek)

w godzinach od 1100 do 1600

Informacja:

tel. 0−605−268−274Polecamy bezp³atne badania
manualne krêgos³upa
w godzinach przyjêæ.

Ju¿ za kilka dni, w pi¹tek 14
maja, do waszego miasta
ponownie zawitaj¹ �wiatowej
s³awy specjali�ci medycyny natu-
ralnej: bioenergoterapeuta Jacek
Mickiewicz z Gdañska i krêgarz
Dariusz Ungier ze Skar¿yska
Kamiennej. S³awni ze swej sku-
teczno�ci, t³umnie oblegani przez
pacjentów, bêd¹ jak zawsze przyj-
mowaæ pacjentów w hotelu AWIS
od godz. 11.00 do 16.00.
Bol¹ce plecy
Obecnie niewiele osób nie ma
¿adnych problemów z krêgos³u-
pem, wynika to z braku czasu dla
siebie, niektórzy panowie bardziej
dbaj¹ o swój samochód ni¿
o zdrowie. Ci¹g³y stres, praca za
biurkiem, za kierownic¹, siedze-
nie na wygodnej kanapie, praca

ponad si³y lub brak ruchu, nadwaga,
oty³o�æ skutkuj¹ wieloma chorobami,
o czym wszyscy wiedz¹ ale prze-
staj¹ siê tym przejmowaæ - twierdzi
znany krêgarz.
W�ród pacjentów pana Ungiera by³
Stanis³aw J., którego wnuczkowie
przyprowadzili pod rêce, a pan
Stanis³aw �ciska³ w prawej d³oni
laskê. Od wielu dni cierpia³em na
krêgos³up, wizyty ró¿nych specja-
listów nic nie pomaga³y. Po dzisiej-
szym zabiegu poczu³em natychmia-
stow¹ ulgê, co widaæ, bo wychodzê
z gabinetu bez pomocy moich wnu-
ków i laski - mówi uszczê�liwiony
pacjent.
Bioenergoterapeuta ratuje
zdrowie i ¿ycie
D³onie Jacka Mickiewicza nios¹
pomoc chorym i cierpi¹cym pacjen-

tom w gabinetach, w domach
prywatnych i w szpitalach, gdzie po
otrzymaniu zgody i uzgodnieniu
odwiedza pacjentów. Oto nies³ysz¹-
ca od 30 lata Regina N. przysz³a
z córk¹, odzyskuje s³uch. Wielu

wychodzi u�miechniêtych z gabinetu,
bo przesta³a boleæ g³owa, pozbyli
siê stresu i nerwicy, zniknê³y guzki
na tarczycy, nikn¹ problemy z pro-
stat¹. Po kilku wizytach nikn¹ guzy
na piersiach u kobiet, a wiele
pacjentek unika operacji w szpitalach.
9-letni Dawid K. przyszed³ z mam¹.
Mój syn by³ alergikiem, mówiê ¿e
by³, bo ju¿ od 3 miesiêcy nie jest
dziêki zabiegom bioenergoterapeuty.
Jestem szczê�liwa, ¿e syn mo¿e
normalnie ¿yæ - mama Dawida. Pan
Andrzej K. - cierpia³em na nadci-
�nienie têtnicze latami, po kilku
wizytach, mówiê z pe³n¹ odpowie-
dzialno�ci¹, ci�nienie mam idealne,
nie biorê tabletek. Pani Agnieszka A.
- torbiel na jajniku znik³. Wziê³am
tylko dwie wizyty. USG pokaza³o,
¿e po torbielu ani �ladu. Pani Zdzi-

s³awa O. - dziêki wizytom u uzdro-
wiciela uciek³am lekarzom spod
skalpela. Mia³am miê�niaki 9 mm.
Po wizycie miê�niaki zginê³y, co
potwierdzi³y badania lekarskie.
Przyk³adów wyj¹tkowych uzdro-
wieñ jakie maj¹ miejsce jest wiele.
Najlepiej sprawdziæ skuteczno�æ na
w³asnym przypadku.
Bioenergoterapeuta zawsze namawia
swoich pacjentów, by równolegle
korzystali z us³ug swoich lekarzy
i robili w³a�ciwe badania, by prze-
konaæ siê o stanie swojego zdrowia.
Wizyty domowe u tego s³ynnego
bioenergoterapeuty mo¿na zg³aszaæ
tylko osobi�cie w dniu przyjêæ do
godz. 16.00.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Uroczysto�æ poprowadzi³a Anna Pietrzak, wicedyrektor szko³y. By³o
podsumowanie uczniowskich sukcesów, wystêpy oraz wrêczenie �wia-
dectw ukoñczenia szko³y koñcz¹cym szko³ê. Uroczysto�æ XXI �wiêta
Szko³y rozpocz¹³ monta¿ s³owno-muzyczny pt. �Sercem Polak, talentem
�wiata obywatel� (pod kierunkiem K. �nieg nawi¹zuj¹cy do Roku Chopi-
nowskiego). Z piêknym polonezem wyst¹pili tegoroczni maturzy�ci. Jak
ka¿e tradycja tego �wiêta - przekazano sztandar szko³y m³odszym kolegom.
Dyrektor Andrzej Matczak podsumowa³ tegoroczne osi¹gniêcia m³odzie¿y
i szko³y. Du¿o czasu po�wiêcono tym najlepszym. Dyrektor wrêczy³
medale, �wiadectwa z wyró¿nieniem, listy gratulacyjne i stypendia Fun-
dacji ZS nr 1 wszystkim, którzy wyró¿nili siê w ci¹gu roku szkolnego
wynikami w nauce, sporcie i innych dziedzinach szkolnej dzia³alno�ci.
Nagrodzeni zostali zwyciêzcy konkursów wewn¹trzszkolnych i olimpiad.
Piêkne dyplomy otrzymali najlepsi sportowcy. Przewodnicz¹ca szkolne-
go samorz¹du Anna Opasiak po¿egna³a uczniów klas maturalnych. Nie
zabrak³o te¿ zabawy i rozrywki. Tradycyjnie ju¿ wrêczono w czasie
uroczystej gali �Sta�ki i Stasieñki 2010�, nagrody dla zwyciêzców w ple-
biscycie na najciekawsze osobowo�ci w�ród nauczycieli i uczniów ZS nr 1.
By³ program artystyczny  m³odzie¿y i prezentacja m.in. Szkolnego Klubu
Cheerleaderek.          /G.B./

XXI ŚWIĘTO SZKOŁY W „STASZICU”

BR¥ZOWE MEDALE Zespo³u Szkó³ Nr l im. St. Staszica w Kutnie
za rok szkolny 2009/2010 otrzymali:

1. Pêka³a Adam, III A (5,50): I miejsce w ogólnopolskim konkursie
wiedzy o Stanis³awie Staszicu i jego epoce. Honorowa s³u¿ba w poczcie
sztandarowym szko³y. 2. Mojsiej Weronika, III A (5,44): w roku szkolnym
2008/2009 III miejsce w finale woj. w lidze lekkoatletycznej; II miejsce
w województwie w sztafecie 4 x 100 m; IV miejsce w lidze lekkoatle-
tycznej; IV miejsce w finale woj. w pi³ce rêcznej. W roku szkolnym 2009/2010
I miejsce w finale woj. w koszykówce; mistrzostwo powiatu i w rejonie
w pi³ce rêcznej; mistrzostwo powiatu w lidze lekkoatletycznej; mistrzo-
stwo powiatu i rejonu oraz V miejsce w finale woj. w pi³ce rêcznej;
mistrzostwo powiatu w sztafecie p³ywackiej 10 x 50 m. Praca w Samo-
rz¹dzie Klasowym. 3. Lewandowska Edyta, III D (5,40): laureatka I miejsca
Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego �Historia i kultura ¯ydów
polskich�. W roku szkolnym 2008/2009 wyró¿nienie w ogólnopolskim
konkursie �Kartki z pamiêtnika ukrywaj¹cego siê ¯yda�. W roku szkol-
nym 2009/2010 udzia³ w etapie ustnym eliminacji okrêgowych XVII Olim-
piady wiedzy o Prawach Cz³owieka im. Jana Paw³a II. Aktywna, pe³na
zaanga¿owania praca na rzecz szko³y. 4. Siuda Alicja, III D (5,13): laure-
atka Okrêgowego Etapu Olimpiady Artystycznej z Historii Sztuki w roku
szkolnym 2008/2009 i 2009/2010. Aktywna, pe³na zaanga¿owania praca
na rzecz szko³y. 5. Kowalska Ma³gorzata, III D (5,07): aktywna, pe³na
zaanga¿owania praca na rzecz szko³y. 6. Braszczyñska Julia, III A (5,06):
honorowa s³u¿ba w poczcie sztandarowym szko³y. 7. Lewandowska Alek-
sandra, III E (5,00): praca w Samorz¹dzie Klasowym. Godne reprezen-
towanie szko³y w ramach preorientacji zawodowej. 8. Wójkowska Agata,
(5,00): laureatka II etapu Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 2009/
2010, udzia³ w  Ogólnopolskim Konkursie �Ekoplaneta�. Honorowa s³u¿ba
w poczcie sztandarowym szko³y. Godne reprezentowanie szko³y w ramach
preorientacji zawodowej. 9. Char¹¿ka Kamil, III A (4,93): mistrzostwo
powiatu w sztafetach p³ywackich 10 x 50 m (w latach 2007/2008, 2008/2009,

2009/2010). Praca w Samorz¹dzie Klasowym 10. Przybylska Kamila,
III C (4,93): przewodnicz¹ca Samorz¹du Uczniowskiego 2008/2009.
11. ¯urawik Alicja, III E (4,93): praca w Samorz¹dzie Klasowym. Godne
reprezentowanie szko³y w ramach preorientacji zawodowej. 12. Materka
Monika, III A (4,88): praca w Samorz¹dzie Klasowym. Honorowa s³u¿ba
w poczcie sztandarowym szko³y. 13. Majchrzak Ma³gorzata, III E (4,88):
praca w Samorz¹dzie Klasowym. Honorowa s³u¿ba w poczcie sztandaro-
wym szko³y. 14. Ga³ecka Anna, III D (4,81): aktywna, pe³na zaanga¿o-
wania praca na rzecz szko³y. Godne reprezentowanie szko³y w ramach
preorientacji zawodowej. 15. Rudnicka Karolina, III B (4,80): aktywna,
pe³na zaanga¿owania praca na rzecz szko³y. Godne reprezentowanie szko³y
w ramach preorientacji zawodowej. 16. W¹s Micha³, III A (4,75): I miejsce
w województwie i V w kraju w zawodach �Polska Marynarka Wojenna
w historii Wybrze¿a Polskiego� (w roku szkolnym 2007/2008). Mistrzo-
stwo powiatu w sztafetach p³ywackich 10 x 50 m. Reprezentacja szko³y
w koszykówcew roku szkolnym 2009/2010 - mistrz powiatu w koszy-
kówce. 17. Podemska Agnieszka, III D (4,63): w roku szkolnym 2008/
2009 II miejsce w finale woj. �LICEALIADY� w koszykówce dziewcz¹t,
II miejsce w pchniêciu kul¹ w finale wojewódzkim �LICEALIADY� -
liga lekkoatletyczna dziewcz¹t udzia³ w etapie centralnym Olimpiady
Mediewiestycznej, finalistka etapu centralnego Ogólnopolskiego Konkursu
Historycznego �Polska Piastów� - VI miejsce. W roku szkolnym 2009/
2010 I miejsce w finale wojewódzkim �LICEALIADY� w koszykówce
dziewcz¹t, finalistka etapu ustnego Olimpiady Historycznej na szczeblu
wojewódzkim. 18. Byliñski Marcin, III D (4,50): w roku szkolnym 2008/

2009 finalista etapu wojewódzkiego Olimpiady tematycznej �Losy ¿o³-
nierza i dzieje orê¿a polskiego od 1922 do konferencji poczdamskiej�.
Aktywna, pe³na zaanga¿owania praca na rzecz szko³y, pe³nienie funkcji
wiceprzewodnicz¹cego Samorz¹du Uczniowskiego. Rozs³awianie dobrego
imienia szko³y.

NAGRODY
Adam Pawlak, I D: II miejsce w etapie wojewódzkim, awans do etapu
centralnego w olimpiadzie tematycznej �LOSY ¯O£NIERZA I DZIEJE
ORÊ¯A POLSKIEGO W LATACH 972-1514: OD CEDYNI DO ORSZY�.
Mistrz ortografii powiatu kutnowskiego- wyró¿nienie. Szkolny konkurs
lingwistyczny angielsko-niemiecki I miejsce.
Micha³ Przybysz, II D: rok szkolny 2008/09 - Olimpiada historyczna -
zakwalifikowany do II etapu (okrêgowego). Olimpiada wiedzy o regionie
i przedsiêbiorczo�ci - zakwalifikowany do II etapu (okrêgowego). 2009/
2010 Olimpiada historyczna - zakwalifikowany do II etapu (okrêgowego).
Olimpiada tematyczna - �Losy Polaków na Wschodzie po 17 wrze�nia
1939 roku� - etap II - obrona pracy pisemnej. III miejsce w etapie woje-
wódzkim, awans do etapu centralnego w olimpiadzie. Olimpiada histo-
ryczna - zakwalifikowany do II etapu (okrêgowego). Olimpiada tema-
tyczna - �Losy Polaków na Wschodzie po 17 wrze�nia 1939 roku� - etap
II - obrona pracy pisemnej. III miejsce w etapie wojewódzkim, awans do
etapu centralnego w olimpiadzie tematycznej �LOSY ¯O£NIERZA
I DZIEJE ORÊ¯A POLSKIEGO W LATACH 972-1514 OD CEDYNI
DO ORSZY�. Ogólnopolski konkurs �Polska Piastów� - finalista kon-
kursu w Bia³ymstoku.

NAGRODY SPORTOWE
Swirska Zuzanna, II E: wicemistrzostwo województwa dziewcz¹t w szta-
fecie 4 x 1100 m. Mistrzostwo powiatu, mistrzostwo rejonu i V miejsce
w województwie w pi³ce rêcznej dziewcz¹t. Mistrzostwo powiatu - LIGA
LEKKOATLETYCZNA (2.10.2009 r.). Mistrzostwo powiatu w sztafetach
p³ywackich (II miejsce) �Indywidualne biegi prze³ajowe (IV miejsce).
Wicemistrzostwo województwa - LIGA LEKKOATLETYCZNA
(27.04.2010 r.)
Malarska Dagmara, II E: I miejsce w mistrzostwach powiatu, I miejsce
w rejonie, I miejsce w pó³fina³ach i w finale wojewódzkim w koszykówce
dziewcz¹t. Mistrzostwo powiatu, mistrzostwo rejonu i V miejsce w woje-
wództwie w pi³ce rêcznej dziewcz¹t. Wicemistrzostwo powiatu w sztafetach
p³ywackich.
Koziczak Anna, II E: wicemistrzostwo województwa w Lidze Lekko-
atletycznej (27.04.2010 r.). I miejsce w mistrzostwach powiatu, I miejsce
w rejonie, I miejsce w pó³fina³ach wojewódzkich i w finale w koszykówce
dziewcz¹t. Mistrzostwo powiatu, mistrzostwo rejonu i V miejsce w woje-
wództwie w pi³ce rêcznej. Mistrzostwo powiatu w Lidze Lekkoatletycznej
(2.10.2009 r.).

�miech mnie ogarn¹³ pusty i dzikie r¿enie rozwar³o usta moje, gdy
wyczyta³em w jednym z lokalnych portali internetowych, i¿ rzeczniczka
prasowa Oddzia³u Gospodarowania  Nieruchomo�ciami PKP w £odzi
(spu�æmy zas³onê mi³osierdzia na nazwisko tej damy) poinformowa³a,
¿e otó¿ jej szefowie rozwa¿aj¹ skierowanie pozwu do s¹du przeciwko
jednemu z kutnowskich radnych. Posz³o o to, i¿ rajca w³asnym sumptem
odnowi³ napis na wiadukcie o tre�ci �Nadrzêdnym celem dzia³ania
partii - dobro cz³owieka�. I nie idzie tu, w tym ha�le, o Platformê
Obywatelsk¹, czy nie umniejszaj¹c PiS, tylko o nieco zapomnian¹ ju¿
formacjê - Polsk¹ Zjednoczon¹ Partiê Robotnicz¹. A by³a taka m³ody
cz³owieku, by³a, nawet przez ponad 40 lat decydowa³a co dobre, a co
z³e. Ale nie to, ¿ebym by³ zwolennikiem PZPR (rajca pewnie te¿ nie
jest, bo odkiblowa³ co swoje z jej woli). Tylko my�lê o bezczelno�ci
w³adz jednej ze spó³ek po by³ej pañstwowej PKP. Rozja�nienie szarego,
ponurego wiaduktu, uwa¿aj¹ za wandalizm. Tymczasem jawnym wan-
dalizmem jest to co dzieje siê z maj¹tkiem kolei. I nie bêdê wchodzi³
w szczegó³y. Wystarczy spojrzeæ na kible, nie tylko na prowincjonalnych
dworcach (bo trudno nazwaæ te obiekty ubikacjami), no i przede wszystkim
pow¹chaæ. Wystarczy spojrzeæ na paskudne perony, jeszcze paskud-
niejsze przej�cia podziemne. A przede wszystkim nieremontowane od
lat stacje. I to jest droga pani rzecznik wandalizm i mo¿e pani szefowie
w zwi¹zku z tym z³o¿yliby samooskar¿enie.

Pawe³ Piotrowski

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Urodzi³a siê 1 maja 1910 r., pracowa³a w gospodarstwie w Osinach
w powiecie gostyniñskim. Po jakim� czasie przenios³a siê do Wroc³awia
pracuj¹c tam w portierni w jednej z ówczesnych firm. Po kilku latach
powróci³a jednak w swoje rodzinne strony. Dzi� mieszka w Niedrzewiu,
w gminie Strzelce. Jej wiek mówi sam za siebie, wiêc nie mo¿na siê
dziwiæ, ¿e prze¿y³a dwóch swoich mê¿ów. Ma dwie córki - Honoratê
i Alicjê. Jubilatka jeszcze dzi� potrafi zanuciæ ulubion¹ przez siebie
piosenkê �Siano, sianeczko�. Podczas tego rodzinno-gminnego
spotkania delegacja Urzêdu Gminy w osobach: Stanis³awa Kruglaka
- przewodnicz¹cego Rady Gminy, Tadeusza Kaczmarka - wójta
i Marii Wojtasiak - kierownika USC z³o¿y³a Jubilatce ¿yczenia, kwiaty
i puchowy koc, który na pewno da wiele zadowolenia. �Setne urodziny
to wyj¹tkowa, piêkna i sk³aniaj¹ca do zadumy rocznica - mówi³ wójt
Kaczmarek - oznacza wszak ca³y wiek wype³niony codziennymi
rado�ciami, smutkami, ale te¿ ciê¿k¹ prac¹ i trosk¹ o dobro rodziny
i innych ludzi. Tak d³ugie ¿ycie jest skarbnica do�wiadczeñ. W tym
szczególnym dniu dziêkujemy pani, szanowna Jubilatko za wszystkie
trudy, ¿ycz¹c d³ugich jeszcze lat zas³u¿onego odpoczynku w dobrym
zdrowiu w otoczeniu bliskich i ¿yczliwych osób�. ¯yczenia z³o¿y³y
te¿ przedstawicieli kutnowskiego KRUS-u Zofia Bro¿yñska i Micha-
lina Goliñska. Specjalny list gratulacyjny przes³a³ dla Jubilatki
premier rz¹du RP - Donald Tusk. Kwiatami i buziakami �obsypali�
pani¹ Zofiê cz³onkowie rodziny i znajomi. By³ szampan, du¿y tort
i zebrani za�piewali �sto lat� i jeszcze wiêcej.          /A.B./

DWIEŚCIE LAT
Czytelniczy Hyde Park

KOMUNO WRÓĆ
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W Placówce Opiekuñczo-Wychowawczej �Têcza� w Kutnie przebywaj¹ce
tu dzieci i m³odzie¿ uczestniczy³y w programie kulturalno-sportowym pt.
�Zdrowy styl ¿ycia a czynniki ryzyka w wieku dorastania�. Prowadz¹ca
ca³¹ imprezê Ma³gorzata Wojtczak przekonywa³a zebranych jak aktywno�æ
fizyczna poprawia samopoczucie i stan naszego zdrowia. Wysi³ek fizyczny
jest równie¿ znakomit¹ metod¹ naprzeciw dzia³anie stresom. Przyk³adem
na to by³ pokaz uk³adu æwiczeñ wp³ywaj¹cych na poprawê sylwetki i kon-
dycji fizycznej. Zademonstrowa³o je piêæ dziewcz¹t pod kierunkiem
instruktorki Joanny Karczewskiej. By³a te¿ rymowana reklama, wiersz
�Witaminowe abecad³o�, krótkie skecze i prezentacja multimedialna, która
poprowadzi³ Tomasz Lemañski, pedagog rodzinny. Ca³y program przy-
gotowany zosta³ w zwi¹zku z �Dniem Zdrowia�. Zebrani wys³uchali te¿
ciekawej prelekcji dotycz¹cej czynników ryzyka, jakimi s¹ bulimia i ano-
reksja, wyg³oszonej przez Monikê Gosik z Zespo³u Szkól Zawodowych
nr 2. Trzy grupy przygotowa³y stoiska z sa³atkami, kanapkami i surów-
kami. By³ te¿ w imprezie akcent sportowy - udzia³ w biegu na torze prze-
szkód, startowa³y równie¿ dziewczêta. T¹ czê�æ imprezy przygotowali
wychowawcy: Piotr Morawski i £ukasz Olszewski. W podsumowaniu
imprezy przedstawiciel �Sanepid-u� Jolanta Dudkiewicz wrêczy³a na rêce
dyrektora placówki Doroty Æwirko - Godyckiej upominek - radiomagne-
tofon ufundowany przez starostwo powiatu kutnowskiego.           /A.B./

ZDROWE ŻYCIE

W ramach kwalifikacji do XVI Sesji Sejmu Dzieci i M³odzie¿y uczniowie
Zespo³u Szkó³ Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie byli gospodarzami debaty:
�Jakie dzia³ania szkolne i lokalne s¹ warte zrealizowania przez Samorz¹d
Uczniowski ? Nasze pomys³y i dobre praktyki�. Spotkanie odby³o siê
w ramach projektu �Nasz Samorz¹d Uczniowski�, który ma promowaæ
akcjê edukacyjn¹ i obywatelsk¹, dotycz¹c¹ roli samorz¹dów uczniowskich.
W spotkaniu uczestniczyli: przewodnicz¹cy Rady Miasta Jacek Sikora
i Zbigniew Wdowiak - wiceprezydent Kutna. Go�æmi uczniów ZS Nr 1
im. St. Staszica byli ich koledzy z II LO im. Jana Kasprowicza. Gospodarzy
reprezentowali: wicedyrektor Maria Wolska, opiekun SU Ma³gorzata
¯urada, Jan Zawadzki oraz zespó³ w sk³adzie: Micha³ Przybysz, Patryk
Ko³odziejczak, Natalia Podlasin.; go�ci za�: opiekunowie SU Urszula
Matusiak, Piotr Staniszewski oraz uczniowie: Ma³gorzata Pachliñska,
Anna Tomaszewska, Anna Kowalewska, Karolina Smykowska, Bartosz
Buczek. W dyskusji aktywnie uczestniczyli przedstawiciele samorz¹dów
klasowych. Funkcjê mediatora pe³ni³a Anna Opasiak przewodnicz¹ca
Samorz¹du Szkolnego ZSZ Nr 1. Has³em dyskusji by³o: Zdrowo, Aktywnie,
Piêknie. W pierwszej czê�ci w formie prezentacji multimedialnych
zaprezentowano dotychczasowe dzia³ania Samorz¹dów Uczniowskich.
W drugiej dyskutanci zaprezentowali nowe pomys³y i inicjatywy. Gospo-
darze zaproponowali m.in.: zorganizowanie miêdzyszkolnej akcji krwio-
dawstwa, kiermasz zdrowej ¿ywno�ci (akcja lokalna), stworzenie portalu
ekologicznego i podsumowanie akcji w formie pikniku rodzinnego.
Uczniowie IILO im. Jana Kasprowicza proponuj¹: stworzenie miêdzysz-
kolnej internetowej gazetki, reaktywowanie M³odzie¿owej Rady Miasta
i powo³anie Rzecznika Praw Ucznia. W dyskusji wziêli te¿ udzia³ Jacek
Sikora i Zbigniew Wdowiak. Debata pokaza³a jak wa¿na dzisiaj jest rola
Samorz¹du Uczniowskiego, który inicjuje dzia³ania m³odzie¿y nie tylko
na terenie szko³y, ale mo¿e aktywnie uczestniczyæ w rozwoju �rodowiska
lokalnego. Dyskutanci zgodnie orzekli, i¿ bardzo wa¿ne by³oby reakty-
wowanie M³odzie¿owej Rady Miasta i utworzenie miêdzyszkolnej gazetki
internetowej. G³ównym celem naszej debaty by³o zakwalifikowanie siê
na XVI Sesjê Sejmu Dzieci i M³odzie¿y, ale nie tylko. �Chcemy uczestniczyæ
w rozwoju samorz¹dno�ci uczniowskiej w mie�cie, chcemy pracowaæ
wspólnie z innymi, wtedy zdzia³amy wiêcej - mówi³ Micha³ Przybysz,
jeden z inicjatorów debaty, uczeñ III LO. Liczymy na to, ¿e wspó³praca
�Staszica� i �Kasprowicza� bêdzie mo¿liwa i wspóln¹ prac¹ osi¹gniemy
stawiane sobie cele� - powiedzia³a Anna Kowalewska, z II LO. �Cieszê
siê, ¿e nawi¹zali�my kontakt z Samorz¹dem Uczniowskim Kasprowicza,
¿e zaproponowano tutaj konkretne dzia³ania. Uwa¿am, ¿e wasze pomys³y
maj¹ szansê na realizacjê� - skomentowa³ Jan Zawadzki, nauczyciel historii
w ZS nr 1.          /G.B./

NASZ SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Zaczê³o siê od przewrócenia �do góry nogami� porz¹dku posiedzenia przy-
jêtego na poprzedniej czê�ci posiedzenia. Na wniosek starosty dodano
kilka podpunktów, a radny K³opotowski zg³osi³ dodatkowy punkt �Infor-
macja o aktualnej sytuacji w SP ZOZ Kutno�. Skarbnik Jolanta Anio³
przedstawi³a skrócone sprawozdanie z realizacji bud¿etu powiatu w 2009 r.
W bud¿ecie w ci¹gu roku wprowadzono ponad 60 zmian i nowelizacji.
Jednak Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowa³a jego
realizacjê. Dochody wykonano w 99,75%, a wydatki - 96,79%. Z kolei
Komisja Rewizyjna negatywnie oceni³a pracê Zarz¹du Powiatu i wyst¹pi³a
o nieudzielanie zarz¹dowi absolutorium (RIO ten wniosek zaopiniowa³o
negatywnie). �Wniosek uzasadnili�my nieprawid³owo�ciami przy prze-
kszta³caniu kot³owni w Placówce Opiekuñczo Wychowawczej Nadzieja
w ¯ychlinie w salê maj¹c¹ s³u¿yæ wychowankom placówki� - mówi³ Jacek
Urbaniak, przewodnicz¹cy komisji. Z³o¿yli�my tak¿e wniosek do zarz¹du
powiatu o skierowanie sprawy do prokuratury. Radni absolutorium za
2009 rok zarz¹dowi nie udzielili ! (11 �za�, 8 �przeciw�, 2 wstrzyma³o
siê od g³osu. Do uzyskania absolutorium potrzeba bezwzglêdnej wiêkszo�ci
g³osów, czyli - 12 g³osów. Oto wyniki g³osowania: �za� g³osowali wszyscy
cz³onkowie zarz¹du (Dorota D¹browska, Jolanta Szczypiñska, Jerzy Pawlak,
Waldemar Dr¹¿kiewicz, Tadeusz Sobczyk, a tak¿e Andrzej Stachowicz,
Józef Czekalski, Tomasz Szczêsny, Rafa³ Kubiak, Marek Drabik i Waldemar
Bartochowski. Przeciwni byli radni: Jacek Urbaniak, Jerzy Pruk, Krzysztof
Komorowski, Andrzej D¹browicz, Zdzis³aw Sapiejka, Grzegorz Koszada,
Jakub Krygier i Ryszard Olesiñski. Wstrzymali siê: Zdzis³aw Trawczyñski
i Maria Kowalczyk. Zarz¹dowi �do szczê�cia� zabrak³o, wiêc 1 g³osu !
A brak absolutorium to formalnie wniosek o odwo³anie zarz¹du. Wcze�niej
radni powiatu z³o¿yli ju¿ taki wniosek (o odwo³anie starosty kutnowskiego
Doroty D¹browskiej). Brak absolutorium zbieg³ siê, wiêc z tym wnio-
skiem, �co mo¿e byæ do�æ zawi³e pod wzglêdem prawnym�- jak t³umaczy³
mecenas Maciej Dercz. Po g³osowaniu Dorota D¹browska starosta o�wiad-
czy³a, ¿e: �Nieudzielenie absolutorium z przyczyn innych, ni¿ brak reali-
zacji bud¿etu to naruszenie prawa ! To radni decyduj¹, co i jak maj¹ oceniaæ
- sprawa POW Nadzieja z ¯ychlina, wspó³praca z gminami ...�. �Je�li
nawet rachunki siê zgadzaj¹, to nie znaczy, ¿e pieni¹dze by³y wydawane
z sensem - odpowiedzia³ Jacek Urbaniak. �To by³ rok konfliktów i �dobrego
samopoczucia zarz¹du�, a to jest, co najmniej dziwne, bo powiat straci³
zdolno�æ kredytow¹. Wiemy, wiêc ju¿, ¿e po pieni¹dze unijne powiat nie
mo¿e siêgn¹æ w tym roku, bo nie ma na wk³ad w³asny ...�. To radny Jerzy
Pruk: �Nie ma z³otówki na dosprzêtowienie szpitala, nie mówi¹c ju¿
o planowanym jego przekszta³ceniu. Jak wiêc mo¿na oceniaæ sprawy
finansowe dobrze ?�. W kolejnym punkcie - kolejna awantura - (tradycyjnie
ju¿) o sytuacji w szpitalu, gdzie kolejnych 29 osób otrzyma³o wypowie-
dzenia z du¿¹ grup¹ pracowników przyby³ych na obrady sesji Rady
Powiatu. Radni dopu�cili do g³osu trójkê reprezentantów: Zbigniewa
Kubiaka, Danutê Kaweck¹ i Barbarê Mordzak. �Na poprzedniej (10 kwietnia)
sesji pani obieca³a, ¿e nie bêdzie zwolnieñ w szpitalu do czasu, gdy przed-
stawicie plan restrukturyzacji placówki. Czy tak by³o pani starosto ? Czy
pe³ni¹c urz¹d starosty mo¿na wiêc ok³amywaæ nas i mieszkañców powiatu ?�
- pyta³a Barbara Mordzak. �Wydano ju¿ mnóstwo pieniêdzy na opracowania,
których siê nie realizuje, a brak pieniêdzy na remont i dosprzêtowienie.
Takich �kwiatków� jest du¿o wiêcej ! Nie zamierzam tutaj dyskutowaæ�
- odpowiedzia³a starosta Dorota D¹browska.  Jest 200 osób do zwolnienia,
a te 400 co zostanie, bêdzie lepiej dba³o o pacjentów, bo bêdzie szanowa³o
pracê ! Biorê odpowiedzialno�æ za bezpieczeñstwo zdrowotne mieszkañców
powiatu nawet przy zwolnieniu 200 osób! Ta wyj¹tkowo burzliwa Sesja
trwa³a oko³o siedmiu godzin (z przerwami). Inne punkty porz¹dku jej
posiedzenia przechodzi³y zazwyczaj bez dyskusji.          /B.G./

LII Sesja Rady Powiatu

BEZ ABSOLUTORIUM

o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmiany fragmentu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Gminy Kutno, obrêb Bielawki.
o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia prognozy oddzia³ywania
na �rodowisko do zmiany fragmentu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Kutno,
obrêb Bielawki.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717
z pó�n. zm) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa�dziernika
2008 r. o udostêpnianiu informacji o �rodowisku i jego ochronie, udziale
spo³eczeñstwa w ochronie �rodowiska oraz ocenach oddzia³ywania na
�rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z pó�n. zm.) zawiada-
miam o podjêciu przez Radê Gminy Kutno Uchwa³y nr XXXVII/213/
2010 z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie przyst¹pienia do sporz¹-
dzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Kutno, obrêb Bielawki.
Jednocze�nie zawiadamiam, i¿ w ramach przeprowadzenia strategicznej
oceny oddzia³ywania na �rodowisko wraz z projektem planu zostanie
sporz¹dzona prognoza oddzia³ywania na �rodowisko.
Ka¿dy ma prawo wnosiæ uwagi i wnioski do planu oraz prognozy
w terminie do dnia 11.06.2010 r. Uwagi i wnioski z³o¿one po up³ywie
wyznaczonego terminu zostan¹ pozostawione bez rozpatrzenia.
Uwagi i wnioski mog¹ byæ wnoszone w formie pisemnej, ustnie do
protoko³u oraz za pomoc¹ �rodków komunikacji elektronicznej bez
konieczno�ci opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres email:
sekretariat@gminakutno.pl.
Uwagi i wnioski powinny zawieraæ imiê i nazwisko lub nazwê jednostki
organizacyjnej i adres sk³adaj¹cego, ich przedmiot oraz oznaczenie
nieruchomo�ci, której dotycz¹.
Organem w³a�ciwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy
Kutno.

Wójt Gminy Kutno - Jerzy Bry³a

OGŁOSZENIE

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Towarzyszy³o mu kilka spotkañ, m.in. debata ekonomiczna na temat �Czy
nowa waluta - euro - jest nam potrzebna ?�. Kolejna debata na temat �Czy
hipermarkety powinny byæ otwarte w niedziele i �wiêta ?�, by³a te¿
dyskusja �Czy kultura mo¿e siê finansowaæ sama ?�. Og³oszono te¿
konkurs plastyczny �Jak promowaæ polsk¹ kulturê w Europie ?�. Na
uroczysto�æ, jaka mia³a miejsce w sali sportowej, przybyli przedstawiciele
samorz¹dów miasta i powiatu, przedstawiciele kutnowskiego biznesu, byli
nauczyciele, m³odzie¿ ze swymi wychowawcami, a go�ciem specjalnym
by³ Grzegorz Grabski, prawnuk Patrona Szko³y. W³a�nie o tej najwybit-
niejszej postaci okresu dwudziestolecia miêdzywojennego XX wieku,
zwi¹zanego bezpo�rednio z Ziemi¹ Kutnowsk¹ mówi³a Zofia Falborska,
dyrektor szko³y. Zebrani dowiedzieli siê o drugiej mi³o�ci Patrona Szko³y
do � fortepianu. A gra³ nie tylko utwory Chopina, ale tak¿e muzykê przez
siebie lubian¹ - tanga i walce. To dziêki zainteresowaniu muzyk¹ wspo-
mnienia o Grabskim dyrektor Falborska mówi³a na podk³adzie cichej
muzyki fortepianowej.

V ŚWIĘTO SZKOŁY

W drugiej czê�ci spotkania wyró¿niono laureatów konkursów towarzy-
sz¹cych �wiêtu Szko³y. W konkursie historycznym dla uczniów klas pierw-
szych najlepszym okaza³ siê Mateusz Stawowski I LPs, w konkursie na
plakat zwyciê¿y³a Aneta Sadowska I Th, konkurs na film reklamowy
promuj¹cy szko³ê wygra³ Kamil Kucharski IV BTE, na film dotycz¹cy
produktu lub us³ugi - wygra³ Krystian Lipski II T. Du¿o emocji wzbudzi³o
rozstrzygniêcie plebiscytów �GRABKI 2010� przyznane dla nauczycieli
i �GRABECZKI 2010� przyznawane uczniom przez nauczycieli. To �wietna
zabawa dla ca³ej szko³y. Z³ote Grabki przyznano Annie Michalskiej - kie-
rownikowi Oddzia³u Zamiejscowego £ódzkiego Kuratorium O�wiaty, Zofii
Falborskiej - dyrektor szko³y oraz Wojciechowi Banasiakowi - dyrekto-
rowi Wydzia³u Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatu. Poza
tym Grabki otrzymali: w kategorii �film grozy� - El¿bieta Rzepnikowska,
�film przyrodniczy� - Dariusz Lewiñski, �film science fiction� - Grzegorz
Jasku³owski, �film bez dubbingu� - Luiza Collins, �najlepszy western�
- Maria P³ywacz i �film kostiumowy� - Magdalena Trzeciak-Jó¿wiak.
Natomiast Grabeczki nauczyciele przyznali: w kategorii �Na dobre i na
z³e� - Rafa³owi Sysce, w kategorii �M jak mi³o�æ� - Agnieszce Szukalskiej,
Kasi Olesiñskiej i Kasi Drzewieckiej, w kategorii �Wzór� - Rafa³owi
Rzetelskiemu, w kategorii �Moda na sukces� - Martynie Jadczak,
�Barwy szczê�cia� - Martynie Kozodój, �Dotyk anio³a� - Dawidowi
W³odarczykowi, ��wiat³a stadionów� � Justynie Paciorkowskiej. Szkolne
uroczysto�ci zakoñczy³ program artystyczny �Lata dwudzieste, lata
trzydzieste�.           /A.B./

Z ³awy opozycyjnego radnego

ŚWIŃSKIE ŚCIEKI I ABSOLUTORIUM
Gor¹cym tematem, od którego zaczynam ten felieton, jest brak poszanowania
dla w³asnych decyzji. W dniu 11.12.2007 roku prezydent  Zbigniew
Burzyñski wyda³ decyzjê �rodowiskow¹, która zobowi¹zywa³a  firmê Pini
Polonia, by wybudowana mega ubojnia �wiñ dokonywa³a wstêpnego
podczyszczania �cieków, przed wprowadzeniem ich do Grupowej Oczysz-
czalni �cieków. Wed³ug stanu na 6 maja br. mega ubojnia dzia³a bez
podoczyszczalni , zrzuca ciê¿kie �cieki do miejskiej oczyszczalni, a wa-
runkowe zgody na te zrzuty s¹ przed³u¿ane. Prezydent, który sam i mam
nadziejê �wiadomie, decyzj¹ administracyjn¹ ustanowi³ warunki, ma je
w g³êbokim powa¿aniu twierdz¹c, ¿e to nie jest jego sprawa i tym zajmuje siê
oczyszczalnia. Prezydent nie po raz pierwszy zapomina, ¿e jest organem
nadzoruj¹cym dzia³alno�æ spó³ki miejskiej, a tak¹ jest oczyszczalnia,
zapomnia³ równie¿ ¿e wydaj¹c decyzjê �rodowiskow¹ w dniu 11.12.2007
roku w pkt.1b ust.4 zobowi¹za³ inwestora Pini Polonia do spe³nienia
warunku wstêpnego podczyszczenia �cieków przemys³owych przed ich
wprowadzeniem do zbiornika poprzez cedzenie, flotacjê, sedymentacjê.
Warunek jest sprecyzowany jednoznacznie i �wiadoma bierno�æ prezy-
denta w jego wyegzekwowaniu budzi odczucia nie tylko zdziwienia.
Inwestycja zwi¹zana z budow¹ mega ubojni od samego pocz¹tku rodzi³a
pytania o potencjalne zagro¿enia dla �rodowiska naturalnego. Prezydent
ca³¹ sprawê prowadzi³ wyj¹tkowo nieudolnie, a wszelkie w¹tpliwo�ci
bagatelizowa³. Dzisiaj mamy ¿enuj¹ce tego efekty. Na moje pytanie zadane
podczas ostatniej sesji czy istnieje plan B w sytuacji kiedy Pini Polonia
nie dotrzyma kolejnego terminu oddania podoczyszczalni, odpowied�
prezydenta by³a krótka i tre�ciwa - do momentu oddania podoczyszczalni,
po 1 maja miejska oczyszczalnia nie bêdzie przyjmowaæ �cieków, a za-
k³ad bêdzie musia³ zawiesiæ produkcjê. Okaza³o siê, ¿e s³owa prezydenta
s¹ ulotne i po raz kolejny ulecia³y w sin¹ dal. Rzeczywisto�æ okaza³a siê
zupe³nie inna. Z  zapowiedzi prezydenta nie zosta³o nic, a prezes Grupowej
Oczyszczalni �cieków dzisiaj uwa¿a, ¿e nie ma sprawy, jest ok. i �cieki
bêdzie przyjmowaæ, chocia¿ kilka i kilkana�cie dni wcze�niej, mocno
zaniepokojona sytuacj¹ pani prezes twierdzi³a kilkakrotnie, ¿e ostatecz-
nym terminem do którego obowi¹zuje zgoda na warunkowe przyjmowanie
niepodczyszczonych �cieków jest 30 kwiecieñ.
Ten chocholi taniec trzeba przerwaæ i tematem pilnie powinny zaj¹æ siê
wszystkie instytucje do tego powo³ane, w tym Powiatowy Inspektor
Sanitarny.           (ci¹g dalszy - strona 6)
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19Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

23 maja 2010 r. od godz. 8.00 (niedziela)
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 dwie ksi¹¿ki
(�Bioterapeuta radzi� i �Porady
bioterapeuty�), które rozesz³y siê
w du¿ych nak³adach. Jest te¿ wybit-
nym 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. Tomasza 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. Tomaszowi i polecam wszystkim korzystanie
z jego terapii - El¿bieta Grill, Chodzie¿.

W konkursie �Losy ¿o³nierza i dzieje orê¿a polskiego w latach 972-1514�
uczeñ ZS nr 1 im. St. Staszica Adam Pawlak zaj¹³ II miejsce w woj. ³ódz-
kim. Awansowa³ do etapu centralnego. Z tej szko³y do etapu centralnego
awansowa³ równie¿ Micha³ Przybysz. Laureatem tego konkursu w woj.
³ódzkim na poziomie szkó³ gimnazjalnych zosta³ uczeñ Gimnazjum Nr 1
w Kutnie Tobiasz Olczak przygotowany przez dr. Janusza Pawlaka.

DZIEJE ORĘŻA

W Szkole Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzur¹ we Wroczynach
zorganizowany zosta³ w dniu 20 kwietnia b.r. gminny konkurs pod
has³em: �Piêkna nasza Polska ca³a � Warszawa�. Jest to  cykliczna impreza
szkolna odbywaj¹ca siê co roku, z tym, ¿e za ka¿dym razem tematyka
obejmuje inn¹ krainê geograficzn¹, b¹d� te¿ podkre�la inne walory, czy
atrakcje naszej piêknej ojczyzny. Uczestnicy konkursu, uczniowie ze Strze-
gocina, Byszewa i Wroczyn, zaprezentowali wiersze, piosenki oraz plakaty
ukazuj¹ce piêkno naszej stolicy. Przy d�wiêkach muzyki Fryderyka Chopina
mo¿na by³o obejrzeæ prezentacjê multimedialn¹ o dziejach Warszawy,
a tak¿e film bêd¹cy wycieczk¹ po Zamku Królewskim. Przygotowaniem,
organizacj¹ i sprawnym przebiegiem Konkursu kierowa³y: Iwona Po-
znañska, nauczyciel przyrody i religii oraz Lilla Siedlecka, nauczyciel
kszta³cenia zintegrowanego w szkole we Wroczynach. Ka¿dy uczestnik
otrzyma³ dyplom i nagrodê ksi¹¿kow¹ ufundowan¹ przez Gminê Kutno.

/I.P./

PIĘKNA WARSZAWA

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upo�ledzeniem Umys³owym
Ko³o w Kutnie (przewodnicz¹ca Ewa Pogorzelska, wiceprzewodnicz¹ca
Barbara Królikowska) by³o organizatorem Dnia Godno�ci Osoby z Nie-
pe³nosprawno�ci¹ Intelektualn¹. Impreza z udzia³em w³adz miasta Kutna
i powiatu kutnowskiego oraz zaproszonych go�ci (m.in. prezesi z War-
szawy - Stanis³aw Lewandowski i Andrzej �wierczyñski) odby³a siê
w parku im. Traugutta. By³a ze wszech miar udana. Dopisa³a publiczno�æ
i ... pogoda. Interesuj¹ca by³a prezentacja dorobku artystycznego osób
niepe³nosprawnych. O�rodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
przedstawi³ inscenizacjê, wed³ug Juliana Tuwima �Rzepki�, Dariusz
Tar³owski ze �rodowiskowego Domu Samopomocy ciekawie za�piewa³
piosenkê Marka Grechuty �Dni, których nie znamy�, a Dom Pomocy Spo-
³ecznej z ul. Krzywoustego zaprezentowa³ utwory biesiadne. Podoba³ siê
wystêp Zespo³u Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego w uk³adzie choreogra-
ficznym. Wokalistka z Warsztatu Terapii Zajêciowej z £êczycy Agnieszka
Olczyk zinterpretowa³a trzy utwory, za które otrzyma³a s¹¿niste brawa.
Dom Pomocy Spo³ecznej pokaza³ krótki spektakl teatralny w formie
telekspresu pt. �Kobiety piêkne s¹�, a warsztat Terapii Zajêciowej wyst¹pi³
z programem �Biesiada cygañska�. Rozdano dyplomy, upominki za udzia³
w programie, zorganizowanym przez Zarz¹d G³ówny w Warszawie pt.
�Wsparcie osób niepe³nosprawnych intelektualnie. Odby³o siê te¿ loso-
wanie 26 calowego telewizora (fundator Starostwo Kutnowskie). Gwiaz-
dami Dnia Godno�ci, który przebiega³ pod has³em �Godno�æ to samo-
dzielno�æ z niezbêdnym wsparciem! Wspierajcie Nas w korzystaniu z praw
cz³owieka�, byli: Katarzyna Urbanowicz, Don Vasyl i �Cygañskie Gwiazdy�,
Iwan Komarenko. Wyst¹pi³a te¿ kapela �Klonowia�.            /J.P./

ŚWIĘTO SPRAWNYCH INACZEJ
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Na zalewie przy ulicy Narutowicza odby³y siê kilkugodzinne zawody
kutnowskich Kó³ Wêdkarskich o Puchar Prezydenta Miasta, a na placu
Marsza³ka Pi³sudskiego by³ festyn dla dzieci - euro bungee, dmuchane
zabawki, samochodziki. Podoba³ siê kolorowy �wiat clowna Tirulka
z zabawami i konkursami dla dzieci. Plac Wolno�ci by³ zdominowany
najpierw przez strongmanów, którzy rozgrywali mistrzostwa Polski par.

KUTNOWSKA MAJÓWKA

Pó�niej królowa³a muzyka m³odzie¿owa. Rozpocz¹³ j¹ Jacek Dymek
- polski Elvis Presley. Zainteresowanie i to du¿e wzbudzi³ niemiecki
zespó³ C-Block. Gwiazd¹ by³ zespó³ �Feel� z wokalist¹ Piotrem Kupich¹.
By³ te¿ pokaz laserowy. Na Europejskim Centrum Ma³ej Ligi Baseballowej
rozgrywany by³ Memoria³ im. Edwarda Piszka oraz Miêdzynarodowy
Festiwal Baseballu i Softballu z udzia³em 25 dru¿yn z kraju i zagranicy.
By³o te¿ �wiêto Flagi - akcja harcerzy rozdaj¹cych mieszkañcom flagi
i serduszka w barwach narodowych.

Zainteresowani uczestniczyli w rajdzie rowerowym �Polska na rowery�
na trasie Kutno-Raciborów-Kutno. Na Stadionie Miejskim im. p³k. Henryka
Tomasza Reymana nast¹pi³o otwarcie sezonu lekkoatletycznego z udzia³em
zawodników regionu ³ódzkiego, a w SP nr 9 rozegrano turniej pi³ki
koszykowej mê¿czyzn w ramach Memoria³u im. Jerzego Dercza. Z okazji
219 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja na placu Wolno�ci by³y tañce
narodowe w wykonaniu dzieci i m³odzie¿y szkó³ kutnowskich oraz
Zespo³u Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej. Poprzedzi³a ich wystêpy uro-
czysta msza �wiêta za Ojczyznê w ko�ciele pod wezwaniem �wiêtego
Wawrzyñca. Rewelacyjnie wypad³ wystêp Orkiestry Koncertowej �Victoria�
z Parafii Matki Boskiej Zwyciêskiej w Warszawie-Rembertowie, któr¹
dyryguje p³k rez. Julian Kwiatkowski. W sali amfiteatralnej KDK by³
koncert �Najpiêkniejsze pie�ni Fryderyka Chopina�.            /J.P./

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie �Niebieska
Linia� Instytutu Psychologii Zdrowia ma przyjemno�æ poinformowaæ
o trwaj¹cej III edycji ogólnopolskiego konkursu pod nazw¹ �Policjant,
który mi pomóg³�, s³u¿¹cego wyró¿nieniu policjantów, którzy w szcze-
gólny sposób dzia³aj¹ na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej. Zg³o-
szenia w ramach obecnej edycji przyjmowane bêd¹ do 31 maja 2010 roku.
Konkurs odbywa siê pod patronatem Komendanta G³ównego Policji.
Celem konkursu jest: promowanie postaw i umiejêtno�ci s³u¿¹cych ochronie
ofiar przemocy w rodzinie; podkre�lenie roli policjantów w systemie prze-
ciwdzia³ania przemocy w rodzinie; wsparcie policjantów podejmuj¹cych
wzorowe dzia³ania i osobi�cie zaanga¿owanych w pomoc osobom krzyw-
dzonym; zwiêkszenie motywacji policjantów do podejmowania skutecz-
nych dzia³añ w tym obszarze.
Od 2010 roku zg³oszenia od osób indywidualnych, przedstawicieli orga-
nizacji i instytucji (nie oczekujemy zg³oszeñ od jednostek policji) przyjmo-
wane s¹ w trybie ci¹g³ym - elektroniczny formularz zg³oszeñ znajduje siê
na stronie www.niebieskalinia.pl/konkurs/, zg³oszenia mo¿na tak¿e
nades³aæ poczt¹ (�Niebieska Linia�, ul. Korotyñskiego 13, 02-121 War-
szawa), podaj¹c: dane kontaktowe zg³aszaj¹cego, dane policjanta, którego
chcieliby�cie Pañstwo wyró¿niæ oraz uzasadnienie tego wyboru (mo¿na
skorzystaæ z za³¹czonego formularza zg³oszeniowego do druku).
Kandydatury nades³ane po 31 maja 2010 r. zostan¹ uwzglêdnione w na-
stêpnej edycji konkursu.
Kandydatów do nagrody spo�ród osób zg³oszonych wy³oni kapitu³a z³o-
¿ona z pracowników Pogotowia �Niebieska Linia�, patrona konkursu
i laureatów konkursu z lat poprzednich. Rozstrzygniêcie III edycji kon-
kursu nast¹pi 25 czerwca 2010 roku.
Laureaci otrzymaj¹ nagrody z r¹k Komendanta G³ównego Policji oraz
organizatora konkursu 24 lipca podczas obchodów Dnia Policji.
Po zamkniêciu przyjmowania zg³oszeñ do III edycji konkursu w�ród osób
zg³aszaj¹cych rozlosowanych zostanie 10 nagród ksi¹¿kowych z zakresu
problematyki zwi¹zanej z psychologi¹ i przemoc¹ w rodzinie. Przewidu-
jemy tak¿e mo¿liwo�æ zaproszenia osób zg³aszaj¹cych kandydatów na
uroczysto�æ wrêczenia nagród.

KONKURS

Wójt Gminy Krzy¿anów podaje do publicznej wiado-
mo�ci, ¿e w siedzibie Urzêdu Gminy w Krzy¿anowie
zosta³ wywieszony wykaz nieruchomo�ci przeznaczonej
do sprzeda¿y w drodze przetargu ustnego.
Wykazem zosta³a objêta nieruchomo�æ gruntowa nieza-
budowana po³o¿ona w miejscowo�ci Marcinów, ozna-
czona w ewidencji gruntów nr 33/2 i 34/2 o ogólnej
powierzchni 0,11 ha, na której znajduje siê nieczynny
punkt czerpalny wody.
Wykaz jest wywieszony na okres 21 dni.

OGŁOSZENIE

W pi¹tek 7 maja odby³ siê w Szkole Podstawowej Nr 6 Miêdzyszkolny
Festiwal Piosenki Dzieciêcej pod has³em �Roz�piewana �wietlica�. Wziê³y
w nim udzia³ czteroosobowe ekipy uczniów klas 0-III reprezentuj¹ce:
SP Nr 1, SP Nr 4, SP Nr 9, SP Nr 6 i Szko³ê Podstawow¹ w Strzelcach.
G³ównym celem organizowanej po raz  pierwszy tej imprezy by³o promo-
wanie talentów wokalnych oraz integrowanie uczniów ze �wietlic szkol-
nych. Wokali�ci wykonywali ulubion¹ przez siebie polsk¹ piosenkê dzie-
ciêc¹, a nastêpnie poszczególne ekipy �piewa³y hymn �wietlicy. W ocenie
jurorów  najbardziej podobali siê: Agata Daniel (SP Nr 6) w piosence
�Fryzjer i lew�, Ania Pacholczyk (SP Nr 6) �Piêknie ¿yæ� i Ala G³adysiak
(SP Nr 1) �Najpiêkniejsza w klasie� oraz Ania £ykowska (SP Nr 6)
w piosence �Laleczka z saskiej porcelany�. W wykonaniu zespo³owym
najlepiej za�piewali uczniowie ze Szko³y Podstawowej w Strzelcach,
uczniowie ze SP Nr 6 i SP Nr 1. Fundatorem nagród by³ prezydent miasta
Kutna. Festiwal prowadzi³a Agata Fandrych, za� g³ównym organizato-
rem by³ Wies³aw Zwarycz.           /A.B./

KUTNOWSKIE SŁOWIKI
Muzeum Regionalne w Kutnie podjê³o siê organizacji przegl¹du twór-
czo�ci rze�biarskiej. Jest to jedna z najwa¿niejszych metod uzyskania
wielop³aszczyznowej informacji o obecnej kondycji �rodowisk rze�biar-
skich z terenu Ziemi Kutnowskiej. Jak twierdz¹ organizatorzy przegl¹du:
Sylwia Kacalak - dzia³ o�wiaty i Pawe³ Szymczak - dzia³ etnograficzny
z rze�b emanuje kontakt tworzenia i synteza wiedzy ka¿dego z twórców,
jego �rodowiska i proweniencji. Dodaj¹ oni, ¿e rozes³ali informacjê o prze-
gl¹dzie do wielu znanych im twórców. Jednak baza danych pochodzi
sprzed kilku lat, st¹d pro�ba o dotarcie do jak najszerszej rzeszy rze�biarzy
o obojêtnie jakim statusie i zainteresowanie ich przegl¹dem, którego
celem jest poznanie aktualnego stanu twórczo�ci rze�biarskiej na terenie
powiatów: ³êczyckiego, ³owickiego i kutnowskiego oraz pozyskanie eks-
ponatów do muzealnej kolekcji rze�by, a dodatkowe odkrycie nowych
twórców i otoczenie ich opieka pozwoli na szersze zaprezentowanie
i popularyzacjê w �wiadomo�ci odbiorców. Ka¿dy uczestnik przegl¹du
powinien dostarczyæ minimum 3 prace wykonane w³asnorêcznie w dowolnej
tematyce i formie. Nale¿y dostarczyæ je do Muzeum do 15 czerwca br.
Rozstrzygniêcie przegl¹du, wrêczenie nagród i otwarcie wystawy nast¹pi
w dn. 4 lipca podczas miejskiej imprezy �Dzieñ sztuki ludowej�. Przewi-
dziane s¹ nagrody pieniê¿ne i rzeczowe. Kontakt telefoniczny - 24 254 79 64
lub 24 254 95 10.            /J.P./

PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI RZEŹBIARSKIEJ
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KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

�Lepiej pó�no, ni¿ wcale� - ta dewiza przy�wieca³a zapewne w³adzom
Kutna, aby po czterech latach od podjêcia stosownej uchwa³y, wreszcie
po�wiêciæ tablicê patronowi stadionu, pu³kownikowi Henrykowi Toma-
szowi Reymanowi. �Gdyby nie wybory samorz¹dowe, to znowu by prze-
suniêto ten termin ...� skomentowa³ jeden z kutnowskich kibiców, by³y
sportowiec ... Tak jest, gdy¿ w Kutnie ju¿ od dawna trwa nie prezydencka,
ale samorz¹dowa kampania wyborcza. Miasto zosta³o zdominowane przez
jedn¹ opcjê, czemu m.in. s³u¿¹: przyjêcia (lub nie) do pracy, preferencje
finansowe dla pismaków (którzy dla utrzymania siê na rynku prasowym,
s¹ zdolni do ka¿dego ... �wiñstwa), ca³y pi-ar (czyli public relation - ura-
bianie opinii spo³ecznej), czy bezp³atne estradowe imprezy. Ba, nawet
polityka inwestycyjna Kutna podporz¹dkowana zosta³a przez rz¹dz¹c¹
ekipê, bie¿¹cym sprawom wyborczym. St¹d robimy potê¿ny, ale odtwórczy
remont KDK-u, czy te¿ budujemy aquapark. Zamiast w pierwszej kolej-
no�ci wyremontowaæ pêkaj¹ce rury wodoci¹gowe i kanalizacyjne, jak te¿
odbudowaæ zniszczone srog¹ zim¹ drogi. Mieszkañcy jak to mieszkañcy:
czê�æ wyemigrowa³a z �Kucienka�; m¹drzy pochowali siê w mieszkaniach,
maj¹c to co aktualnie w najwy¿szej cenie - czyli pieni¹dze. Reszta - marzy
o posadach, który zapewni³yby chocia¿ skromne utrzymanie. Najlepiej
maj¹ radni miejscy, którzy za w¹tpliwe �samorz¹dowanie� zarabiaj¹
- krocie. Zreszt¹ ju¿ aktualnie rz¹dz¹cy Kutnem licz¹ na ca³kowite zwy-
ciêstwo wyborcze, czyli zdobycie a¿ 20 (!) mandatów radnych (i oczywi�cie
fotela prezydenckiego). Jeden zostawiaj¹ - grzeczno�ciowo - dla opozycji,
która faktycznie nie - funkcjonuje. Koszty kampanii wyborczej ci¹gle rosn¹
i s¹ tanie, ale dla tych co s¹ �u ¿³obu�. Wierzcie lub nie, ale wed³ug spe-
cjalistów siêgaj¹ one ju¿ granicy powy¿ej 200 tysiêcy z³otych (a s¹ i tacy,
którzy twierdz¹, ¿e i ponad pó³ miliona z³otych) dla zwyciêskiego ugru-
powania. A¿ siê wierzyæ nie chce, ale gdy siê zliczy te wszystkie oficjalne
(i nie) �jase³ki�, wystêpy gwiazd estrady, plakaty, koszty prasy, radia
i telewizji to wychodzi �szyd³o z worka�. Co oficjalne, np. koszty takiej
publicity to wiadomo, ¿e ... nierealne.`            /a.s./

Konwencja Miejska SLD

IDĄ MŁODZI

Od lewej: Nowy przewodnicz¹cy Bartosz Serenda i sekretarz Mariusz
Bagrowski podczas sk³adania kwiatów pod tablic¹ Katyñczyków.

W sobotê, 24 kwietnia, obradowali delegaci Miejskiej Konwencji Sojuszu
Lewicy Demokratycznej w Kutnie. Obradami kierowa³ przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej SLD Miros³aw Ruciñski. Zebrani chwil¹ ciszy uczcili
pamiêæ tragicznie zmar³ych pod Smoleñskiem - Jerzego Szmajdziñskiego
(kandydat SLD na Prezydenta RP) i cz³onkiñ Zarz¹du Krajowego Jolanty
Szymanek - Deresz i Izabeli Jarugi - Nowackiej. Rada po¿egna³a te¿ zmar-
³ych kolegów - Jerzego Rembowskiego i Józefa S³omczewskiego, wielo-
letnich zas³u¿onych dzia³aczy kutnowskiej lewicy. W zwi¹zku z rezygnacj¹
Miros³awa Ruciñskiego z funkcji przewodnicz¹cego Rady Miejskiej SLD
wybrano nowe w³adze. Nowym przewodnicz¹cym wybrano Bartosza
Serendê (30 lat), a sekretarzem Rady - Mariusza Bagrowskiego (30 lat).
Do sk³adu Rady Miejskiej SLD wybrano: Eugeniusza Gajdê i Aleksandra
Wiliñskiego. Sk³ad Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej SLD uzupe³ni³a
Jadwiga ¯ó³towska. Delegaci udzielili te¿ absolutorium dotychczasowe-
mu Zarz¹dowi.          /G.B./

Masz babo placek ! Ani siê cz³owiek nie obejrza³, a tu ju¿ nasta³ maj.
Piêkny maj, gdy¿ w tym miesi¹cu mamy najpiêkniejsz¹ w roku ro�lin-
no�æ. Ró¿ne odmiany ¿ywej zieleni, ¿ó³tych rzepaków i multum  dziko
pleni¹cych siê mleczy. Bia³e wi�nie, ró¿owe chocia¿by rajskie jab³onie.
Ró¿nokolorowe tulipany, bratki czy stokrotki. W rolnictwie posiane ju¿
praktycznie wszystko. Teraz pora na opryski, ¿eby szkodnikom i choro-
bom nie by³o za dobrze. Dziêki ostrej zimie ze �niegami i praktycznie nie
za zimnym dniom zanosi siê na prawid³owy rozwój ro�lin. W rzepakach
to chyba bêd¹ rekordowe ceny. Ju¿ rolnicy dumaj¹, dumaj¹: �Jakie te¿
bêd¹ jego ceny ?�. Masz babo placek ! ¯eby nie zapeszaæ, ale równie¿
zbiory buraków czy zbó¿ jarych zapowiadaj¹ siê dobrze. Zobaczymy po
15-tym, gdy posiane bêd¹ warzywnicze tuzy: czyli pomidory i ogórki. To
imieniny Zosi, które koñcz¹ tak zwane trzy dni ogrodników: Bonifacego,
Pankracego i Serwacego (a wcze�niej, bo 8-go, popularne �Sta�ki�). Masz
babo placek ! Czytelnicy podpowiadaj¹, ¿e wzros³o zainteresowanie nie
tylko na produkty �Kraju� (�Rolmaszu�), ale równie¿ oblê¿enie prze¿ywa³
�Expom�, czy firma kutnowskiego rodu Denarskich w Le�nicy Ma³ej
(³êczyckie). Zreszt¹ wkrótce na Dudkach byæ mo¿e powstanie ich firma,
a zgadnijcie na jakiej to bazie bêdzie !? Posz³o te¿ sporo maszyn i urz¹-
dzeñ rolniczych na eksport (w tym zachodni), wiêc rolnicy - mimo co - nie
mog¹ narzekaæ (chocia¿ po³owa ich dochodów tworz¹ dop³aty unijne.
Rolnicze przypomnienie: do 15 maja trzeba z³o¿yæ wnioski o bezpo-
�rednio dop³aty. Po 15 te¿ mo¿na, ale trzeba pamiêtaæ, ¿e za ka¿dy dzieñ
ju¿ bêd¹ odliczane po procencie. Masz babo placek !

Panie Przewodnicz¹cy, Wysoka Rado !!!
W imieniu cz³onków naszego Stowarzyszenia Ogólnopolska Inicjatywa
Obywatelska i swoim serdecznie dziêkujê za udzielenie mi g³osu. Na wstêpie
chcê tu podkre�liæ, ¿e obecny Zarz¹d Powiatu Kutnowskiego w czasie
blisko trzyletniej swojej dzia³alno�ci, zas³yn¹³ g³ównie z dzia³añ, których
wyrazem jest: niekompetencja, nieodpowiedzialno�æ, k³amstwo, skandale,
pomówienia, ob³uda, cynizm, sk³ócanie i przekupywanie radnych, stwa-
rzanie z³udnych nadziei, wprowadzenie w b³¹d radnych i opinii spo³ecznej.
Jest to codzienno�ci¹ w pracy samorz¹dowej tego zarz¹du. Zadajmy tu
sobie pytanie, czy takim ludziom mo¿na wierzyæ w szczero�æ jakichkol-
wiek ich gestów podejmowanych w celu przeproszenia lub pojednania ?
Oczywi�cie, ¿e nie ! Starosta Dorota D¹browska najlepiej zrobi³aby, aby
zrezygnowa³a z zajmowanego stanowiska, jednocze�nie przepraszaj¹c tych
wszystkich, których zawiod³a. Z³o, które wyrz¹dzi³a temu powiatowi, mar-
notrawi¹c pieni¹dze powiatowe i SP ZOZ, nie da siê pokajaniem naprawiæ.
Podobnie niemoralnym zachowaniem jest obarczanie jedn¹ z radnych win¹
za obecny stan naszego szpitala przez wicestarostê Jolantê Szczypiñsk¹,
osobê, która faktycznie doprowadzi³a ten szpital i realizacje inwestycji
powiatowych do poziomu dna. Uciekanie od odpowiedzialno�ci i przeno-
szenie teraz odpowiedzialno�ci za ten stan na innych - mówi¹c wprost
jest czynem skandalicznym. Cz³onkowie Zarz¹du Powiatu Kutnowskiego,
obejmuj¹c funkcjê radnych �lubowali�cie m.in. �czyniæ wszystko dla
pomy�lno�ci ojczyzny, wspólnoty samorz¹dowej powiatu i dobra obywa-
teli�, a niektórzy z was obiecali swoim wyborcom, ¿e jak zostan¹ wybrani,
to bêd¹ dzia³aæ wg starej rzymskiej zasady �Pro publice bono�, czyli dla
dobra ogó³u, dobra publicznego. Tymczasem dzia³acie i czynicie wszystko
dla dobra w³asnego, tj. aby przetrwaæ jak najd³u¿ej na zajmowanych
stanowiskach. Trwacie na nich pomimo tego, ¿e zrujnowali�cie finanse
powiatu i SP ZOZ-u poprzez bezmy�lne wydawanie pieniêdzy w bezmy�lne
pomys³y. Nie wzruszaj¹ waszego sumienia liczne przyk³ady niegospodar-
no�ci w nadzorowanych przez was jednostkach, którymi od dawna powinien
zaj¹æ siê prokurator. Trwanie na tych stanowiskach tym bardziej jest
naganne, ¿e z wyrz¹dzonych przez siebie szkód samorz¹dowi powiatowemu,
zdajecie sobie sprawê. Szkody te s¹ tak ogromne, ¿e nie wiadomo czy jest
mo¿liwe, aby mog³y byæ one naprawione przez najbli¿sze dwie kadencje.
Wysoka Rado !!! W zwi¹zku z powy¿szym, z ca³ym uznaniem i podziêko-
waniem zwracamy siê do tych radnych powiatowych, którzy podpisali siê
pod wnioskiem o odwo³anie Doroty D¹browskiej z zajmowanego stano-
wiska. Jest to dowodem, ¿e ponad partyjnymi podzia³ami po³¹czy³o was
wspólne dzia³anie w celu zlikwidowania siedliska z³a, jakim jest funkcjo-
nowanie obecnego zarz¹du naszego powiatu. ¯yczymy wam, aby tym razem
dzia³ania te by³y w pe³ni skuteczne. Bêdziemy was w tym wspieraæ przez
ujawnianie opinii spo³ecznej jak cz³onkowie tego zarz¹du realizuj¹ swoje
obietnice wyborcze. Opinia spo³eczna, podobnie jak naszych cz³onków
i ksiêdza dziekana Stanis³awa Pisarka - jest zgodna co do tego, ¿e niektórzy
tu ludzie nie doro�li, aby zajmowaæ miejsca w tej Radzie. Jeste�my tego
samego zdania. Je¿eli kto� zgodzi³ siê s³u¿yæ narodowi to niech mu s³u¿y,
a nie w³asnemu interesowi. Uwa¿amy równie¿, ¿e wszystkich tych, co
wspieraj¹ ten zarz¹d w imiê w³asnych partykularnych korzy�ci, powinien
spotkaæ ten sam los, tj. niechlubne zakoñczenie kariery dzia³acza samo-
rz¹dowego. Po raz pierwszy w historii tego powiatu, doczekali�my siê
zarz¹du, który dzia³a przeciw nam wszystkim. Zadbamy o to, aby wyborcy
o tym nie zapomnieli w najbli¿szych wyborach samorz¹dowych.
Wysoka Rado !!! Dzi� odbêdzie siê g³osowanie w sprawie absolutorium
dla zarz¹du. G³osowanie to nie dotyczy tylko wykonania bud¿etu, ale
w g³ównej mierze dotyczyæ bêdzie oceny ca³okszta³tu dzia³alno�ci poszcze-
gólnych cz³onków, jak i pracy ca³ego zarz¹du za rok 2009. Dziêkujê za
uwagê.

(Tekst wyg³oszony przez Wies³awa Bry³kê na LII Sesji Rady Powiatu)
� � �

We wtorek 11 maja od godziny 10.00 - nadzwyczajna Sesja Rady
Powiatu Kutnowskiego w sprawie uruchomienia procedury odwo³aw-
czej starosty powiatu kutnowskiego Doroty D¹browskiej.

Czytelniczy Hyde Park

Od kilku lat w dniu 1 Maja cz³onkowie organizacji SLD i Pokolenia oraz
ich sympatycy spotykaj¹ siê celem uczczenia �wiêta Pracy. Równie¿
w tym roku z³o¿ono wi¹zanki kwiatów pod pomnikiem upamiêtniaj¹cym
kutnowskich kolejarzy poleg³ych w walce o wyzwolenie spo³eczne
i narodowe w latach 1939-1945, pod obeliskiem dla uczczenia 35-lecia
powstania Zwi¹zku Walki M³odych na Ziemi Kutnowskiej przy ulicy Jana
Paw³a II, a tak¿e pod tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ ¿ycie ma³¿eñstwa Malwiny
i Wincentego Wardów, dzia³aczy kutnowskich.           /A.B./

NIE ZAPOMINAJĄ

(ci¹g dalszy ze strony 4)
We wtorek 27 kwietnia odby³a siê w Kutnie sesja Rady Miasta. Rada
dokona³a oceny pracy prezydenta za 2009 rok. Oczywi�cie, tradycji sta³o siê
zado�æ. Popieraj¹ca prezydenta koalicja radnych Porozumienie dla Kutna
i PO 13 g³osami udzieli³a prezydentowi absolutorium. Pozostali obecni
na sesji radni w liczbie 7, reprezentuj¹cych kluby Lewica dla Kutna i PIS,
wstrzymali siê od g³osu. Argumenty i zastrze¿enia do dzia³añ prezydenta
dotycz¹ce miêdzy innymi likwidacji Centrum Badañ �rodowiskowych,
braku w³a�ciwego nadzoru prezydenta nad jednostkami organizacyjnymi
miasta, stopnia wykonania inwestycji, które  poda³y w dyskusji i w stano-
wiskach klubowych by³y wa¿ne i istotne. Oczywi�cie, nie mia³o to ¿adnego
wp³ywu na wynik g³osowania, bowiem �koalicja prezydencka� g³osuje
s³usznie tak, by prezydent by³ zadowolony. Czasami zadowolenie wpada
w samouwielbienie i poczucie spe³nienia wielkiej misji. Prezydent oczy-
wi�cie podziêkowa³ g³osuj¹cym �za� i nie�mia³o wyrazi³ s³owa podziêko-
wania dla tych, którzy mu przeszkadzaj¹. Byæ mo¿e prezydent oczekiwa³
bezwarunkowego poparcia, a wszystkich, którzy czasami maj¹ inne zdanie,
lub maj¹ �mia³o�æ wyra¿enia krytycznej opinii, traktuje jako tak zwane
z³o konieczne, które mu przeszkadza. Prezydent zupe³nie zapomnia³, ¿e
niezbywaln¹ cech¹ demokracji jest �cieranie siê ró¿nych pogl¹dów, opinii,
koncepcji i stanowisk. Dopiero to daje mo¿liwo�ci optymalizacji decyzji
i przyjêcie dobrych rozwi¹zañ. Mo¿na odnie�æ wra¿enie, ¿e te zasady s¹
dla prezydenta obce i odleg³e, a powodem tego  mo¿e byæ �erozja w³a-
dzy�, która nie znosi sprzeciwu i innych pogl¹dów. Taka w³adza uwa¿a,
¿e  tylko ona ma racjê. Wiêkszo�æ osób zbyt d³ugo sprawuj¹cych w³adzê
ulega tej chorobie i najwidoczniej zaczyna ona równie¿ dotykaæ w³odarzy
Kutna.
PS. Bardziej szczegó³owo tematem absolutorium zajmê siê w nastêpnym
felietonie.      Krzysztof Wac³aw Dêbski

Z ³awy opozycyjnego radnego

ŚWIŃSKIE ŚCIEKI I ABSOLUTORIUM

Czytelniczy Hyde Park

Droga Leszczynek - Wo�niaków,
Gmina Kutno, o d³ugo�ci 2990 m,

�Koniec �wiata� - jak mawia³ najs³ynniejszy polski dozorca Popio³ek
z serialu �Dom�. Otó¿ wed³ug sonda¿u Eurobarometru Polacy, obok
Litwinów i £otyszy, pij¹ najmniej (alkoholu, ¿eby nie by³o jakichkolwiek
nieporozumieñ) w zjednoczonej Europie. A wed³ug mnie eurobiurokraci,
powo³uj¹c siê na badania jaki� tam socjologów, próbuj¹ nam Polakom
i katolikom odebraæ ostatni przyczó³ek naszej dumy narodowej. Wiêcej
nawet napiszê, otó¿ racjê mieli sceptycy, ¿e po integracjia Polski z Uni¹
Europejsk¹ zginie wrêcz nasza to¿samo�æ narodowa. Wychodzi bowiem
na to, i¿ jaki� tam Niemiec, Francuz, lub nie daj Bo¿e Hiszpan czy W³och,
chlej¹ wiêcej. Nie przekonaj¹ mnie nawet przeliczniki wina, albo piwa,
na czysty spirytus, badania naukowe to badania i szlus. Nie do�æ, ¿e kuleje
nasza waluta, kultura jest w upadku, sportowcy miotaj¹ siê w szarym
ogonie wyczynowców, to jeszcze taki potworny cios w nasz honor. Do tego
wiadomo Litwini i £otysze zawsze ma³o walili, co jest dodatkowo dobija-
j¹ce. Przecie¿ taki Jagie³³o pija³ podobno tylko wodê �ródlan¹. A my choæ
siê staramy jak mo¿emy, spadamy na pysk w tym rankingu. Znam nawet
paru takich, co dzieñ zaczynaj¹ od �ma³pki� lub piwa. Czêsto spotykam
ich tu¿ obok przystanku. I co ! Europejskie urzêdasy, naplu³y im w twarz,
a to równie¿ nasza fizjonomia. Optymistyczne mo¿e byæ to, ¿e bur¿uazyjni
naukowcy nie do koñca rozumiej¹ polskie realia. Licz¹ wiêc jedynie to,
co znika ze sklepowych pó³ek, a gdzie swojski bimberek, a gdzie rozwad-
niana z przemycanego ruskiego spirytusu swojska go³da, zwana tak¿e
mózgoj..., a gdzie wino w³asnego wyrobu. Nie chcê dalej kontynuowaæ tej
litanii, ale wspomnê jeszcze o wodzie brzozowej, czy �koniaku na
ko�ciach�. Nie, tego z pewno�ci¹ nie wliczyli do statystyki bia³oko³nie-
rzykowi eurobiurokraci. Oni nie rozumiej¹, i¿ dobre jest wszystko, byle
sponiewiera³o. No i na zdrowie !      Pawe³ Piotrowski

TO CHYBA KONIEC ŚWIATA

Ponad dwie godziny trwa³a Powiatowa Konwencja Sojuszu Lewicy
Demokratycznej w Kutnie. Uczestniczy³o w niej 48 delegatów, a w obra-
dach uczestniczyli: przewodnicz¹cy Rady Wojewódzkiej SLD Dariusz
Joñski i sekretarz Ryszard Kaczkowski. Zebrani podsumowali dwuletni¹
pracê SLD w powiecie kutnowskim. Wys³uchali sprawozdañ i udzielili
absolutorium dotychczasowemu zarz¹dowi. Posiedzeniu kierowa³ Miros³aw
Ruciñski, przewodnicz¹cy Rady Powiatowej SLD. Zebrani te¿ dokonali
wyboru Wies³awa Garstki na funkcjê cz³onka Rady Wojewódzkiej w £odzi.
Chwil¹ ciszy uczczono tragiczn¹ �mieræ cz³onków Zarz¹du Krajowego
SLD pod Smoleñskiem, w tym kandydata na prezydenta RP Jerzego Szmaj-
dziñskiego. Dyskusjê zdominowa³y sprawy kampanii wyborczych. G³os
zabra³o 10 delegatów oraz go�cie: Dariusz Joñski i Ryszard Kaczkowski.
Przedstawiciele delegatów Konwencji Powiatowej SLD z³o¿yli wi¹zankê
kwiatów pod tablic¹ pami¹tkow¹ na Cmentarzu Parafialnym, upamiêt-
niaj¹c¹ 65 rocznicê zakoñczenia II wojny �wiatowej.          /B.G./

KONWENCJA POWIATOWA SLD

bêdzie kolejn¹ �schetynówk¹� re-
alizowan¹ w powiecie kutnowskim.
Przewiduje siê jej koszt w granicach
2,6 miliona z³otych.

SCHETYNÓWKA



7POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 9/285 • 13 MAJA 2010 R.

¯YCIE REKLAMOWE



POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 9/285 • 13 MAJA 2010 R.8

¯YCIE REKLAMOWE



9POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 9/285 • 13 MAJA 2010 R.

¯YCIE FARMACEUTYCZNE



POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 9/285 • 13 MAJA 2010 R.10

¯YCIE REKLAMOWE

Du¿¹ satysfakcj¹ dla zespo³ów �piewaczych �Strzelce� i �Klonowianki�
by³ wystêp w uroczych Bieszczadach, gdzie przyby³y na zaproszenie Gmin-
nego O�rodka Kultury, Sportu i Turystyki w Polañczyku. Roz�piewani
arty�ci z Gminy Strzelce, dzia³aj¹cy pod patronatem miejscowego O�rodka
Kultury, zaprezentowali swój repertuar podczas corocznych �Dni Gminy
Solina�. Wykonane pie�ni zdoby³y przychylno�æ licznie zgromadzonej
publiczno�ci, która nagrodzi³a wykonawców gromkimi brawami.

ZAŚPIEWAŁY W SOLINIEZAŚPIEWAŁY W SOLINIE
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(..) Inicjatorami wrêczenia sztandaru dla 37 PP byli: Ignacy Kamiñski,
pose³ na Sejm Ustawodawczy i Adolf Bloch, starosta ³êczycki - przewod-
nicz¹cy Komitetu Chor¹gwianego. Uroczysto�æ odby³a siê 23 maja 1920 r.
w £êczycy z udzia³em batalionu zapasowego z Kutna, dowodzonego przez
mjr. Albina Skroczyñskiego. Pozosta³e oddzia³y w tym czasie walczy³y
pod Berezyn¹. Po uroczystym nabo¿eñstwie, celebrowanym przez ksiêdza
biskupa polowego WP - W³adys³awa Galiê i po wbiciu w drzewce �hono-
rowych gwo�dzi� minister spraw wojskowych gen. por. Józef Le�niewski
wrêczy³ sztandar delegatowi pu³ku mjr. Józefowi Kusiowi, a ten przekaza³
go pocztowi sztandarowemu. Wraz z wrêczeniem sztandaru nadano pu³kowi
nazwê �37 Pu³ku Piechoty Ziemi £êczyckiej�. Na front sztandaru nie
zabrano, pozosta³ w Kutnie w batalionie zapasowym. Wobec wprowa-
dzonego nowego regulaminowego wzoru sztandarów dla wszystkich
jednostek w kraju postanowiono ponownie ufundowaæ pu³kowi sztandar.
W piêtnastolecie istnienia pu³ku wrêczono 25 VI 1933 r. nowy sztandar
z udzia³em Prezydenta RP Ignacego Mo�cickiego, generalicji, wojska,
przedstawicieli pu³ków 26 DP itd. Prezydent RP wrêczy³ sztandar
dowódcy pu³ku p³k. J. Sas-Hoszowskiemu, a ten pocztowi sztandarowemu.
Licznie zgromadzona ludno�æ na stadionie �Piaski� u�wietni³a swoj¹ obec-
no�ci¹ donios³¹ uroczysto�æ, a jej delegacja wrêczy³a dla pocztu mundury
z okresu Ksiêstwa Warszawskiego. Nowy sztandar od tej pory wystêpowa³
na wszystkich uroczysto�ciach pu³kowych, narodowych, a kiedy wybuch³a
wojna towarzyszy³ pu³kowi w walkach. Kiedy utrzymanie sztandaru po
ciê¿kich walkach i rozbiciu oddzia³ów sta³o siê niemo¿liwe, opiekun sztan-
daru st. sier¿. Rudolf Zytek i felczer weterynarii A. Gryszanowicz oddali
miejscowemu rolnikowi z okolicy I³owa sztandar na przechowanie. Po
wojnie niestety nie ustalono, komu sztandar przekazano. Wiern¹ replik¹
sztandaru szczyci siê dzisiaj Muzeum Bitwy nad Bzur¹ w Kutnie. (...)
Edward W³odarczyk [w:] Z dziejów 26 Dywizji Piechoty w Skierniewicach,

6.5. 37 Pu³k Piechoty im. ks. Józefa Poniatowskiego w Kutnie

(...) Wydarzenia zwi¹zane z Przewrotem Majowym w 1926 roku nios³y ze
sob¹ tragizm, który nie omin¹³ 26 DP. ¯o³nierz sta³ przeciw ¿o³nierzowi,
niejednokrotnie koledze lub krewnemu, ³ama³ dyscyplinê i przysiêgê
wojskow¹. Nie zawsze zdaj¹c sobie sprawê z zawi³o�ci polityki przelewa³
krew i oddawa³ swoje ¿ycie. Szacunek dla marsza³ka J. Pi³sudskiego
i kult dla tradycji czynu legionowego by³ dla 37 PP wywodz¹cego siê
z Galicji na tyle silny, ¿e przeciwstawi³ siê przysiêdze wojskowej. Trudno
jest pomin¹æ okoliczno�ci zwi¹zane z udzia³em w puczu poszczególnych
pu³ków. Kiedy dotar³ rozkaz J. Pi³sudskiego wzywaj¹cy 37 PP do bez-
zw³ocznego przyjazdu do Warszawy, dowódca pu³ku p³k W. Bortnowski,
blisko zwi¹zany z Marsza³kiem, bezzw³ocznie postawi³ pu³k w stan
alarmowy i zarz¹dzi³ rozdanie amunicji. Uzyska³ poparcie kadry oficer-
skiej, w imieniu której dowódcê mocno popar³ lekarz pu³ku major dr
J. Ku�. Stacjonuj¹cy w £êczycy 3 Batalion 37 PP, przy wsparciu miejsco-
wego Zwi¹zku Strzeleckiego zaj¹³ stacjê kolejow¹ i rozkrêci³ w nocy z 13
na 14 maj¹ szyny ko³o Krzesina z zamiarem uniemo¿liwienia przejazdu
do Warszawy wojsk rz¹dowych. Nie na wiele to siê zda³o, gdy¿ 64 PP
bezzw³ocznie odbi³ stacjê i zmusi³ 3 Batalion do wycofania siê w kierunku
Witoni. Nastêpnego dnia wojska wierne rz¹dowi mog³y ju¿ jechaæ do
Warszawy. Wyjazd 37 PP bez 3 Batalionu nast¹pi³ 13 maja o godzinie 3:45
transportem kolejowym przy wsparciu kolejarzy wêz³a kutnowskiego.
W mie�cie pozosta³ zaledwie batalion saperów i jedna kompania w kosza-
rach. Powsta³a gro�ba zajêcia koszar przez si³y rz¹dowe zw³aszcza, ¿e
przyjecha³a z Poznania 300-osobowa Legia Akademicka uzbrojona
w karabiny. Do roz³adowania sytuacji, gro¿¹cej krwawym starciem, przy-
czyni³ siê w charakterze mediatora starosta powiatowy Marian Heyman.
Wkrótce zawarte w Warszawie porozumienie przedstawicieli w³adz zwal-
czaj¹cych siê stron oddali³o konflikt. Zanim do tego dosz³o, 37 PP napo-
tka³ w drodze do stolicy zator wagonów w £owiczu i uszkodzone tory
w Sochaczewie. Dojazd pu³ku do Warszawy zosta³ opó�niony, zw³aszcza
kiedy na stacji Go³¹bki spotka³ siê z oporami przyjêcia transportu przez
miejscowych kolejarzy. Po uporaniu siê z trudno�ciami przez rozes³ane
patrole, o godz. 10 rozpoczêto roz³adunek piechoty. W wagonach pozo-
stawiono tabory i kuchnie, pilnowane by³y przez ¿o³nierzy orkiestry pu³ku.
Podczas nalotu lotniczego si³ rz¹dowych na transport zosta³ ranny �mier-
telnie plut. Micha³ £ód�. W koñcu oddzia³y pu³ku pomaszerowa³y do
Warszawy. Sk³ad kolejowy po parogodzinnym postoju dojecha³ do stacji
Warszawa Zachodnia, gdzie nast¹pi³o roz³adowanie sprzêtu i materia³ów.
Na rampie przy ulicy ¯elaznej wagony pozosta³y do zakoñczenia walk.
Tymczasem dzieñ 13 maja 1926 roku up³ywa³ w zmagaj¹cych siê wal-
kach ulicznych, w których przewa¿a³y si³y opowiadaj¹ce siê za rz¹dem
i prezydentem. Jednak sytuacja poczê³a siê radykalnie zmieniaæ, kiedy
w nocy z 13 na 14 maja nadesz³y posi³ki dla Marsza³ka, w tym 37 PP.
Zapocz¹tkowane przez nie natarcie o godzinie 5 z Alei Jerozolimskich
w kierunku Belwederu i lotniska mokotowskiego okaza³o siê skuteczne
dziêki odwadze ¿o³nierzy i sile natarcia 37 PP i innych jednostek. Podczas
walk 37 Pu³kiem kierowa³ pp³k A. Skroczyñski, gdy¿ W. Bortnowski prze-
bywa³ w sztabie Marsza³ka. Zdobyto broniony uporczywie przez si³y
rz¹dowe gmach Wy¿szej Szko³y Wojennej a nastêpnie lotnisko, gdzie pod-
czas walk chor. Stanis³aw Jêzor z 38 PP zestrzeli³ startuj¹cy samolot.
W wyniku postêpu walk i osi¹gniêæ przez wojska marsza³ka wyst¹pi³a
gro�ba okr¹¿enia siedziby rz¹du. O godzinie 17:30 rz¹d poda³ siê do
dymisji. Rozk³ad pañstwa polskiego i rozszerzanie siê wojny domowej
przesta³y zagra¿aæ. Powracaj¹ce oddzia³y z Warszawy spotka³y siê
w Kutnie poza organizacj¹ �Strzelec� i grup¹ robotników, z ch³odnym
przyjêciem. Inteligencja zachowa³a rezerwê. Dowódca Pu³ku obj¹³ stano-
wisko w G³ównym Inspektoracie Si³ Zbrojnych. Pu³k powróci³ do
codziennej pracy. Podczas tych zmagañ 3 Batalion stacjonuj¹cy w £êczycy
pod dowództwem mjr. J. Kusia otrzyma³ noc¹ (12 na 13 maja) od d-cy
37 PP rozkaz, aby bezzw³ocznie udaæ siê do Warszawy. Po og³oszeniu
alarmu, batalion za³adowa³ siê do poci¹gu towarowego i przyby³ do Kutna
o godzinie 23w dniu 13 maja. Jednak na skutek rozkazu zakazuj¹cego mu
wyjazdu do stolicy, wydanego przez dowódcê 26 DP p³k Brzechwê-
Ajdukiewicza, batalion powróci³ do £êczycy. Przez nastêpne dwa dni
wytworzy³a siê specyficzna sytuacja. Batalion pozosta³ w stanie alarmo-
wym, a kadra �wiecowa³a�, który z rozkazów jest wa¿niejszy. Opór
dowódców 7 Kompanii por. Stefana Choszczyñskiego i 3 Kompanii KM
por. Jana Szewczyka, przewa¿y³ nad odmiennym stanowiskiem dowódców
kompanii - legionistów, kpt. Sieczkowskiego 8 Kompanii i por. Garwac-
kiego 9 Kompanii. Atutem zasadniczym stali siê ¿o³nierze skadrowani po
jednej stronie i stoj¹cy przeciw rekrutom 7 i 3 Kompania KM. W koñcu
batalion na rozkaz dowódcy DOK IV w £odzi gen. bryg. S. Ma³achow-
skiego, uznawanego zarówno przez stronê rz¹dow¹ i Marsza³ka, wyje-
cha³ do £odzi. Jeszcze przedtem próbowa³ zdezorganizowaæ przejazdy
si³ rz¹dowych. Powodem wydania rozkazu sta³o siê jakoby przekroczenie
granicy przez Niemców. Informacja okaza³a siê celowo sfa³szowana,
wobec tego 2 Baon 37 PP podj¹³ s³u¿bê garnizonow¹ w mie�cie, ochronê
stacji kolejowej i budynków. Po unormowaniu sytuacji w Warszawie
powróci³y po kilku dniach do £odzi 28 PP i 31 Pu³k Strzelców Kaniow-
skich, a 3 Baon 37 PP do £êczycy. Niebawem 3 Baon zosta³ zwizytowany
przez p³k. W. Bortnowskiego. Oficerowie, którzy nie opowiedzieli siê za
Marsza³kiem, zostali po kilku miesi¹cach przeniesieni na inne stanowiska. (...)
Edward W³odarczyk [w:] Z dziejów 26 Dywizji Piechoty w Skierniewicach,

6.5. 37 Pu³k Piechoty im. ks. Józefa Poniatowskiego w Kutnie

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kutnie odby³o siê
spotkanie z mieszkañcami miasta, podczas którego Andrzej Olewnik
wyg³osi³ prelekcjê na temat � Katyñczycy Ziemi Kutnowskiej. By³a ona
zwi¹zana z 70 rocznic¹ zbrodni katyñskiej. Autor przedstawi³ rys
historyczny wybuchu II wojny �wiatowej i agresji Niemiec hitlerowskich na
Polskê, a 17 wrze�nia sowieckiej Rosji. Wiêkszo�æ czasu po�wiêci³
zagadnieniom katyñskiej zbrodni oraz walce spo³eczeñstwa polskiego
o ujawnienie prawdy o Katyniu. Zebrani dowiedzieli siê, i¿ w lasach
Katynia �mieræ ponios³o 170 osób pochodz¹cych z Ziemi Kutnowskiej, m.in.
Czes³aw Wi�licki, Roman Aftowicz, Antoni Widelski, Ludwik Czerbniak,
Marcin Rosó³. Opowiadaj¹cy o zbrodni katyñskiej Andrzej Olewnik wspo-
mnia³, i¿ pod koniec lat 80 za rz¹dów Michai³a Gorbaczowa, kiedy to
nast¹pi³a jawno�æ, wydawa³o siê, ¿e w³adze PRL bêd¹ d¹¿yæ do odkry-
wania kart historii. Sta³o siê inaczej. Jeszcze w styczniu 1989 roku
�nieznani sprawcy� zamordowali ksiêdza Stefana Niedzielaka, twórcê
��ciany Katyñskiej� w ko�ciele �w. Boromeusza na Pow¹zkach. Dopiero
w 1990 roku w³adze ZSRR oficjalnie potwierdzi³y mord w Katyniu.
Bêd¹cy na spotkaniu ksi¹dz pra³at Stanis³aw Pisarek mówi³ krótko o stracie
swego wuja, majora Wojska Polskiego. Na zakoñczenie odmówiono
modlitwê w intencji pomordowanych w 1940 roku oficerów, a tak¿e ofiar
tragicznej katastrofy  w dniu 10 kwietnia 2010 roku.           /A.B./

JESZCZE O KATYNIU

W Kro�niewicach, w nocy z 26 na 27 kwietnia 2010 r., nieznany sprawca
uszkodzi³ g³ówn¹ czê�æ zabytkowego pomnika. Jego ³upem pad³a rze�ba
or³a napoleoñskiego wykonana z br¹zu. Zniszczony obelisk powsta³
w 1814 r. z inicjatywy Rajmunda Rembieliñskiego, ówczesnego w³a�ci-
ciela Kro�niewic. Upamiêtnia³ postaæ ksiêcia Józefa Poniatowskiego
- przyjaciela R. Rembieliñskiego. Wed³ug miejscowych przekazów pomnik
powsta³ w miejscu parkowej altany, w której odpoczywa³ ksi¹¿ê Józef.
Ten zabytkowy obiekt jest najstarszym pomnikiem w Polsce i jedn¹
z g³ównych atrakcji Kro�niewic. Od pocz¹tku istnienia by³ wielokrotnie
odrestaurowywany, ale ta kradzie¿ jest bardzo dotkliwa. Szacuje siê, ¿e
remont obiektu wyniesie blisko 13 tysiêcy z³otych.

ZNISZCZONO ZABYTKOWY POMNIK

W marcu 2010 r. wszczêto 68 postêpowañ przygotowawczych przestêpstw
w ruchu drogowym, 17 wiêcej ni¿ w 2009 r., w którym wszczêto 51 postê-
powañ. W KPP w Kutnie wszczêto 42 postêpowania, tj. o 1 wiêcej ni¿
w 2009 r. W KP ̄ ychlin wszczêto 8 postêpowañ, tj. o 5 mniej ni¿ w 2009 r.,
w KP Kro�niewice w 2010 r. wszczêto 18 postêpowañ, tj. o 6 wiêcej ni¿
w 2009 r. W marcu 2010 r. na terenie powiatu kutnowskiego odnotowano
³¹cznie 13 wypadków drogowych, tj. o 3 wypadki mniej ni¿ w 2009 r.
W marcu 2010 r. w wyniku wypadku zginê³a 1 osoba. W marcu 2010 r.
odnotowano 4 zdarzenia drogowe z udzia³em nietrze�wych, tj. o 1 zdarzenie
wiêcej w porównaniu do roku 2009. W marcu 2010 r. najwiêcej zdarzeñ
drogowych odnotowano: na terenie miasta i gminy Kutno - 54 zdarzenia
i 8 ofiar; na terenie gminy Kro�niewice - 10 zdarzeñ i 3 ofiary; na terenie
gminy ¯ychlin - 6 zdarzeñ i 4 ofiary; na terenie gminy Krzy¿anów - 4 zda-
rzenia bez ofiar, najmniej zdarzeñ drogowych oraz ofiar odnotowano; na
terenie gminy D¹browice - 2 zdarzenia bez ofiar; na terenie gminy Opo-
rów - 2 zdarzenia i bez ofiar. W marcu 2010 r. policjanci Wydzia³u Ruchu
Drogowego na³o¿yli ³¹cznie 638 mandatów karnych, tj. o 71 MK mniej
ni¿ w 2009 r. W marcu 2010 r. policjanci Wydzia³u Ruchu Drogowego
sporz¹dzili 73 wnioski o ukaranie do S¹du Rejonowego w Kutnie, tj. o 36
wniosków wiêcej ni¿ w 2009 r. Wzros³a liczba pouczeñ, tj. z 50 w marcu
2009 r. do 122 pouczeñ w 2010 r. Ujawniono ³¹cznie 92 nietrze�wych
kieruj¹cych, tj. o 28 przypadków wiêcej ni¿ w 2009 r.

nadkomisarz Miros³aw Paw³owski,
aspirant sztabowy Dariusz Wójkowski

Jak by³o na drogach powiatu kutnowskiego

W MARCU JAK W GARNCU ...

SZTANDARY 37 PUŁKU PIECHOTY

ŁÓDZKO−KUTNOWSKA TRAGEDIA

Zarz¹d Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Kutnie i Szko³a Podstawowa
Nr 9 by³y organizatorami II i III etapu eliminacji M³odzie¿owego Kon-
kursu Wiedzy Morskiej pod  nazw¹ �Polska Marynarka Wojenna, a historia
Wybrze¿a Polskiego�. Zg³osi³o siê piêtna�cie dwuosobowych dru¿yn
reprezentuj¹cych szko³y podstawowe, gimnazja i szko³y ponadgimnazjalne.
Konkurs tradycyjnie rozpocz¹³ test pisemny. Kolejne konkurencje to wi¹-
zanie wêz³ów ¿eglarskich, strzelanie z karabinka pneumatycznego, rzut
rzutk¹ ratownicz¹ i p³ywanie na dystansie 50 metrów. Indywidualnie
w grupie najm³odszych najlepszym okaza³ siê Emil Tomczak (SP Nr 9)
przed Paulin¹ Jankowsk¹ (SP Nr 6) i Dominikiem Szczesiakiem (SP Nr 1).
W�ród gimnazjalistów zawody wygra³ £ukasz Walichnowski (Gimnazjum
Nr 3) przed Marcelem Multanem (Gimnazjum Nr 2) i Miko³ajem Jó�wia-
kiem (Gimnazjum Nr 1). W grupie najstarszej pierwszy by³ Micha³ W¹s
(ZS Nr 1), drugi £ukasz ¯atkiewicz (II LO), a trzecia Zuzanna �wirska
(ZS Nr 1). Zespo³owo w�ród podstawówek miejsca by³y nastêpuj¹ce: SP
Nr 6, SP Nr 9, SP Nr 1. W�ród gimnazjów: Gimnazjum Nr 3, Gimnazjum
Nr 1, Gimnazjum Nr 2. W grupie szkó³ �rednich: ZS Nr 1 - I zespó³, II LO
im. J. Kasprowicza i ZS Nr 1- II zespó³. W Jastarni na zawodach ogól-
nopolskich w dniach 28-30 maja nasze miasto i województwo reprezen-
towaæ bêd¹: £ukasz Walichnowski, Adrianna Kobus, Zuzanna �wirska
i Micha³ W¹s. Go�ciem honorowym tegorocznego konkursu by³ Marek
Jurkiewicz, dyrektor biura £ódzkiego Zarz¹du Wojewódzkiego LOK
w £odzi.           /A.B./

JUŻ PO RAZ CZTERNASTY

MAJOWY PUCZ

Kilkupasmowa jezdnia, Aleja Ofiar Terroryzmu 11 wrze�nia w £odzi, koñ-
cz¹ca siê w lesie sta³a siê miejscem tragicznego zderzenia trzech aut: Forda
Sierra (kierowca 27-letni ³odzianin) oraz dwóch BMW, którymi kierowali
mieszkañcy Kutna w wieku 21 i 20 lat. Jedno z BMW, po zderzeniu, ude-
rzy³o w sygnalizator �wietlny i latarniê. Sp³onê³o. Podobnie sta³o siê
z 21-letnim kierowc¹, jedynakiem ze znanej w Kutnie rodziny. Do szpitali
trafili: 19-letni pasa¿er (kierowca Forda) i 20-letni kierowca drugiego
BMW. Do tragedii dosz³o w miejscu organizowania nielegalnych wy�cigów
samochodowych, tu¿ przy skrzy¿owaniu z ulic¹ Zak³adow¹. Zbli¿a³a siê
godzina 22.30.

Nie piszemy dzi� o wójcie Stanis³awie Jêdrzejczaku, �króluj¹cym� w £a-
niêtach od 1991 roku, ani o Krzysztofie Ko³achu - wojewodzie, wójcie
z Bedlna. Pierwszy udanie zawiaduje ma³¹ gmin¹, drugi jedn¹ z dwóch
najwiêkszych w powiecie kutnowskim. Zwracamy uwagê pañstwa na
wójta, który zawsze by³ i jest nadal rozwa¿ny oraz skromny mimo osi¹ga-
nych sukcesów w pracy zawodowej. To wójt gminy Kutno - Jerzy Bry³a.
Nie chce siê a¿ wierzyæ, ¿e po raz 14 uzyska³ absolutorium. Pozostaje
nam tylko pogratulowaæ takiego wyniku w jednej z najtrudniejszych do
prowadzenia gmin Ziemi Kutnowskiej.            /a.s./

14 RAZY JEDNOGŁOŚNIE
W wieku 91 lat

odszed³ od Nas Ukochany
Tata, Dziadek, Pradziadek

�.P.

JAN GAJEWICZ
¿egna Ciê pogr¹¿ona w g³êbokim smutku

ca³a Rodzina

Nie umiera ten, kto ci¹gle trwa w naszej pamiêci ...
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DZIEJE KUTNOWSKIEGO SPORTU

KOSZYKÓWKA ŻEŃSKA (cz. III)

OG£OSZENIA
DROBNE

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

Sprzedam posesjê w Bedlnie
ko³o Kutna, budynek mieszkalny
92m2, budynek gospodarczy
36m2, gara¿, ogrzewanie na olej
opa³owy cena 210 000 z³. Tel.
0607-658-165

Garaże blaszane
hale wiaty typowe

zamówienia
indywidualne

Telefon: 0691 474 005
054 284 02 00

www.garaze.az.pl

NAGROBKI
Najtaniej w Kutnie

GRANIT, LASTRIKO
Ceny ju¿ od 1.000 z³
024 254-63-23
024 254-57-35
0-606-590-643

WYKAZ
rejonów dzielnicowych na terenie wiejskim

gmin podlegaj¹cym KPP Kutno

Kontrola rozruszników serca
Choroby serca

Dr n. med. Marcin Rosiak
Starszy Asystent
Kliniki Kardiologii

Uniwersytetu Medycznego
Szp. im. S. Sterlinga w £odzi

Przyjêcia:
Kutno, ul. Zamkowa 6

Zapisy:
tel. (024) 254 39 76

Rejon nr I Gmina Kutno - asp. Gajewski Wies³aw, tel. 24 253-22-12
Miejscowo�ci: Kotliska, Sieraków, Bielawki, Malina, Stara Wie�, Koma-
dzyn, Wierzbie, ¯urawieniec, Kolonia Sójki, Kuczków, Sieciechów,
Go³êbiew Nowy i Stary, Raciborów, G³ogowiec, Micha³ów, Florek,
Adamów, Go³êbiewek Nowy i Stary, Ryków, Krzesinówek, Krzesin.

Rejon nr II Gmina Kutno - m³. asp. Marzec Krystian, tel. 24 253-22-12
Miejscowo�ci: Obidówek, Strzegocin, Kolonia Strzegocin, Julinki, Nowa
Wie�, Leszno, Byszew, Byszew-Kaczyñ, Wysoka Wielka, Wysoka Du¿a,
Kalinowa, W³osków, Pacyna, Stanis³awów, Wroczyny, Podczachy, Ada-
mowice, Krzesin, Wo�niaków, Gnojno Wie�, Marianki, Grabków, Lesz-
czynek, Bo¿a Wola, Dudki, Nagodów.

Rejon nr III Gmina Krzy¿anów - st. sier¿. Kowalski Emil, tel. 24 253-22-14
Miejscowo�ci: Jagni¹tki, Konary, Krzy¿anów, Krzy¿anówek, £êki Górne,
£êki Ko�cielne, £êki SK, Micin, Paw³owice, Rustów, W³adys³awów,
Julianów, Kaszewy Dworne, Kaszewy Kolonia, Kaszewy Ko�cielne,
Kaszewy Spójnia, Kaszewy Tarnowskie, Psurze, Ró¿anolice, Morele,
Sokó³, Uroczysko Le�ne, Z³otniki, ¯akowice.

Rejon nr IV Gmina Krzy¿anów - m³. asp. Rosiak Andrzej, tel. 24 253-22-12
Miejscowo�ci: Brony, Rybie, Ktery A, Ktery B, Ktery SK, Kuchary,
Malewo, Marcinów, M³ogoszyn, Stefanów, Siemienice, Siemieniczki,
Wierzyki, Wa³y, Mieczys³awów, Wyrêby Siemienickie, Wojciechowice,
Zieleniew, Goliszew, �winiary, Zawady.

Rejon nr V Gmina Strzelce - asp. Podlasiak S³awomir, tel. 24 253-22-21
Miejscowo�ci: Strzelce, Kozia Góra, Niedrzaków, Niedrzakówek,
D³ugo³êka, D¹bkowice, Glinice, Muchnice Nowe, Muchnice, Rejmon-
tów, Przyzórz, Marianka, Muchnów, Marianów Górny i Dolny, Dêbina,
Janiszew.

Rejon nr VI Gmina Strzelce - m³. asp. �nieæ Maciej, tel. 24 253-22-21
Miejscowo�ci: Bociany, Sójki, Sójki Parcel, Wola Raciborowska, Wiesz-
czyce, Zgórze, Stacja PKP Strzelce, Karolew, Zaranna, Holendry, Alek-
sandrów, Niedrzew I i II, Siemianów, Klonowiec Stary.

Rejon nr VII Gmina £aniêta - asp. Ma³yszek Piotr, tel. 24 253-22-21
Miejscowo�ci: £aniêta, £aniêta Kolonia, Rajmundów, Pomarzany, Anielin,
Nutowo, Zgoda, Budy Nowe, Budy Stare, K¹ty, Witoldów, Ryszardów,
Wilkowia, Juków, Franciszków, Lipie, �wiêciny, �wiêcinki, Bronis³awów,
Suchodêbie, Kolonia Suchodêbie, Marianów, Klonowiec Wielki, Chrosno,
Wola Chru�ciñska, Chru�cinek.

W latach 1976-1978 koszykarki Kasprowicza z powodzeniem startowa³y
w mistrzostwach  okrêgu juniorek.W 1978 roku bra³y udzia³ w pó³finale
mistrzostw Polski Szkolnego Zwi¹zku  Sportowego w E³ku i w pó³finale
mistrzostw Polski juniorek m³odszych w Stalowej Woli. W  sezonie 1979-
1980 zainaugurowa³y start w rozgrywkach ligi miêdzywojewódzkiej
seniorek maj¹c za przeciwników dru¿yny: Warfamy Dobre Miasto, Polonii
Warszawa, Startu £om¿a, ¯aka E³k, £yny Nidzica, Widzewa £ód�, £¹cz-
no�ci Olsztyn, Elektronika Piaseczno, Stomilu Olsztyn i £KS-u £ód�.

Koszykarki SKS Kasprowicz - 1977 r. Stoj¹ od lewej: Iwona Lubo-
wiecka, Barbara Szlagowska, Ewa Lonkwic, Krystyna  Wojtacka
- trener, Ma³gorzata Gradecka, El¿bieta Kubiak, Marzena Lach,
Anna Wac³awska. Siedz¹ od lewej: Miros³awa Stoliñska, Jolanta
Kujawa, Jolanta Jêdrzejczak i Aleksandra Dominiak.

W 1980 roku m³ode kutnowianki osi¹gnê³y swój pierwszy ogólnopolski
sukces. W dniach 8-10 lutego w pó³finale mistrzostw Polski Szkolnego
Zwi¹zku Sportowego rozegranym w Zgierzu pokona³y MKS MDK
Warszawa 75:46, przegra³y z MKS Pabianice 46:59 i wraz z zespo³em
pabianickim awansowa³y do rozgrywek fina³owych. Fina³ mistrzostw
Polski SZS odby³ siê w dniach 6-8 marca 1980 roku w Gorlicach. Dru¿yna
Kasprowicza przegra³a wszystkie spotkania: z MKS Zryw Zielona Góra
75:80, MKS Zryw Toruñ 46:62, SZS-AZS Koszalin 59:85 i SZS-AZS
Rzeszów 71:91 i zajê³a ostatecznie siódme miejsce.W finale dru¿ynê
kutnowska reprezentowa³y: Jolanta Czerwiñska, Jolanta Jêdrzejczak,
Ma³gorzata Konieczko, El¿bieta Lach, Marzena Lach, Katarzyna Lewan-
dowska, Ewa Lonkwic, Anna Nitecka, Gra¿yna Tomaszewska i Anna
Wróbel. W 1981 roku Ewa Wojtacka powo³ana zosta³a do kadry narodowej
kadetek. Sezon 1981/1982 to dalszy pomy�lny udzia³ zespo³u w rozgryw-
kach ligi miêdzywojewódzkiej.
Najwiêkszy sukces koszykarki kutnowskie osi¹gnê³y w 1982 roku.
W dniach 8-10 maja startowa³y w Stalowej Woli w pófinale IX Ogólno-
polskiej Spartakiady M³odzie¿y. Pokona³y zespo³y: Znicz Pruszków 80:56,
Stal Stalow¹ Wolê 67:56, Wis³ê Kraków 74:50 i awansowa³y do fina³u.
Odby³ siê on w dniach 27-30 maja w Tarnowie. Kasprowicz wygra³ z:
MKS Lublin 84:79, MKS Zgorzelec 77:72 i Olimpi¹ Poznañ 103:70. Prze-
gra³ tylko jeden mecz, jednym punktem ze Sprotavi¹ Szprotawa 64:65,
pó�niejszyn zwyciêzc¹ Spartakiady i zdoby³ br¹zowy  medal.W sk³ad tego
zespo³u wchodzi³y zawodniczki: Alina Grzelak, Beata Graczyk, Ewa
Jêdrzejczak, Anna Piñkowska, Aldona Sapiejka, Ma³gorzata Siuda,
Ma³gorzata Stanis³awska, Dorota Tarczyñska, Marzena Tomaszewska,
Barbara Wojciechowska, Ewa Wojtacka i Anita Wojtczak. Trenerzy:
Krystyna Wojtacka i Adam Paw³owski.        Jerzy Tru�ciñski

Koszykarki SKS Kasprowicz - 1982 r. Br¹zowe medalistki IX Ogól-
nopolskiej Spartakiady M³odzie¿y. Stoj¹ od lewej: Maryla Stanis³aw-
ska, Krystyna Wojtacka - trener, Barbara Wojciechowska, Ewa
Wojtacka, Ewa Jêdrzejczak, Anna Piñkowska, Anita Wojtczak,
Adam Paw³owski - trener. Klêcz¹ od lewej: Alina Grzelak, Dorota
Tarczyñska, Marzena Tomaszewska, Ma³gorzata Siuda, Aldona
Sapiejka i Beata Graczyk.

Gazowy lotos
W podkutnowskim ¯urawieñcu
�TIR� uszkodzi³ gazowy dystrybu-
tor. Ulatnia³ siê gaz (na 2 metry
wysoko�ci i 30 metrów d³ugo�ci,
prawie 2 tysi¹ce litrów gazu).
W akcji ratowniczej trwaj¹cej trzy
godziny uczestniczy³o 7 wozów
stra¿ackich (Kutno, OSP Komadzyn,
OSP Wroczyny i OSP Przyzórz)
i 27 stra¿aków. Trasa do P³ocka by³a
zamkniêta przez dwie godziny.

Polak potrafi
W Groszkach, z rejonu pasa drogo-
wego, skradziono pozostawion¹
w widocznym miejscu skrzynkê
telemetryczn¹ MRX i baterie stano-
wi¹ce element zestawu sejsmogra-
ficznego. Straty  w wysoko�ci
10.765 z³otych ponios³a firma
Geofizyka Toruñ Sp. z o.o.

Kultura po ... kutnowsku
Nieznany sprawca, wykorzystuj¹c
nieuwagê pracownika kawiarni,

przy ulicy ̄ ó³kiewskiego w Kutnie,
dokona³ kradzie¿y 2 stolików i 8
krzese³ drewnianych powoduj¹c
straty wysoko�ci 1.500 z³otych na
szkodê kompanii piwowarskiej
Browary Tyskie.

Metale znowu w cenie
W Ostrowach, z pomieszczeñ
gospodarczych, skradziono 22 sztuki
szyn aluminiowych oraz 9 sztuk
z³¹cz do transformatora powoduj¹c
straty w wysoko�ci 3 tysiêcy z³o-
tych na szkodê KSC SA Oddzia³
Cukrownia Dobrzelin.

Z³odziejski cyklosport
Z klatki schodowej bloku przy ulicy
Warsz. Przedm. w Kutnie skradziono
rower marki Author. W³a�ciciel
poniós³ stratê 1.600 z³otych.

Niecodzienna kradzie¿
Z ulicy Barlickiego w Kutnie skra-
dziono pojazd ... sanitarny Ford
Transit. Policjanci zatrzymali kie-
rowcê, z³odzieja pojazdu, przy

skrzy¿owaniu ulic Jana Paw³a II
i Stefana Wyszyñskiego. 28-latek
mia³ w sobie ponad 1,8 promila
alkoholu i t³umaczy³ siê, ¿e ukrad³
pojazd ... znajomemu 31-latkowi
dla ... kawa³u !?

Okazja czyni z³odzieja
Z otwartego mieszkania, przy ulicy
Limanowskiego w Kutnie, skra-
dziono dwa telefony marki Moto-
rolla oraz wzmacniacz i odtwarzacz
DVD. Straty - 650 z³otych.

Samochodowa corrida
Z samochodu Opel Vectra stoj¹cego
na ulicy Kazimierza Wielkiego
w Kutnie skradziono radio samo-
chodowe marki Boss, radio CD
marki Midland i antenê. Straty
wynios³y 700 z³otych.
W Kutnie na ulicy Jagie³³y ze sto-
j¹cego tam samochodu osobowego
marki VW Golf dokonano kradzie¿y
g³o�ników ze wzmacniaczem samo-
chodowym, ko³a zapasowego,

lewarka, pompki elektrycznej
i skrzynki z narzêdziami powoduj¹c
straty w wysoko�ci 2 tysiêcy z³otych.
W ¯ychlinie na ulicy ¯eromskiego
w stoj¹cym tam samochodzie marki
Fiat Panda wybito przedni¹ szybê.
Warto�æ strat - 300 z³otych.

Tragedia w Zalesiu
W Zalesiu kieruj¹cy pojazdem
ciê¿arowym �Mercedes� na ozna-
kowanym skrzy¿owaniu skrêcaj¹c
w lewo nie ust¹pi³ jad¹cemu na
wprost z kierunku przeciwnego
pojazdowi ciê¿arowemu DAF. Do-
prowadzi³o to do zderzenia siê obu
ciê¿arówek. �mieræ na miejscu
ponie�li: kierowca Mercedesa oraz
jego pasa¿er. Kierowca pojazdu
(trze�wy) DAF dozna³ pot³uczeñ
cia³a.

Czerwony kur
Po¿ar budynku gospodarczego
w Oporowie spowodowa³ straty na
6 tysiêcy z³otych.

Elżbieta Chrząstek

Kutno, ul. Barlickiego 16
(róg D³ugosza)

Tel. 254−24−03, 0−601−051−027

Biuro Nieruchomości

WYCENY NIERUCHOMO�CI
WYNAJMY MIESZKAÑ

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

DIDŻEJ − bale, wesela,
imprezy okolicznościowe.

Tel. 0609−107−203

Sprzedam mieszkanie 48 m2 (2p+k),
Borów 8 km od Pi¹tku, cena 40 tys. (do
negocjacji). Tel. 661-576-996
Sprzedam w³asno�ciowe 32 m2, II p.,
centrum Kutna. Tel. 0516-961-500
Sprzedam w³asno�ciowe 40 m2, III p.,
cena do uzgod. Tel. 0723-380-858 po 18
Sprzedam w³asno�ciowe 2p+k+³, po
remoncie, Kro�niewice. Tel. 0781-781-887,
0721-287-689
Sprzedam w³asno�ciowe 37,1 m2, os.
£¹koszyn. Tel. 0607-538-761
Sprzedam w³asno�ciowe 56 m2, I p.,
centrum Kutna. Tel. 024 254-14-99,
0609-459-817
Sprzedam 39 m2, strych nad mieszkaniem,
Leszno k/Kutna. Tel. 0604-254-132
Sprzedam w³asno�ciowe 48 m2, IV p.,
os. XX lecia, po remoncie, cena do
uzgodnienia. Tel. 0696-915-013
Sprzedam w³asno�ciowe 37,5 m2, IV p.,
centrum Kutna. Tel. 024 254-19-27
Sprzedam w³asno�ciowe 38,5 m2,
parter, czê�ciowo umeblowane, Kro�nie-
wice. Tel. 0692-429-365
Sprzedam w³asno�ciowe 48 m2, du¿y
balkon, I p., os. £¹koszyn. Tel. 0693-
337-510
Sprzedam w³asno�ciowe 53 m2, IV p.,
os. Tarnowskiego. Tel. 024 253-34-76 po 15
Przyjmê na pokój w bloku kobietê
pracuj¹c¹. Tel. 0516-940-051
Posiadam do wynajêcia pokój kobiecie
samotnej lub uczennicy, os. Grunwald.
Tel. 024 355-13-59
Posiadam do wynajêcia p+k+³ w starym
budownictwie ma³¿eñstwu bez dzieci,
finansowo wyp³acalnemu. Tel. 0888-
083-807
Posiadam do wynajêcia pokój z ³azienk¹
dla firmy. Tel. 0782-444-130
Sprzedam dom 153 m2, przebudowany,
rozk³adowy, wszystkie media, dzia³ka
1840 m2, Wo�niaków. Tel. 0605-557-827
Sprzedam dom 130 m2, dwie dzia³ki,
Kutno. Tel. 0504-790-566
Sprzedam dom 76 m2, dzia³ka 620 m2,
obrze¿a Kutna. Tel. 0666-374-240,
0692-369-868
Sprzedam dom jednorodzinny piêtrowy
110 m2, budynek gosp., dzia³ka 570 m2,
Kutno. Tel. 0503-090-534
Sprzedam dom 180 m2, gara¿ 46 m2,
1200 m2, dzia³ka, cena do uzgodnienia.
Tel. 0669-920-644
Sprzedam dom do wykoñczenia, dzia³ki
budowlane. Tel. 0601-928-218
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 1000 m2,
Adamowice k/Kutna. Tel. 0693-124-639
Sprzedam dzia³ki inwestycyjne przy
trasie Warszawa-Poznañ, ok. Kutna. Tel.
0693-124-639
Sprzedam dzia³ki budowlane, 5 km od
Kutna. Tel. 0517-809-253
Sprzedam atrakcyjn¹ dzia³kê budowlan¹
2800 m2, ogrodzona, woda, Dudki-Lesz-
czynek. Tel. 0603-765-295

Sprzedam dzia³kê budowlan¹, 7 km od
Kutna. Tel. 0886-775-713
Sprzedam dzia³kê budowlan¹, wszystkie
media, ul. Marcinka. Tel. 0784-569-734
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 1400 m2,
media w dzia³ce. Tel. 0510-862-485,
0504-201-637
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 1900 m2,
media w drodze, ogrodzona, woda na
dzia³ce, Kutno. Tel. 0503-348-541
Sprzedam dzia³kê Piwki k/Kutna. Tel.
024 254-43-55
Sprzedam dzia³ki budowlane, media,
Sieciechów/Go³êbiew. Tel. 0602-383-970
Sprzedam dzia³kê budowlano-rekre-
acyjn¹ 3000 m2, w lesie G³ogowieckim.
Tel. 0661-990-472
Sprzedam atrakcyjn¹ dzia³kê 5200 m2,
media w dzia³ce, Kutno, ul. Boczna. Tel.
0505-909-159, +49 1712873902
Sprzedam dzia³kê 1000 m2 nad jez.
w Skrzynkach, dom 140 m2, taras 30 m2.
Tel. 0798-129-966
Posiadam do wynajêcia lokal pod dzia-
³alno�æ 27,5 m2 + zaplecze 9,90 m2, przy
ul. Sk³odowskiej. Tel. 024 254-86-39,
0787-825-296
Sprzedam Opel Vectra 1,7 TD (95)
Isuzu, sedan. Tel. 0602-298-493
Kupiê samochód UAZ 469 B. Tel. 024
285-12-80
Sprzedam przyczepy cyklop. Tel. 0501-
828-846
Sprzedam alufelgi z oponami letnimi
185/65/14-5 do Vectra, Astra. Tel. 0602-
298-493
Sprzedam nowy akumulator do Zetora
12 V 140 ah 800 A na gwarancji. Tel.
0697-101-027
Sprzedam czê�ci do Fiat Uno, Opel Vec-
tra, Kadet, Polonez. Tel. 0721-938-477
Sprzedam spawarkê transformatorow¹
Bester 400 nie sprawna lub zamieniê na
ma³¹ rzemie�lnicz¹. Tel. 0694-282-452
Sprzedam pojemnik na wodê 1000 l za
50 z³. Tel. 0692-090-034
Sprzedam zamra¿arkê AFG 516 �Whirl-
pool� 130 l, stan bdb. Tel. 024 254-43-55
Sprzedam termê elektryczn¹ 60 l now¹,
nie u¿ywan¹, tanio. Tel. 024 355-40-53
Sprzedam tanio wannê �Panda� 1,39/69.
Tel. 024 254-90-48
Opiekunka podejmie siê opieki nad
starsz¹ osob¹. Tel. 024 254-55-95
Zaopiekujê siê dzieckiem lub osob¹ star-
sz¹, prace domowe. Tel. 024 254-72-83,
0669-274-287
Emerytka w �rednim wieku zaopiekuje
siê dzieckiem lub starsz¹ osob¹. Tel.
0503-334-306
Kolekcjoner kupi przedmioty z wojny:
szable, bagnety, he³my, czapki, mundu-
ry, odznaki. Tel. 0505-529-328
Kupiê motocykle z wojny: Bmw, Dkw,
Sokó³, Indian, Shl98, Cws, Nsu, Zun-
dapp, Perkun i inne. Tel. 0505-529-328
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O MISTRZOWSKIE PUNKTY

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Zakoñczy³a siê rywalizacja w lidze wojewódzkiej ch³opców rocznika 1998.
Dru¿yna AZS-u I Kutno (trener Aleksander Grabowski) zajê³a I miejsce
awansuj¹c do grona 16 najlepszych zespo³ów w Polsce. M³odzi kutnianie
pozostawili za sob¹ ekipy z £owicza, Pabianic, £odzi, Skierniewic i Piotr-
kowa Trybunalskiego. W ostatnich meczach pokonali: Start £ód� 62:38,
Ksiê¿aka £owicz 56:50 (po dogrywce), Ósemkê Skierniewice 70:41. Naj-
wiêcej punktów dla AZS I Kutno (U-12) zdobyli: Maciej Poznañski 59,
Emil Kopañski 32, Adrian Krzymieniewski 37, Adrian Bartczak 11,
Szymon Pawlak 8. W sk³ad mistrzowskiej dru¿yny wchodz¹ równie¿:
Mateusz Kopañski, Cezary Kowalski, Mateusz Tomczak, Krystian
Ziêbicki, kamil Walczak, Filip Granowski, Marcin Zagórowski, Marcin
Gajewski, Arkadiusz Cichoñski, Kacper Wojciechowski, Micha³ B³aszczyk,
Piotr Rojek, Mateusz Szostak. Wszyscy s¹ uczniami SP nr 1 im. T. Ko-
�ciuszki w Kutnie. Gratulujemy !

ŻACY AZS I KUTNO MISTRZAMI
Trzy z³ote kr¹¿ki i jeden srebrny zdoby³ 77-letni Kazimierz From w miê-
dzynarodowych zawodach p³ywackich �O B³êkitn¹ Wstêgê Wis³y�, które
odby³y siê w Toruniu. Sympatyczny kutnianin by³ najlepszy na dystan-
sach: 50 metrów stylem dowolnym (0.53.37 sek.), 100 metrów stylem
dowolnym 2.08.99 min.), 200 metrów stylem dowolnym (4.58.43 min.)
oraz zaj¹³ II miejsce w konkurencji sto metrów stylem grzbietowym
(2.43.37 min.). W tej udanej ze wszech miar imprezie, której patronowa³
marsza³ek województwa kujawsko-pomorskiego, bra³o udzia³ trzystu
p³ywaków z ró¿nych regionów Polski i Starego Kontynentu. Obecnie
niestrudzony Kazimierz From przygotowuje siê do mistrzostw kraju
w kategorii masters. Zawody te rozegrane zostan¹ one w po³owie maja
w Gliwicach.

P³ywanie

CZTERY MEDALE FROMA

Reprezentant Miejskiego Klubu Sportowego �Kutno� Antoni Kaliñski
wywalczy³ tytu³ mistrza Polski weteranów w podnoszeniu ciê¿arów.
57-letni kutnianin w Pu³awach walczy³ w kategorii wagowej do 62 kilo-
gramów i uzyska³ w dwuboju 147,5 kg. W rwaniu popularny Anto� mia³
62,5 kg, a w podrzucie 85 kg. Przypomnijmy, ¿e Antoni Kaliñski w ubie-
g³ym roku w czeskiej Ostrawie zosta³ wicemistrzem �wiata weteranów
w trójboju si³owym i mistrzem Europy w belgijskim La Louviere w wyci-
skaniu sztangi na ³aweczce le¿¹c.

Ciê¿ary

KALIŃSKI MISTRZEM

Zawodnicy UKS Ippon MDK Kutno brali ostatnio udzia³ w dwóch presti-
¿owych turniejach. Podopieczni Macieja Kisieliñskiego i Jacka Wasiaka
w hali KS Gwardia £ód� startowali w finale XI edycji ligi szkolnej dzieci
i m³odzie¿y z województwa ³ódzkiego. Rywalizowa³o 120 osób. Wyniki
naszych, w�ród dzieci I miejsca: Katarzyna Bednarek (debiut), Weronika
Kura, Oliwia Medyñska oraz II: Marcel Darul i Jakub Szymañski, w�ród
m³odzików I lokatê zaj¹³ Mateusz Kura, II - Natalia Stobiñska, Rafa³ Zduñ-
czyk, Cezary Kulesza, a III - Mateusz Szymañski. W klasyfikacji klubowej
UKS Ippon MDK zaj¹³ II miejsce za Gwardi¹ £ód�. W klasyfikacji indy-
widualnej w�ród dzieci zwyciê¿y³a Weronika Kura, a Natalia Stobiñska
w�ród m³odzików by³a trzecia. SP w Byszewie zdoby³a I miejsce (rodzeñ-
stwo Weronika i Mateusz Kura). W hali Dzielnicowego O�rodka Sportu
i Rekreacji Praga Pó³noc w Warszawie rozegrano eliminacje regionu II
do Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y - mistrzostw Polski juniorek
i juniorów m³odszych. Bra³o udzia³ 230 zawodników z województw:
mazowieckiego, podlaskiego, ³ódzkiego i lubelskiego. W zawodach
wyst¹pi³o czworo zawodników z Kutna: Agnieszka Banasiak, Martyna
Ka�mierczak, Jakub Lempke i Wojciech Piotrowski. Wszyscy przeszli
pomy�lnie eliminacjê i bêd¹ reprezentowali nasze województwo w mi-
strzostwach Polski w Józefowie ko³o Warszawy.

Judo

KUTNIANIE W CZOŁÓWCE

V liga
MKS II Kutno - W³ókniarz Zgierz 3:3 (3:0)

Wicelider ³ódzkiej ligi okrêgowej straci³ dwa punkty w Kutnie. Bramki:
1:0 - £ukasz Górczyñski (12), 2:0 - Górczyñski (14), 3:0 - Bartosz
Kaczor (20), 3:1 - Jacek Bernat (65), 3:2 - Maciej Skwirowski (78)
3:3 - Micha³ Sobczak (90). MKS II: Sawicki, Kopczyñski, Trzeciak,
Kaczor, £awniczak (75 Rybicki), Grzegorek, Górczyñski, Panek, Bartczak,
M. Michalski, Kalupa.

GKS Bedlno - W³ókniarz Pabianice 1:1 (0:0)
Sukces zespo³u trenera Leszka Sowiñskiego. Remis z walcz¹cym o awans
do IV ligi renomowanym zespo³em rywala. Gole: 0:1 - £ukasz Tyczyñski
(60), 1:1 - Marcin Kosiorek (80). GKS: Ireneusz Kamiñski, Kamil Jana-
kowski, Igor Poszeptowicz, Sebastian Petasz, Arkadiusz Andrzejczak,
Bogdan Paca³owski, Remigiusz Michalak, Rafa³ Warmiñski (85 Micha³
Gajewski), Przemys³aw Grzegory, Mariusz Skierski, Marcin Kosiorek.

Start £ód� - MKS II Kutno 2:6 (0:3)
Dobra i skuteczna gra podopiecznych trenera Mieczys³awa Sztonderskiego
i kierownika Mariana Czerwiñskiego. �Ba³uciarze� u siebie doznali
pogromu. Dla MKS-u II gole zdobyli: Andrzej Grzegorek i Otito Preise
- po dwa oraz Tomasz Czajkowski i Piotr Michalski.

Wojewódzka liga juniorów starszych
MKS Kutno - Mazovia Rawa Maz. 5:0 (2:0)

Trzecie zwyciêstwo zespo³u trenera Andrzeja Grzegorka i kierownika
Krzysztofa Rogali w tej presti¿owej klasie rozgrywkowej. Mecz na jedn¹
bramkê. Gole: Dawid Ga³¹zka, Jakub Sobczyk, Maciej Rogala, Damian
Motyliñski, Mateusz Zale�ny.

III liga
MKS Kutno - KS Piaseczno 2:0 (2:0)

MKS: Micha³ Soko³owicz, Adam Grzybowski, £ukasz Znyk, Marcin
Dopiera³a, Maciej Rutkowski, Gracjan Sobczak, Mariusz Jakubowski
(60 Pawe³ Winnicki), Rafa³ Kubiak, Babatunde Alimi (66 Kamil Zaga-
jewski), Rafa³ Jankowski, Sylwester P³acheta (81 Tomasz Czajkowski).
Ciekawy mecz rozegrali w ramach 6 kolejki mistrzostw III ligi ³ódzko
mazowieckiej kutnianie, którzy podejmowali wicelidera tabeli. Spotkanie
od pocz¹tku toczy³o siê pod dyktando gospodarzy, którzy pa³ali ¿¹dz¹
rewan¿u za pora¿kê 0:2 w Piasecznie w rundzie jesiennej. Ju¿ w 2 minucie
podopieczni trenera Paw³a �lêzaka przeprowadzili akcjê godn¹ sfilmo-
wania. Praw¹ flank¹ pobieg³ Sylwester P³acheta, min¹³ dwóch obroñców
go�ci i poda³ pi³kê nadbiegaj¹cemu Rafa³owi Jankowskiemu, który nie
da³ szans golkiperowi Piaseczna Mariuszowi Osiñskiemu. W 17 minucie
znów sk³adna akcja gospodarzy i Jankowski zdobywa swojego drugiego
gola. Gro�nie strzelali w pierwszej ods³onie jeszcze: Sobczak, P³acheta,
Jankowski, Jakubowski, ale wynik nie uleg³ zmianie. W 60 minucie
Nigeryjczyk Odunka Chukwuma strzeli³ w poprzeczkê. W 75 minucie
Gracjan Sobczak ujrza³ drug¹ ¿ó³t¹ kartkê i w konsekwencji czerwon¹,
i kutnianie musieli graæ w dziesiêciu. To czwarte z rzêdu zwyciêstwo MKS-u
(z Mazurem Karczew 2:0, Legionovi¹ Legionowo 4:2, Wart¹ Sieradz 1:0
(PP) i teraz Piasecznem. Tak trzymaæ Panowie !

W³ókniarz Zelów - MKS Kutno 1:1 (1:0)
Mimo du¿ej przewagi kutnian remis z dru¿yn¹, która broni siê przed spad-
kiem i ma futbolowy nó¿ na gardle. Bramkê dla MKS-u w 84 minucie
zdoby³ Adam Grzybowski, który wykorzysta³ idealn¹ wrzutkê Rafa³a
Kubiaka z 20 metrów i z rzutu wolnego. W Zelowie MKS gra³ bez £ukasza
Znyka i Gracjana Sobczaka (pauzuj¹ za kartki). Gospodarze gola zdobyli
w 37 minucie po fatalnym b³êdzie bramkarza Soko³owicza.
12 maja o godz. 17.00 w Kutnie MKS podejmowaæ bêdzie Pogoñ
Siedlce.

MKS SIRMAX WŚRÓD NAJLEPSZYCH
W Inowroc³awiu rozegrany zosta³ fina³ strefy ³ódzko-kujawsko-pomor-
skiej U-14. Dobrze wypad³a w nim dru¿yna MKS-u Sirmax Kutno (trener
Adam Paw³owski, Tomasz Pasiñski asystent) zajmuj¹c drugie miejsce
premiowane awansem do æwieræfina³u mistrzostw Polski. Kutnianki
wygra³y z: IUKS Lider Tomaszów Maz. 102:48, KS Stal Grudzi¹dz 106:16
i w walce o pierwsz¹ lokatê uleg³y 53:77 UKS Jadwiga Inowroc³aw.
W dniach 14-16 maja w Gdyni zespó³ MKS Sirmax rywalizowaæ bêdzie
z UKS Kasprowiczanka Ostrów Wielkopolski, SKS 12 Warszawa i VBW
GTK Gdynia. ¯ó³to-niebieskie ju¿ teraz s¹ w gronie 32 najlepszych ekip,
m³odziczek starszych, w kraju. MKS Sirmax Kutno: Natalia Furmañska 53,
Michalina Kamiñska 41, Natalia £ukasik 39, Karolina Filipczak 37,
And¿elika Przytulska 32, Karolina Zieliñska 14, Maria Z³otowska i An-
gelika Kobus po 11, Patrycja Matczak 18, Marta Domañska 8, Klaudia
Matczak 5.

IV MIEJSCE ŻACZEK MKS−u
Podopieczne Karoliny Kociurskiej-Tomczak gra³y w turnieju fina³owym
wojewódzkiej ligi ¿aczek U-12. Zajê³y w nim czwart¹ lokatê ulegaj¹c
PTK Pabianice 52:66 i UKS Basket Aleksandrów £ódzki 48:67.
MKS: Paulina Kacprowicz 31, Karolina Kopczyñska 13, Anna Walicka
37, Ma³gorzata Lesicka 10, Natalia Sêdziak 4, Natalia Szczepañska 3,
Angelika Gabrysiak 2 oraz Aleksandra Kajak, Klaudia Kubczak, Klaudia
Banasiak, Oliwia Wo�niak.

Jubileuszowemu �X Biegu z Forrestem� dopisa³a nie tylko pogoda, ale
i zawodnicy. W g³ównym biegu (dystans 1500 m.) wziê³o udzia³ ponad
300 kutnian: w�ród nich ca³e rodziny, ludzie kultury, sportu, nauki, polityki,
samorz¹dowcy. Organizatorzy imprezy (MOSiR, Farma-Tech, prezydent
m. Kutna) rozlosowali w�ród nich atrakcyjne nagrody, m.in. aparaty foto-
graficzne, odtwarzacze DVD. W Pucharze Wiosny rywalizowali uczniowie
i doro�li na dystansach 800 i 1200 metrów. W kategorii szkó³ podstawo-
wych zwyciê¿yli uczniowie SP nr 9 Paulina Andrzejczak i Rafa³ Ewkowski,
a dru¿ynowo SP nr 9 (Puchar Wiosny). W�ród gimnazjalistów triumfo-
wali: Sylwia Kosmala i Arkadiusz B³aszczyk. Oboje z Gimnazjum nr 3
(Puchar Wiosny). Wygran¹ Weroniki Mojsiej (ZS nr 1) i jej szkolnego
kolegi Dawida Wilkiñskiego (uznanego ju¿ w Polsce boksera - KSB �Stal�
Kutno) zakoñczy³a siê kategoria szkó³ �rednich. Zespo³owo zwyciê¿y³
i zdoby³ Puchar Wiosny ZS nr 3. W klasyfikacji open zwyciê¿yli: Krzysztof
Ba³atka i Lucyna Urbañczyk. Przed t¹ bardzo udan¹ imprez¹ dyrektor
MOSiR Pawe³ �lêzak wrêczy³ pami¹tkowe dyplomy dziêkczynne osobom
i firmom, które przez 10 lat wspó³organizowa³y �Bieg z Forrestem� i czynnie
w nim uczestnicz¹.

NAJLEPSI W „FORREŚCIE”

Uczennice z Zespo³u Szkó³ nr 1 imienia Stanis³awa Staszica w Kutnie
(dyr Andrzej Matczak) zajê³y II miejsce, w ramach Licealiady, w lidze
regionu ³ódzkiego. W sk³ad reprezentacji �Staszica� (trener Mariusz
£ubiñski) wchodzi³y: Anna Pigulska, Zuzanna �wirska, Adrianna Grzelak,
Zuzanna i Weronika Mojsiej, Patrycja Równa, Justyna Witczak, Magdalena
Grzelak, Justyna Spryszyñska, Natalia Kacprzak, Anna Koziczak, Daria
Kubiak, Agnieszka Podemska, Joanna Lach, Dagmara Olczak. Dziewczêta
zaprezentowa³y siê bardzo dobrze osi¹gaj¹c 1207 punktów. To pierwszy
w historii tej zacnej szko³y tytu³ wicemistrza Ziemi £ódzkiej. W sztafecie
4 x 100 m (czas 51.91 s.) bieg³y: �wirska, siostry Mojsiej, Pigulska. Ustano-
wi³y rekord szko³y i by³y drugie. Pigulska by³a te¿ druga na 100 m (13.27 s
- rekord szko³y). Poza tym drugie lokaty zajê³y: Z. Mojsiej na 400 m (62.40 s
- rekord szko³y), W. Mojsiej w skoku w dal (504 cm). Czwarte miejsce
Podemska w pchniêciu kul¹ (878 cm), pi¹te - Olczak w pchniêciu kul¹
(865 cm), szóste - �wirska na 60 m (13.60 s) i Lach  w pchniêciu kul¹
(840 cm). Uczniowie natomiast ZS nr 1 im. S. Staszica zajêli 9 miejsce
z dorobkiem 1057 pkt.

Lekkoatletyka

„STASZIC” WICEMISTRZEM ŁÓDZKIEGO

Wêdkarstwo

UDANE ZAWODY
Na zbiorniku Rogal w Ostrowach wêdkarze z terenu gminy Nowe Ostrowy
i zaproszeni go�cie rywalizowali w imprezie o puchary GOSP-ROL i Ko³a
PZW �Metalurg�. Zwyciê¿y³ Stanis³aw Janakowski przed Tadeuszem
Matczakiem i Robertem Tokarskim. Sêdziowa³ Zygmunt Sienkiewicz.

Pod takim has³em odby³ siê mecz pi³ki no¿nej, który zgromadzi³ na
Stadionie Miejskim im. Henryka Tomasza Reymana blisko 800 osób. Pi³-
karze pokazali licznej publiczno�ci - grê fair i wiele �wietnych zagrañ.
By³ niez³y poziom, du¿o akcji podbramkowych i ... �wietna zabawa wspa-
nia³ych kibiców obu zespo³ów. �Ksiê¿a�: £ukasz ¯yto, Tomasz Janakowski,
Artur Kubiak, Artur Mazurek, Micha³ Janakowski, Pawe³ Tomczak,
Tomasz Jaszczak, Adam Kaczmarek, Marek Kowalski, Jacek Walczak,
Krzuysztof Przesmycki, £ukasz ¯aba, Pawe³ Baranowski, Dominik Paw-
³owski, Damian Lepalczyk - mened¿er ks. Jan Dobrodziej, trener Tomasz
Jó�wiak. Policjanci: Rafa³ Olczak, Rados³aw Bieniek, Krzysztof Kotkowski,
Tomasz Barabasz, £ukasz Ch³opicki, Artur Lepalczyk, Krzysztof D¹browski,
Micha³ D¹browski, Krzysztof Wojtczak, £ukasz Sierka, Janusz Osowski,
Gracjan Kowalewski, Piotr ¯ak, Robert Jêdrzejczak, Jaros³aw Górczyñski
i Ireneusz Wrzesiñski - trener Andrzej Arkita, selekcjoner Zbigniew Mel-
nik (komendant KPP w Kutnie). Sêdziowali: Miros³aw Krzymiñski, Zbi-
gniew Morawski, £ukasz Ga³¹zka. Bramki: 1:0 - Tomasz Jaszczak (21),
2:0 - Pawe³ Baranowski (47), 3:0 - Marek Kowalski (55). Zwyciêski zespó³
otrzyma³ Puchar Przechodni od Prezydenta Zbigniewa Burzyñskiego.
Czekamy na rewan¿ !

„KSIĘŻA” − POLICJA
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 285

Has³o:  B11-A2-I6-C6-C7-F2-M13
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.
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SPRZEDAM
nieruchomość
pod inwestycje

10.200 m2 − teren

MIESZKANIE
DLA FIRM

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

kom. 509 302 316
ZAPRASZAMY

Telefon: 0−724−126−378

BIURO
MATRYMONIALNO

-ZAPOZNAWCZE
poszukuje panów od 40 lat

i panien do 40 lat
Tel. 268-12-76, 693-806-780

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 plac o powierzchni 2772 m2 (pod budowę domku,
bloku, marketu, bloku z handlem i usługami)

ul. Oporowska−Szymanowskiego (przed blokami TBS).
Tel. 0602−70−90−90

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

Tel. 0−605 830−684

PRZEWÓZ GRUPOWY OSÓB

Atrakcyjne

KREDYTY
• gotówkowe • konsolidacyjne
• samochodowe • hipoteczne

0−790−879−444
0−692−643−691

Sprzedam mieszkanie 60,4 m2, ul.
Wilcza. Tel. 606 140 638
Sprzedam  mieszkanie o po-
wierzchni 52 m2 z gara¿em. Tel.
0513-284-401
Sprzedam lub wynajmê mieszkanie
w³asno�ciowe umeblowane o pow.
49 m2, 3 pokoje, IV pietro, centrum
miasta, tel. 0664-01-85-95.
Wynajmê lokal o pow. 30 m2 pod
dzia³alno�æ gospodarcz¹ (wszystkie
media). Kutno, ul. Sosabowskiego 2a.
Tel. 0695-05-35-05
Wynajmê  pomieszczenie pod
dzia³alno�æ gospodarcz¹ (przy-
chodnia lekarska lub inne) pow.
60 m2, I p., ul. Zamkowa 6. Tel.
0601-263-522
Sprzedam magazyn wysokiego
sk³adowania o pow. 250 m2 na
dzia³ce budowlanej o powierzchni
3100 m2, ko³o Kutna - bardzo tanio.
Tel. 0501-669-196, 0501-666-527
Posiadam do wynajêcia lub sprze-
dam magazyn w Kutnie o pow. ok.
400 m2 + dwa gara¿e + budynek
mieszkalny do remontu na dzia³ce

ogrodzonej ok. 3000 m2. Tel. 24
355-68-64, 0501-666-527
Sprzedam atrakcyjn¹ dzia³kê
budowlan¹ 2800 m2, ogrodzona,
woda, wjazd, cena 60 z³/m2, Dudki
- Leszczynek. Tel. 0603-765-295
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
o pow. 5 tys. m2 w miejscowo�ci
Krzesin. Dostêp do pr¹du i wody.
Tel. 604-913-028
Sprzedam schodo³az Scalamobil
S20, urz¹dzenie do transportowa-
nia osoby niepe³nosprawnej wraz
z wózkiem po schodach. Maksy-
malne obci¹¿enie 130 kg. Tel.
0604-913-028
Sprzedam akordeon Weltmeister
Cordal, 80 basów, stan bdb. Tel.
0604-913-028
Sprzedam odzie¿ ci¹¿ow¹ i ubranka
dla ma³ego dziecka, tel. 602-32-46-56.
Sprzedam dom 220 m2 - wysoki
standard na dzia³ce 7500 m2. Tel.
0-507-072-007
Wentylacja - doradztwo, certyfikaty
energetyczne tel. 0-507-072-007

OG£OSZENIA
DROBNE

Sprzedam 3 dzia³ki po 4500 m2

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

Poziomo: A-1. Pieszczota, umizgi A-7. Kucharz okrêtowy B-9. Ryba
z wód Jamajki C-1. Polana w Dolinie Bystrej (szlak na Giewont)
D-9. Mojry E-1. Przyjaciel A. Mickiewicza E-5. Tkanina jedwabna
b³yszcz¹ca po jednej stronie G-1. Przep³ywa przez Go³dap I-1. My�l
twórcza I-6. Japoñska walka zapa�nicza J-9. Okrêt Wikingów K-1.
Stolica nad Dunajem L-9. Klub pi³karski z Mediolanu M-1. Potrzask
na ptaki M-5. Zg³êbnik.

Pionowo: 1-A. �piewa z Janem Borysewiczem i wystêpowa³
w filmie �Girl Guide� (Pawe³) 1-I. �nie¿na pantera 2-E. D�wiêczny
system pracy 3-A. Zwój papieru 3-I. Nale¿a³ do Narodowej Demo-
kracji 4-F. Leczy chore p³uco 5-A. Upojny bieg 5-J. Byk czczony
w staro¿. Egipcie 6-E. Wiewiórecznik 7-A. Dowcip 7-I. Nadrzewny
je¿ozwierz z lasów Ameryki P³n. 9-A. Przypinana do kobiecego ucha
9-I. Uj�cia Tybru 11-A. Zekranizowana powie�æ E. Zegad³owicza
11-I. Rzeka, nad któr¹ le¿y Augustów 13-A. Popularna, ale nie¿yj¹ca
ju¿ polska aktorka (Ryszarda) 13-I. Miasto i port w Iraku.

oprac. Jerzy Ka³u¿ka

- Proszê przedstawiæ siê naszym Czytelnikom.
- Urodzi³em siê w ¯ychlinie 1.10.1958 r. i w nim mieszkam, gdy¿ uwa-
¿am, ¿e tu jest moje w³a�ciwe miejsce. W mie�cie nad S³udwi¹ chodzi³em
do SP nr 3, a potem do Zasadniczej Szko³y Zawodowej. Jestem tokarzem
z wykszta³cenia. Na tym stanowisku pracujê od 33 lat w miejscowym
�Emicie�. Kocham moje miasto i jestem z nim bardzo zwi¹zany. Moja
¿ona Danuta jest pielêgniark¹, a syn Arkadiusz pracuje równie¿ w �Emicie�.
Córka Ewa zwi¹zana obecnie jest z P³ockiem, gdzie jest nauczycielk¹
i tam mieszka. Jej m¹¿ Piotr Buchalski to znany wio�larz - dwukrotny
olimpijczyk, z Aten i Pekinu. W naszej rodzinie jest te¿ wnuczka Zosia.
Ma obecnie 7 miesiêcy. Szanujemy siê wszyscy i kochamy.
- Jest pan te¿ radnym ...
- Tak. Mam ten zaszczyt reprezentowania swoich wyborców w Radzie
Gminy ¯ychlin i to ju¿ czwart¹ kadencjê. Dzia³am obecnie w Komisji
Bud¿etu i Rozwoju oraz w Komisji Edukacji, O�wiaty i Sportu. Przewod-
niczê Klubowi �Solidarna Gmina�.
- Jakie jest pana g³ówne hobby ?
- Nie bêdê mia³ wiêkszych problemów z odpowiedzi¹ na to pytanie. Przede
wszystkim kolarstwo, którym zainteresowa³em siê bli¿ej w 2003 r. Na
pocz¹tku to by³o hobby, które z biegiem czasu przerodzi³o siê w pasjê. Co
ciekawe - kiedy� dzia³a³o w ¯ychlinie i to nawet prê¿nie ¯ychliñskie
Towarzystwo Cyklistów (zreszt¹ w Kutnie by³o równie¿ silne stowarzy-
szenie o nazwie Kutnowskie Towarzystwo Cyklistów) i wtedy nie intere-
sowa³em siê tak silnie t¹ dyscyplin¹ sportu. Dopiero jak siê rozwi¹za³o
ono, jaki� twórczy duch we mnie wst¹pi³ i tak to siê zaczê³o. Od tego
czasu na rowerach (mam ich dwa) przejecha³em ponad 60 tysiêcy kilo-
metrów. Byæ mo¿e wcze�niej bym je�dzi³, bo zawsze lubi³em kolarstwo,
ale zawsze by³o jakie� ale ... albo nie by³o pieniêdzy, albo nie by³o czasu.
- Czy kto� pana zainspirowa³ do jazdy rowerem wyczynowym ?
- W pewnym stopniu tak. Byli to wspaniali amatorzy - kolarze z naszej
Ma³ej Ojczyzny; Marcin Ciesielski z ¯ychlina i Henryk Mo�dzierzewski
z Kutna. Marcin je�dzi nadal, ale wybitnie rekreacyjnie.
- W ubieg³ym roku odniós³ pan swój ¿yciowy sukces.
- Na pewno tak. W maju (równo rok temu) za namow¹ prezesa Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w ¯ychlinie Jerzego Maciaka i jego zastêpcy Krzysztofa
Jakubowskiego wzi¹³em udzia³ w I Mistrzostwach Polski Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych o Puchar Prezesa Zarz¹du G³ównego ZOSPRP - Skandia
MTB Maraton Lang Team. Odby³y siê one w Na³êczowie. Startowa³em
w Maratonie Kolarskim, który liczy³ 35 kilometrów. W mojej ocenie by³o
ciê¿ko, ale do zawodów by³em �wietnie przygotowany. Treningi ponoæ

Józef Kowalski specjalnie dla �P¯K�

KOLARSTWO JEGO PASJĄ
czyni¹ mistrza. Wierzê teraz w to. Pokona³em 65 innych zawodników
- cz³onków OSP z ró¿nych regionów kraju i zosta³em mistrzem Polski
OSP na 2009 r. Dodam, ¿e Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹ w ¯ychlinie oprócz
mnie reprezentowa³ S³awomir Janicki (�wietny kiedy� pi³karz m.in.
Wis³y P³ock). Zaj¹³ on dobre czwarte miejsce. Tym mistrzostwom patro-
nowa³ sam mistrz kolarstwa Czes³aw Lang - wicemistrz Olimpiady w Mo-
skwie (1980 r.).

- Czy ma pan wzór kolarza, z którego mo¿na braæ przyk³ad ?
- Oczywi�cie, ¿e mam. Z polskich by³ych �wietnych mistrzów s¹ to: Henryk
Szurkowski i Czes³aw Lang, a z zagranicznych: Lance Armstrong i Miquel
Induraine.
- Jak pan przygotowuje siê do zawodów ?
- Trenujê wytrzyma³o�æ na rowerze w okolicach ¯ychlina i regionu ³ódz-
kiego. Je¿d¿ê sam, ale my�lê, ¿e znajdê kiedy� nastêpców.
- Czy kto� panu pomaga ?
- Zawsze mogê liczyæ na duchowe wsparcie mojej Rodziny (a to wa¿ne).
Sponsoring, w miarê mo¿liwo�ci, zapewnia mi ¿ychliñska firma �Granit�
- Krzysztofa Jakubowskiego. Interesuj¹ siê moimi startami radni i bur-
mistrz Grzegorz Ambroziak. My�lê, ¿e jak przyjd¹ nastêpne sukcesy, to
bêd¹ te¿ i inni wspieraj¹cy mnie, i moj¹ pasjê.
- A bêd¹ sukcesy ?
- Nie wiem, ale bêdê stara³ siê, 30 maja te¿ w Na³êczowie, obroniæ tytu³
mistrza Polski OSP.
- Czego panu nale¿y ¿yczyæ ?
- Zdrowia i jeszcze raz zdrowia oraz wytrwa³o�ci w tym co robiê.
- Jakie jest pana marzenie ?
- Marzenie ? ¯eby jak najwiêcej osób je�dzi³o na rowerach, bo to rekre-
acja na �wie¿ym powietrzu, a przede wszystkim zdrowie.
- Na powietrzu spêdza pan du¿o czasu ?
- Staram siê byæ jak najd³u¿ej nie tylko na rowerze, ale i ... z wêdk¹.
Moim kolejnym �konikiem� jest wêdkarstwo. Uprawiam je z moimi
kolegami w sympatycznym Miejskim Kole Wêdkarskim nr 2 w Kutnie.

Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê panu powtórzenia sukcesu z Na³êczowa
z ubieg³ego roku oraz zdrowia i wszelkiej innej pomy�lno�ci.

Jerzy Papiewski

Sprzedam dom 150 m2,
Bielawki, wszystkie me−
dia. Tel. 0 504−538−133
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Uczniowie I LO im. Henryka D¹browskiego w Kutnie, zaproszeni go�cie,
nauczyciele i absolwenci wziêli udzia³ w ods³oniêciu pami¹tkowej tablicy
po�wiêconej nauczycielom i uczniom �D¹browszczaka�, którzy ochotniczo
odchodzili na front w 1920 roku. Na uroczysto�æ przyjecha³ specjalnie
z Elbl¹ga Bogus³aw Strêbski wraz z rodzin¹, którego ojciec Czes³aw Strêbski
bra³ udzia³ w tych walkach. W�ród kilkudziesiêciu wypisanych na tablicy
nazwisk jest te¿ umieszczone jego nazwisko. Witaj¹c zebranych dyrektor
szko³y Przemys³aw Zawadzki powiedzia³: �Tacy ludzie, jak wy teraz,
wtedy potrafili zmobilizowaæ siê, wtedy potrafili postawiæ na szalê to co
najwa¿niejsze, swoje ¿ycie - i stan¹æ do walki z naje�d�c¹. Dzisiaj
30 kwietnia ods³aniamy tablicê pami¹tkow¹, która upamiêtnia bêd¹ce
wzorem postaci. Mam nadziejê, ¿e ta tablica bêdzie takim memento, ¿e to
bêdzie znak naszej pamiêci o tych, którzy byli tutaj przed nami. Bycie
w tej szkole, to st¹panie po �ladach historii.�. Ods³oniêcia tablicy dokonali:
Adam Handzelewicz, przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Absolwentów I LO,
Bogus³aw Strêbski oraz Daria Jó�wiak, uczennica szko³y. Po�wiêcenia
tablicy dokona³ ksi¹dz pra³at Jan Dobrodziej, proboszcz parafii �wiêtego
Jana Chrzciciela. Po zakoñczeniu uroczysto�ci odby³o siê wrêczenie �wia-
dectw ukoñczenia Liceum tegorocznym absolwentom.           /A.B./

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Na placu alarmowym stanê³y poczty sztandarowe i zastêpy druhów stra¿aków
z Wysokiej Wielkiej, Go³êbiewska, Leszczynka, Wierzbia, Komadzyna,
Wroczyn i Strzegocina oraz orkiestra dêta OSP w Kutnie. Zebrani uczcili
pamiêæ zmar³ych w minionym czasie stra¿aków. To niedzielne spotkanie
rozpoczê³a uroczysta msza  �wiêta w intencji wszystkich stra¿aków
z Gminy Kutno i ich rodzin, któr¹ celebrowa³ ksi¹dz Zbigniew Strza³-
kowski, proboszcz parafii w Strzegocinie. W g³oszonej homilii przypo-
mnia³ historyczne fakty zwi¹zane z sylwetk¹ �wiêtego Floriana, patrona

ŚWIĘTOWALI STRAŻACY
stra¿aków. Mówi³ te¿ o ich obowi¹zkach wynikaj¹cych z pe³nienia tak
wa¿nej s³u¿by. Na zakoñczenie wójt Gminy Kutno Jerzy Bry³a podziêkowa³
proboszczowi za modlitwê i mszê �wiêt¹, stra¿akom za� ¿yczy³ bezpiecznej
s³u¿by i szczê�liwych powrotów, ich rodzinom szczê�cia osobistego i zdrowia.
W ko�ciele obecna by³a równie¿ delegacja stra¿aków z Gminy Witonia.
W grupie pochodowej wszystkie jednostki, prowadzone przez orkiestrê
dêt¹ OSP z Kutna, zaprezentowa³y siê mieszkañcom Strzegocina. Tego-
roczne �wiêto zakoñczy³ piknik stra¿acki, a najwiêksze �wziêcie� mia³a
oczywi�cie grochówka. G³ówny organizator i pomys³odawca tego �wiêta
stra¿aków w Gminie Kutno - Jan Broda, komendant gminny OSP w Kutnie,
podczas pikniku powiedzia³: �To �wiêto zorganizowali�my po raz czwarty
i chyba nie ostatni. Przy modlitwie w ca³ej grupie wraz z rodzinami wyra-
zili�my w ten sposób nasz¹ stra¿ack¹ integracjê�.           /A.B./
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