P OWIATO W E
ŻYCIE KUTNA

powiatowe@zyciekutna.com.pl

Gazeta Publicystyczno − Promocyjna

Nr 11/287/2010 10.06.2010 r.

Egzemplarz bezpłatny

ISSN 1507−0212
Gazetka szkolna Gimnazjum nr 2 im. Marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego w Kutnie najlepsza
w województwie ³ódzkim !

RAZEM OD 20 LAT

LAUREAT “CARPE DIEM”

Wreszcie I miejsce ! Delegacja z redakcji Carpe diem w sk³adzie: Paulina Magierska, Katarzyna Sztekiel, Anna Wojtera, pod opiek¹ p. Iwony
Pietrzak i p. El¿biety Sobieszek, dnia 26 maja 2010r. uda³a siê do Topoli
Królewskiej, gdzie odby³o siê podsumowanie XI edycji Wojewódzkiego
Konkursu Gazetek Szkolnych Gimnazjalni ¿urnalici.
(ciag dalszy - strona 3)

PIĘCIOLECIE BANKU ŻYWNOŚCI

Pod tym has³em odby³a siê w hali sportowej Szko³y Podstawowej nr 9
uroczystoæ z okazji 20-lecia Samorz¹du Terytorialnego. Wród goci
zaproszonych byli m.in. pos³owie na Sejm RP, Tadeusz Woniak i Andrzej
Biernat oraz prof. dr hab. Micha³ Kulesza, który w 18 minutowym wyst¹pieniu przypomnia³ historiê powstania samorz¹du terytorialnego.
(ci¹g dalszy - strona 2)

XX−LECIE SAMORZĄDU
GMINY KUTNO

Z MICKIEWICZEM NA SZTANDARZE

W obecnoci w³adz samorz¹dowych miasta, radnych, wielu zaproszonych
goci, licznej grupy sponsorów, rodziców, nauczycieli i uczniów w Gimnazjum Nr 1 w Kutnie mia³a miejsce mi³a uroczystoæ zwi¹zana z nadaniem
imienia szkole i przekazaniem Jej sztandaru.
(ci¹g dalszy - strona 3)

Od kwietnia 2005 roku dzia³a w naszym miecie Stowarzyszenie Bank
¯ywnoci Kutno. Jego celem dzia³ania jest pozyskiwanie nadwy¿ek ¿ywnoci i nieodp³atne przekazywanie jej najubo¿szym mieszkañcom miasta
i niektórych gmin powiatu kutnowskiego.
(ci¹g dalszy - strona 3)

Kto pierwszy ?

KUTNOWSKI ŚMIAŁEK

Dwaj wójtowie Gminy Kutno: Tadeusz Ozdowski (do 1997 r.) i Jerzy
Bry³a (14 lat i aktualnie) w prezydenckim ucisku: zgoda buduje.
W hali sportowej Zespo³u Szkó³ w Go³êbiewku Nowym samorz¹dowcy
Gminy Kutno wziêli udzia³ w uroczystym spotkaniu zwi¹zanym z jubileuszem 20-lecia samorz¹du terytorialnego w Polsce.
(ciag dalszy - strona 4)

PUŁKOWE TRADYCJE

OPÓŹNIONE ŚWIĘTO

Ka¿dego roku, w dniu 4 maja, stra¿acy obchodz¹ Dzieñ Stra¿aka. Tegoroczne majowe deszcze, które spowodowa³y wielkie straty w wyniku
zaistnia³ych powodzi, nie ominê³y i naszego miasta. St¹d przesuniêty
termin wiêtowania na dzieñ 31 maja.
(ci¹g dalszy - strona 4)

Na imiê mam Andrzej. Pochodzê z Polski, z miasta Kutna. Ja jestem po
operacji stawu biodrowego. Zamierzam objechaæ Europê rowerem. Ja
mogê to osi¹gn¹æ, ale mnie potrzebna jest pomoc, dobra wola wielu ludzi.
Takie pismo w jêzykach: niemieckim, francuskim, angielskim, hiszpañskim,
serbsko-chorwackim i rosyjskim stanowiæ ma wsparcie dla kutnowskiego
mia³ka Andrzeja Buczyñskiego, który jeszcze w czerwcu zamierza ruszyæ
z Kutna przez Albeck, Niemcy, Holandiê, Belgiê, Francjê, Hiszpaniê,
Portugaliê.
(ci¹g dalszy - strona 3)

Zarz¹d Towarzystwa Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej zorganizowa³ obchody
XXVIII wiêta Pu³kowego zwi¹zanego z pobytem w Kutnie 37 £êczyckiego Pu³ku Piechoty im. ksiêcia Józefa Poniatowskiego. Przed tablicê
pami¹tkow¹, jaka wmurowana jest w cianê budynku dawnych koszar
przy Grunwaldzkiej 1, przyby³y delegacje szkó³, harcerzy, Muzeum
Regionalnego, kombatanci, cz³onkowie Ko³a Rodzin 37 P.P. Honorow¹
wartê wystawi³a 2 Baza Materia³owo-Techniczna. Pod tablic¹ z³o¿ono
wi¹zanki kwiatów i zapalono znicze. O wa¿niejszych, historycznych
wydarzeniach zwi¹zanych z tym pu³kiem mówi³ Marek Wójkowski, przewodnicz¹cy TPZK. Dziêkuj¹c zebranym za obecnoæ nadmieni³: Mam
nadziejê, ¿e to wiêto bêdzie nadal kontynuowane.
/A.B./

¯YCIE KOLOROWE

RAZEM OD 20 LAT
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Swoje wyst¹pienie zakoñczy³ s³owami: Gratulujê wam mieszkañcy
Kutna za to co zrobione, ¿yczê wielu lat w niezak³óconej budowie
infrastruktury pañstwowej. Prezydent miasta Zbigniew Burzyñski
- jak s³usznie zaznaczy³ na pocz¹tku swojego wyst¹pienia - dokona³
nudnego podsumowania dzia³alnoci samorz¹du. Zwróci³ uwagê na
powstanie £ódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Kutno.
Bud¿et miasta na przestrzeni 20 lat zwiêkszy³ siê prawie 35-krotnie,
a wydatki inwestycyjne prawie 90-krotnie. Wydatki miasta za wynios³y
prawie 1,2 mld z³otych. O obecnych radnych, o pracach w komisjach
Rady w minionych latach mówi³ Jacek Sikora, akyualny przewodnicz¹cy Rady Miasta. Spotkanie uwietni³ wystêp chóru Speranza
z Regionalnego Towarzystwa Muzycznego w Kutnie.
/A.B./

STUDIO ZDROWIA
(obok Dworku Modrzewiowego, ul. Narutowicza 20)

ZAPRASZA NA
bezp³atne badania w zakresie:
- zwalczania chorób XXI w. (cukrzyca, nadcinienie,
mia¿d¿yca, problemy chorób nowotworowych
i serca, alergie, anemia);
- oczyszczanie organizmu z toksyn i z³ogów;
- spowolnienie efektów starzenia;
- skutecznego odchudzania;
- efektywnego kszta³towania sylwetki;
- redukcji cellulitu;
- badanie zawartoci tkanki t³uszczowej i miêniowej.

Zadzwoñ i zapisz siê na bezp³atne badania
pod nr

509-292-160

Uwaga !
Liczba miejsc ograniczona !
2
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¯YCIE REGIONALNE
Z MICKIEWICZEM NA SZTANDARZE
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Zebranych w hali sportowej powita³a Danuta Skowroñska, dyrektor szko³y.
W swoim wyst¹pieniu stwierdzi³a: Jestemy dumni, ¿e szko³a bêdzie
nosi³a imiê Adama Mickiewicza, dziêki którego twórczoci nasi uczniowie
wyznaczaæ bêd¹ w³asne cele ¿yciowe. O procesie wyboru imienia patrona
mówi³a w swej laudacji Joanna Lach-Skrzynecka. Doæ szeroko omówi³a
te¿ wa¿niejsze momenty z ¿yciorysu Mickiewicza, którego dzie³a stanowi¹
trwa³¹ czêæ wiadomoci narodowej. To geniusz poezji, twórca klasycznej
polszczyzny, zes³aniec, pielgrzym, organizator narodowej wyobrani
i gor¹cy patriota. Koñcz¹c swe wyst¹pienie zaznaczy³a: Wa¿ne jest,aby
autorytetem dla m³odych ludzi by³ cz³owiek nieprzeciêtny, daj¹cy swoim
dzia³aniem wiadectwo, ¿e trzeba ¿yæ w zgodzie ze swoimi idea³ami,
a takim by³ w³anie Adam Mickiewicz. Stosowne akty prawne dotycz¹ce
nadania imienia szkole przedstawili: Grzegorz Chojnacki, wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta i Zbigniew Burzyñski, prezydent Kutna, który te¿
przekaza³ dyrektorowi szko³y ufundowany przez miasto sztandar.
Wrêczaj¹c go wyrazi³ przekonanie, i¿ Wybór na patrona szko³y tak znamienitego poety przyczyni siê do zg³êbiania przez uczniów jego bogatej
spucizny literackiej przepe³nionej ponadczasowymi wartociami.
Powiêcenia sztandaru dokona³ ksi¹dz pra³at Stanis³aw Pisarek. Uczniami,
którzy go przejêli byli: Adrianna Berliñska, Tobiasz Olczak i Joanna
Rybacka.Uroczystoæ zakoñczy³a czêæ artystyczna sk³adaj¹ca siê z fragmentów: Dziadów, Bajek, Reduty Ordona, Stepów Akermañskich.
Postaæ Mickiewicza zagra³ Patryk G³owacki z klasy III c.
/A.B./

KUTNOWSKI ŚMIAŁEK

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Jak Bóg da, to z powrotem przez Hiszpaniê, Francjê, W³ochy, Grecjê,
Ba³kany i przez Bu³gariê, S³owacjê do Polski. Szukam osób znaj¹cych
jêzyk portugalski i w³oski, ¿eby mi przet³umaczyli moj¹ probê ... S¹dzê,
¿e jestem trochê ju¿ przygotowany, gdy¿ w 1999 r. rowerem objecha³em
Polskê - wzd³u¿ granic, czyli przeby³em 4,5 tysi¹ca kilometrów. Rok póniej
pop³yn¹³em Ochni¹, Bzur¹ i Wis³¹ do Mikoszewa i K¹tów Rybackich.
Jestem rencist¹, gdy¿ przytrafi³y mi siê schorzenia stanu biodrowego, które
zakoñczy³y siê po operacjach wszczepienia endoprotez w obu nogach. To
trochê mnie niepokoi, ale bakcyl prze¿ycia przygód jest silniejszy. Co
oczywiste, wykupujê polisy ubezpieczeniowe, ale nie obejmuj¹ one
wszystkiego, co w d³ugiej drodze mo¿e mi siê przytrafiæ. Marzê, ¿eby
przejechaæ a¿ 12 tysiêcy kilometrów ... Oby siê uda³o. A z terminem
wyjazdu. Jeli siê nic w pogodzie nie zmieni to wyjadê z Kutna - po cichu
- zaraz po wydaniu, pierwszego, czerwcowego numeru P¯K. Tak
w sumie, to ju¿ dowiadczy³em jazdy rowerem w ekstremalnych warunkach.
Otó¿ kiedy obje¿d¿a³em rowerem Polskê wzd³u¿ granic, to wtedy na 28,
a¿ 18 dni z nieba la³o ... Niedawno pisalimy o Andrzeju Koszalskim,
który zamierza objechaæ wschodnio-po³udniow¹ czêæ Europy (³¹cznie
9 tysiêcy kilometrów). Ciekawe, kto ruszy w podró¿ szybciej; czy Andrzej
Koszalski, czy te¿ Andrzej Buczyñski ... Poczekamy. Zobaczymy. ¯yczymy
obu powodzenia !

PIĘCIOLECIE BANKU ŻYWNOŚCI
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Od 2006 roku Stowarzyszenie posiada status organizacji po¿ytku publicznego. Swój jubileusz 5-lecia istnienia cz³onkowie zarz¹du obchodzili
w dniu 27 maja w sali sto³ówki MOPS-u. Na spotkaniu, w którym oprócz
wolontariuszy i w³adz samorz¹du miasta, byli te¿ niektórzy przedstawiciele sponsorów. Sprawozdanie z dzia³alnoci Stowarzyszenia z³o¿y³
W³adys³aw Janik, jego wiceprezes. Aktualnie Stowarzyszenie we wspó³pracy z Fundacj¹ Bank ¯ywnoci w £odzi realizuje europejski program
pomocy ¿ywnociowej PEAD. Kutnowska siedziba Stowarzyszenia mieci
siê przy ulicy Bema 3. Tu dysponuje pomieszczeniem magazynowym
o powierzchni 200 metrów kwadratowych oraz ch³odni¹. Gromadzona tu
¿ywnoæ to oko³o 20 produktów, w tym m.in. mleko UHT, makarony m¹ka,
cukier, kasze, d¿emy, sery, dania gotowe. W 2005 roku pozyskano - 173
tony, w 2006 roku - 212 ton, w 2007 roku - 334 tony, w 2008 roku - 320
ton, w 2009 roku - 350 ton ¿ywnoci. Stowarzyszenie wspierane jest przez
kutnowskich sponsorów. Z pomocy ¿ywnociowej w Kutnie korzysta oko³o
4500 osób. Podczas jubileuszowego spotkania grupê osób najbardziej
zaanga¿owanych w pracach spo³ecznych wyró¿niono okolicznociowym
grawertonem i dyplomami uznania. Zarz¹d Stowarzyszenia stanowi¹:
Bo¿ena Kaca - prezes, W³adys³aw Janik - wiceprezes, Zdzis³aw Gierula
- sekretarz, Agnieszka Arkuszewska - skarbnik, Waldemar Tatarata - cz³onek
zarz¹du. S¹ oni wspierani przez prê¿nie dzia³aj¹c¹ grupê wolontariuszy
z Gimnazjum Nr 1.
/A.B./

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

Uczniowie Szko³y im Antoniego Troczewskiego w Kutnie obchodzili we
wtorek wiêto swojego patrona. Uroczystoci rozpoczê³y siê od z³o¿enia
wi¹zanek kwiatów na grobie dr. Troczewskiego pod tablic¹ pami¹tkow¹
przed budynkiem szkolnym. Drug¹ czêæ uroczystoci (w sali gimnastycznej)
rozpocz¹³ program artystyczny ku czci patrona szko³y dr. Troczewskiego.
Program przygotowali uczniowie klasy III Technikum Zawodowego pod
kierunkiem p. A. Mularczyk i I TZ Technikum Hotelarstwa pod kierunkiem A. Szymczak. W kolejnej czêci dyrektor Urszula Macioszczyk
przedstawi³a wyniki konkursu wiedzy o ¿yciu i dzia³alnoci dr. Troczewskiego. I miejsce zdoby³ Pawe³ Mularczyk, II - Aneta Wa kiewicz, a III
Aleksandra Kociañska i Iwona Peda. Dyrektor wrêczy³a uczniom dyplomy
uznania. Po czêci oficjalnej, na dziedziñcu szko³y, mo¿na by³o skosztowaæ smako³yków ze sto³u rycerskiego i obejrzeæ pokaz walk bractwa
rycerskiego TANNGNIOST TANNGRISNIR, które pod has³em Razem
przez wieki wprowadzi³o zebranych w klimaty wczesnego redniowiecza.
/G.B./

Gazetka szkolna Gimnazjum nr 2 im. Marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego w Kutnie najlepsza
w województwie ³ódzkim !

LAUREAT “CARPE DIEM”
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Uroczystoæ przygotowali uczniowie tamtejszego Gimnazjum im. Czes³awa Mi³osza. M³odzie¿ przywita³a nas bardzo serdecznie. Oprowadza³a
nas po budynku szkolnym i poszczególnych pracowniach, które bardzo
nam siê podoba³y. M³odzi aktorzy przygotowali czêæ artystyczn¹ - kabarety, przedstawienie mitu o Eurydyce i Orfeuszu. Zadbano o nasze ¿o³¹dki,
czêstuj¹c nas pysznym obiadem. Bylimy bardzo mile zaskoczeni. Nie
spodziewalimy siê, ¿e uda nam siê zaj¹æ I miejsce. Gazetka dzia³aj¹ca
od pocz¹tku istnienia Gimnazjum (1999 r.) jeszcze nigdy nie uzyska³a
takiego tytu³u. W poprzednich latach, w tym samym konkursie, zajêlimy
III miejsce i zdobywalimy równie¿ wyró¿nienia. Wspó³pracujemy z Urzêdem Miasta w Kutnie, szczególnie z Komisj¹ Przeciwdzia³ania Alkoholizmowi (st¹d dzia³ o tematyce profilaktycznej). Tematy czerpiemy z ¿ycia
szkolnego i nie tylko. Nie obawiamy siê krytyki nawet wtedy, gdy ukazujemy tzw. ciemne sprawki uczniów. Postêpujemy zgodnie z etyk¹
dziennikarsk¹ maj¹c wiadomoæ, ile krzywdy mo¿e wyrz¹dziæ nieprzemylane s³owo. Z ca³ego województwa nades³ano czternacie gazetek.
Do fina³u przesz³o tylko szeæ. Przewodnicz¹cym jury by³ Przemys³aw
Bieniek (redaktor Expressu), ponadto w komisji zasiedli redaktorzy:
Ma³gorzata Kopeæ (Angorka), Maciej Ka³ach (Dziennik £ódzki), Anna
Iwicka-Okoñska (Przegl¹d Edukacyjny). Wspólnie przyznali miejsca:
I miejsce redakcja gazetki Carpe diem (Gimnazjum nr 2 im. Marsza³ka
J. Pi³sudskiego w Kutnie), II miejsce redakcja gazetki Pó³serio (Gimnazjum im. Czes³awa Mi³osza w Topoli Królewskiej), III miejsce - redakcja
gazetki Szczur (Gimnazjum nr 13 im. Józefa Bema w £odzi). Do nas,
jako tegorocznych zwyciêzców, nale¿y organizacja kolejnej, XII edycji
Wojewódzkiego Konkursu Gazetek Szkolnych Gimnazjalni ¿urnalici.

ROCZNICA

W maju up³ynê³a 20 rocznica powrotu odrodzonego Samorz¹du w Polsce.
Ustawa o Samorz¹dzie gminnym, przyjêta w 1990 roku, by³a jednym z fundamentów polskich przemian demokratycznych. Ustawa dawa³a mo¿liwoæ rzeczywistego wp³ywu mieszkañców gmin i miast na wybór swoich
przedstawicieli. Samorz¹dy zyska³y mo¿liwoæ kreowania polityki inwestycyjnej i kierunków rozwoju. Po blisko 50-letniej przerwie spo³eczeñstwo skorzysta³o ze swoich praw i 27 maja 1990 roku dokona³o wolnych
wyborów swoich przedstawicieli do samorz¹dów. Z perspektywy 20 lat
nale¿y uznaæ, ¿e zdecydowana wiêkszoæ polskich samorz¹dów umia³a
wykorzystaæ nowe mo¿liwoci rozwojowe. Uczylimy siê na b³êdach,
szczególnie w pierwszych latach funkcjonowania odrodzonego samorz¹du,
czasami dokonywalimy z³ych wyborów, ale w ostatecznym rachunku 20 lat
funkcjonowania samorz¹du nale¿y uznaæ za du¿y sukces. Równie¿
w Kutnie nast¹pi³y kolosalne zmiany i w mentalnoci naszych mieszkañców, jak równie¿ samo miasto zmieni³o swoje oblicze. Kutno zyska³o wiele
kilometrów dróg, wodoci¹gów i kanalizacji, wybudowano setki nowych
mieszkañ, powsta³y nowe firmy daj¹ce zatrudnienie naszym mieszkañcom.
Odnowiona kutnowska starówka nie straszy, a przyci¹ga. Pozytywnych
przyk³adów mo¿na by wymieniæ wiêcej, chocia¿ musimy mieæ wiadomoæ, ¿e jest jeszcze wiele problemów do rozwi¹zania. Ka¿da z piêciu
kadencji by³a inna. Suma dowiadczeñ, sukcesów i pora¿ek by³a wynikiem
pracy samorz¹du pochodz¹cego z wolnych wyborów. Swoich przedstawicieli wybieraj¹ mieszkañcy i to oni maj¹ mo¿liwoæ wp³ywu na to co
dzieje siê w naszym miecie. Z tego prawa zawsze powinnimy korzystaæ.
Wa¿n¹ rolê w integracji regionu odegra³a owocna wspó³praca pomiêdzy
samorz¹dami w ramach funkcjonuj¹cego od 1993 roku Zwi¹zku Gmin
Regionu Kutnowskiego. Zwi¹zek realizowa³ wiele projektów wspólnych
dla Gmin, miêdzy innymi prowadzi³ gospodarkê odpadami komunalnymi
oraz budowa³ drogi, kanalizacjê i przydomowe oczyszczalnie cieków.
Wa¿ne by³y i s¹ programy edukacji ekologicznej realizowane w szko³ach
i przedszkolach. Zwi¹zek, jako jeden z pierwszych, siêga³ w latach 2004/
2005 po pieni¹dze unijne na budowê dróg i kanalizacji. Dzisiaj Zwi¹zek
realizuje wiele nowych projektów inwestycyjnych korzystaj¹c z dotacji
unijnych. Przebyte dowiadczenia i efekty pracy Zwi¹zku Gmin Regionu
Kutnowskiego wiadcz¹ o m¹droci tych samorz¹dów które zdecydowa³y
o powstaniu Zwi¹zku i które pó¿niej broni³y Zwi¹zek przed zagro¿eniami.
Powa¿ne zagro¿enie mia³o miejsce w drugiej kadencji, gdy ze Zwi¹zku
wyst¹pi³o kilka gmin za³o¿ycieli, drugie zagro¿enie mia³o miejsce w 2007
roku, gdy wyst¹pi³o miasto Kutno. Dziêki odpowiedzialnoci, determinacji
i pracy daj¹cej konkretne efekty Zwi¹zek przetrwa³, a gminy które wczeniej opuci³y Zwi¹zek powróci³y. Do Zwi¹zku przyst¹pi³y nowe gminy
i dzisiaj nale¿y do niego 16 gmin z powiatu kutnowskiego i ³êczyckiego.
Wielk¹ zas³ug¹ pracy i dobrych decyzji wójtów, burmistrzów i wspieraj¹cych
ich Rad oraz kolejnych zarz¹dów i pracowników zwi¹zku, jest dzisiejsza
mocna pozycja Zwi¹zku i dalsze mo¿liwoci rozwojowe. Podaj¹c te dwa
przyk³ady dzia³alnoci samorz¹du kutnowskiego i dzia³alnoci Zwi¹zku
Gmin Regionu Kutnowskiego pragnê wyraziæ wielkie uznanie dla wszystkich, którzy swoj¹ prac¹ przyczynili siê do pozytywnych zmian i rozwoju
Kutna i Zwi¹zku Gmin Regionu Kutnowskiego.
Krzysztof Wac³aw Dêbski

SPACERKIEM PO KUTNIE

Z³ote gody

Jubileusz 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego wiêtowa³y trzy pary: Krystyna i Roman Bugalscy, Janina
i Bronis³aw Kaczmarkowie i Alina
i Henryk Lubeccy.

Lepper w Kutnie

We wczesny sobotni (29 maja) ranek kutnowskie targowisko, przy
ulicy Narutowicza w Kutnie, odwiedzi³ lider Samoobrony, kandydat
na prezydenta RP Andrzej Lepper.

Powiatowe - miejskie

15,3 kilometrów ulic miejskich,
dróg powiatowych, chce przej¹æ od
starosty samorz¹d miasta Kutna.

Najlepsi

Uczniowie Szko³y Podstawowej nr 5

w Kutnie najlepiej napisali test szóstoklasistów. Jednak w powiecie
lepsi od nich byli uczniowie SP
w Nowem (29,3 - szeciu uczniów)
i Strzegocinie (13 uczniów).

Najgorsza

Hala sportowa przy SP nr 6 w Kutnie, oddana do u¿ytku pó³tora roku
temu, wymaga remontu, gdy¿ m.in.
p³atami odpada tynk z elewacji
i przecieka sufit.

Na grzyby !

W wiêto Matki (26 maja) przed
kutnowskim Manhattanem sprzedawano wie¿e kurki wielkoci no,
no - jagód. Ma³y pojemnik zbieraczka ceni³a na 5 z³otych, a mia³a
ich raptem - dwa.

OBLEGANI PRZEZ CHORYCH
Dariusz Ungier i Jacek Mickiewicz 18 czerwca w Kutnie

Przychodz¹ do nich tysi¹ce
osób z ca³ego kraju, a kolejka
chorych ustawia siê ju¿ we
wczesnych godzinach rannych. Wszyscy czekaj¹ na
skuteczn¹ pomoc i szybkie
wyzdrowienie. Ponownie wasze
miasto odwiedz¹ wybitni specjalici medycyny naturalnej,
legendarny krêgarz Dariusz
Ungier ze Skar¿yska Kamiennej
i znany z programów telewizyjnych bioenergoterapeuta Jacek
Mickiewicz z Gdañska. Na
ostatnim spotkaniu chêtnych
by³o bardzo wielu, a przyjêcia
trwa³y do godzin wieczornych.
Bol¹ce plecy
K³opoty z bólem krzy¿a to ju¿
nie tylko problem staroci,
skar¿¹ siê na nie coraz m³odsi

ludzie twierdzi krêgarz Dariusz
Ungier. Czêste zawroty g³owy,
zaburzenia s³uchu, zatoki, bóle
karku, ramion, drêtwienie r¹k to
przyczyna krêgów szyjnych. Je¿eli
mamy bóle w odcinku piersiowym to oddzia³ywuje najczêciej
na serce, w¹trobê, ¿o³¹dek,
trzustkê, nerki i jelito grube. Najwiêcej pacjentów przychodzi do
mnie z bólem w odcinku lêdwiowym co równie¿ oddzia³ywuje na
doln¹ czêæ jelita grubego, jamê
brzuszn¹, drogi moczowe, nerw
kulszowy i koñczyny dolne. Zalecane leki przeciwbólowe przez
lekarzy dzia³aj¹ na krótko,
poniewa¿ przyczyna nie zosta³a
usuniêta. Manipulacja krêgami
daje wielka nadziejê zlikwidowania problemów, eliminuje leki

chemiczne, co jest korzystne dla
organizmu twierdzi specjalista
krêgarz.
O skutecznoci krêgarza przekona³ siê Zenon L. (55 lat) przedsiêbiorca. Przez 2 lata leczy³em siê

na krêgos³up u ró¿nych specjalistów w kraju i w Niemczech,
bra³em leki przeciwbólowe Tramal
i inne, ale rezultatów nie by³o.
Krêgarz ze Skar¿yska Kamiennej
dokona³ prawdziwego cudu, bo
ju¿ po 4 zabiegach dolegliwoci
ust¹pi³y twierdzi pan Zenon.
Bioenergoterapeuta ratuje
zdrowie i ¿ycie
Uniknê³am operacji twierdzi
Wanda L. (50 lat) gospodyni domowa, poniewa¿ po kilku zabiegach guzki na tarczycy zniknê³y.
Chêtnie o swojej chorobie mówi
Halina J. (45 lat) nauczycielka.
Cierpia³am na chorobê onkologiczn¹, leczy³am siê u dobrych
specjalistów, a mój stan zdrowia
mimo wysi³ku specjalistów siê
pogarsza³. U bioenergoterapeuty
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by³am kilka razy i po tych wizytach
zaczê³am wracaæ do zdrowia
i wyniki siê poprawi³y, za co jestem
wdziêczna, koñczy rozmowê
pani Halina.
Póna ju¿ godzina, a pacjentów
przed gabinetem jeszcze wielu.
Czekaj¹ z chorobami krêgos³upa,
z nerwic¹, tarczyc¹, depresj¹,
chorobami przewodu pokarmowego, chorobami kobiecymi,
panowie z prostat¹ oraz wielu
cierpi¹cych na choroby onkologiczne.
Bioenergoterapeuta zawsze
informuje pacjentów, by równolegle korzystali z us³ug swoich
lekarzy.
/B.G./
Polecamy bezp³atne badania
manualne krêgos³upa
w godzinach przyjêæ.

Przyjêcia
pacjentów

HOTEL
AWIS

(w pobli¿u dworca PKP)

Kutno,
ul. £êczycka 8
Dnia 18 czerwca
(pi¹tek)

w godzinach od 1100 do 1600
Informacja:

tel. 0−605−268−274

ZAPRASZAMY
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¯YCIE REGIONALNE

XX−LECIE SAMORZĄDU
GMINY KUTNO
(ciag dalszy ze strony 1)
Przybyli radni i wójtowie sprawuj¹cy te funkcje w kolejnych kadencjach,
by³ pose³ na Sejm RP Tadeusz Wo¿niak, przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Kutnowskiego Zdzis³aw Trawczyñski, by³a Barbara Herman burmistrz
Kroniewic, byli przedstawiciele biznesu, poczty sztandarowe OSP i szkó³.
Podsumowania dorobku gminy na przestrzeni 20 lat dokona³ Jerzy Bry³a,
wójt gminy (czytaj Kto w (gminie) Kutno nie by³, ten ¿ycia i wiata nie
zna .... Uzupe³nieniem wyst¹pienia wójta by³o równie ciekawe wyst¹pienie Wojciecha Podlasina, przewodnicz¹cego Rady Gminy. Przede
wszystkim przypomnia³ o uchwalonej w dniu 8 marca 1990 roku
ustawie o samorz¹dzie gminnym. Na
jej podstawie na terenie województwa, wtedy p³ockiego, utworzone
zosta³y niezale¿ne od administracji
pañstwowej gminy. Powsta³a wówczas gmina Kutno. Jej pierwszym
wójtem zosta³ wybrany Tadeusz
Ozdowski, a przewodnicz¹cym Rady
zosta³ Andrzej Stachowicz. Od stycznia 1997 roku do chwili obecnej
funkcjê wójta pe³ni Jerzy Bry³a. Rada
Gminy Kutno w okresie 20 lat podjê³a 1256 uchwa³ wynikaj¹cych z ustawowych w³aciwoci Rady. Najd³u¿ej w grupie radnych pracowa³ Józef
Kotliñski, z czego prawie 12 lat by³ przewodnicz¹cym Rady. Koñcz¹c
swe wyst¹pienie Wojciech Podlasin zaznaczy³: Dzisiejsze oblicze Gminy
Kutno to efekt dobrze wykonanej pracy wójtów i radnych wszystkich
piêciu kadencji  razem 62 osób. To efekt wszystkich mieszkañców
naszej Ma³ej Ojczyzny. Ten jubileusz by³ okazj¹ do gratulacji, ¿yczeñ
i podziêkowañ, a takowe w formie okolicznociowych medali Rady Gminy
Kutno otrzymali nie tylko radni gminy, ale i pracownicy Urzêdu, stra¿acy
i wielu zaproszonych goci, przyjació³ Gminy Kutno.
Obecni w hali sportowej Zespo³u Szkó³ w Go³êbiewku Nowym samorz¹dowcy Gminy Kutno i zaproszeni gocie nie spodziewali siê tak wspania³ego
koncertu, jakim zaskoczyli ich organizatorzy spotkania jubileuszowego
z okazji 20-lecia Samorz¹du Terytorialnego w Polsce. Przed zebranymi
wyst¹pi³ Poznañski Kwintet Akordeonowy, istniej¹cy ju¿ od 30 lat. To
jeden z najbardziej uznawanych kwintentów koncertuj¹cych na estradach
Polski i Europy. Ta grupa znana jest w Danii, Szwecji, Belgii, Holandii,
Francji, Niemczech. W swoim dorobku maj¹ Grand Prix Miêdzynarodowego Konkursu Zespo³ów Kameralnych w Pary¿u, nagrania radiowe
i telewizyjne w Szwecji i Francji. Zespó³ tworz¹ muzycy: Jerzy Siemak,
Jaros³aw Buczkowski, Waldemar Marek Ksi¹¿czyk, Karol Jankowski
i Waldemar £yczykowski. W czasie 40 minutowego koncertu zaprezentowali oni utwory: Arama Chaczaturiana (Taniec z szablami), Stanis³awa
Moniuszki, Bernarda Pagano, Emille Vouchera, a nawet Scotta Joplina,
kompozytora amerykañskich ragtajmów. Tak¹ muzykê, tak dobrze wykonan¹
technicznie w Kutnie, s³yszy siê bardzo rzadko.
/A.B./

KTO W (gminie) KUTNO NIE BY£ ...

Szanowni Pañstwo ! Mija w³anie dwadziecia lat odk¹d mieszkamy w naszych
Ma³ych Ojczyznach, które tworz¹ nasz¹ wspóln¹ ojczyznê Polskê. Od tego
czasu przejêlimy na siebie, jako lokalna spo³ecznoæ, nie tylko wielkie
nadzieje, ale te¿ wielkie zobowi¹zania. Ustawa o samorz¹dzie terytorialnym
z 1990 roku sprawi³a, ¿e spo³ecznoci lokalne otrzyma³y samodzielnoæ
w zarz¹dzaniu w³asnymi sprawami. Gminy uzyska³y mo¿liwoæ zajmowania siê m.in. zagospodarowaniem przestrzennym i ochron¹ rodowiska,
drogami gminnymi, pomoc¹ spo³eczn¹, owiat¹, ochron¹ przeciwpo¿arow¹,
s³owem tym wszystkim co na terenie Gminy siê dzieje. Z perspektywy
dwóch dekad, bo tyle dzia³añ w samorz¹dzie naszej Gminy, mogê mia³o
stwierdziæ, ¿e oddanie wielu tych dziedzin w rêce spo³ecznoci lokalnych
by³o strza³em w dziesi¹tkê. Bo przecie¿ nikt bardziej nie zna potrzeb
lokalnej spo³ecznoci ni¿ jej mieszkañcy. Jednoczenie równa dwudziesta
rocznica samorz¹dnoci jest wspania³¹ okazj¹ by pochwaliæ siê dokonaniami z tego ca³ego okresu. (...) W pierwszej kadencji uznalimy, ¿e
najwa¿niejsz¹ kwesti¹ jest przede wszystkim zapewnienie mieszkañcom
dostêpu do bie¿¹cej wody i tym samym znaczne poprawienie podstawowych
warunków bytowych. W tym celu pobudowalimy sieci wodoci¹gowe,
wraz z przy³¹czeniami o ³¹cznej d³ugoci 156 km. Na ten cel wydalimy
z kasy Gminy ponad 3,6 mld z³. Niezbêdnymi inwestycjami w tym zakresie
okaza³y siê równie¿ stacje uzdatniania wody w Strzegocinie, oraz pompownia strefowa w Lesznie. (...) Wszyscy mieszkañcy gminy maj¹ bie¿¹c¹
wodê z ujêæ gminnych. Mylê, ¿e nie wszyscy tu obecni pamiêtaj¹, ¿e
nie w ka¿dym so³ectwie by³ choæby jeden telefon. (...) Najczêciej by³ on
tylko u so³tysa lub w szkole podstawowej. Dlatego od samego pocz¹tku
wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom mieszkañców, przyst¹pilimy do
telefonizacji naszych so³ectw. (...) W 1996 roku wykonalimy sieæ telefoniczn¹ w pó³nocnej czêci Gminy o d³ugoci 138 km i 473 przy³¹czy
za ponad 1,8 mln z³otych. Dwa lata póniej zakoñczylimy telefonizacjê
czêci po³udniowej z 383 przy³¹czami i 182 przy³¹czami radiowymi
za ponad 2,3 mln z³otych. (...) Zanim na mocy decyzji Sejmu z 1996
roku sta³a siê zadaniem w³asnym gmin - my ju¿ znacznie wczeniej przygotowalimy siê do przyjêcia szkó³. To w³anie dziêki tym decyzjom
powsta³y dwa nowe obiekty owiatowe. Jeden ten, w którym dzi
obchodzimy nasze dwudziestolecie - to jest Zespó³ Szkó³ w Go³êbiewku
wraz z sal¹ gimnastyczn¹ oraz drugi podobny - Zespó³ Szkó³ w Byszewie. W jakich warunkach poprzednio uczy³a siê tutejsza m³odzie¿,
zapraszam pañstwa na hol, tam wisz¹ zdjêcia poprzedniego obiektu szkolnego. (...) Rok temu wzbogacilimy siê o dwa wspania³e boiska sportowe:
wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkó³ w Byszewie o wartoci
ponad 360 tysiêcy z³otych - pieni¹dze te pozyskalimy w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich i drugie wybudowane przy Szkole Podstawowej w Strzegocinie w ramach akcji Orlik za kwotê 1.100 tys.
z³otych, z czego kwotê 666 tys. z³otych pozyskalimy z zewn¹trz. Ale równie¿
muszê tu powiedzieæ z ogromnym ¿alem, ¿e w trzeciej kadencji nie uda³o
siê unikn¹æ bolesnych decyzji dotycz¹cych owiaty, na które ogromny
wp³yw mia³ postêpuj¹cy z roku na rok ni¿ demograficzny. Wziêlimy wiêc
na siebie niepopularne decyzje o likwidacji z dniem 1 wrzenia 2001 roku
szkó³ podstawowych w Bielawkach i w Wierzbiu. Wa¿nym jednak jest,
¿e obiekty te nadal s¹ wykorzystywane do celów owiatowych. W Wierzbiu
jako pierwsza na terenie powiatu kutnowskiego powsta³a Szko³a Katolicka
natomiast w Bielawkach Zak³ad Doskonalenia Zawodowego równie¿ prowadz¹cy naukê zawodu. Z kolei szko³ê w Leszczynku przekszta³cilimy
w placówkê filialn¹ Byszewa, ale dalszy spadek iloci uczniów w konsekwencji doprowadzi³ do jej likwidacji w 2003 roku. W 2008 roku nast¹pi³a
samolikwidacja Szko³y Podstawowej w Go³êbiewie, bowiem w tym roku
uczy³o siê 23 (dwudziestu trzech) uczniów. W 1999 roku wprowadzono
kolejn¹ reformê owiatow¹, która na³o¿y³a na Gminê obowi¹zek prowadzenia gimnazjów. I ju¿ w tym samym roku utworzylimy tak¹ placówkê
w Byszewie. Jednak zainteresowanie rodziców i potrzeby gminy okaza³y siê
wiêksze, dlatego cztery lata póniej otworzylimy Gimnazjum w Go³êbiewku. (...)
(ci¹g dalszy - strona 6)

... TEN ¯YCIA I WIATA NIE ZNA

KRAJ Sp. z o.o. w Kutnie

zatrudni

NA LUDOWO II

Zespó³ Pieni i Tañca Ziemi Kutnowskiej zachêca mieszkañców naszego
miasta do autoprezentacji dokonañ twórczych. Do 15 czerwca br. przyjmujemy zg³oszenia rêkodzielników, kó³ gospodyñ i innych organizacji,
wytwórców ¿ywnoci regionalnej i ekologicznej oraz zespo³ów folklorystycznych na organizowany przez siebie festyn rodzinny Na Ludowo II.
Festyn odbêdzie siê 27 czerwca br. w Parku Traugutta w godz. 15.00 do
19.00. Ju¿ zg³osi³ siê Zespó³ Pieni i Tañca Ziemi Kociewie ze Starogardu
Gdañskiego, zespó³ piewaczy z Niesu³kowa, dwa zespo³y ze Strzelec,
grupa taneczna ze Szko³y Podstawowej nr 6 oraz dwie grupy z Katolickiej
Szko³y Podstawowej w Kutnie. W trakcie trwania imprezy wyst¹pi tak¿e
nasz zespó³. Udzia³ w imprezie potwierdzili kutnowscy artyci: rzebiarz
- Józef Stañczyk, malarze: Józef Osóbka, Edward Sobczak, Ryszard
Narkiewicz, hafciarki i koronkarki: Urszula Jêdrzejczak, Alicja Olczak,
Zofia Wolska z £êczycy. Dzieci z Nowej Wsi, którymi opiekuje siê Ewa
Rutkowska, poka¿¹ swoje niezwyk³e dzie³a wykonane ró¿nymi technikami.
Bogdan Ignaczak z Chociszewa wystawi swoje prace rzebiarskie i wyj¹tkowo piêkne witra¿e. Donata Bugajska zaprezentuje prace rzebiarskie,
hafciarskie, koronkarskie i z filcowanej we³ny. Obejrzymy tak¿e natchnione
anio³y pani Beaty Bechciñskiej z £êczycy. Wszechstronnie utalentowana
El¿bieta Sobieszek z Kutna zaprezentuje ró¿norodne prace wykonane kilkunastoma technikami rêkodzielniczymi. Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ festynu
bêd¹ warsztaty pana Micha³a Jab³oñskiego z £owicza z ko³em garncarskim. Wielk¹ radoæ sprawi³o nam Kutnowskie Ko³o Pszczelarzy, które
zorganizuje pokaz wyrobu wieæ woskowych. Byæ mo¿e, dziêki tej imprezie kto znajdzie swój sposób na ¿ycie
Krystyna Korkus
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TECHNOLOGA
WARSZTATOWEGO
− PLANISTĘ
Wymagania:
- wykszta³cenie techniczne,
- dobra znajomoæ rysunku technicznego,
- mile widziana znajomoæ zagadnieñ produkcji,
- dyspozycyjnoæ,
- dobra znajomoæ obs³ugi komputera.
Do obowi¹zków osoby zatrudnionej nale¿eæ bêdzie:
- planowanie, przygotowanie i rozliczenie produkcji,
- wykonywanie kalkulacji.
Osoby zainteresowane prosimy
o dostarczenie lub przes³anie CV do dnia 18.06.2010.
KRAJ Sp. z o.o.
ul. Oporowska 6
99-300 Kutno
fax: 24 253-75-24
e-mail: sekretariat@kraj.net.pl

OPÓŹNIONE ŚWIĘTO

(ciag dalszy ze strony 1)
Przed stra¿nic¹ PSP, przy ulicy 1-go Maja, przyby³ych goci i stra¿aków
powita³ Komendant Powiatowy PSP w Kutnie m³odszy brygadier Marek
Myszkowski. W swym wyst¹pieniu wspomnia³ m.in. i¿ w minionym roku
odnotowano w kutnowskiej placówce 1050 zdarzeñ. Odnotowano wzrost
w grupie po¿arów du¿ych. Nasz powiat nie omija³y równie¿ nawa³nice.
Tak by³o i w tym roku. By³o 160 zdarzeñ zwi¹zanych z silnymi opadami
deszczu i zagro¿eniem powodziowym oraz skutkami tr¹by powietrznej
jaka przesz³a przez miasto i gminê Bedlno. Komendant Myszkowski wspomnia³ równie¿ o sprzêcie technicznym, jaki posiada podleg³a mu placówka.
Wyrazi³ przekonanie , ¿e w tym roku do kutnowskiej stra¿y mo¿e trafiæ
jeden z szesnastu samochodów ganiczych, które zakupione bêd¹ w ramach
regionalnego programu operacyjnego województwa ³ódzkiego. Dzieñ Stra¿aka by³ okazj¹ do gratulacji, ¿yczeñ i wyró¿nieñ.Uchwa³¹ Prezydium
Zarz¹du G³ównego PSP odznaczony zosta³ Z³otym Znakiem Zwi¹zku druh
Jerzy Bry³a, natomiast Medal Honorowy im. Boles³awa Chomicza otrzyma³
druh Jan Broda. Br¹zow¹ odznakê Zas³u¿ony dla Ochrony Przeciwpo¿arowej otrzyma³ kpt. Marcin Adamiak.On te¿, jak i m³.brygadier Marek
Myszkowski, otrzymali Dyplomy Komendanta G³ównego PSP. Z³oty medal
Za zas³ugi dla po¿arnictwa wrêczono siedmiu druhom, Srebrny otrzyma³o trzech druhów, a br¹zowy - szeciu. Równie du¿o satysfakcji przyniós³ moment awansowania. Stopieñ kapitana nadano trzem stra¿akom,
jednemu za stopieñ m³odszego kapitana. Stopieñ starszego aspiranta nadano
jednemu stra¿akowi, natomiast stopieñ ogniomistrza otrzyma³o trzech stra¿aków, a m³odszego ogniomistrza - dwóch. Stopieñ starszego sekcyjnego
- dwóm stra¿akom, a piêciu awansowa³o na stopieñ starszego stra¿aka.
Dekoracji odznaczeniami dokonali: £ódzki Komendant Wojewódzki PSP
starszy brygadier Andrzej Witkowski oraz pose³ na Sejm RP Tadeusz
Wo¿niak. Spotkanie zakoñczy³o siê przy stra¿ackiej grochówce, przyrz¹dzonej wed³ug recepty druha Jana Brody.
/A.B./

VI PIKNIK

Kultura za p³otem to has³o, pod którym m³odzie¿ i dzieci bawi³y siê w
M³odzie¿owym Orodku Socjoterapii w Nowej Wsi. To VI ju¿ Piknik z
Kultur¹ zorganizowany w Orodku pod patronatem Starosty Kutnowskiego
i £ódzkiego Kuratora Owiaty. Kolejny ju¿ raz na pikniku w Nowej Wsi
bawi siê m³odzie¿ M³odzie¿owych Orodków Socjoterapii województwa
³ódzkiego i s¹siednich. Tym razem na pikniku wyst¹pili m³odzi artyci
z: Kiernozi, £odzi, Wapienicy, Rawy Mazowieckiej, Kaszew i gospodarze
z Nowej Wsi. Piknik z Kultur¹ dofinansowuje Polsko-Amerykañska Fundacja Wolnoci i Polska Fundacja Dzieci i M³odzie¿y. Orodek Socjoterapii w Nowej Wsi w organizacji Pikniku wspomaga Stowarzyszenie
Aktywizacji Spo³ecznej i Twórczej M³odzie¿y INTERSUM. rodki na
organizacjê pozyskano te¿ poprzez projekt Scena Nowowiejska - Przy
drodze. To w ramach tego projektu MOS w Nowej Wsi comiesiêcznie
organizuje spotkania kulturalno-artystyczne. Piknik inauguruje cykl spotkañ,
podczas których promowana jest kultura ludowa. (ci¹g dalszy - strona 15)

WIEŚCI GMINNE
W Bedlnie - molo !

Dwadziecia metrów liczyæ bêdzie
molo na stawie w Bedlnie. Kosztowaæ bêdzie 600 tysiêcy z³otych.
Podobny obiekt w Pniewie ceni¹ na
500 tys. z³. rodki na oba mola
pochodz¹ z programu Odnowa wsi.

Projekt Comenius

¯aneta Lewandowska, Aleksandra
Wysocka i Rafa³ Nowicki byli
jedynymi reprezentantami Polski na
miêdzynarodowej konferencji
w Tutrakan w Bu³garii. By³o to

spotkanie w ramach programu Genetycznie zmodyfikowana ¿ywnoæ
- czy jest w stanie wy¿ywiæ wiat.

G³osowania !?

Na LIV nadzwyczajnej Sesji Rady
Powiatu m.in. g³osowano wniosek
o odwo³anie z funkcji wiceprzewodnicz¹cego Marka Drabika.
Utrzyma³ siê on na tym stanowisku
dziêki remisowi w g³osowaniu
(11:11). Teraz rewan¿: jest wniosek
o odwo³anie Zdzis³awa Trawczyñskiego z funkcji przewodnicz¹cego
Rady Powiatu w Kutnie

II Dni Otwarte Urzêdu Pracy w Kutnie

JESTEŚMY DLA WAS

Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzêdu Pracy w Kutnie
ju¿ po raz drugi zorganizowa³o w dniach 25 - 28 maja Dni Otwarte
Powiatowego Urzêdu Pracy w Kutnie. Pod has³em Jestemy dla Was.
25 maja przygotowano spotkanie z pracodawcami powiatu kutnowskiego,
którym wrêczono wyró¿nienie Przyjazny Pracodawca. Wród wyró¿nionych znalaz³y siê: Urz¹d Skarbowy w Kutnie, Urz¹d Gminy Bedlno,
Kutnowska Prefabrykacja Betonów sp. z o o. w Kutnie, firma Medest spó³ka
jawna w Kutnie, ZPHU Diament w ¯ychlinie, Biuro Rachunkowe od
A do Z w ¯ychlinie. Wyró¿nienia wrêczy³a dyrektor PUP w Kutnie Anna
Konwerska. W tym dniu gociem specjalnym przyby³ych by³ cz³onek
Zarz¹du Krajowego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Rynku Pracy S-To-S
dr Zbigniew Olejniczak, który wyst¹pi³ z referatem na temat Elastycznych
form zatrudnienia w przedsiêbiorstwach. Nazajutrz zorganizowano spotkanie z osobami bezrobotnymi i poszukuj¹cymi pracy. Cieszy³o siê ono
najwiêkszym zainteresowaniem - przyby³o du¿o zainteresowanych,
powiêcono je ekonomii spo³ecznej i mo¿liwoci za³o¿enia spó³dzielni
socjalnych. Jako goæ specjalny wyst¹pi³a mgr Justyna Kliombka-Jarzyna
psycholog, pracownik Uniwersytetu £ódzkiego, specjalista z zakresu ekonomii spo³ecznej. Spó³dzielnia socjalna. Prosta droga do Twojej aktywnoci
zawodowej- to temat jej wyst¹pienia. W kolejnym dniu pod has³em B¹d
aktywny razem z nami odby³o siê spotkanie osób bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy, którego celem by³o przedstawienie oferty i mo¿liwoci
szkoleniowych, a tak¿e prezentacja ofert zatrudnienia za granic¹ - przez
Europejskie S³u¿by Zatrudnienia EURES. W tym dniu przedstawiona te¿
zosta³a oferta us³ugowa i instrumentów rynku pracy skierowanych do osób
bezrobotnych. Ostatniego Dnia Otwartego zorganizowano Targi Pracy pod
has³em Znajd pracê dla siebie. I tego dnia Powiatowy Urz¹d Pracy
w Kutnie wype³niony by³ po brzegi. Kontakt: Powiatowy Urz¹d Pracy
w Kutnie ul. Wyszyñskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 35570-78 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl
/G.B./
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¯YCIE KULTURALNE

PODWÓJNE OBCHODY
W piêknej scenerii parku im. R. Traugutta Ko³o Terenowe Polskiego
Zwi¹zku G³uchych w Kutnie zorganizowa³o wietn¹ imprezê z okazji Dnia
Matki i Dnia Dziecka. Rozpoczê³y j¹ okolicznociowe wyst¹pienia wiceprezydenta m. Kutna Zbigniewa Wdowiaka i szefowych kutnowskiego
PZG - S³awomiry Urbaniak i Haliny G³ogozy, a nastêpnie przez ponad
pó³torej godziny, na scenie prezentowa³y siê z dobrze przygotowanymi
programami artystycznymi, zespo³y: z Przedszkola Integracyjnego nr 3
Jarzêbinki - kapitalnie wykonany taniec z czasów Charlie Chaplina
i niemego kina oraz doskona³y wokal: Zosi Tar³owskiej, Wiktorii Góralskiej,
Maji Andrzejewskiej, Julii Antczak, Oli Kozarskiej i Marysi Wawrzyniak;
rodowiskowego Domu Samopomocy przy Miejskim Orodku Pomocy
Spo³ecznej; M³odzie¿owego Domu Kultury - solistki z grupy Esy-Floresy:
Magda Maj, Angelika Kruszyniak, Natalia Kaczmarska, Agata Kaczmarska;
Kapeli Rodzinnej Baranowskich (mama, tata, dwie córki); Grupy M³odzie¿owej Projekt X (sami pisz¹ teksty, komponuj¹ muzykê) - zarówno
kapela jak i Projekt X funkcjonuj¹ przy Stowarzyszeniu Clonovia;
oktetu tanecznego z Gminnego Centrum Kultury w Kroniewicach.
Wyj¹tkowo dopisa³a pogoda. By³y gor¹ce oklaski, s³odycze i serduszka
dla Mam (prace podopiecznych Ko³a Terenowego Polskiego Zwi¹zku
G³uchych w Kutnie). Plenerowa widownia, w sk³ad której wchodzili przedstawiciele stowarzyszeñ dzia³aj¹cych na rzecz sprawnych inaczej,
aktywnie reagowa³a podczas tej ze wszech miar udanej, integracyjnej dla
rodowiska niepe³nosprawnych, imprezy.
/J.P./

ŁAPA 2010

Przez cztery dni na estradzie placu Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego trwa³
XVI Przegl¹d Teatrów Dzieciêcych, który ocenia³o jury doros³e: Jadwiga
Rzetelska - instruktor teatralny KDK, organizator i pomys³odawca
Przegl¹du; Bo¿ena Sapiejka - instruktor teatralny KDK; Wioleta Tuchorska
- 7 lat w amatorskim ruchu teatralnym; Anna Listwoñ - 4 lata w amatorskim ruchu teatralnym i Krzysztof Ryzlak - instruktor teatralny KDK
i przewodnicz¹cy jury oraz jury dzieciêco-m³odzie¿owe: z Grupy Teatralnej
od jutra - Magdalena Komur, Kamila Banasiak i z Teatru Puszek
- Marta Modzelewska, Alicja Szymañska, Marta Dawidowicz, Martyna
Stoliñska, Patrycja Banasiak, Kacper Górski, Adrianna Krukowska,
Kamil Krukowski, Emilia Mazur, Sylwia Michalak, Weronika Trzaskowska.
Przegl¹d cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem m³odych artystów z kutnowskich przedszkoli, szkó³ podstawowych, placówek opiekuñczowychowawczych (Têcza) i Gimnazjum w Byszewie. Najlepsi otrzymali
nagrody ufundowane przez prezydenta m. Kutna, Program Profilaktyki
Uzale¿nieñ - Urz¹d Miasta Kutna, Kutnowski Dom Kultury, PPU Dariusz
Przy³oga. Jurorzy obejrzeli 14 spektakli konkursowych i przyznali
wyró¿nienia indywidualne, zespo³owe, ma³e i du¿e wyró¿nienia - ³¹cznie 37.
Nagrody g³ówne - Emblematy Przegl¹du £APA i bony 500 z³ do ksiêgarni
Sowa otrzyma³y: Bajkowe dzieciaki z Przedszkola Miejskiego nr 15
za przedstawienie Babcia bajki opowiada, Gwiazdeczki z Publicznej
Katolickiej Szko³y Podstawowej za spektakl Jêdrek Je¿yk, Debeciaki
ze SP nr 1 za przedstawienie Tajemnica starego zegara, Motylki
z Publicznej Katolickiej Szko³y Podstawowej za Pinokia oraz Bez
nazwy ze SP nr 9 za Czerwony Kapturek szuka ksiêcia. By³y równie¿
wyró¿nienia Puszka i maskotki Puszka.
/J.P./

BRACIE JERZY PRZEBACZ NAM
To tytu³ niedawno wydanej
ksi¹¿eczki autorstwa Zbigniewa
Wirskiego (r.1934) - mieszkañca
Kutna, in¿yniera budownictwa,
jednego z za³o¿ycieli NSZZ S
(r. 1980) w Kutnie - rzecznika
prasowego Regionu Ziemi Kutnowskiej. Szczególny rozdzia³
w Jego dzia³alnoci stanowi kilkuletnia wspó³praca z parafi¹ pod
wezwaniem w. Stanis³awa Kostki
w Warszawie, na ¯oliborzu,
zw³aszcza po zamordowaniu ksiêdza
Jerzego Popie³uszki, który
6 czerwca 2010 r. zosta³ wyniesiony na o³tarze - zosta³ beatyfikowany. Ksi¹dz Jerzy by³ kapelanem ludzi pracy, odprawia³ s³ynne msze w intencji Ojczyzny i nawo³ywa³
do tego, ¿eby z³o zwyciê¿aæ dobrem. Zbigniew Wirski Temu Mêczennikowi za wiarê i wolnoæ dedykowa³ pomiertnie wiersze i s³awi³ Jego
Imiê w licznych artyku³ach zamieszczanych w prasie. Wiersz najbardziej znany, tytu³owy Bracie Jerzy przebacz nam recytowany by³ przez
kaznodziejów i aktorów oraz kolportowany w postaci ulotek w ca³ym
kraju. Autor ten utwór napisa³ na mszê wiêt¹ za Ojczyznê i Umêczony
Naród, która odprawiona zosta³a w Sanktuarium Maryjnym w G³ogowcu
13 stycznia 1985 r., gdzie po raz pierwszy go recytowa³. Oto fragment:
Nie bylimy z Tob¹, aby Ciê obroniæ. Tak ma³o p³aczemy, gdy ³zy
trzeba roniæ. Bylimy daleko tej tragicznej nocy Gdy uprowadzony wzywa³e pomocy. Gdy pró¿no b³aga³e i w miertelnej mêce Wyci¹ga³e
do nas skrêpowane rêce. Nie by³o przy Tobie jednej dobrej d³oni By
rozluniæ pêtlê, od ciosów os³oniæ. Ocaliæ z niewoli, kiedy Ciê zamknêli
W baga¿niku auta, jak w miertelnej celi ... Nie bi³e oprawców,
z nimi nie walczy³e Umrzeæ za Ojczyznê zawsze gotów by³e ...
Zbigniew Wirski opracowuj¹c i przekazuj¹c Czytelnikom t¹ skromn¹
broszurkê mia³ zamiar ocaliæ od zapomnienia niektóre wydarzenia zwi¹zane z ¿yciem i mêczeñsk¹ mierci¹ Kapelana Solidarnoci. W treci s¹
modlitwy o beatyfikacjê, wiersze i okruchy wspomnieñ. Swoje archiwa
i zbiory dotycz¹ce minionych lat, zw³aszcza 80-tych XX w. przekaza³
Zbigniew Wirski, kutnowskiej Ksi¹¿nicy.
/J.P./

TRIUMF KASI I KACPRA

W hali sportowej Szko³y Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kociuszki
w Kutnie odby³ siê jubileuszowy V Ogólnopolski Turniej Tañca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta m. Kutna. Turniej trwa³ blisko 10 godzin,
a pary taneczne (88 z ró¿nych regionów Polski, m.in. z £odzi, Gliwic,
P³ocka, Warszawy, Bydgoszczy, Bia³egostoku) walczy³y w kategoriach:
10-11 lat klasa E, 12-13 lat klasy C-E, 14-15 lat klasy B-E oraz powy¿ej
15 lat A-C. Na dobrze przygotowanym parkiecie jedynki mo¿na by³o
zachwycaæ siê tañcami standardowymi jak: walc angielski, walc wiedeñski,
tango, quickstep oraz tañcami latynoamerykañskimi: samb¹, rumb¹ i jiv¹.
W tych wietnie zorganizowanych zawodach (koordynator Kutnowski
Dom Kultury) bra³y równie¿ udzia³ trzy pary taneczne z Kutna, które jeszcze
do niedawna trenowa³y i przygotowywa³y siê do zawodów w KDK.
W zwi¹zku z modernizacj¹ tej placówki klub Faworyt æwiczy albo w II LO
im. J. Kasprowicza albo w SOSW przy ul. Przemys³owej. Kutnianie mimo
tego wypadli w SP nr 1 znakomicie. Para Katarzyna Hanc i Kacper Paw³owski wygra³a w kategorii 14-15 lat klasa D, kombinacja 8T. Jednoczesnie wywalczy³a awans do klasy tanecznej C. Kasia uczêszcza do SP nr 9
i ma 13 lat, a Kacper jest uczniem Gimnazjum nr 1 (lat 15). W tej samej
kategorii na IV miejscu uplasowa³a siê para Justyna Klepczarek i Bart³omiej Topór, a na V - Magdalena Wasielak i Adrian Bogdañski. Trenerk¹
klubu tanecznego Faworyt jest Ma³gorzata Wodras. Dodajmy, ¿e duet
taneczny zwyciêzców - Kasia Hanc i Kacper Paw³owski, aby przejæ
z klasy D do C, musia³ uczestniczyæ w ubieg³ym roku w 17 konkursach.
Sympatyczni kutnianie m.in. zdobyli: I miejsce na ogólnopolskim turnieju
w P³ocku, drugie w Bydgoszczy i drugie w Pucharze Okrêgu £ódzkiego.
Gratulujemy te¿ wszystkim kutnowskim tancerzom.
/J.P./

Dzieñ Dziecka

W DOMU SAMOPOMOCY

W rodowiskowym Domu Samopomocy, przy ulicy Wyszyñskiego
w Kutnie, zorganizowano spotkanie integracyjne z okazji Dnia Dziecka.
Przygotowa³y je mamy dzieci niepe³nosprawnych intelektualnie oraz opiekunowie. By³y ¿yczenia dla dzieci od przedstawiciela rodziców, od dyrektora MOPS-u Bo¿eny Budnik oraz od Zespo³u piewaczego Klonowianki, które to swym wystêpem uprzyjemnia³y wszystkim czas pobytu
na spotkaniu. By³y ciastka, owoce, herbata,s³odkie napoje.Jak powiedzia³a
Marianna Krajewska, kierownik DS, to spotkanie by³o pocz¹tkiem
zawi¹zania wiêzi miêdzy rodzicami do pobudzania atmosfery wsparcia.
Z tej placówki korzysta 26 dzieci, które na co dzieñ uczestnicz¹ w zajêciach terapii w pracowni plastycznej, stolarskiej, krawieckiej, komputerowej i kulinarnej. Uczestnicz¹ te¿ one w wycieczkach krajoznawczych,
a nawet bior¹ udzia³ w spartakiadach sportowych. Umiechniête twarze
tych dzieci udowadnia³y, ¿e to spotkanie mo¿na by³o uznaæ za udane.
/A.B./

BRUKSELSKI WOJAŻ
Od 2 do 6 maja 2010 r. na zaproszenie Eurodeputowanej Joanny Skrzydlewskiej z Kutna wyjecha³y dwie osoby do Brukseli, Natalia Jab³oñska
z ZSZ nr 1 im. Staszica oraz kutnowianin a aktualnie student historii,
Jaros³aw R¹czkiewicz z Uniwersytetu w Bydgoszczy. Kutnowianie zwiedzili Parlament Europejski, Brugiê wraz z Kolegium Europejskim.
Wyjazd z Kutna koordynowa³ dr Janusz Pawlak. Od nowego roku szkolnego,
przy wspó³pracy £ódzkich Eurodeputowanych - Joanny Skrzydlewskiej
oraz Jacka Saryusz-Wolskiego, bêdzie zorganizowany konkurs na temat
Unii Europejskiej, w którym nagrodami bêd¹ wyjazdy do Brukseli dla
uczniów gimnazjów oraz szkó³ ponadgimnazjalnych.

„AMNESTIA” WIOSNĄ
Z rewelacyjnymi koncertami zaprezentowa³a siê publicznoci kutnowska,
punkowa kapela Amnestia. Oba wystêpy, d³ugo niewidzianego zespo³u,
mo¿na by³o obejrzeæ w gocinnym pubie 79. Kamil Miszewski (perkusja),
Mateusz Szwarc (gitara basowa, wokal), Dominik Janiszewski (gitara)
i Pawe³ Pilch (gitara, wokal) przedstawili dobrze znane ju¿ utwory, jak
i kilka nowoci. Wiadomo równie¿, ¿e przygotowuj¹ siê do nagrania p³yty
w jednej ze znanych wytwórni. Publicznoæ by³a ju¿ chyba tak stêskniona
Amnestii, i¿ kilkakrotnie wdziera³a siê na scenê, ¿eby wspólnie z artystami
piewaæ piosenki. Kutnowski zespó³ koncertowa³ wspólnie, najpierw
z p³ockimi Podwórkowymi chuliganami, graj¹cymi ska punk. Ekipa ta,
istniej¹ca od 1998 roku, ma na swoim koncie jedn¹ p³ytê d³ugograj¹c¹
i znana jest z takich utworów jak Rudy boy Janek, czy Mój kumpel
Joe. Nastêpnym razem Amnestia mia³a okazjê zagraæ z legend¹ polskiego
punk rocka i odkryciem jednego z pierwszych festiwali w Jarocinie, ³ódzk¹
Moskw¹. Istnieje ona ju¿ blisko trzydzieci lat. Powsta³a bowiem
w 1983 roku, a liderem od pocz¹tku jest Pawe³ Guma Gumola. Od lat
kapela prezentuje takiego samego szybkiego, bezkompromisowego punka.
Ma w swoim dorobku trzy p³yty: Nigdy, Moskwa i ¯ycie niezwyk³e.
Na tym samym koncercie wyst¹pi³ jeszcze metalowy Red Forest. /2P/
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KUTNIANIE WE FRANCJI

Nie tak dawno, bo w drugiej po³owie kwietnia odby³o siê w Koszalinie
seminarium, które powiêcone by³o Miejscu zawodów us³ugowych
w zjednoczonej Europie. Wziê³a w nim udzia³ Zofia Falborska, dyrektor
Zespo³u Szkó³ Nr 3 im. W³adys³awa Grabskiego w Kutnie. W efekcie
rozmów i dyskusji by³o wytypowanie delegacji szko³y na miêdzynarodow¹
konferencjê o systemie kszta³cenia zawodowego w Europie. Jej miejscem
by³y miasta Lille i Armentieres we Francji. Co prawda nasza delegacja
przebywa³a tam tylko w dniach 19-22 maja, ale dziêki swej postawie
i wiadomociom pozostawi³a po sobie dobre wra¿enie. Szko³ê reprezentowa³y osoby: Zofia Falborska, Luiza Collins i Maria P³ywacz oraz uczniowie:
Kamil Dom¿a³a i Andrzej Stoliñski. W czasie trzydniowego spotkania
odbywa³y siê targi i prezentacje przyby³ych delegacji oraz pokazy praktyczne. By³y tam reprezentacje szkó³ zawodowych z Holandii, Anglii,
Wêgier, Francji, a Polskê reprezentowa³a w³anie szko³a z Kutna. Pobyt
we Francji pozwoli³ na nawi¹zania nowych znajomoci, których efektem
mo¿e byæ dalsza wspó³praca miêdzy szko³ami, a tak¿e wizyty w wy¿ej
wymienionych krajach. Nasza delegacja zabra³a z sob¹ materia³y reklamowe dotycz¹ce miasta i powiatu.
/A.B./

Czytelniczy Hyde Park

BÓG ODWRÓCIŁ TWARZ
Chyba Bóg, lub jak kto woli Wielki Budowniczy, odwróci³ swoj¹ twarz od
Kutna. Takich ¿ywio³ów jakie nawiedzi³y nasze miasto jeden po drugim,
to nawet najstarsi mieszkañcy nie pamiêtaj¹. Najpierw, jak w ca³ym kraju,
da³a znaæ o sobie powód. Zalane targowisko miejskie, podtopione domy
na Dybowie, budz¹ce strach worki na mocie na ulicy Sienkiewicza i ...
£¹koszyn, gdzie najlepiej by³o widaæ szalej¹c¹ Ochniê (w sumie to nawet
niele brzmi, jak na jeszcze do niedawna tylko mierdz¹c¹ rzeczkê). Co to
znaczy przekonali siê m³odzi mieszkañcy jednej z podkutnowskich gmin,
z których jeden za ciekawoæ zap³aci³ ¿yciem. Ledwie zd¹¿ono policzyæ
ponad milionowe straty i nieco posprz¹taæ, a tu kolejne nieszczêcie
- tr¹ba powietrzna. Powietrzny wir przeszed³ wieczorem przez ulicê Rychtelskiego i wzbudzi³ przez kilka minut strach, i grozê. Stare olbrzymie drzewa
³ama³y siê jak zapa³ki albo by³y wyrywane z korzeniami. Kiedy wydawa³o
siê, ¿e aura wróci³a do normy, nadesz³o kolejne uderzenie. Tym razem
2 czerwca nad miastem rozszala³a sie ulewa niczym w egzotycznych
zak¹tkach wiata. I znów zalane, i zamkniête ulice oraz pechowa (a mo¿e
fatalnie wykonana) obwodnica. Smakiem obeszli siê mi³onicy folkloru, gdy¿
odwo³ano koncert Zespo³u Pieni i Tañca Mazowsze. Jednak zdaniem
opozycji i czêci mieszkañców by³a to kara boska na w³adcach za zgodê
na budowê ubojni z pieniêdzy ... podatników.
Pawe³ Piotrowski
Od Redakcji: Zamiast wystêpu Mazowsze - zalane kutnowskie ulice:
Sienkiewicza, 1 Maja, Krasiñskiego, Narutowicza, Aleje ZHP, Aleja
Jana Paw³a II, Troczewskiego i Sk³odowskiej. Podtopione m.in.: LO
D¹browskiego i Kasprowicza. I do tego kilka tysiêcy przemoczonych
widzówchc¹cych obejrzeæ Mazowsze. Czy tak musia³o byæ !?

WYBITNY UZDROWICIEL
Tomasz Æwiek to bioterapeuta, który
od dawna nale¿y do ekstraklasy polskiej bioterapii. W 1998 r. zosta³
laureatem plebiscytu na polskiego
uzdrowiciela organizowanego przez
miesiêcznik Uzdrawiacz. Jest
cz³onkiem Krajowego Cechu Bioterapeutów oraz by³ym prezesem
Ostrowieckiego Stowarzyszenia
Radiestezyjnego. Wyda³ dwie ksi¹¿ki
(Bioterapeuta radzi i Porady
bioterapeuty), które rozesz³y siê
w du¿ych nak³adach. Jest te¿ wybitnym zielarzem i twórc¹ pierwszego
w kraju Orodka 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 bezsennoci¹ , 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¿.
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie

w lokalu P¯K, ul. Królewska 47 (I p.)
3 lipca 2010 r. od godz. 8.30 (sobota)
Informacje i zapisy: Centrum Bioterapii i Doradztwa
¯yciowego ELILAH, tel. 0-506-536-922 (od 10.00 do 18.00)
www.elilah.ocom.pl, e-mail: elilah@wp.pl
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¯YCIE POLITYCZNE
KTO W (gminie) KUTNO NIE BY£ ...

(ci¹g dalszy ze strony 4)
Tylko w latach 1997-2009 przebudowalimy blisko 50 km dróg gminnych, wykonuj¹c podbudowy i nawierzchnie asfaltowe. (...) Na mocy
porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Kutnie przekazalimy ponad
500.000 z³otych na remonty arterii powiatowych po³o¿onych na terenie
naszej gminy. Mimo wszystko zdajemy sobie sprawê z tego ,¿e jest to wci¹¿
za ma³o, gdy¿ oczekiwania mieszkañców w tym zakresie s¹ znacznie wiêksze.
Kolejn¹ najwa¿niejsz¹ kwesti¹ na dzieñ dzisiejszy i na lata najbli¿sze jest
budowa zbiorczej kanalizacji gminnej b¹d te¿ przydomowych oczyszczalni
cieków. W latach 2004-2005 wykonano 50 przydomowych oczyszczalni
cieków, na które przeznaczylimy ponad 600 tys. z³. Realizacja tego przedsiêwziêcia zosta³a zauwa¿ona i nagrodzona poprzez przyznanie Gminie
Kutno nagrody Kutnowski HIT 2005 roku. W 2006 roku rozpoczêto
pierwszy etap budowy kanalizacji sanitarnej w so³ectwie Woniaków,
a w 2007 zakoñczono drugi etap. Ogó³em wykonano oko³o 13 km sieci
kanalizacyjnej o wartoci 3,3 mln z³ z czego czêæ rodków finansowych
pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w £odzi. Chcia³bym tu jednoczenie mocno podkreliæ, ¿e na najbli¿sze lata kanalizacja naszych so³ectw bêdzie priorytetem inwestycyjnym
naszego samorz¹du. Posiadamy opracowan¹ dokumentacjê na kanalizacjê
takich so³ectw jak Go³êbiew, Go³êbiewek, Florek, Bielawki, Malina.
Staramy siê o pozyskanie rodków finansowych i mam nadziejê, ¿e w bie¿¹cym roku rozpoczniemy tê inwestycji w so³ectwie Go³êbiew. Takie te¿
jest oczekiwanie spo³eczeñstwa. (...) W sumie za ponad 1.000.000 z³, zainstalowano ponad 1200 lamp. Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieæ
o bardzo trafnej inwestycji jak¹ by³o uchwalenie w 2004 roku nowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Dziêki temu od d³u¿szego czasu
obserwujemy olbrzymie zainteresowanie zakupem dzia³ek pod budownictwo jednorodzinne, co w efekcie da³o znaczny wzrost dochodów w³asnych
z tytu³u podatków od nieruchomoci. (...) Wa¿n¹ instytucj¹ dla wielu osób
borykaj¹cych siê z k³opotami dnia codziennego jest Gminny Orodek
Pomocy Spo³ecznej. W nim mog¹ i znajduj¹ wsparcie wszyscy, którzy znaleli siê w trudnej sytuacji ¿yciowej. Dziêki du¿emu zaanga¿owaniu i ¿yczliwoci pracowników, mog¹ liczyæ na zrozumienie, ale przede wszystkim
konkretn¹ pomoc. S¹ to ró¿nego rodzaju zasi³ki sta³e i celowe, wiadczenia
rodzinne i alimentacyjne jak równie¿ do¿ywianie dzieci w szko³ach. Równie¿
wiele uwagi i troski samorz¹d zawsze powiêca³ dzia³alnoci stra¿aków
ochotników zrzeszonych na terenie naszej gminy w 7 jednostkach Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych. Zawsze w bud¿etach gminy zabezpiecza³ odpowiednie rodki finansowe na dzia³alnoæ przeciwpo¿arow¹, tj. na zakup
sprzêtu przeciwpo¿arowego jak równie¿ na dzia³alnoæ kulturaln¹ któr¹
stra¿acy prowadz¹ w remizach stra¿ackich. Dziêki ich powiêceniu i zaanga¿owaniu, ¿ycie naszych mieszkañców staje siê bardziej bezpieczne.
Realizuj¹c potrzeby mieszkañców w dziedzinie kultury Rada Gminy
w styczniu 2008 roku powo³a³a do ¿ycia Orodek Kultury Gminy Kutno
z siedzib¹ w Leszczynku w budynku po by³ej szkole podstawowej. Dwuletnia dzia³alnoæ Orodka Kultury okaza³a siê ze wszech miar potrzebna
gdzie m³odzie¿ realizuje zainteresowania i rozwija talenty. Szanowni Pañstwo ! Nie sposób abym w swym wyst¹pieniu przedstawi³ wszystkie zadania
i sprawy jakimi samorz¹d zajmowa³ siê na przestrzeni 20 lat. Skupi³em siê
na najwa¿niejszych dziedzinach ¿ycia, które decyduj¹ o jakoci i zaspokajaniu potrzeb naszych mieszkañców. Jestem wiadomy, ¿e nie wszystkie
oczekiwania mieszkañców zosta³y spe³nione, ale mylê, ¿e w nastêpnych
latach funkcjonowania samorz¹du zostan¹ one zrealizowane. Z perspektywy
20 lat okazuje siê, ¿e przywrócenie samorz¹dnoci po roku 1989 by³o
jednym z najwiêkszych sukcesów. Oczywicie funkcjonowanie samorz¹du
podlega nieustannemu doskonaleniu - pojawiaj¹ siê nowe wyzwania, samorz¹dowcy przejmuj¹ coraz wiêcej obowi¹zków, coraz lepiej udaje siê nam
wykorzystywaæ rodki z Unii Europejskiej i inwestowaæ w infrastrukturê.
Szanowni Pañstwo ! Nie by³oby tego sukcesu bez samorz¹dowców - ludzi
którzy ka¿dego dnia usilnie pracuj¹ nad popraw¹ jakoci ¿ycia mieszkañców.
Koñcz¹c moje wyst¹pienie, w tym uroczystym dniu, pragnê podziêkowaæ
Wam - samorz¹dowcom za trud i powiêcenie jakim s³u¿ycie spo³eczeñstwu naszej Gminy. Serdeczne podziêkowania sk³adam: paniom i panom
pos³om i senatorom obecnej i poprzednich kadencji; w³adzom i wszystkim
pracownikom Urzêdu Marsza³kowskiego i Urzêdu Wojewódzkiego w £odzi
i wszystkich instytucji wojewódzkich; równie¿ podziêkowania kierujê w³adzom i pracownikom dawnego Urzêdu Wojewódzkiego w P³ocku, z którymi
wspólnie rozpoczynalimy dzia³alnoæ w odrodzonym samorz¹dzie; wszystkim radnym Rady Gminy Kutno obecnej i poprzednich kadencji; serdeczne
podziêkowania, za wzorow¹ wspó³pracê, za zrozumienie w realizowaniu
zadañ s³u¿¹cych obu samorz¹dom z uwagi na s¹siedztwo ich po³o¿enia,
pragnê skierowaæ w³adzom samorz¹du miasta Kutno, obecnej jak równie¿
minionych kadencji; starostwu Powiatu Kutnowskiego oraz kole¿ankom
i kolegom Burmistrzom i Wójtom zaprzyjanionych Gmin z powiatu kutnowskiego, ³êczyckiego i innych s¹siedzkich; pracownikom Urzêdu Gminy
Kutno pracuj¹cym jak i tym którzy odeszli na emeryturê, sk³adam podziêkowania za profesjonaln¹ prace, wysok¹ wiedzê merytoryczn¹ oraz ogromne
zaanga¿owanie w wykonywaniu codziennych s³u¿bowych obowi¹zków;
pracownikom podleg³ych jednostek organizacyjnych gminy; dyrektorom
i nauczycielom gminnych szkó³; pracownikom instytucji kultury; wszystkim druhom jednostek OSP, którzy z tak ogromnym zaanga¿owaniem s³u¿¹
ludziom, nios¹c pomoc w trudnych dla nich chwilach, a oprócz tego wykonuj¹cych wiele nie statutowych obowi¹zków; so³tysom, którzy z tak du¿ym
powiêceniem i zaanga¿owaniem s³u¿¹ swoim lokalnym spo³ecznociom,
niejednokrotnie bior¹c na swoje barki rozwi¹zanie trudnych, rodowiskowych problemów; dziêkujê przedstawicielom mediów: lokalnej prasy i telewizji za rzeczowe i prawdziwe przedstawianie zdarzeñ jakie mia³y miejsce
na terenie naszej gminy w okresie 20 lat, choæby informacje by³y przykre;
dziêkujê wszystkim paniom i panom, prezesom, dyrektorom instytucji wspó³pracuj¹cym od 10 lat z naszym samorz¹dem. Na koniec sk³adam podziêkowania dyrektorowi Orodka Kultury, Dyrekcji i ca³ej Radzie Pedagogicznej
Zespo³u Szkó³ w Go³êbiewku oraz wszystkim pracownikom Urzêdu Gminy,
którzy anga¿owali siê i przygotowywali dzisiejsz¹ uroczystoæ. Koñcz¹c
¿yczê samych sukcesów samorz¹dowcom, pracownikom i zaproszonym
gociom samych sukcesów, aby wasze wysi³ki by³y zawsze zauwa¿one
i doceniane przez mieszkañców naszej Gminy i Wasze rodowiska.
Jerzy Bry³a - wójt Gminy Kutno na okolicznociowym spotkaniu
w ZS w Go³êbiewku z okazji XX-lecia Samorz¹du
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Rzecznik
Dyscypliny Finansów Publicznych
przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej

potraktowaniem spotka siê ostatnio zlecone firmie Doradca Consulting
z Gdyni opracowanie za kwotê 57340 z³. w sprawie opracowania wniosku
do Wojewody £ódzkiego o objêcie rz¹dowym programem pt. Wsparcie
jednostek samorz¹du terytorialnego w dzia³aniach stabilizuj¹cych system
ochrony zdrowia,
 wykonana niedbale i z licznymi b³êdami za 270 tys. z³ dokumentacja na
termomodernizacjê szpitala nie mog³a w ¿adnym wypadku staæ siê podstaw¹
do wykonania samej inwestycji, a tym bardziej do pozyskania rodków
finansowych z zewn¹trz. Dokumentacja ta sta³a siê bezu¿yteczna. T³umaczenie siê teraz, ¿e dodatkowych rodków z zewn¹trz nie uzyskano z powodu
podjêcia przez radê powiatu uchwa³y intencyjnej w sprawie zmiany formy
organizacyjnej SP ZOZ jest bezzasadne. Trzeba by³o spowodowaæ, aby doprowadziæ do podjêcia takiej uchwa³y po uzyskaniu tych rodków. Rodzi tu
siê pytanie, czy wiadomie doprowadzono do tego, aby wyt³umaczyæ w ten
sposób poniesienie tak powa¿nej straty ?
2) Nieprzemylana do koñca decyzja likwidacji placówki opiekuñczowychowawczej Nadzieja w ¯ychlinie spowodowa³a kilkudziesiêciotysiêczne
straty finansowe i nie do oszacowania straty spo³eczne. Realizacja zadania
inwestycyjnego w tej placówce, polegaj¹ca na adaptacji kot³owni na salkê
rekreacyjn¹ zosta³a formalnie rozliczona w ca³oci, a faktycznie dokonano
tylko wymiany okien. Materia³y budowlane zakupione za 40 tys. z³ w grudniu
2007 r., które w dokumentach zosta³y rozliczone, dostarczone zosta³y do tej
placówki dopiero w lutym br. na dzieñ przed wizyt¹ Komisji Rewizyjnej
w tym zak³adzie. Zosta³y one przyjête bez ¿adnej dokumentacji i z³o¿one
w zawilgoconym pomieszczeniu (w tym cement). Nale¿y przypuszczaæ, ¿e
do tej pory nie nadaj¹ siê one do niczego. W ten sposób starosta Dorota
D¹browska udzieli³a hurtowni swojego przyjaciela darmowego kredytu,
a w zamian jeszcze musiano zap³aciæ tej hurtowni 2100 z³ za przechowywanie
przez 2 lata tych materia³ów. Na realizacjê tej inwestycji powiat kutnowski
otrzyma³ dotacjê z Urzêdu Wojewódzkiego w £odzi w wysokoci 20 tys. z³,
któr¹ teraz jest zobowi¹zany do jej zwrotu. Brak jest ladu rozliczenia
30 tys. z³ przekazanych tej placówce przez TVP. Komisja Rewizyjna zobowi¹za³a starostê do przekazania tych spraw do prokuratury, ale jak nam
wiadomo, starosta tego nie uczyni³a, a przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej
tego od niej nie wyegzekwowa³, ³ami¹c w ten sposób klika paragrafów
Kodeksu Karnego. Przeci¹gaj¹ca siê likwidacja placówki Nadzieja
zaowocowa³a w roku ubieg³ym i obecnym niepotrzebnymi kosztami utrzymania m.in. dyrektora, dozorców, samochodu z kierowc¹ i du¿ego pustostanu.
3) Do chwili obecnej zarz¹d powiatu nie ujawni³ radnym powiatowym, ani
opinii publicznej skutków dla bud¿etu powiatu kutnowskiego, przeprowadzonego kosztem ok. 100 tys. z³. audytu zatrudnienia. Nale¿y przypuszczaæ,
¿e nastêpne pieni¹dze publiczne zosta³y zmarnowane.
4) Nast¹pi³o naruszenie dyscypliny finansów publicznych i przepisów
Kodeksu Pracy z powodu du¿ej iloci niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych przez cz³onków zarz¹du powiatu na czele ze starost¹. Nie by³o
i nie ma ¿adnych uzasadnionych powodów do takiego postêpowania. Nale¿y
przypuszczaæ, ¿e jedynym powodem jest chêæ zabezpieczenia siê na wypadek
niespodziewanego odejcia z pracy.
5) Obs³ugê prawn¹ starosty prowadzi 5 kancelarii prawniczych, które równie¿
kosztuj¹ powiat ok. 200 tys. z³. Pomimo tylu prawników radni opozycyjni
maj¹ ograniczone mo¿liwoci korzystania z ich us³ug.
6) Z okazji 10-lecia Powiatu Kutnowskiego zarz¹d powiatu zorganizowa³
imprezê, na któr¹ wys³ano zaproszenia do 400 osób. Wydano ok. 70 tys. z³,
a w tym 8,5 tys. za u¿ycie naczyñ z Wypo¿yczalni Naczyñ Weselnych
w Nowych Ostrowach.
7.) Z kasy powiatowej co roku wyp³ywaj¹ powa¿ne rodki finansowe do
niektórych lokalnych mediów, aby dobrze pisa³y i mówi³y o starocie.
Starosta nie ¿a³uje równie¿ spo³ecznych pieniêdzy na nagrody i wysokie
pobory dla pracowników lepo jej oddanych.
(...) W zwi¹zku z powy¿szym prosimy o przeprowadzenie szczegó³owej
kontroli finansów publicznych w Starostwie Kutnowskim.
Z powa¿aniem Prezes Zarz¹du G³ównego Stowarzyszenia
Ogólnopolska Inicjatywa Obywatelska w Kutnie - mgr Wies³aw Bry³ka

W imieniu cz³onków stowarzyszenia Ogólnopolska Inicjatywa Obywatelska
prosimy o przerwanie ci¹gu marnowania finansów publicznych przez obecny
Zarz¹d Powiatu Kutnowskiego. Zarz¹d ten na czele ze starost¹ Dorot¹
D¹browsk¹ nie posiada ¿adnych merytorycznych i moralnych kwalifikacji
do zarz¹dzania tym powiatem. St¹d setki tysiêcy publicznych pieniêdzy
wydawanych jest na dzia³ania pozorowane, tj. na opracowywanie ró¿nych
analiz, audytów i programów, które z chwila ich opracowania staj¹ siê zwyk³¹
makulatur¹. Setki tysiêcy z³otych wydawanych jest na organizowanie ró¿nego
rodzaju imprez i wystawne przyjêcia w starostwie i w lokalach ró¿nych
restauracji na terenie kraju. Znaczne koszty ponosi powiat w zwi¹zku z licznymi wyjazdami cz³onków zarz¹du i osób im towarzysz¹cych na Bia³oru,
Ukrainê i do Niemiec, z których dla powiatu nic nie wynika. Wszystko to
tak siê dzieje dlatego, ¿e nikt do tej pory nie skontrolowa³ powiatu pod
wzglêdem zasadnoci i celowoci wydawanych tak wysokich rodków
finansowych. Nikt te¿ nie zada³ sobie pytania, dlaczego bud¿et powiatu kutnowskiego ka¿dego roku ulega³ wielokrotnej weryfikacji ? Odpowied jest
tu prosta. Zarz¹d powiatu przypasowywa³ go do w³asnych mo¿liwoci i w³asnego poziomu intelektualnego. St¹d blisko trzyletnie rz¹dy starosty Doroty
D¹browskiej musia³y zaowocowaæ po raz pierwszy w historii tego powiatu
deficytem jego bud¿etu i utrat¹ p³ynnoci finansowej SP ZOZ w Kutnie. Do
tego przyczyni³y siê m.in. nastêpuj¹ce fakty:
1) rednio co pó³ roku wymiana dyrektorów SP ZOZ i brak jakiegokolwiek
merytorycznego nadzoru nad nim ze strony starostwa jest przyczyn¹
powsta³ego w nim totalnego ba³aganu organizacyjnego. Z kolei i to spowodowa³o nieprzerwany ci¹g pogarszaj¹cej siê sytuacji finansowej szpitala
i narastania jego zobowi¹zañ, które obecnie zbli¿aj¹ siê do poziomu 100 mln
z³otych. Powsta³e zaanga¿owanie siê bud¿etu powiatu na sp³atê zobowi¹zañ
SP ZOZ, zarówno poprzez poreczenia kredytowe jak i bezporednie
po¿yczki w znacznym stopniu ogranicza dzia³ania inwestycyjne i rozwój
samego powiatu kutnowskiego. Z tego te¿ m.in. powodu nie zosta³y zrealizowane w 2009 r. planowane zamierzenia inwestycyjne, wynikaj¹ce z zatwierdzonego przez Radê Powiatu Kutnowskiego Programu Rozwoju Lokalnego.
Wobec powy¿szego musz¹ dziwiæ i zaskakiwaæ nastêpuj¹ce zdarzenia:
 dokonanie w latach 2007-2008 znacznego wzrostu p³ac pracowników
szpitala i to w stopniu daleko przekraczaj¹cym jego mo¿liwoci finansowe,
 zawarcie kontrowersyjnego dla SP ZOZ porozumienia z lekarzami
w ramach tzw. misiowego,
 zrzeczenie siê 100 tys z³ nale¿nego czynszu ze strony NZOZ Specjalista
i przekazanie jemu na czas nieokrelony dzier¿awionej dotychczas
powierzchni na magazyn, ale ju¿ nieodp³atnie,
 nie przed³o¿enie w terminie do dnia 25 czerwca 2009 roku Wojewodzie
£ódzkiemu wynikaj¹cych z ustawy dokumentów potwierdzaj¹cych spe³nienie
warunków restrukturyzacji narazi³o siê SP ZOZ na stratê ok. 25 mln z³otych. By³o to powodem nie umorzenie m.in. 12 milionów z³ powsta³ych
zaleg³oci dla ZUS i Urzêdu Skarbowego i 2 mln z³ odsetek nale¿nych kontrahentom. Musia³ równie¿ nast¹piæ zwrot 5,6 mln z³ po¿yczki do banku
BGK. O koniecznoci i warunkach przed³o¿enia wojewodzie powy¿szych
dokumentów starosta by³a wielokrotnie informowana pisemnie przez
dyrektorów: R. Stelmacha i T. K³osiñskiego oraz Wojewodê £ódzkiego. Na
¿adne z tych pism nikt do dzisiaj nie uzyska³ od starosty Doroty D¹browskiej odpowiedzi,
 zarz¹d powiatu zleca³ sam lub poleca³ dyrektorom szpitala, aby ró¿ne firmy
opracowywa³y dla niego analizy lub programy naprawcze, ale nie uczyni³
nic, aby na ich podstawie usprawniæ funkcjonowanie tak wa¿nej dla spo³ecznoci placówki zdrowia. W ubieg³ym roku takie opracowania przedstawi³
ARRK z Kutna i RK Consulting z Warszawy. £¹czny koszt tych opracowañ,
to blisko 120 tys. z³. Nikt z zarz¹du powiatu nie zadba³, aby z najlepszym
z nich, tj. z opracowaniem RK Consulting zapoznaæ dyrekcjê, radê pracownicz¹ i dzia³aj¹ce w szpitalu zwi¹zki zawodowe. Z podobnym zapewne

Do wiadomoci: Jolanta Che³miñska - wojewoda ³ódzki, Zdzis³aw Trawczyñski - przewodnicz¹cy Rady Powiatu Kutnowskiego.

So³tys Zagryziakowa z Kwaniewic

Z ³awy opozycyjnego radnego

MASZ BABO PLACEK !

Masz babo placek ! Wreszcie w Polsce koñczy siê powód, chocia¿
w KUTNOWSKIEM znowu siê nam uda³o. Tak po fakcie, to nie ca³kiem !
Przesz³a przecie¿ - chyba po raz pierwszy w historii i przez Kutno (ulice
Rychtelskiego i Troczewskiego) - prawdziwa tr¹ba powietrzna - tornado.
Powyrywa³a razem z korzeniami kilkadziesi¹t du¿ych drzew, narobi³a du¿o
zamieszania i napêdzi³a sporo strachu ludziom. Chocia¿ najwiêcej szkód
wyrz¹dzi³a w gminie Bedlno. Ze stra¿ackiej remizy w Ka³kowej zerwa³o
dach. Zreszt¹ uszkodzi³a równie¿ kilkanacie dachów w gospodarstwach.
W Gos³awicach tornado przewróci³o metalowy zbiornik na paszê: zerwa³o
tak¿e kilka dachów i wyrwa³o metalowe futryny. Mniejsze, ale te¿ spore
straty odnotowano we wsi Jaroszówka. Masz babo placek ! A i sama powód
poczyni³a du¿e straty. Chocia¿ w powiecie kutnowskim nie og³oszono
pogotowia powodziowego, to jednak woda zala³a szereg pól, jak te¿ wyst¹pi³y podtopienia. Wed³ug szacunków straty siêgaj¹ - lekko licz¹c - ponad
milion z³otych. Masz babo placek ! A có¿ tu mówiæ o tegorocznych zbiorach ! Sady pozalewane, ³¹ki te¿, na zalanych polach nie bêdzie przewidywanych iloci pomidorów, wczesnych ogórków czy papryki. Zbiory zbó¿
i rzepaku mog¹ zniszczyæ choroby, grzyby i plenie. Masz babo placek !
Za to bêd¹ - i ju¿ s¹ - wysokie ceny i niska poda¿. Ju¿ cenowa hossa
dotknê³a truskawek. Skutki powodzi odczuje przemys³ zwi¹zany z rolnictwem. Przepowiada siê, ¿e po raz pierwszy od lat spadnie zu¿ycie rodków
ochrony rolin w granicach 5-10%. To du¿o, gdy zwa¿y siê, ¿e polski
rynek rodków ochrony rolin by³ wart w ubieg³ym roku 2,9 miliardów
z³otych (a sprzeda¿ nawozów - 4,5 mld z³otych). Masz babo placek ! Na
os³odê informacja statystyczna. A¿ 181 (!) polskich gospodarstw otrzyma³o
w 2008 r. dop³aty przekraczaj¹ce milion (!) euro (portal Farmsubsidy.org).
Nie s³ychaæ co o nich i nie widaæ, ale wszystko bêdzie wiadomo, gdy siê
doda, ¿e najwiêcej, bo prawie 7,3 mld euro otrzyma³ ... duñski Poldanor
(fermy trzody na Pomorzu). Masz babo placek ! I jeszcze lepsza nowina,
chocia¿ ostro¿nie, bo z marca bie¿¹cego roku. Wówczas liczba wiñ (zwierz¹t) liczy³a w Polsce 13,9 milionów i by³a o ponad 5% wy¿sza ni¿ rok
wczeniej. Po d³ugim spadku, wreszcie wzrost. To efekt wzrostu cen ¿ywca
przy spadaj¹cych jednoczenie cenach zbó¿. Jak bêdzie po powodzi !?
Masz babo placek !

KTO RZĄDZI W KUTNIE ?
Jeszcze niedawno wydawa³o siê, ¿e w Kutnie rz¹dzi prezydent. Niektórzy mówili
nawet, ¿e w Kutnie rz¹dzi grupa trzymaj¹ca w³adzê, która ma du¿y wp³yw
na prezydenta. Takie pogl¹dy trzeba jednak zweryfikowaæ, bowiem ¿ycie w ostatnim czasie pokaza³o, ¿e w Kutnie rz¹dz¹ woda i cieki, czyli rz¹dzi natura.
Miesi¹c maj obfitowa³ w du¿e opady deszczu. Miejska kanalizacja nie wytrzymywa³a naporu wody, rzeka Ochnia i pomniejsze rzeczki tak wezbra³y, ¿e
powodzie zagrozi³y du¿ym obszarom miasta, a czêæ terenów i ulic znalaz³a siê
pod wod¹. W trakcie IV kadencji prezydent Z. Burzyñski wraz z popieraj¹cymi
go radnymi wykreli³ ze strategii rozwoju miasta budowê zbiornika retencyjnego dla Kutna i regionu. Na nic zda³y siê argumenty, które zdecydowa³y
o umieszczeniu w 2002 roku budowy zbiornika retencyjnego w planach inwestycyjnych. Nie przekona³ prezydenta argument, ¿e potrzeba budowy zbiornika
retencyjnego wynika³a przede wszystkim z funkcji retencyjnych, ale równie¿
wa¿ne by³y funkcje irygacyjne i rekreacyjne. Prezydent odporny by³ tak¿e na
fakt, ¿e w 2002 roku zosta³o podpisane z Marsza³kiem Województwa £ódzkiego
porozumienie, w wyniku którego mo¿na by³o uzyskaæ znaczne dofinansowanie
zewnêtrzne. Ten zupe³nie niezrozumia³y opór móg³ wynikaæ z przewiadczenia,
¿e po wielkiej powodzi 1997 roku, natura w przysz³oci oszczêdzi nam przykrych zdarzeñ. Oczywicie prezydent siê pomyli³, zreszt¹ nie po raz pierwszy.
W maju przysz³y deszcze, Ochnia wezbra³a i czêæ miasta zosta³a podtopiona.
Zbiorniki retencyjne maj¹ to do siebie, ¿e w sytuacjach ekstremalnych gromadz¹ wodê, gdy jest jej za du¿o i oddaj¹ wodê gdy jej w terenie jest za ma³o. Tej
zasady nie zrozumia³ prezydent, albo te¿ uzna³, ¿e natura jest ³askawa i nie
bêdzie obfitych opadów. Dzisiaj jasno widaæ, ¿e oba powody s¹ dyskwalifikuj¹ce. Prezydent ma na g³owie jeszcze inne problemy, które przyprawiæ mog¹
o ból g³owy lub rozdwojenie ja¿ni. W grudniu 2007 roku prezydent Z. Burzyñski
podpisuj¹c decyzjê rodowiskow¹, zobowi¹za³ mega ubojniê do podczyszczania
cieków. Firma Pini Polonia funkcjonuje ju¿ od blisko 2 miesiêcy i zapewne
ma w g³êbokim powa¿aniu decyzjê rodowiskow¹ w tym zakresie. Prezydent
równie¿ uleg³ zupe³nej amnezji zapominaj¹c o swojej decyzji i poza tzw. chiñskimi ostrze¿eniami nie zrobi³ nic, by wyegzekwowaæ ustanowione przez siebie
prawo. Tak wiêc mamy do czynienia z nowymi rewolucyjnymi standardami
i pytanie, kto rz¹dzi w Kutnie, jest jak najbardziej aktualne. Odpowied ¿e rz¹dzi
natura, a prezydent nie jest ju¿ w stanie rz¹dziæ nawet samym sob¹, wydaje
siê jak najbardziej uprawniona.
Krzysztof Wac³aw Dêbski
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¯YCIE REKLAMOWE

INWESTYCJE PRZYSZŁOŚCI

Od roku dzia³a u nas grupa przedszkolna dla 3,4 i 5 latków przy
jednooddzia³owym przedszkolu
w ZS w D¹browicach, dziêki realizacji projektu edukacyjnego: Priorytet IX. Rozwój wykszta³cenia
i kompetencji w regionach. Dzia³anie 9.1. Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci us³ug edukacyjnych
wiadczonych w systemie owiaty
Poddzia³anie 9.1.1. Zmniejszanie
nierównoci w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
Tytu³ projektu: PRZEDSZKOLE
INWESTYCJ¥ W PRZYSZLOÆ.
Og³osilimy nowy nabór. Podczas
Dni Otwartych 25 i 26 maja 2010 r.
rodzice wraz ze swoimi pociechami
mogli z bliska przyjrzeæ siê pracy
przedszkola a nawet uczestniczyæ
w zajêciach m.in. jêzyka angielskiego, rytmiki i innych. Atmosfera
by³a doskona³a, a zapa³ dzieci przeszed³ nasze oczekiwania. Wydarzenia
i osi¹gniêcia przedstawilimy na
fotografiach i w pracach plastycznych 27 maja podczas uroczystej
sesji Rady Gminy D¹browice.
Sesja z okazji 20 lecia istnienia
samorz¹dów terytorialnych, wybra-

DZIEŃ DZIECKA
W Dzieñ Dziecka na terenie szkolnym odby³a siê impreza dla dzieci,
w której udzia³ wziê³o kilkuset
najm³odszych mieszkañców gminy
Strzelce. Nie zabrak³o gier i zabaw
rekreacyjnych oraz rozgrywek
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Na zdjêciu widoczni s¹ od lewej: Weronika Radke, Przemys³aw
Kacprowicz, Dawid Kwiatkowski, Sylwia Grabowska, Piotr Szaumkessel.
nych w demokratycznych wyborach, odby³a siê w Zespole Szkó³ w D¹browicach. By³a prezentacja dokonañ gminy w poprzednich latach, wójtów,
sk³adów Rad piêciu kadencji, refleksja i wiele dobrych ¿yczeñ na przysz³oæ. Goæmi byli wójtowie, przewodnicz¹cy Rady, so³tysi, kierownicy
podleg³ych gminie placówek oraz w roli obserwatorów - uczniowie
naszego gimnazjum. Wrêczono równie¿ nagrody laureatom Gminnego
Konkursu Wiedzy o Samorz¹dzie Terytorialnym. By³a to pouczaj¹ca
lekcja historii i samorz¹dnoci w naszej Ma³ej Ojczynie.
Ewa Górska-Jedliñska
sportowych, a ich uczestnicy nagradzani byli przez organizatorów
drobnymi upominkami. Innymi
atrakcjami imprezy by³a czêæ
artystyczna w wykonaniu dzieci
z przedszkola, szko³y podstawowej,
gimnazjum i orodka kultury,
zje¿d¿alnia pneumatyczna, trampolina,

bezp³atny gor¹cy posi³ek i napoje
oraz pokaz Damatusa - polskiego
iluzjonisty z wielkimi umiejêtnociami i dowiadczeniem. Damatus by³ wielokrotnie nagradzany
w kraju oraz poza jego granicami,
a za pracê z dzieæmi zosta³ uhonorowany Orderem Przyjaciela Dziecka.
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¯YCIE FARMACEUTYCZNE
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¯YCIE REKLAMOWE

CZYSTE POWIETRZE

W Szkole Podstawowej w Jankowicach, gmina Kroniewice, w klasie I
zakoñczono realizacjê programu edukacyjnego - antytytoniowego Czyste
powietrze wokó³ nas. By³o 5 zajêæ warsztatowych o tematyce profilaktycznej, których koordynatorem by³ Tomasz Marciniak.
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¯YCIE HISTORYCZNE

JEŹDZIECKA PASJA

Do mniej znanych kart ¿yciorysu W. Andersa nale¿¹ jego - zdawa³oby siê
- oczywiste zwi¹zki z koñmi. Sprawa ta dotyczy³a w du¿ej mierze tak¿e
dzieci genera³a. I to niekoniecznie z najlepszej strony. Sygnalizujemy ten
element biografii genera³a, wiêcej ni¿ rasowego - nazwijmy to tak - kawalerzysty. Z fragmentarycznych informacji wynika, ¿e by³ dobrym jedcem,
tak¿e w aspekcie sportowym. Mia³ ku temu kwalifikacje i - co najwa¿niejsze - zami³owanie. Jak siê oka¿e, przynios³o mu to tak¿e wiele k³opotów.
Prezentujemy zatem kilka ustaleñ. Najbardziej spektakularny i niemal
zawsze przedstawiany jest w jego biogramach wystêp polskiej dru¿yny
w Nicei, gdzie odbywa³y siê najwa¿niejsze w Europie, a mo¿e nawet i na
wiecie, konkursy. W 1925 r. dru¿yn¹ polsk¹ kierowa³ p³k SG W. Anders.
Przewodzi³ on ekipie w sk³adzie: pp³k Karol Rómmel (1 pu³k szwole¿erów
Józefa Pi³sudskiego - Warszawa), rtm. Henryk Dobrzañski (2 pu³k szwole¿erów rokitniañskich - Starogard), rtm Adam Królikiewicz (1 pu³k szwole¿erów), por. Kazimierz Szosland (2 pu³k grochowskich im. gen. Józefa
Dwernickiego - Suwa³ki) i por. W³adys³aw Zgorzelski (15 pu³ poznañskich - rodzinny oddzia³ braci Andersów; ten dysponowa³ m.in. koniem
Zuch, w³asnoci¹ p³ka SG W., Andersa). Dru¿yna polska zdoby³a przechodni Puchar Narodów, a jej cz³onkowie - zw³aszcza rtm. A. Królikiewicz
- zajêli pierwsze miejsca w wielu konkursach indywidualnych. Nie wchodz¹c w szczegó³y, sukces by³ ogromny. Rotmistrz A. Królikiewicz zapisa³:
Polska flaga nieustannie powiewa³a na pierwszym miejscu, prawie nie

KUTNOWSKA KULTURA

(...) W 1900 r. w Domu Stra¿ackim oddano do u¿ytku obszern¹ salê widowiskow¹, odpowiednio wyposa¿on¹, która stworzy³a dobre warunki dla
widzów. Scena i odpowiednio urz¹dzone garderoby u³atwia³y pracê aktorów.
Teatr posiada³ w³asne kompletne rekwizyty: meble, kostiumy, dekoracje
oraz przybory dla aktorów. Mimo podejmowanych wysi³ków nie zdo³ano
ustaliæ repertuaru teatru stra¿y. Mo¿na jedynie domniemywaæ, ¿e w sk³ad
repertuaru wchodzi³y utwory powszechnie grane w amatorskich teatrach
stra¿ackich w ca³ym Królestwie Polskim. W latach 1890-1918 grano m.in.
sztuki: W³adys³awa Anczyca - £obzowianie, Flisacy, B³a¿ej opêtany;
Aleksandra Fredry - Damy i huzary, Posa¿na jedynaczka; Józefa
Korzeniowskiego - Majster i czeladnik; Jana Gregorowicza - Pod pantoflem; Mariana Gawalewicza - Tatu pozwoli³; Ireny Mrozowskiej
- Babska polityka. Do utworów najczêciej granych nale¿a³y: J. Szaniawskiego - Mi³oæ stra¿acka; B. Wrzosa - Ogieñ swatem i Stra¿acy.
Restrykcyjna polityka w³adz rosyjskich zabrania³a wystawiania utworów
zawieraj¹cych narodowe i patriotyczne akcenty polskie. W warunkach
ostrej cenzury dzia³acze Towarzystwa byli usatysfakcjonowani tym, ¿e
zespó³ dramatyczny móg³ wystawiaæ sztuki w jêzyku polskim, i ¿e w ka¿dej
ze sztuk, w skromnych rozmiarach, zawarte by³y polskie elementy tradycji,
obyczajów i zwyczajów oraz polskie, narodowo-katolickie wartoci. Ówczeni dzia³acze stra¿y ocenili, ¿e teatr amatorski w ma³omiasteczkowym
rodowisku spe³nia³ bardzo po¿yteczn¹ rolê we wszystkich sferach ¿ycia:
owiatowej, kulturalno-estetycznej, obyczajowo-moralnej i narodowoobywatelskiej. Zdaniem Antoniego Troczewskiego dzia³alnoæ taka
w okresie niewoli mia³a wp³yw na utrwalanie to¿samoci narodowej, aby
Polacy nie tylko z nazwy byli Polakami. To co czyni³ stra¿acki zespó³
dramatyczny by³o swoistym pos³annictwem dziejowym, zapala³o do czynu
pozytywnego, burzy³o stare pogl¹dy i przyzwyczajenia, uczy³o poznawaæ
siebie i otoczenie. Amatorski zespó³ dzia³a³ od 1900 r. do 1914 r., do
chwili wybuchu wiatowej wojny, a nastêpnie od 1916 do 1918 r. Zainteresowanie spo³ecznoci miasta spektaklami teatralnymi by³o bardzo du¿e,
a ich odbiór przyjmowany by³ z zainteresowaniem i ¿yczliwie, czemu da³
wyraz Tydzieñ Kutnowski, pisz¹c: W Kutnie rzadko mamy dobry
teatr. Dobre przedstawienie amatorskie te¿ bywa nieczêste. O wysokiej
frekwencji na przedstawieniach wiadczy m.in. fakt, ¿e tylko w latach
1901-1909 dochód netto z przedstawieñ wyniós³ 3.424 ruble. Podkreliæ
nale¿y fakt, ¿e Dom Stra¿acki bardzo szybko sta³ siê swoistym kutnowskim teatrem, w którym odbywa³y siê przedstawienia zespo³ów amatorskich oraz zawodowych z Warszawy i W³oc³awka. To w³anie piêkna
i wygodna sala teatralna stra¿y pozwala³a organizowaæ wystêpy teatrów
zawodowych oraz wybitnych aktorów i piewaków, w tym m.in.: Stefana
Jaracza, Karola Adwentowicza, Wiktorii Kaweckiej - primadonny operetki warszawskiej, Adama Dobosza - solisty opery warszawskiej oraz
wielu innych. W sali teatralnej odbywa³y siê równie¿: koncerty, ró¿ne
okazjonalne spotkania towarzyskie, odczyty, zebrania organizacji, a tak¿e
bale, rauty itp. Stra¿acki teatr amatorski dzia³a³ do 1914 r., do chwili
wybuchu I wojny wiatowej i wszczêcia bitwy o Kutno. Podczas wojny
i pierwszych dni okupacji niemieckiej ca³y gmach stra¿y zosta³ zajêty
przez wojsko i powa¿nie zdewastowany. Zarz¹d Towarzystwa Stra¿ackiego
wykorzystuj¹c ksiêgozbiór zlikwidowanej biblioteki Kutnowskiego
Towarzystwa Dobroczynnoci oraz dotychczasowe w³asne zbiory, zorganizowa³ bibliotekê publiczn¹. Ksi¹¿ki wypo¿yczano przede wszystkim
stra¿akom i ich rodzinom. Prezes Antoni Troczewski by³ wielkim zwolennikiem czytelnictwa ksi¹¿ek przez ogó³ spo³ecznoci miejskiej i ¿ali³
siê, ¿e wystêpuje powszechny brak zainteresowania ksi¹¿k¹. Propagowa³
w rodowisku stra¿ackim, ale nie tylko, dobr¹ ksi¹¿kê oraz prasê, w tym
Stra¿aka i Przegl¹d Po¿arniczy. Dla w¹skiego grona zaufanych sprowadza³ i kolportowa³ gazety wychodz¹ce poza cenzur¹, dom jego by³
pierwsz¹ bibliotek¹ i czytelni¹ w miecie. Du¿ym osi¹gniêciem Towarzystwa, a szczególnie jego prezesa, by³o za³o¿enie Ksiêgi pami¹tkowej, jako
kroniki Towarzystwa oraz zorganizowanie archiwum organizacji i izby
muzealnej. Wszystko to w czasie zawieruchy wojennej uleg³o zniszczeniu.
Du¿ym wydarzeniem spo³eczno-kulturalnym dla spo³ecznoci miasta
Kutna, a tak¿e du¿ej czêci stra¿y Mazowsza, by³y obchody 35-lecia kutnowskiego Towarzystwa Ochotniczej Stra¿y Ogniowej, zorganizowane
w dniu 22 czerwca 1913 r. Lata sta¿u organizacji dzia³acze kutnowscy
liczyli wed³ug swoistej, nigdzie nie praktykowanej zasady o czym napisano wczeniej. W³aciwie jubileusz 35-lecia powinien przypaæ na rok
1914. Na uroczystoæ zaproszono 30 Towarzystw Stra¿ackich z Królestwa Polskiego, w tym m.in. z: Czêstochowy, Kalisza, Kielc, Konina,
£êczycy, £owicza, Ozorkowa, P³ocka, Piotrkowa, Radomia, Turku. Wród
32 zaproszonych honorowych goci m.in. byli wybitni kreatorzy polskiego
po¿arnictwa: in¿. Józef Tuliszkowski, Boles³aw Chomicz, Emil Balcer.
Wród goci byli równie¿ liczni dzia³acze polskich organizacji spo³ecznopolitycznych. Po uroczystym powitaniu goci i spo³eczeñstwa miasta

schodz¹c z masztu. Dzieñ po dniu przynosi nam coraz to nowy i wiêkszy
sukces. Na pami¹tkowych fotografiach widaæ dumnego p³ka SG W. Andersa,
a za nim ekipê polsk¹. Takiej przewagi jednej [czyt. polskiej - WK] dru¿yny nad wszystkimi innymi, jak¹ uzyska³a ekipa polska w Nicei w 1925 r.,
konkursy tamtejsze w ca³ej swej historii jeszcze nie zna³y. Przyk³adem
umiejêtnoci jedzieckich W. Andersa jest zajêcie wysokiego miejsca
podczas zawodów konnych o Mistrzostwo Wojska, zwanych potocznie
Militari. Trwa³y one 4 dni i obejmowa³y wiele konkurencji, w tym konkurs hipiczny. I tak w lipcu 1932 r. podczas zawodów w Krakowie p³k SG
W. Anders zaj¹³ III miejsce jako II wicemistrz armii w grupie indywidualnej
- za por. Bronis³awem Korzonem i por. Wac³awem Totjewem (obaj z ekipy
zwyciêskiego 3 psk w kategorii dru¿ynowej). Innym przyk³adem jest
wystêp osobisty gen. W. Andersa w miêdzynarodowych zawodach, jakie
odby³y siê na pocz¹tku czerwca 1934 r. w Warszawie. Jak siê okaza³o,
genera³ - w zderzeniu z m³odszymi od siebie jedcami - wytrzyma³ próbê
i zdoby³ II miejsce na Regencie II, bêd¹c za takim asem jak mjr Wilhelm
Lewicki (9 pu³k strzelców konnych im. gen. Kazimierza Pu³askiego
- Grajewo) i przed rtm. Edmundem Kuchcickim (9 pu³ ma³opolskich
- wtedy Czortków i Trembowla); jedynie nieca³e 5 punktów karnych mia³
wiêcej od zwyciêzcy. Znany jest jeszcze jeden sukces jedziecki genera³a.
W 1938 r. uczestniczy³ on w tzw. Militari w Bydgoszczy i zaj¹³ wtedy
III miejsce, wygrywaj¹c raz jeszcze z m³odszymi od siebie oficerami. Do
tej sprawy jeszcze wrócimy.
W³odzimierz Koz³owski, Genera³ W³adys³aw Anders (1892-1970) ...
[w:] Kutnowskie Zeszyty Regionalne, Tom XII, 2008
i powiatu przez Antoniego Troczewskiego, wszyscy uczestnicy udali siê
na uroczyst¹ mszê w. z homili¹, wyg³oszon¹ przez ks. infu³ata dziekana
Piotra Zbrowskiego. Nastêpnie odby³ siê uroczysty przemarsz wszystkich
stra¿y i goci ulicami miasta w nastêpuj¹cym porz¹dku: orkiestra dêta,
poczty sztandarowe, przedstawiciele w³adz cywilnych i stra¿ackich,
delegacje stra¿y ogniowych i na zakoñczenie kutnowska stra¿ ogniowa
z ca³ym taborem. Od godziny 11.30 do 13.00, na placu przed Domem
Stra¿ackim, odbywa³y siê popisy kutnowskich oddzia³ów stra¿y ogniowej.
Po zakoñczeniu popisów, powitano wszystkich goci i rozdano im
pami¹tkowe ¿etony i odznaki. W kolejnym punkcie uroczystoci przedstawiciele delegacji zaproszonych stra¿y wbijali gwodzie w drzewce
sztandaru i sk³adali jubilatowi ¿yczenia. Zwiedzaj¹c gmach, gocie szczególn¹ uwagê zwrócili na: salê teatraln¹, jej zaplecze i wyposa¿enie oraz
izbê muzealn¹ i archiwum. O godzinie 14.00 rozpocz¹³ siê uroczysty obiad,
podczas którego wyg³oszono liczne toasty66. Nastêpnie szczególnie
zas³u¿onym stra¿akom wrêczono odznaczenia i listy pochwalne, nadane
im uchwa³¹ zgromadzenia ogólnego Towarzystwa z dnia 28 lutego i 2
marca 1913 r. Odznaczenia I stopnia (z³ote ¿etony) otrzyma³o 6 osób,
II st. (srebrne ¿etony) 14 osób, a odznaczenia III st. (listy pochwalne)
15 osób. Dzia³alnoæ kulturalno-spo³eczna Towarzystwa stra¿ackiego przerwana zosta³a przez trwaj¹ce na ziemi kutnowskiej dzia³ania wojenne
miêdzy wojskami niemieckimi i rosyjskimi w okresie l sierpnia - 16 listopada 1914 r. Szybkie odrodzenie dzia³alnoci kulturalno-spo³ecznej by³o
niemo¿liwe, poniewa¿ wojsko zajê³o ca³y gmach stra¿y i powa¿nie go
zdewastowa³o (w sali teatru kwaterowa³y konie, a wyposa¿enie zosta³o
spalone i rozgrabione). Stra¿ kutnowska w nowych warunkach mia³a wiele
innych pilnych zadañ, miêdzy innymi odbudowywano bazê lokalow¹
i starano siê o nowe wyposa¿enie. Pod wp³ywem sytuacji militarnej na
frontach, w polityce okupanta niemieckiego nast¹pi³a istotna zmiana
wobec Polaków, którym nadano znaczne swobody polityczno-spo³eczne.
W szko³ach, urzêdach i ochotniczych stra¿ach ogniowych aprobowano
prawo do u¿ywania jêzyka polskiego, zezwolono te¿ na rozwój organizacji
spo³eczno-kulturalnych i partii politycznych. Towarzystwo stra¿ackie
uzyska³o znaczn¹ autonomiê i swobodê organizowania imprez i uroczystoci, zwi¹zanych z tradycj¹ i obyczajami po¿arniczymi, a tak¿e narodowopatriotycznymi i religijnymi. Uzyskano równie¿ prawo swobodnego
prowadzenia szkoleñ i odczytów o tematyce historycznej i spo³eczno-kulturalnej. Podstawowym warunkiem zgody na prowadzenie wspomnianej
dzia³alnoci by³o to, aby nie zosta³a ona w niczym skierowana przeciwko
Niemcom. Towarzystwo by³o wierne tradycji i historii narodowej i kultywowa³o j¹ w codziennej dzia³alnoci. Stra¿acy, najczêciej wraz z duchowieñstwem, organizowali uroczystoci uwietniaj¹ce rocznice wa¿nych
wydarzeñ z historii narodu i stra¿y. Uroczycie obchodzono, np. rocznice:
Konstytucji 3 Maja, powstania kociuszkowskiego, listopadowego i styczniowego. Najczêciej odprawiano nabo¿eñstwa za poleg³ych w walkach
o wolnoæ i pomylnoæ ojczyzny. Bardzo czêsto recytowano wiersze
i piewano pieni polskie. Stra¿ corocznie bra³a udzia³ w uroczystociach
Bo¿ego Cia³a. Ubierano jeden z o³tarzy i brano udzia³ w mundurach
i z orkiestr¹ w celebrowanych nabo¿eñstwach. W dniach 10 sierpnia
ka¿dego roku, w dzieñ wiêtego Wawrzyñca, patrona kutnowskiej stra¿y,
odbywa³a siê uroczysta msza wiêta z okolicznociow¹ homili¹ w intencji
bezpieczeñstwa po¿arowego. W dniu tym odbywa³y siê liczne popisy
i pokazy stra¿aków kutnowskich oraz stra¿aków zaproszonych z innych
jednostek. Antoni Troczewski, w 1917 r., w Ksiêdze pami¹tkowej zapisa³,
¿e stra¿acy uroczycie obchodzili kolejn¹ rocznicê Konstytucji 3 Maja,
uczestnicz¹c w nabo¿eñstwie i pochodzie ulicami miasta. 10 czerwca brali
udzia³ w uroczystym obchodzie setnej rocznicy mierci Tadeusza Kociuszki.
Eugeniusz Walczak, Powstanie i dzia³alnoæ Towarzystwa
Ochotniczej Stra¿y Ogniowej w Kutnie (1879-1918)
[w:] Kutnowskie Zeszyty Regionalne, Tom XII, 2008

Kroniewice

IX OGÓLNOPOLSKIE ŚWIĘTO KOLEKCJONERÓW
Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego zorganizowa³o jedyn¹ tego typu
imprezê w Polsce wiêto kolekcjonerów. By³ pokaz starych samochodów
i motocykli. Otwarto wystawê czasow¹ w muzeum Niew¹ska historia
w¹skich torów. (Kujawska Kolej Dojazdowa 1915-2010). Pierwsze ciuchcie
na Kujawach pojawi³y siê, gdy miejscowe cukrownie wybudowa³y pod
koniec XIX stulecia w³asne linie, a 31 marca 2008 r. z dworca w Kroniewicach odjecha³ ostatni (?) poci¹g. Na terenie wêz³a kolei w¹skotorowej
by³o mo¿na przejechaæ siê wagonem motorowym i drezyn¹. Podczas
IX Ogólnopolskiego wiêta Kolekcjonerów wrêczono Honorowe Nagrody
Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego, przyznane przez Kapitu³ê, której przewodniczy³ dr Jerzy Huczkowski (twórca
i d³ugoletni redaktor naczelny Gazety Antykwarycznej). Otrzymali je:
Zbigniew Gawski z Lublina, Krzysztof Necior z Cieszyna i Muzeum
Regionalne im. Stanis³awa Sankowskiego w Radomsku.

POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 11/287 • 10 CZERWCA 2010 R.

DNI HISTORII W „KASPROWICZU”

W dniach od 27 maja do 10 czerwca w II Liceum Ogólnokszta³c¹cym im.
Jana Kasprowicza odbêd¹ siê wyk³ady, warsztaty, konkursy i wycieczki
historyczne w ramach Dni Historii, które odbywaj¹ siê pod has³em Polska a Rosja  prawda, któr¹ musimy nieæ dalej. Tegoroczne spotkania
z histori¹ powiêcone bêd¹ przede wszystkim 70 rocznicy zbrodni katyñskiej. Do ,,Kasprowicza na spotkania z m³odzie¿¹ przybêd¹ m.in. pose³
na Sejm RP Tadeusz Woniak, kutnowski regionalista Andrzej Olewnik
oraz wyk³adowca Uniwersytetu £ódzkiego dr Artur Rosiak. Spotkanie
z pos³em Tadeuszem Woniakiem by³o otwarte dla wszystkich mieszkañców
Kutna. Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom naszych uczniów i uczniów
gimnazjów, przygotowalimy warsztaty historyczne oparte na materia³ach
ród³owych dotycz¹cych stosunków polsko-radzieckich w czasie II wojny
wiatowej, ze szczególnym uwzglêdnieniem sprawy katyñskiej. Od 27
maja do 10 czerwca bêdzie mo¿na równie¿ obejrzeæ w budynku Liceum
wystawê Ocaleni z nieludzkiej ziemi. Losy uchodstwa z ZSRR w latach
1942-1950. Wystawa zosta³a wypo¿yczona z Instytutu Pamiêci Narodowej.
10 czerwca podczas podsumowania Dni Historii rozstrzygniête zostan¹
konkursy - plastyczny i multimedialny Gdy mylê Katyñ ... w kategorii
szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych. Imprezy
towarzysz¹ce: wystawa pokonkursowa, wycieczka do Warszawy na Cmentarz Pow¹zkowski, rajd rowerowy kutnowskimi ladami Katyñczyków oraz
fotogazetka z Dni Historii. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.
Szczegó³owe informacje na temat Dni Historii w II Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Jana Kasprowicza w Kutnie zamieszczone s¹ na plakatach.
II LO im. Jana Kasprowicza

WYBORY W „SOKÓŁCE”
W Domku Myliwskim Sokó³ka w Strzelcach w dniu 29 maja odby³o siê
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Ko³a £owieckiego
Sokó³ w Kutnie. Podsumowano dzia³alnoæ ko³a za okres kadencji
2005 - 2010-05-31 roku. Aktualnie ko³o liczy 28 cz³onków, w tym
jedna kobieta (Katarzyna Czekalska  Kaczmarek) i jednego sta¿ystê.
Jego cz³onkowie dziesi¹tki godzin spêdzaj¹ przy budowie i naprawie
paników, ambon oraz podsypów. W okresie najwiêkszych mrozów
i nie¿nych zim dokarmiali zwierzynê i ptactwo. Dzie³em myliwych,
oprócz domku myliwskiego, jest równie¿ przepiêkna kapliczka z ich
patronem w. Hubertem, usytuowana na skraju lasu, któr¹ wybudowano
na 40-lecie ko³a. Obecnie trwaj¹ przygotowania do obchodów 50-lecia
dzia³alnoci ko³a (powsta³o ono 4.XII.1960 roku). Otwarcia zebrania
dokona³ Zdzis³aw S³owiñski - prezes zaznaczaj¹c: Prze¿ylimy razem
5 lat od 45-lecia do 50-lecia naszego ko³a. Staralimy siê nie zmarnowaæ
tego dorobku poprzez utrzymanie, pomno¿enie i dodawanie nowego.
Podziêkowa³ za wspó³pracê w ostatnich piêciu latach wszystkim kolegom i kole¿ance, a w szczególnoci Marianowi mia³kowi, Piotrowi
Su³kowskiemu, Marianowi Czubie, Mariuszowi Bauerowi i Miros³awowi Dutkiewiczowi za du¿y i ci¹g³y wk³ad w³asny we wszystkich
dzia³aniach ko³a. Do zebranych skierowa³ apel: Nie zmarnujmy tego, co
osi¹gnêlimy my i nasi poprzednicy. Ko³o £owieckie Sokó³ w Kutnie
dzier¿awi obwód Nr 4 o powierzchni ogó³em 4662 hektary, w tym
gruntów rolnych 3721 ha oraz 941 ha lasów. Na zebraniu rozpatrzono
i zatwierdzono sprawozdanie z dzia³alnoci ko³a i komisji rewizyjnej,
wykonanie bud¿etu oraz udzielono absolutorium w³adzom zarz¹du ko³a.
Uchwalono plan dzia³alnoci oraz bud¿et ko³a na rok nastêpny. Zebraniu
przewodniczy³ myliwy Marek Czuba. Zarz¹d ko³a wybrany na piêcioletni¹ kadencjê przedstawia siê nastêpuj¹co: Zdzis³aw S³owiñski - prezes,
Tadeusz Pszczó³kowski - ³owczy, Mariusz Sniecikowski - skarbnik,
Zbyszek Kotkowski - sekretarz. Przewodnicz¹cym komisji rewizyjnej
wybrano Andrzeja Janakowskiego. Na Zjazd Okrêgowy Delegatów PZ£
zosta³ wybrany jednog³onie Tadeusz Pszczó³kowski.
/A.B./

WOJEWÓDZKI ZJAZD

W £odzi, 23 maja 2010 r., odby³ siê Zjazd Wojewódzki Platformy Obywatelskiej. Na przewodnicz¹cego wybrano Andrzeja Biernata, a do Rady
Regionu £ódzkiego weszli Jacek Urbaniak oraz Janusz Pawlak. Na Zjazd
Krajowy w czerwcu delegatami bêd¹ m.in. J. Pawlak i J. Urbaniak.

Powodziowa refleksja
Gdy przychodzi wielka woda
Wtedy pieniêdzy nie szkoda.
Ale wkrótce po powodzi
tylko poszkodowanych ona obchodzi.
Kazimierz Ci¹¿ela
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SAMO ¯YCIE

DZIEJE KUTNOWSKIEGO SPORTU

WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY

KOSZYKÓWKA ŻEŃSKA (cz. V)

Denat

Szukano 15-latka a¿ piêæ dni.
Wreszcie w czwartek, 27 maja,
odnaleziono. Tylko zw³oki. I to a¿
w £êkach Kocielnych, na rozlewisku
Ochni, dok¹d woda ponios³a go
z Krzy¿anowa, gdy k¹pa³ siê w zimnej wodzie. Przestroga dla innych.
Z ¿ywio³em przegrasz !
W Wojszycach, gmina Bedlno,
w nocy 35-letni mieszkaniec Kutna
potr¹ci³ Fordem Fiest¹ 44-letniego
przechodnia. Ofiara ponios³a
mieræ na miejscu.

Fa³szywa ... bomba

Mieszkaniec osiedla Tarnowskiego
dostrzeg³ pod swoim samochodem
- teczkê. Powiadomi³ policjê. Ta
zorganizowa³a klasyczn¹ ... bombow¹
akcjê. Przy okazji ewakuowano do
autobusu blisko sto osób z bloków
przy ulicy Sikorskiego. Neutralizacja
teczki potwierdzi³a, ¿e nie by³o
w niej materia³u wybuchowego. Paranoja, czy dmuchanie na zimne!?

OG£OSZENIA
DROBNE
Sprzedam mieszkanie w Kutnie,
ul. Krasiñskiego, pow ok. 48 m2,
parter, 3 pokoje + aneks kuchenny. Tel 0519-592-418
Sprzedam posesjê w Bedlnie
ko³o Kutna, budynek mieszkalny
92m 2 , budynek gospodarczy
36m2, gara¿, ogrzewanie na olej
opa³owy cena 190.000 z³. Tel.
0607-658-165
Sprzedam w³asnociowe 57 m2 w osadzie
lenej w Ostrowach. Tel. 24 252-18-39
Sprzedam w³asnociowe 39,02 m 2 ,
IV p., centrum. Tel. 693-840-650
Sprzedam w³asnociowe 59 m2, blisko
centrum. Tel. 605-137-521
Sprzedam w³asnociowe 58,6 m2, I p.,
ul. Sikorskiego. Tel. 695-759-020
Sprzedam w³asnociowe 60 m 2, po
remoncie, ¯ychlin. Tel. 725-632-819
Sprzedam w³asnociowe 39 m2 + strych,
Leszno k/Kutna. Tel. 604-254-132
Sprzedam w³asnociowe 48 m2, II p.,
os. Tarnowskiego. Tel. 723-611-533
Sprzedam 53 m2, IV p., wymienione
okna. Tel. 24 253-34-76 po 15
Sprzedam atrakcyjne 50 m2, parter, balkon, dobry punkt. Tel. 794-012-594
Zamieniê lub sprzedam na mieszkanie
domek 60 m2, dzia³ka 240 m2, ul. £¹koszyñska 38. Tel. 724-836-636
Zamieniê mieszkanie 34,70 m2 na wiêksze. Tel. 698-992-444
Posiadam do wynajêcia kwatery dla pracowników firm w Kutnie. Tel. 605-377-111
Posiadam do wynajêcia mieszkanie umeblowane, centrum Kutna. Tel. 603-752-029
Posiadam do wynajêcia mieszkanie dla
firmy w centrum Kutna. Tel. 602-528-813
Posiadam do wynajêcia M-2 z wyposa¿eniem najchêtniej firmie. Tel. 505-072-742
Sprzedam dom 130 m2, dzia³ka 960 m2,
Kutno. Tel. 504-790-566
Sprzedam dom 180 m2, gara¿ 46 m2,
dzia³ka 1200 m2. Tel. 669-920-644
Sprzedam dom piêtrowy 150 m2, podpiwniczony, Kutno. Tel. 609-146-002
Sprzedam domek 60 m2, po remoncie,
centralne ogrzewanie, cena 150 tys. z³,
Kutno. Tel. 693-231-695
Sprzedam dom 153 m2, przebudowany,
wszystkie media, dzia³ka 1840 m2, Woniaków. Tel. 605-557-827
Sprzedam dom 76 m2, dzia³ka 620 m2,
obrze¿a Kutna. Tel. 666-374-240, 692-369-868
Sprzedam dzia³ki budowlane media,
dobra lokalizacja, Sieciechów. Tel. 602383-970
Sprzedam lub wydzier¿awiê ³¹kê 0,93 ha
w Krzy¿anowie. Tel. 504-582-612,
24 721-77-96
Sprzedam dzia³kê 264 m2 uzbrojona, ul.
Rejtana 43, Kutno. Tel. 667-771-857,
721-616-181
Sprzedam dzia³ki budowlane w Woniakowie. Tel. 601-278-520
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 1000 m2,
Kutno-Adamowice. Tel. 693-129-639
Sprzedam dzia³ki us³ugowo-mieszkaniowe przy trasie Warszawa-Poznañ.
Tel. 693-129-639
Sprzedam ziemie 1,06 ha wraz z zabudowaniami, ok. ¯ychlina. Tel. 502-772-976
Sprzedam 3 ha przy autostradzie k/Kutna. Tel. 664-784-355
Sprzedam 0,5 ha dzia³ki, media w ulicy,
Kutno. Tel. 24 254-46-22, 697-586-508
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Z dozorem ?

Z terenu firmy Agromarket, przy
ulicy Sklêczkowskiej w Kutnie,
skradziono 8 opon od ci¹gnika oraz
2 opony od ³adowarki rolniczej.
Straty okrelono na 7306 z³otych.
Co ciekawe, teren firmy by³y monitorowany i ochraniany przez firmê
ochrony osób i mienia.

Nowy biznes

Z budynku gospodarczego, przy
Szkole Podstawowej w Imielnie,
skradziono spawarkê elektryczn¹,
kosiarkê spalinow¹ do trawy, wiertarkê i szlifierkê k¹tow¹ marki
Bosch oraz rower górski marki
Folta. Straty oszacowano na kwotê
4 tysiêcy z³otych.
W miejscowoci Florek z wnêtrza
gara¿u skradziono dwie rolki siatki
ogrodzeniowej, dwa szpadle oraz
dwa przed³u¿acze elektryczne.
Równie¿ zdemontowano i ukradziono 80 m ogrodzenia wykonanego z siatki. Straty 1500 z³otych.
BIURO
OBRACHUNKOWE
wiadczy us³ugi w zakresie
rozliczeñ z US
dla firm i osób fizycznych
 ksi¹¿ka przychodów i rozchodów
 ksiêgi handlowe
 rozliczenia z ZUS
Tel. 691−736−008
Sprzedam atrakcyjn¹ dzia³kê budowlan¹,
wszystkie media, ul. Morcinka, Kutno.
Tel. 784-569-734
Sprzedam dzia³kê 1000 m2, dom 140 m2,
taras 30 m2, nad jeziorem w Skrzynkach.
Tel. 798-129-966
Sprzedam atrakcyjn¹ dzia³kê budowlan¹
2800 m2, ogrodzona, woda, Dudki-Leszczynek. Tel. 603-765-295
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 1900 m2,
ogrodzona, media w drodze, woda na
dzia³ce, ul. Kosmonautów. Tel. 503-348-541
Sprzedam dzia³ki budowlane, atrakcyjna
cena i po³o¿enie. Tel. 793-016-724
Sprzedam 1,5 ha ziemi (³¹ka) z mo¿liwoci¹ zabudowy, Klonowiec Wielki.
Tel. 697-620-295
Posiadam do wynajêcia lokal pod biuro,
pracowniê, gabinet, w centrum Kutna.
Tel. 605-377-111
Posiadam do wynajêcia lokal 40 m2 na
ka¿d¹ dzia³alnoæ, centrum Kutna. Tel.
512-220-712
Posiadam do wynajêcia lokal 37,9 m2,
parter, ul. Chrobrego. Tel. 665-952-533,
783-998-197
Posiadam do wynajêcia gara¿ 60 m2 pod
dzia³alnoæ, si³a, wiat³o, 2 stanowiska,
ul. Grunwaldzka 38. Tel. 601-359-458
Sprzedam gara¿ w bloku nr IX na os.
£¹koszyn. Tel. 664-186-996
Kupiê silnik do remontu lub blok do
C-360. Tel. 726-959-376
Sprzedam kombajn Bizon i wa³ ci¹gnikowy. Tel. 785-519-405 po 19
Sprzedam ci¹gnik C-360 (81), opony
900x20 bezdentkowe 10x22,5. Tel. 602642-456
Sprzedam alufelgi 14 z oponami letnimi 185x65x14 Vectra, cena 350 z³. Tel.
602-298-493
Sprzedam Opel Vectra 1,7 TD Isuzu
(95) sedan, przegl¹d+OC XII.2010, cena
3300 z³. Tel. 602-298-493
SPRZEDAM ROWER GÓRSKI CZERWONY, STAN BDB. TEL. 503 030 475
Sprzedam wózek g³êboki z funkcj¹ spacerowego, kolor niebieski, stan dobry.
Tel. 721-272-428
Sprzedam psa miniaturkê pinczera
2 msc, czarno-br¹zowy, cena 450 z³. Tel.
605-196-230
Sprzedam tanio s³ownik jêzyka polskiego
oraz ró¿ne filmy DVD i ksi¹¿ki. Tel.
604-254-132
Sprzedam stoisko na placu handlowym
Manhatan w Kutnie. Tel. 513-837-559
Zaopiekujê siê dzieckiem lub osob¹
starsz¹, prace domowe. Tel. 24 254-72-83,
669-274-287
Odst¹piê miejsce na cmentarzu parafialnym w Kutnie. Tel. 661-012-181

Doktor nauk medycznych

RAFA£ KAMIÑSKI

przyjmuje w Gabinecie
Rehabilitacji w Kutnie,
przy ul. Lelewela 10
w zakresie ortopedii
zapisy mgr Ewa Rutkowska

500-173-103
24-254-50-02

Dogrzewanie ?

W ¯ychlinie, na ulicy Marchlewskiego, z budynku gospodarczego
skradziono 106 ¿eberek, grzejniki
Alice 500. Straty 2544 z³ote.

Tele-awarie

W Kutnie, na ulicy 29 Listopada,
z³odziej wykorzystuj¹c rusztowanie
dosta³ siê na dach budynku, gdzie
zdemontowa³ i ukrad³ talerz anteny
satelitarnej wraz z konwektorem
i czêci¹ przewodu powoduj¹c straty
w wysokoci tysi¹ca z³otych.

Skutek nieuwagi

W Go³êbiewie Nowym, wykorzystuj¹c
nieuwagê domowników, z parapetu
okna skradziono telefon komórkowy marki Samsung Avilla. Jego
wartoæ oszacowano na 400 z³otych.

Go³êbiarze

Z barakowozu, stoj¹cego na terenie
nieogrodzonej dzia³ki budowlanej
przy ulicy Jesiennej w Kutnie, skradziono 60 sztuk go³êbi powoduj¹c
straty oko³o 1500 z³otych.

Biedniejsze zdrowie

Z terenu sto³ówki szpitalnej przy
ulic Kociuszki w Kutnie skradziono
metalow¹ kasetkê z zwartoci¹ 648
z³otych.

Wandal

Uszkodzono p³ytê nagrobkow¹
pomnika na terenie Cmentarza
Parafialnego przy ulicy Cmentarnej
w Kutnie. Straty oceniono na trzy
tysi¹ce z³otych.

Samochodowa corrida

Skradziono samochód Renault
Thalia stoj¹cego na ulicy Braci
niadeckich w Kutnie. Poniesione
straty - 19 tysiêcy z³otych.
Zaparkowany przy ulicy 3-go Maja
w Kutnie samochód osobowy Opel
Astra sta³ siê ³upem z³odzieja. W³aciciel auta poniós³ stratê wartoci
7 tysiêcy z³otych.
Z ulicy £okietka w Kutnie skradziono samochód Mazda 6. Wartoæ pojazdu okrelono na kwotê
41 tysiêcy z³otych.

LAPTOP DLA POLICJI

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Kutno 25 maja, wójt Gminy Jerzy
Bry³a w imieniu radnych i mieszkañców Gminy przekaza³ Komendzie
Powiatowej Policji w Kutnie podarunek w postaci laptopu. Wrêczaj¹c go
Zbigniewowi Melnikowi - komendantowi policji, wójt Bry³a mówi³: Oceniaj¹c dobr¹ wspó³pracê z Komend¹ i dobre wyniki pracy dzielnicowych
radni naszej Gminy postanowili im za to podziêkowaæ w formie nie tylko
s³ownej, ale i rzeczowej. Nasza Gmina, jak i radni, nie po raz pierwszy
dokonali takiego wyró¿nienia. O wiele wczeniej decyzj¹ radnych przekazane by³y rodki na zakup dwóch radiowozów w poprzednich kadencjach, zakupiono te¿ komputer. Ten ostatni podarunek ma usprawniæ pracê
m³odszego aspiranta Krystiana Marca i aspiranta Wies³awa Gajewskiego.
Dzielnicowi bêd¹ mogli czêciej i d³u¿ej przebywaæ w terenie, a nie przy
biurku. Krótki pobyt funkcjonariuszy policji na Sesji by³ okazj¹ do z³o¿enia
im ¿yczeñ dalszych osi¹gniêæ w pracy.
/A.B./

Ludowy Zzespó³ Sportowy
przy Liceum Ekonomicznym CRS

W 1963 roku powsta³a sekcja koszykówki ¿eñskiej Ludowych Zespo³ów
Sportowych przy Liceum Ekonoimicznym CRS Kutnie, któr¹ zorganizowa³a nauczycielka wychowania fizycznego tej szko³y, by³a zawodniczka
Czarnych Kutno - Halina Brzozowska. Liceum Ekonomiczne CRS, a potem
Zespó³ Szkó³ Zawodowych CRS, kontynuowa³y tradycje dawnego Gimnazjum Handlowego i Liceum Administracyjnego, znanej Handlówki.
W tej w³anie Handlówce powsta³a pierwsza ¿eñska sekcja koszykówki
w Kutnie za³o¿ona przez Józefa Szymañskiego, wystêpuj¹ca w latach 19491956 pod nazw¹ Szkolny Klub Sportowy Zryw. Nowo powsta³a sekcja
zosta³a zg³oszona do Okrêgowego Zwi¹zku Koszykówki w £odzi pod
nazw¹ LZS CRS Kutno. Od 1965 roku sekcja koszykówki LZS CRS bierze
udzia³ w mistrzostwach juniorek i klasyA seniorek organizowanych
przez £ódzki Okrêgowy Zwi¹zek Koszykowki. Koszykarki LZS CRS
startowa³y tak¿e w zawodach spartakiadowych na szczeblu powiatu i województwa. Z du¿ym powodzeniem uczestniczy³y w mistrzostwach Centralnej Rady Samopomoc Ch³opska i szkó³ rolniczych. Kutnowianki
zakwalifikowa³y siê do rozgrywek fina³owych w: Gdañsku, Legnicy,
Lublinie i Siedlcach. Plonem startów w tych zawodach by³o zdobycie
srebrnego i br¹zowego medalu. W jednym z turniejów eliminacyjnych,
rozegranym w 1983 roku, koszykarki kutnowskie pokona³y: ZSR Marianowo (£om¿a) 50:27, ZSR Bielice (Bydgoszcz) 59:46 i uleg³y LE CRS
Rzeszów 25:85. Koszykarki kutnowskiego LZS-u w pewnym okresie czasu
wystêpowa³y tak¿e pod nazw¹ LZS Grana i LZS Têcza. W 1976 roku
zawodniczki LE CRS zwyciê¿y³y w turnieju pokonuj¹c: koszykarki LE CRS
Tczew 48:28, Kasprowicza 59:48 i kutnowskiej Szko³y Podstawowej nr 3
63:22. Po przejciu na emeryturê szkoleniowca i opiekuna sekcji Haliny
Brzozowskiej sekcja koszykówki LZS CRS zakoñczy³a sw¹ dzia³alnoæ
sportow¹.
Jerzy Truciñski

Koszykarki LZS CRS 1975 r.

31 CZERWCA − DZIEŃ BEZ PAPIEROSA !

Na dzieñ przed wiêtem Patrona w szkole im Antoniego Troczewskiego
obchodzono Dzieñ bez papierosa. Oto próbka twórczoci m³odzie¿y na
temat palenia papierosów ...
Ka¿dy ma³y, ka¿dy du¿y wie:
pójd do lasu i pobiegaj sobie,
palenie raka budzi
a zapomnisz o chorobie.
nie bud raka, niech se popi,
Ka¿dy ma³y, ka¿dy du¿y wie:
a ty do¿yj swej staroci.
czym palenie koñczy siê
Ka¿dy ma³y, ka¿dy du¿y wie:
wiêc b¹d m¹drzejszy
nie pal petów.
palenie nam nie s³u¿y
nie b¹d wiêniem, wiêc tytoniu,
WYRZUÆ SW¥ PACZKÊ
nie uciekaj te¿ do domu
DO KLOZETU
Jeli paliæ du¿o bêdziesz
Du¿o wiedzy nie zdobêdziesz
Bêdziesz g³upia jak kapusta
Gdy papieros wpadnie ci w usta.
Nie palcie panowie, nie palcie panie
Bo szybko mieræ was zastanie
Nie pal dla sportu, nie pal dla szpanu
Bo bêdziesz zawsze wolnego stanu.
Opisa³: /G.B./

Koszykarki LZS CRS 1977 r. Dyrektor Liceum Czes³aw Falborski
wrêcza kapitanowi zespo³u CRS nagrodê za pierwsze miejsce
w turnieju.

Garaże blaszane
hale wiaty typowe
zamówienia
indywidualne
Telefon: 0691 474 005
054 284 02 00
www.garaze.az.pl
Elżbieta Chrząstek

Biuro Nieruchomości

Kutno, ul. Barlickiego 16
(róg D³ugosza)
Tel. 254−24−03, 0−601−051−027

WYCENY NIERUCHOMOCI
WYNAJMY MIESZKAÑ

MONTER
TOKARZ
SPAWACZ
lodz@startpeople.pl
Tel. 42-639-82-03
42-639-82-04
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
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¯YCIE SPORTOWE
Pi³ka no¿na

O MISTRZOWSKIE PUNKTY
III liga

MKS Kutno - UKS SMS £ód 3:1 (1:0)
Mecze pomiêdzy tymi zespo³ami zawsze sta³y na dobrym poziomie. By³y
zaciête, w miarê wyrównane i dostarcza³y wielu emocji mi³onikom
futbolu. Tak te¿ by³o podczas 12 kolejki rundy wiosennej. Bramki: 1:0 Gracjan Sobczak (36), 2:0 - Rafa³ Jankowski (52), 3:0 - Mariusz Jakubowski (75), 3:1 - Dawid Borys (76). MKS: Soko³owicz, Grzybowski,
Znyk, Dopiera³a, Rutkowski, Sobczak (53 Czajkowski), Jakubowski,
Kubiak (87 Winnicki), Babatunde Alimi, P³acheta, Jankowski. W 84 minucie podopieczni trenera Paw³a lêzaka, graj¹cy bardzo dobr¹ pi³k¹,
mogli prowadziæ 4:1, ale Rafa³ Kubiak wykonuj¹c rzut karny, po faulu na
Jankowskim, strzeli³ mocno, ale w lewy s³upek bramki wietnie broni¹cego
³odzianina Krzysztofa Barana. Schodz¹cych po meczu do szatni pi³karzy
miejskich liczna, jak zawsze widownia, nagrodzi³a rzêsistymi brawami.
GLKS Nadarzyn - MKS Kutno 3:0 (1:0)
Bramki: 1:0 - Karol Jankowski (35), 2:0 - Przemys³aw Sztybrych (56 karny),
3:0 - Piotr Bajera (66). MKS: Micha³ Soko³owicz, Adam Grzybowski,
£ukasz Znyk, Marcin Dopiera³a, Maciej Rutkowski, Gracjan Sobczak,
(65 Tomasz Czajkowski), Mariusz Jakubowski (67 Pawe³ Winnicki),
Babatunde Alimi (46 Kamil Zagajewski), Rafa³ Kubiak (77 Mensah), Sylwester P³acheta, Rafa³ Jankowski. Po cichu fani zespo³u kutnowskiego
liczyli na zwyciêstwo swoich pupili, a w najgorszym przypadku na remis.
Mieli do tego powód, bowiem MKS nie przegra³ ostatnich siedem spotkañ.
Mecz w Nadarzynie, rozgrywany w fatalnych warunkach - elzetesowskich,
sta³ na wysokim poziomie. Nic dziwnego. Gra³y z sob¹ dwa czo³owe
zespo³y. Lider i czwarta dru¿yna tabeli. Gospodarze maj¹cy aspiracje na
II ligê (tylko nie przy takiej organizacji) wygrali zas³u¿enie, chocia¿ za
wysoko. Wynik jest myl¹cy, bo kutnianie mieli kilka wietnych okazji na
gole. Strzela³ wietnie Jankowski, ale wybroni³ bramkarz miejscowych;
przestrzeli³ z paru metrów Czajkowski. Prze³omowym momentem spotkania by³ rzut karny podyktowany prawid³owo za faul Micha³a Soko³owicza na napastniku Nadarzyna. Golkiper MKS-u wykona³ nieprzemylany zbyt ostry wlizg w nogi atakuj¹cego. Za³ama³o to miejskich. Po
meczu emkaesiacy nie mogli siê nawet umyæ, bo nie by³o gdzie. I taki
klub jak Nadarzyn chce awansowaæ do II ligi. Kto mu da licencjê organizacyjn¹ ?
Radomiak Radom - MKS Kutno 4:0 (0:0)
Bramki: 1:0 - Dawid Sala (48 karny), 2:0 - Pawe³ Tarnowski (57), 3:0 Sala (70), 4:0 - £ukasz Janik (90+2). MKS: Soko³owicz, Kaczor, Znyk,
Dopiera³a, Rutkowski, Sobczak (77 Preise), Jakubowski (26 Czajkowski),
Jankowski, Kubiak (70 Winnicki), Zagajewski, P³acheta (77 Mensah).
Radomiak odniós³ zas³u¿one zwyciêstwo, chocia¿ za wysokie. Kutnianie
wygrali mecz w rzutach ró¿nych 8:2. Podopieczni trenera Paw³a lêzaka
grali, a gospodarze gole zdobywali z kontr. Prze³omowym momentem
spotkania by³a 48 minuta, gdy graj¹cy za Adama Grzybowskiego Bartosz
Kaczor pope³ni³ zdaniem arbitra Paw³a Jêty z Siedlec, brutalny faul na
polu karnym. Wykorzystana jedenastka i czerwona kartka dla Kaczora !
W 26 minucie urazu stawu kolanowego dozna³ Mariusz Jakubowski
i znalaz³ siê w radomskim szpitalu. Mecz obserwowa³o ponad trzy tysi¹ce
osób !

V liga

MKS II Kutno - Pogoñ Rogów 4:0 (2:0)
MKS: Turkowski, Kaczor, Panek, Trzeciak, Górczyñski, M. Michalski
(90 Orzechowski), Bartczak, Mensah, Grzegorek (46 £awniczak), P. Michalski, Praise. Gole: 1:0 - Piotr Michalski (10), 2:0 - Kamil Bartczak (43),
3:0 - Micha³ Michalski (89), 4:0 - P. Michalski (90). Dru¿yna trenera
Mieczys³awa Sztonderskiego mia³a zdecydowan¹ przewagê i zas³u¿enie
pokona³a rywala z do³ów tabeli.
MKS II Kutno - LKS Ró¿yca 3:1 (2:1)
Du¿a przewaga kutnian i zas³u¿one zwyciêstwo, które mog³oby byæ du¿o
wiêksze, gdy napastnicy strzelali skuteczniej. Czo³owy zespó³ ³ódzkiej
klasy okrêgowej nie mia³ nic do powiedzenia. 1:0 - Mensah (14), 2:0 £ukasz Górczyñski (15) 2:1 - £ukasz Zych (45), 3:1 - Preise (65)
Sokó³ Aleksandrów £. - GKS Bedlno 0:1 (0:1)
Cenne zwyciêstwo zespo³u prezesa Marka Gajewskiego. Gola na wagê
trzech punktów zdoby³ Bogdan Paca³owski w 36 minucie.
Start Brzeziny - MKS II Kutno 0:2 (0:1)
Sukces! Gole: Kamil Bartczak (32) i £ukasz Górczyñski (50 karny).

Koszykówka

AZS I WSGK NAJLEPSZY
W hali SP nr 9 rozegrano fina³ regionu ³ódzkiego w kategorii Skrzat U-11
w baskecie ch³opców. W turnieju wziê³y udzia³ dru¿yny: AZS I i II WSGK
Kutno, Start £ód i Ksiê¿ak £owicz. Zwyciê¿y³ zespó³ I AZS-u (trener
S³awomir Rybarczyk), który najpierw pokona³ Start £ód 46:21 (10:10,
16:2, 14:3, 6:6) a w meczu o I miejsce wygra³ z Ksiê¿akiem £owicz 41:20
(4:4, 17:6, 13:1, 7:9). Punkty dla AZS-u I WSGK zdobyli: Jakub Mróz
25, Bartosz Paw³owski 23, Adrianik Petikyan 15, Marcel Haczyk 9,
Krzysztof Wojtczak 4, Kacper Ratajczyk 3, Jakub £ukasiewicz 2, Filip
Walczak 2, Mateusz Borys 1 i Arkadiusz Psurski 1. Druga dru¿yna skrzatów z Kutna (trener Jaros³aw ¯ak) zajê³a czwart¹ lokatê w finale ulegaj¹c
Ksiê¿akowi £owicz 12:26 i Startowi £ód 17:29. Dla AZS II punkty zdobyli: Micha³ Pop³awski 8, Maciej Wiercioch 6, Mateusz B³a¿ejczyk 5,
Jakub Czuba 4, Piotr Wygocki 4 i Dawid Urbaniak 2. Bardzo cieszy fakt,
¿e ronie dobry narybek dla kutnowskich ligowców.

MKS SIRMAX W FINALE !

Przez trzy dni w hali sportowej SP nr 9 w Kutnie rozgrywany by³ jeden
z czterech pó³fina³ów mistrzostw Polski w koszykówce m³odziczek starszych w kategorii U-14. Jego organizatorem, oprócz PZKOSZ, by³ MKS
Kutno dziêki wietnej postawie dru¿yny MKS-u Sirmax, która wywalczy³a I miejsce w wojewódzkiej lidze £ZKOSZ, II miejsce w finale
strefowym ³ódzko-kujawsko-pomorskim i II równie¿ w æwieræfinale
mistrzostw kraju w Kartuzach. W Kutnie, oprócz zespo³u MKS-u Sirmax,
bra³y udzia³ dru¿yny: MUKS Poznañ, WKK Wroc³aw, KS Gorce Steskal
Nowy Targ. Kutnowski pó³fina³ wygra³a zdecydowanie dru¿yna z Poznania,
której trenerami s¹: Renata Klatt i Maciej Brodziñski, pokonuj¹c ekipê
z Wroc³awia 79:60, z Nowego Targu 87:29 i w decyduj¹cym meczu o I miejsce dru¿ynê z Kutna 93:69. wietnie spisa³ siê w kutnowskim turnieju
zespó³ trenera Adama Paw³owskiego, Marty Paw³owskiej i Krzysztofa
Paw³owskiego zajmuj¹c drug¹ lokatê równie¿ premiowan¹ awansem do
fina³u mistrzostw Polski z udzia³em omiu najlepszych dru¿yn w kraju.
Sympatyczne kutnianki, przy og³uszaj¹cym dopingu licznej widowni,
pokona³y najpierw po niezwykle zaciêtym i wyrównanym spotkaniu wroc³awianki 60:58, a nastêpnie 78:45 zespó³ z Nowego Targu. W meczu
o III miejsce Gorce Nowy Targ zwyciê¿y³y 56:48 ekipê z Wroc³awia.
W finale krajowym graæ bêd¹: MKS Sirmax Kutno, MUKS Poznañ, Narew
Ostro³êka, Wis³a Kraków, UKS ¯yrardów, MKS Gdynia, Huragan Wo³omin i Trops Kartuzy. Kutnianki ju¿ osi¹gnê³y sukces, gdy¿ s¹ w ósemce
najlepszych w Polsce. Gra³y w sk³adzie: Karolina Zieliñska, Natalia
£ukasik, Justyna Szczesiak, Karolina Filipczak, Angelika Kobus, Natalia
Furmañska, Klaudia Matczak, Patrycja Matczak, Michalina Kamiñska,
And¿elina Przytulska, Marta Domañska, Anna Walicka, Magdalena
Kaliñska. Najwiêcej punktów w turnieju dla MKS-u Sirmax zdoby³y:
Kamiñska 40, £ukasik 39, Furmañska 33, Zieliñska 30, Filipczak 19.
Najlepszymi zawodniczkami w poszczególnych dru¿ynach by³y: w Kutnie
- Klaudia Matczak, w Poznaniu - Patrycja Klatt, w Nowym Targu
- Justyna Rokiciak, we Wroc³awiu - Agnieszka Siembiga. Wszystkie
ekipy otrzyma³y pami¹tkowe puchary, medale, dyplomy, nagrody rzeczowe,
które oprócz organizatorów wrêczali: wiceprezydent m. Kutna Zbigniew
Wdowiak i komisarz techniczny z PZKOSZ Zdzis³aw Wojciechowski.

CZTERY ZWYCIĘSTWA FROMA

Deyna 94

Lekkoatletyka

MISTRZOSTWA LZS

8 czerwca o godz. 10.00 na Stadionie Miejskiem im. Henryka Tomasza
Reymana rozpoczn¹ siê zawody o tytu³ najlepszych w regionie ³ódzkim
uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych Zrzeszenia Ludowe
Zespo³y Sportowe. Celem mistrzostw jest popularyzacja lekkiej atletyki
i realizacja programu upowszechniania kultury fizycznej. Organizatorami
zawodów s¹: Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w £odzi, Urz¹d Marsza³kowski
w £odzi, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Rada Powiatowa Zrzeszenia
LZS w Kutnie (przewodnicz¹cy W³adys³aw Sokó³). Zawodnicy startowaæ bêd¹ w konkurencjach: 60 m, 100 m, 200 m, 300 m, 600 m, 1000 m,
w sztafecie szwedzkiej (400x300x200x100 m), w skoku w dal, w skoku
wzwy¿, w pchniêciu kul¹, rzucie pi³eczk¹ palantow¹ i w sztafecie 4x100 m.
Najlepsi otrzymaj¹ dyplomy i medale.

AKTYWNY MKS STAL

Baseballici pierwszego zespo³u seniorów MKS Stal, Kutno rozegrali
cztery mecze w ramach rozgrywek polskiej ekstraligi. W Kutnie pokonali
dru¿ynê WUKB Centaury Warszawa 10:0 i 17:0, a w stolicy 10:0 i 11:0.
Przewodz¹ w tabeli maj¹c 14 zwyciêstw i 2 pora¿ki. Na boisku softballowym Centrum Ma³ej Ligi seniorsko-juniorska dru¿yna MKS Stal BiS
rozegra³a dwumecz sparingowy z ekip¹ 4 Team Warsaw Diamonds, której
trenerem jest Amerykanin Chris Sweeny. Kutnianki (trener Marcin Durka
i Piotr Miko³ajczyk) wygra³y 10:9 i 11:4. Dodajmy, ¿e siedem osób p³ci
¿eñskiej z MKS-u Stal zosta³o powo³anych do szerokiej reprezentacji
Polski U-22.

W dniach 2 oraz 3 czerwca br. na obiektach Centrum Ma³ej Ligi w Kutnie
rozegrano seriê meczy w ramach grupowych rozgrywek eliminacji pó³fina³u mistrzostw Polski 2010 juniora m³odszego w baseballu.
Grupa A:
MKS STASL BiS Kutno - UKS PROSNA Chocz 23:3
UKS PROSNA Chocz - UKS KRUKI AUGUSTÓW 13:30
UKS KRUKI AUGUSTÓW - MKS STASL BiS Kutno 8:17
Kolejnoæ w grupie A:
MKS STASL BiS Kutno
2
2
UKS KRUKI AUGUSTÓW
2
1
UKS PROSNA Chocz
2
0
Grupa B:
TSB DEMONY Miejska Górka - WBSC Schaby Warszawa 8:7
WBSC Schaby Warszawa - UKS DÊBY Osielsko 2:24
UKS DÊBY Osielsko - TSB DEMONY Miejska Górka 5:2
Kolejnoæ w grupie B:
UKS DÊBY Osielsko
2
2
TSB DEMONY Miejska Górka 2
1
WBSC Schaby Warszawa
2
0
Ostateczna kolejnoæ pó³fina³u mistrzostw Polski 2010 juniora m³odszego
- Region A: I m. UKS DÊBY Osielsko, II m. MKS STASL BiS Kutno,
III m. UKS KRUKI AUGUSTÓW, IV m. TSB DEMONY Miejska Górka,
V m. UKS PROSNA Chocz, VI m. WBSC Schaby Warszawa.
Awans do fina³u OOM uzyska³y: UKS DÊBY Osielsko, MKS STASL
BiS Kutno, UKS KRUKI AUGUSTÓW.

BRĄZOWE MEDALISTKI

P³ywanie
Ponad 100 osób bra³o udzia³ w zawodach p³ywackich masters o Puchar
Prezydenta Tczewa. Oprócz zawodników z Polski startowali p³ywacy
z Mo³dawii, Rosji i Francji. wietnie wypad³ w Tczewie 78-letni kutnianin
Kazimierz From - WOPR Kutno, który zaj¹³ I miejsce na dystansach: 50 m
stylem dowolnym - 00.55.09 min., 50 m stylem grzbietowym - 01.10.86
min., 100 m stylem dowolnym - 02.15.91 min. oraz 100 m stylem grzbietowym - 02.47.91 min. Gratulujemy !

MKS Kutno - Zjednoczeni Stryków 3:2 (0:2)
Dru¿yna trenera Tomasza Kaby zagra³a wietnie, zw³aszcza w drugiej
po³owie meczu. Wszystkie gole dla ambitnych kutnian zdoby³ Arkadiusz
B³aszczyk, a wiêc klasyczny hat-trick tego utalentowanego zawodnika.

MKS STAL BIS PROWADZI

Na boisku Ma³ej Ligi w Kutnie rozegrano kolejna seriê spotkañ ekstraligi.
W spotkaniach aktualnego lidera MKS Stal BiS Kutno i wicelidera UKS
Dêby Osielsko zanotowano po zwyciêstwie ka¿dej z tych dru¿yn. W pierwszym meczu podopieczni trenerów - Waldemara Góralskiego i Ramona
Teddiego Fiqueroli - przegrali 3:4, aby w drugim wygraæ 5:2. Ozdob¹
meczów by³a ... grupa kibiców z Osielska z flagami i syren¹. I to jest to !
Kutnianie nadal na szczycie tabeli. Dwa spotkania w II lidze rozegra³a
ekipa MKS-u II Stal BiS Kutno (trener Marcin Smakowski) z KB-S Pasikoniki Warszawa. Oba wygra³a - 8:4, 13:2. M³ody zespó³ z Kutna z 5
zwyciêstwami i 1 pora¿k¹ prowadzi w tabeli rozgrywek przed Comets
Mazowsze i Pasikonikami. Tak trzymaæ Panowie !

PÓŁFINAŁ OLIMPIADY MŁODZIEŻY

Wojewódzka liga juniorów starszych

MKS Kutno - UKS SMS £ód 1:0 (0:0)
Cenny sukces kutnian trenowanych przez Andrzeja Grzegorka. Bramkê
na wagê trzech punktów zdoby³ pod koniec meczu Micha³ Arent.

Baseball

Wêdkarstwo

MISTRZOSTWA PZW „KOLEJARZ”

Na zbiorniku w Koziej Górze rozegrano indywidualne zawody 3-godzinne
o mistrzostwo Ko³a Kolejarz. Mistrzem Ko³a na rok 2010 zosta³ kolega
Andrzej Nowacki. I wicemistrzem zosta³ kolega Marek Majchrzak, a II
wicemistrzem kolega Zbigniew Maciejewski. Po zawodach mi³o spêdzono
czas przy grillu. Zarz¹d Ko³a serdecznie dziêkuje w³acicielowi zbiornika
w Wojszycach Andrzejowi Stoliñskiemu oraz Zarz¹dowi Ko³a Miejskiego
nr 1 opiekunowi zbiornika w Koziej Górze za udostêpnienia zbiornika na
zawody. Tydzieñ wczeniej na zbiorniku wodnym w Wojszycach rozegrano zawody o Puchar Prezesa Ko³a PZW Kolejarz w trzygodzinnych
zawodach udzia³ wziê³o 19 seniorów, 3 juniorów z³owiono w sumie 17.600
kilogramów ryb, g³ównie karasia srebrzystego oraz karpia (wielkoci d³oni).
Zdobywc¹ Pucharu zosta³ Marek Majchrzak wynikiem 1620 pkt. (nastêpni
zawodnicy 1360 i 1260 pkt.). W kategorii juniorów zwyciê¿y³ Mateusz
Cieplak wynikiem 420 pkt.
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Du¿y sukces odnios³a dru¿yna dziewcz¹t z Gimnazjum nr 2 im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w Kutnie. Podopieczne trener Marzanny Kroczek
(nauczycielka wych. fiz. w tym¿e Gimnazjum - dyr Julian Sieradzon)
zajê³y w Konstantynowie £. w presti¿owej Orlikowej Lidze Mistrzów
- £ódzkie 2010 - III miejsce w kategorii 14-16 lat. Wygra³a ekipa dziewcz¹t z Gimnazjum nr 45 w £odzi. Sukces jest tym cenniejszy, bowiem
sympatyczny zespó³ z Gimnazjum nr 2 w Kutnie gra³ najpierw o tytu³
najlepszej dru¿yny w gminie, potem w powiecie, a nastêpnie w mikroregionie. Gratulujemy dru¿ynie, która gra³a w sk³adzie: Ma³gorzata Naleziñska, Anna Kucharska, Klaudia Stoliñska, Kinga Szczepañska, Beata
Wojciechowska, Izabela Szustowska, Marta Szafran, Paulina Ró¿añska,
Ma³gorzata Grzanowska, Anna Bobrzak, Kinga Król, Agnieszka Niwiñska,
Iga Karewicz.

ZAPROSZENIA

12 czerwca, godz. 15.00 fina³ Pucharu Polski Kobiet w pi³ce no¿nej.
19 czerwca, godz. 15.00 rozpocznie siê na Stadionie Miejskim im. H.T.
Reymana VI Ogólnopolski Mityng Lekkoatletyczny PZLA O Ró¿ê Kutna,
organizowamy przez kutnowski Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji.

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski
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¯YCIE ROZRYWKOWE
Teresa Lipowska-Zaliwska, aktorka

WZOROWA, SERIALOWA MAMA

Mê¿a przesympatycznej pani Teresy Tomasza Zaliwskiego mia³em przyjemnoæ poznaæ w latach 70-tych w Katowicach i póniej parokrotnie siê
spotykaæ i twórczo konwersowaæ. Niestety, ju¿ On nie ¿yje. Zmar³ w 2006 r.
pozostawiaj¹c w swoim dorobku artystycznym wiele ról filmowych,
chocia¿by w ró¿nych sagach z ¿ycia na Górnym l¹sku. Pani¹ Teresê
Lipowsk¹ podziwia³em jako niesamowicie skromn¹ i potrafi¹c¹ zaskarbiæ
sobie wdziêcznoæ i przyjañ wszystkich Jej ¿yczliwych. Z Jej osobowoci
emanuje wrodzona dobroæ i sympatia dla ludzi w ró¿nym wieku. Zreszt¹,
funkcjonuje Ona tak¿e w ró¿nych stowarzyszeniach charytatywnych.
W Kutnie przebywa³a z okazji Dnia Matki organizowanego przez MKS.
Otrzyma³a te¿ okolicznociowy Medal, wrêczany zwyczajowo mamom
- pi³karzy, koszykarek, dzia³aczy sportowych, trenerów. Nie kry³a swojego
wzruszenia. Powiedzia³a: Otrzyma³am w ¿yciu wiele medali, ale takiego
odznaczenia nie mia³am. Jestem ju¿ teraz z niego dumna. Nie zawsze
Mama jest tak doceniana jak tu w Kutnie. Chcia³abym, aby nasze dzieci
nam szczêliwie ros³y i nas kocha³y. Oby Dzieñ Mamy by³ codziennie.
Nam - starszym Paniom - Mamom to siê nale¿y. Skoro tutaj znajduj¹ siê
m³odzi, fajni ludzie, którzy nie tylko nie chc¹ ³atwo przelecieæ ¿ycie
i udzielaj¹ siê w sporcie - to zawdziêczaj¹ niew¹tpliwie Mamom. Ja sama
jestem szczêliw¹ mam¹ i babci¹. Teresa Lipowska urodzi³a siê 14 lipca
1937 r. w Warszawie. Ukoñczy³a redni¹ szko³ê muzyczn¹ w klasie fortepianu w £odzi. By³ rok 1955. W 1957 r. zosta³a absolwentk¹ Wydzia³u
Aktorskiego Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w £odzi. W latach 1957-1985 wystêpowa³a w warszawskim Teatrze
Ludowym (od 1975 r. Nowym). W latach 1985-1992 by³a aktork¹ Teatru
Syrena w Warszawie. Obecnie, chocia¿ jest na emeryturze, nadal
wystêpuje w tym sto³ecznym teatrze. Przez wiele lat zwi¹zana równie¿
by³a ze s³ynnym kabaretem Dudek. Obecnie wystêpuje w popularnym
serialu telewizyjnym (TVP 2) M jak mi³oæ, gdzie gra Barbarê Mostowiak. Jest jedn¹ z bohaterek ksi¹¿ki Si³a codziennoci autorstwa
Marzanny Graff-Oszczepaliñskiej. Teresa Lipowska wyk³ada tak¿e w Akademii Dobrych Obyczajów, której za³o¿ycielem i g³ównym nauczycielem
by³ znany aktor Janusz Zakrzeñski (zgin¹³ 10.04.2010 r. w katastrofie
samolotowej pod Smoleñskiem). Kadrê akademick¹ tworz¹ m.in.: Eugenia
Herman, Ewa Da³kowska, Leszek Miodek i Marzanna Graff-Oszczepaliñska. W 2007 r. aktorka obchodzi³a jubileusz pó³wiecza pracy zawodowej
na scenie. Odby³ siê on w Teatrze Kwadrat w Warszawie. Popularna
i lubiana artystka ma na swoim koncie ponad 80 ról filmowych - wiêkszych i mniejszych. Zadebiutowa³a w 1950 r. w filmie Pierwszy start
- Leonarda Buczkowskiego. Gra³a m.in. w Nikodemie Dyzmie, Szkicach
wêglem, Spónieni przechodnie, Barbara i Jan, Sublokator,

OG£OSZENIA
DROBNE
Sprzedam mieszkanie 60,4 m2, ul.
Wilcza. Tel. 606 140 638
Sprzedam mieszkanie o powierzchni 52 m 2 z gara¿em. Tel.
0513-284-401
Sprzedam lub wynajmê mieszkanie
w³asnociowe umeblowane o pow.
49 m2, 3 pokoje, IV pietro, centrum
miasta, tel. 0664-01-85-95.
Wynajmê lokal o pow. 30 m2 pod
dzia³alnoæ gospodarcz¹ (wszystkie
media). Kutno, ul. Sosabowskiego 2a.
Tel. 0695-05-35-05
Wynajmê pomieszczenie pod
dzia³alnoæ gospodarcz¹ (przychodnia lekarska lub inne) pow.
60 m2, I p., ul. Zamkowa 6. Tel.
0601-263-522
Sprzedam magazyn wysokiego
sk³adowania o pow. 250 m 2 na
dzia³ce budowlanej o powierzchni
3100 m2, ko³o Kutna - bardzo tanio.
Tel. 0501-669-196, 0501-666-527
Posiadam do wynajêcia lub sprzedam 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 miejscowoci
Krzesin. Dostêp do pr¹du i wody.
Tel. 604-913-028
Sprzedam schodo³az Scalamobil
S20, urz¹dzenie do transportowania osoby niepe³nosprawnej wraz
z wózkiem po schodach. Maksymalne 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
Sprzedam 3 dzia³ki po 4500 m2
w Krzesinie 500 m od trasy
A2, wszystkie media. Tel. 0603639-456

Has³o Korn, Rzeczpospolita babska (sier¿ant Danuta Pawlak), Przygody psa Cywila , Z³ote Ko³o, Og³oszenie matrymonialne, Przystañ,
Bu³eczka, Profesor na drodze, Stawiam na Tolka Banana, Dyrektorzy, Hazardzici, Noce i dnie, Polskie drogi, Lalka, Rodzina
Po³anieckich, Ty pójdziesz gór¹, Placówka, Dom, Blisko coraz
bli¿ej, Katastrofa w Gibraltarze (Helena Sikorska), Ballada o Januszku,
W labiryncie, Kuchnia polska, Czterdziestolatek, Zespó³ adwokacki, Tato, Matki, ¿ony i kochanki, Sara, 13 posterunek, Klan
(pracownica apteki El¿biety), Miodowe lata (pani Halska), Gosia
i Ma³gosia i od 2000 r. Barbara Mostowiak w M jak mi³oæ. Czêsto
wystêpuje w polskim dubbingu, m.in. w: Flinstonowie, Pszczó³ka
Maja, O krasnoludkach i sierotce Marysi, Pinokio, Muminki,
Rodzina Adamsów, 101 Dalmatyñczyków, Przygody Olivera,
Mulan II, Banie i bajki polskie. Teresa Lipowska jest posiadaczk¹
wielu nagród, z których najbardziej sobie ceni Nagrodê Tele Ekranu
z 2004 r. przyznan¹ przez czytelników pisma Tele Tydzieñ. Otrzyma³a
j¹ za rolê Barbary Mostowiak w M jak Mi³oæ. Odznaczona za zas³ugi
dla kultury teatralno-filmowej Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski. Ma syna i dwoje wnuków. Mieszka na warszawskich Kabatach.
Jerzy Papiewski

??
Poziomo: A-1. ... flaga z repertuaru zespo³u Republika A-7.
Wywiad radziecki N-9. Rolina jak bluszcz i powój C-1. Niszczyciel
rolinnoci (owad) D-9. Niemoralny czyn gwa³ciciela E-1. Po nim
zapada kurtyna E-5. Mia³ je kmieæ, aby mleæ G-1. Fach Rzeckiego
z Lalki Prusa I-1. Zabójca z komina I-6. ... i dnie w tytule filmu
Antczaka z Barañsk¹ J-9. Pozosta³oæ po z³otym rogu K-1. Obok pralni
L-9. Zrêczne unikniêcie ciosu M-1. Jej to nie wypada M-5. ... Maltañski z Bogartem.
Pionowo: 1-A. Do³ek dla maklera 1-I. Torbiel 2-E. Wiolinowy na
piêciolinii 3-A. Krzew ródziemnomorski 3-I. ¯ona Mahometa 4-F.
Gryczany lub kwiatowy w s³oiku 5-A. Aran¿acja 5-J. Re¿yserowa³a
film Krzyk oraz Historiê niemoraln¹ (Barbara) 6-E. Lasso 7-A.
Stare kocisko 7-I. Narzêdzie do zdejmowania kory 9-A. K³amstwo
9-I. Stopieñ w dawnym wojsku kozackim 11-A. Mieszkaniec Kenii
11-I. Za³¹cznik 13-A. Jezioro w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich
13-I. B³¹d koszykarza.
oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Has³o: B9-M1-G7-L12 E3-K2-E5

FIRMA MARTEX

OFERUJE SZEROKI ZAKRES US£UG, W TYM:

 kompleksow¹ opiekê nad grobami: sprz¹tanie, zamiatanie,
polerowanie itp.
 sprz¹tanie piwnic, komórek itp.
 tanie malowanie wszelkich pomieszczeñ od pokoi po magazyny
 odnie¿ymy zim¹, przytniemy trawê latem, zadbamy o zieleñ
 sprz¹tanie klatek schodowych i dbanie o ich czystoæ

MASZ DO WYKONANIA JAK¥ PRACÊ ?
NIE MASZ CZASU ?
ZADZWOÑ: 669 854 859
A MY ZROBIMY TO ZA CIEBIE !!!

Atrakcyjne

KREDYTY
• gotówkowe • konsolidacyjne
• samochodowe • hipoteczne

0−790−879−444
0−692−643−691
PRZEWÓZ GRUPOWY OSÓB

Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: POWIATOWE ¯YCIE KUTNA, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.

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

Telefon:

0−724−126−378

US£UGI
Projektowanie i nadzór
w budownictwie
Tel. 607-386-512

CENY KONKURENCYJNE

MIESZKANIE
DLA FIRM
− tanie pokoje
www.awis.kutno.pl/pokoje.html

kom. 509 302 316
ZAPRASZAMY

SPRZEDAM
nieruchomość
pod inwestycje
10.200 m2 − teren

Sprzedam dom 150 m2,
Bielawki, wszystkie me−
dia. Tel. 0 504−538−133
WYKONUJÊ PROJEKTY
BUDOWLANE
Kutno, ul. Staszica 10/29
Tel: 253-37-98, 0609-822-102

Masz problem
z komputerem
ZADZWOŃ !
Tel. 605 65 17 76

BIURO

MATRYMONIALNO
-ZAPOZNAWCZE
poszukuje panów od 40 lat
i panien do 40 lat

Tel. 268-12-76, 693-806-780

POWIA
TOWE
POWIATOWE
ŻYCIE KUTNA
Kraj, zagranica − srebrny Bus Vito
(9−osobowy, długi, klimatyzacja)
Tel. 0−605 830−684
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
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¯YCIE DIECEZJALNE

BOŻE CIAŁO

To wiêto kocielne w Polsce wprowadzono w roku 1320 w Diecezji
Krakowskiej. Ustanowione zosta³o ku czci Najwiêtszego Sakramentu.
Wierni uczestnicz¹ w procesjach do czterech o³tarzy ustawionych na ulicach parafii, a przy ka¿dym z nich czytane s¹, zwi¹zane tematycznie
z Eucharysti¹, fragmenty czterech Ewangelii.

ŻOŁNIERZE HALLERA

Zapewne ma³o kto zauwa¿y³, ¿e to ju¿ po raz dziesi¹ty obchodzono
w naszym miecie wiêto B³êkitnej Armii. Podobnie jak w roku minionym jego organizacj¹ zajêli siê: prezydent miasta, Miejski Komitet Ochrony
Pamiêci Walk i Mêczeñstwa w Kutnie oraz Muzeum Regionalne. Punktualnie o godzinie 11.30 z³o¿one zosta³y wi¹zanki kwiatów pod B³êkitn¹
Tablic¹ w holu Muzeum Regionalnego. Dalsza czêæ uroczystego spotkania mia³a miejsce w Kociele Parafialnym w £¹koszynie, gdzie ksiê¿a:
Miros³aw Czarno³êcki proboszcz tej parafii i Andrzej K³oszewski
proboszcz w Kaszewach Kocielnych, odprawili mszê wiêt¹ w intencji
¿o³nierzy i genera³a Józefa Hallera. W homilii ksi¹dz Miros³aw Czarno³êcki wspomina³ o sylwetce genera³a, nie tylko jako o dobrym ¿o³nierzu,
ale o jego wielkim patriotyzmie, o wartociach moralnych jakie preferowa³
w swoim otoczeniu. Namawia³ te¿ do czêstszego siêgania do biografii
genera³a, którego znan¹ ¿yciow¹ myl¹ by³o: Bez wiêtoci nie bêdzie
wolnoci. Po zakoñczonej mszy liczne delegacje z³o¿y³y wi¹zanki kwiatów
pdo Tablic¹ Hallerowsk¹. Obecnym na uroczystoci podziêkowa³ Zbigniew
Wdowiak - wiceprezydent miasta.
/A.B./

NOMINOWANY !?

(...) ¯yczê samorz¹dowi gminy Kutno na nastêpne lata wójta ... Jerzego
Bry³y ... (z wyst¹pienia ksiêdza Piotra Kalisiaka z Sanktuarium w G³ogowcu na uroczystoci 20-lecia Samorz¹du Gmiony Kutno).

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

22 czerwca 2010 r.

Procesjê z Kocio³a wiêtego Wawrzyñca w Kutnie prowadzi³ ksi¹dz
dziekan Stanis³aw Pisarek.

W procesji w £akoszynie, któr¹ prowadzili ksiê¿a Miros³aw Czarno³êcki
i Robert Wolniewski, po raz trzeci wziê³a udzia³ orkiestra dêta Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Kutnie.
/A.B./

5-lecie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i M³odzie¿y

POŚWIĘCENIE SZTANDARU

Powiêcenia sztandaru Gimnazjum Nr 1 w Kutnie dokona³ ksi¹dz pra³at
Stanis³aw Pisarek. Uczniami, którzy go przejêli byli: Adrianna Berliñska,
Tobiasz Olczak i Joanna Rybacka.

MODLITWA ZA SAMORZĄDOWCÓW

BLISKO DZIECKA

4 czerwca w piêknych plenerach Zamku w Oporowie odby³o siê podsumowanie piêciolecia Stowarzyszenia Blisko Dziecka. Przy wspania³ej
wiosennej pogodzie spotkali siê cz³onkowie stowarzyszenia i zaproszeni
gocie. Przede wszystkim dzieci - prezes Urszula Weber-Król powita³a
zebranych i przedstawi³a historiê stowarzyszenia Podziêkowa³a zas³u¿onym
sponsorom i powita³a zebranych. Urz¹d Gminy ¯ychlin reprezentowa³
burmistrz Grzegorz Ambroziak, by³ obecny radca ambasady Republiki
Francuskiej Patrick Kluczyñski i reprezentant ATD Czwarty wiat Pierr
Klein. W spotkaniu uczestniczy³ zastêpca Komendanta Powiatowego
Policji komisarz Zbigniew Gruszczyñski. W programie spotkania przewidziano: wystêp artystyczny, poczêstunek, zwiedzanie zamku i rozmowy
z podopiecznymi. Gdy doroli zajmowali siê sprawami Stowarzyszenia,
m³odzi podopieczni bawili siê wspólnie z Laur¹ £¹cz w piêknym parku
oporowskiego zamku. By³y wystêpy i nagrody od organizatorów,
a wszystkiemu towarzyszy³a przepiêkna pogoda.
/G.B./

W niedzielê 30 maja w Kociele pod wezwaniem w. Wawrzyñca w Kutnie
odprawiona zosta³a msza wiêta z okazji 20-lecia Samorz¹du Terytorialnego w Polsce. Sprawowa³ j¹ ksi¹dz Mariusz Minda, a homiliê wyg³osi³
ksi¹dz pra³at Stanis³aw Pisarek, dziekan kutnowski. We mszy uczestniczyli radni miasta - zarówno I kadencji jak i obecnej oraz wiceprezydenci
miasta. Obecny by³ pose³ na Sejm RP Tadeusz Woniak. Powagi uroczystoci doda³a obecnoæ kilku pocztów sztandarowych.
/A.B./

VI PIKNIK

(ciag dalszy ze strony 4)
Podczas imprezy mo¿na by³o zobaczyæ wyroby artystów ludowych, piêkne
dekoracje i poznaæ ich twórców. Wród goci pikniku byli m.in.: wójt
Gminy Kutno Jerzy Bry³a, kierownik Oddzia³u Zamiejscowego w Kutnie
£ódzkiego Kuratorium Owiaty Anna Michalska, cz³onek Zarz¹du Powiatu
Kutnowskiego Jerzy Pawlak, dyrektor Wydzia³u Edukacji Kultury i Sportu
Wojciech Banasiak, kierownik Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej
Maria £uczak, dyrektor Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej Bo¿ena
Budnik. Byli przedstawiciele Muzeum Regionalnego w Kutnie i kutnowscy
rzebiarze: Antoni Kaminski, Jan Szymañski, Józef Stañczyk, Zbigniew
Suchiñski. By³ Robert Bary³a - dyrektor Biura Parlamentarnego pos³a na
Sejm RP Tadeusza Woniaka. Wród organizatorów nale¿y za wymieniæ
dyrektor Barbarê Korczak i wicedyrektor Ewê Rutkowsk¹.
/G.B./
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