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Ma �Wprost� swoj¹ �setkê� najbogatszych w Polsce osób,
dlaczego wiêc Kutno nie ma mieæ swojego rankingu firm, o naj-
wiêkszym znaczeniu dla Ziemi Kutnowskiej. DU¯Y MO¯E

 KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

WIÊCEJ !!! Dlatego te¿ na pierwszej pozycji naszego wykazu
umieszczamy najpierw najwiêksze dwie spó³ki powiatu kutnow-
skiego - �POLFARMEX� S.A. I KZD �EXDROB� S.A.

(ci¹g dalszy - strona 16)

W sobotê 23 pa�dziernika w hotelu �Gromada� w Warszawie blisko 1000
osób uczestniczy³o w wielkiej gali, na której rozstrzygniêto m.in. konkurs
Or³y Polskiego Budownictwa. Srebrnego Or³a w kategorii zarz¹dzania
nieruchomo�ciami otrzyma³o Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego
Spó³ka z o.o. w Kutnie (prezes Jacek Urbaniak). (c.d. - str. 3)

JUBILEUSZ W „SREBRZE”

Jerzy Tadeusz Bryła
Kandydat na wójta gminy Kutno na lata 2010−2014 (strona 2)

Wójt gminy Kutno

Pañstwo Barbara i Andrzej Dêbiccy oraz Halina i Zenon Mordzakowie obchodzili 50-lecie po¿ycia ma³¿eñskiego i wyró¿nieni zostali medalami za
d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie, przyznanymi przez prezydenta RP. Pañstwo Mordzakowie maj¹ syna Marka i dwóch wnuków: Patryka i Paw³a.

GRATULUJEMY ! GRATULUJEMY ! GRATULUJEMY !

JUBILEUSZOWE „STO LAT”
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- Znowu startuje pan z Komitetu
Wyborczego Stra¿acy Gmina Kutno ...
- Trudno ¿eby by³o inaczej, gdy¿ nie
nale¿ê do ¿adnej partii, natomiast
spo³ecznie - od 1997 r. - pe³niê funkcjê
prezesa Zarz¹du Oddzia³u Miejsko
Gminnego ZOSP RP w Kutnie. £¹cznie
obejmujemy siedem OSP, w tym dwa:
Wroczyny i Komadzyn nale¿¹ do Kra-
jowego Systemu Ratowniczo-Ga�ni-
czego, a pozosta³e to OSP w Wierzbiu,
Go³êbiewku, Strzegocinie, Leszczynku,
Wysokiej Wielkiej. Ponadto w latach
2000-2010 pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹-
cego Komisji Rewizyjnej Oddzia³u
Powiatowego ZOSP RP w Kutnie. Mog¹

to wykorzystaæ cz³onkowie ugrupowañ politycznych, których dzia³alno�æ uak-
tywnia siê g³ównie w okresie wyborczym.
- Jest pan wójtem gminy Kutno ju¿ od 1997 r., wiêc nie uniknie pan pytania o
realizacjê poprzednich programów wyborczych ...
- Faktycznie tak jest, a - nawet wiêcej, gdy¿ wcze�niej by³em spo³ecznym
przewodnicz¹cym Rady Gminy Kutno, st¹d moja wspó³odpowiedzialno�æ
za losy gminy jest szersza - ni¿ wójtowska ... Co do sensu sprawy, to ma³o
osób zwróci³o uwagê na rzecz historyczno-gospodarcz¹ przekszta³cenia
w naszej gminie. Przede wszystkim w tzw. infrastrukturze technicznej, czyli:
wody, drogi, o�wietlenia, �cieki ...
- Przypomnimy jak to by³o z wod¹ albo jak kto woli wodoci¹gowaniem ...
To by³o zadanie I i II kadencji, a wiêc g³ównie pierwszego samorz¹dowego
wójta gminy Kutno - Tadeusza Ozdowskiego. A¿  siê wierzyæ nie chce, ¿e
trzeba by³o wykonaæ a¿ 156 kilometrów sieci i przy³¹czy wodoci¹gowych.
Do tego pobudowaæ stacjê uzdatniania wody w Strzegocinie, pompowni stre-
fowej w Lesznie i o modernizacjê stacji uzdatniania wody w ¯urawieñcu,
a tak¿e modernizacjê realizowan¹ na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych obiek-
tów hydrotechnicznych.
- Drugim zadaniem by³y i s¹ drogi, gdy¿ dysponujecie do�æ rozleg³¹ ich sieci¹ ...
- Przez gminê Kutno przebiegaj¹ 33 drogi (krajowe 17,2 km, powiatowe
76,8 km i gminne 74,54 km). Ich utrzymanie, modernizacja i budowa
nowych wymaga skutecznego pozyskiwania �rodków i wykonawców. Do�æ

Kandydaci na radnych Gminy Kutno − KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW − STRAŻACY GMINY KUTNO
OKRÊG WYBORCZY Nr 1

MIROS£AW W£ADYS£AW
 KUBCZAK
Zamieszka³y w Strzegocinie. Lat
47. ¯ona Barbara, troje dzieci.
Cz³onek jednostki OSP Strzegocin
od 10 lat. Zawodowo zwi¹zany
z firm¹  NOBILUS-ENT w Kutnie.
Oddany sprawom lokalnym i inicja-
tywom mieszkañców.

OKRÊG WYBORCZY Nr 3

RAFA£ OLSZEWSKI
Zamieszka³y w Piwkach. Lat 36.
¯ona Marzena, córka Natalia lat 12,
syn lat 4 - Natanel. So³tys so³ectwa
Piwki od roku 2007. Cz³onek  jed-
nostki OSP Leszczynek. Wspó³or-
ganizator inicjatyw na rzecz miesz-
kañców  so³ectwa i ca³ej Gminy
Kutno.

KRZYSZTOF PIOTR
WO�NIAK
Zamieszka³y w Leszczynku. ¯ona
Dorota, dwie córki Sandra i Karo-
lina. Zawodowo zajmuje siê
konserwacj¹ maszyn szyj¹cych.
Cz³onek jednostki OSP Leszczy-
nek.

OKRÊG WYBORCZY Nr 4

MICHA£ KOSTRZEWA
Zamieszka³y w Stanis³awowie. Lat
26. Prowadzi  wraz z rodzicami
gospodarstwo rolne. Wykszta³cenie
wy¿sze rolnicze. Cz³onek jednostki
OSP Wroczyny od 10 lat. Inicjator
organizacji s¹siedzkich grup rolni-
ków pomagaj¹cych w produkcji
i zaopatrzeniu indywidualnych
gospodarstw rolnych.

OKRÊG WYBORCZY Nr 5

JAN OWSIANY
Zamieszka³y w Wo�niakowie. Lat
62. ¯onaty, syn. Wiceprzewodni-
cz¹cy Rady Gminy Kutno w latach
2006�2010 oraz cz³onek Komisji
O�wiaty, Zdrowia i Kultury Rady
Gminy Kutno. Aktualnie emeryt
- by³y pracownik FMR Kraj w Kutnie.
By³y wspó³w³a�ciciel �Rolmasz�
spó³ka z o.o. Oddany spo³eczno�ci
lokalnej oraz sympatyk stra¿aków
wspierajacy dzia³alno�æ jednostek
OSP.

 JAN PAWE£ GO£ÊBIEWSKI
Zamieszka³y w Wo�niakowie. Lat 35.
¯onaty, czworo dzieci. Prowadzi
kilkunastohektarowe gospodarstwo
oraz pracuje zawodowo w PINI Po-
lonia w Kutnie. Aktywny uczestnik
akcji  pomocy s¹siedzkiej, szczerze
oddany spo³eczeñstwu. Cz³onek
Rady So³eckiej w Wo�niakowie.

OKRÊG WYBORCZY Nr 6

WOJCIECH PODLASIN
Zamieszka³y w Krzesinie. Lat 50.
¯ona Ewa, dwie córki. Radny Gminy
Kutno od 1998 roku. W latach
2002-2006 przewodnicz¹cy Komisji
Rewizyjnej. Cz³onek Zarz¹du Gminy
Kutno w latach 1998-2002. W la-
tach 2006-2010 przewodnicz¹cy
Rady Gminy. Cz³onek Zarz¹du jed-
nostki OSP Go³êbiewek. Technik
weterynarii, zawodowo od 30 lat
zwi¹zany z Przychodni¹ dla Zwierz¹t
w Kro�niewicach. Instruktor ZHP.

ANDRZEJ SIUDA
Zamieszka³y w Adamowie. Lat 50.
¯onaty, dwie córki. Od 22 lat prezes
jednostki OSP w Go³êbiewku.
Wiceprezes Zarz¹du Oddzia³u
Miejsko-Gminnego  ZOSP RP
w Kutnie. Cz³onek Zarz¹du Od-
dzia³u Powiatowego ZOSP RP
w Kutnie. Jako magazynier - zaopa-
trzeniowiec pracuje w firmie
BUDOTERM. Cz³onek Stowarzy-
szenia Inicjatyw Lokalnych - Dy-
bów. Oddany spo³eczno�ci lokalnej.

OKRÊG WYBORCZY Nr 7

PAWE£ STANIS£AW
AUGUSTYNOWICZ
Zamieszka³y w Sieciechowie. Lat 52.
¯ona Wanda, dwoje dzieci. Radny
Gminy Kutno w latach 1990-1994,
1994-1998, 2002-2006, w tym
przewodnicz¹cy Komisji O�wiaty,
Zdrowia i Kultury w latach 1990-
1994,  2002-2006. Wspólnie z ¿on¹
prowadzi gospodarstwo rolne.
Szczerze oddany spo³eczeñstwu
lokalnemu i mieszkañcom Gminy
Kutno. Wspieraj¹cy  inicjatywy
samorz¹dowe i sympatyk stra¿aków.

TERESA MARIOLA
MICHA£OWSKA
Zamieszka³a w Sieciechowie. Lat
51. Pracuje jako pracownik umy-
s³owy w Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Kutnie. Otwarta
na problemy dzieci i m³odzie¿y,
pomocna w rozwi¹zywaniu ich
problemów. Bezpartyjna.

OKRÊG WYBORCZY Nr 9

ANTONI JÓ�WIAK
Zamieszka³y w Wierzbiu. Lat 40.
¯onaty, troje dzieci. Od 2006 roku
prezes OSP Wierzbie. Prowadzi
gospodarstwo rolne oraz pomaga
¿onie w prowadzeniu dzia³alno�ci
gospodarczej. Lokalny spo³ecznik,
niezmiernie zaanga¿owany  w  stra-
¿ackiej dzia³alno�ci.

OKRÊG WYBORCZY Nr 10

WALDEMAR ADAM
BURKIEWICZ
Zamieszka³y w Komadzynie. Lat
48. ¯onaty, dwie córki. Radny
Gminy Kutno 1998-2002. Cz³onek
OSP Komadzyn od 25 lat. Cz³onek
Zarz¹du OSP Komadzyn w latach
1998-2002. Prowadzi gospodar-
stwo rolne. So³tys so³ectwa Koma-
dzyn w latach 1999-2007.

JERZY TADEUSZ BRYŁA Kandydat na Wójta Gminy Kutno zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców − Strażacy Gminy Kutno

stwierdziæ, ¿e tylko w latach 1997-2009 przebudowano 47 (!) kilometrów
dróg gminnych (podbudowa i asfalt). Tylko w ostatniej kadencji podbudowy
i nawierzchnie asfaltowe uzyska³y drogê m.in. w Krzesinie, Grabkowie, Lesznie,
Mariankach, Sierakowie, Gnojnie, Kolonii Strzegocin, Wierzbiu, Frankach
Wroczyñskich, Wo�niakowie, Byszew-Kaszyn, Wo�niaków-Leszczynek
(schetynówka), G³ogowiec (przy Sanktuarium). Rozbudowano drogi dojaz-
dowe do gruntów rolnych poprzez utwardzenie nawierzchni kruszynek na-
turalnych, m.in. w miejscowo�ciach: Nowa Wie�, Go³êbiewek, Kuczkowie,
Leszczynku, Marianki, Sieraków, Gnojnie, Kolonii Strzegocin, Nowe Sójki,
Krzesinówek, Krzesin, Wierzbie, Byszew, Wo�niaków, Bielawki, Malina,
Go³êbiew Nowy, Strzegocin, Kotliska, Wysoka Du¿a, Lesznie. Uff, mo¿e
co� pomin¹³em ... Bardzo liczê na now¹ technologiê podbudowy dróg tzw.
norwesk¹, która jest po sukcesach  w Niemczech i Rosji. Zrealizowali�my
pierwsz¹ w gminie Kutno, ale dmuchamy na �zimne�. Jej efekty ocenimy na
wiosnê, ale gdyby siê sprawdzi³a, to ... Jest ona tañsza i trwalsza. Dodatkowo
gmina przekaza³a starostwu ponad piêæset tysiêcy z³otych na remonty dróg
powiatowych.
- Co z o�wietleniem wiejskich ulic ?
- Ju¿ jest i to zmodernizowano wszystkie linie, energetyczne, teraz tylko
pozostaje ... wymiana ¿arówek.  No i oczywi�cie tworzenia nowych linii na
terenach, na których �kwitnie� budownictwo jednorodzinne.
- Okre�la siê pañsk¹ gminê jako rozwijaj¹c¹ w szybkim tempie formê miesz-
kalnictwa ...
- Prace trwa³y od III kadencji, a ich fina³em by³o przyjêcie przez Radê Gminy
w 2004 r., nowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy. Dziêki
niemu zyskali�my nowe tereny nie tylko zabudowy zagrodowej, ale równie¿
jednorodzinnego okre�lanego potocznie podmiejskim. Ju¿ powstaj¹ �jak grzyby
po deszczu� i bêd¹ powstawaæ nowe budownictwa jednorodzinne, m.in.
w Leszczynku, Piwkach, Wo�niakowie, Bielawkach, Go³êbiewie, Go³êbiewku,
Sieciechowie, Krzesinie czy Bo¿ej Woli. Liczymy, ¿e dziêki temu dalej bêd¹
wzrasta³y wp³ywy samorz¹dowego bud¿etu z podatków, mimo relatywnie
niskiego ich poziomu. Mamy niskie koszty tak¿e wody, �mieci itp. itd., st¹d
stali�my siê atrakcyjnym terenem - dla g³ównie m³odych - inwestorów.
Liczymy, ¿e byæ mo¿e w tym roku liczba ludno�ci w gminie osi¹gnie poziom
sprzed dziesiêciu laty, a jest to wynik godny uwagi równie¿ w skali ogólno-
polskiej.
- S³u¿yæ temu zapewne bêd¹ wielkie prace kanalizacyjne w tzw. strefie pod-
miejskiej i z pod³¹czeniem do Grupowej Oczyszczalni �cieków w Kutnie ?
- Czeka nas ogromnie trudne zadanie. Po pierwszych w województwie 50
przydomowych oczyszczalni �cieków, za co otrzymali�my wasz �Kutnowski

Hit�, w tej chwili posiadamy ju¿ 190 (w przysz³ym roku przybêdzie 143).
£¹cznie planujemy zrealizowaæ ich ponad 700 (!). Sanitarnie skanalizowali-
�my so³ectwo Wo�niaków, co wymaga³o wykonania 12,5 kilometrów kana-
lizacji (z przykanalikami) i 5 przepompowni. Teraz rozpoczynamy so³ectwo
Go³êbiew (12,9 km sieci granitacyjnej, 1,78 km sieci t³oczonej i 6 przepom-
powni). W kolejce czekaj¹: Go³êbiewiek, Bielawki-Malina i Florek. Zadanie
trudne, gdy¿ raczej iluzoryczne jest licznie na fundusze unijne ...
- Jakie s¹ gminne nowo�ci ?
- To oczywi�cie Dom Kultury w Leszczynku, jego przebudowa, a aktualnie
uporz¹dkowania starodawnego otoczenia. Dalej sonary - w Zespole Szkó³
w Byszewie, Go³êbiewku, SP we Wroczynach i SP Strzegocin. Równie¿
remont kapitalny �wietlicy w Komadzynie i Wroczynach. Bardzo liczymy na
realizacjê internetowego systemu �wrota województwa�. Trudno nie wspo-
mnieæ o drogach, dla których jest ju¿ dokumentacja (b¹d� w opracowaniu)
- Bo¿a Wola, Julinki, Bielawki, Sójki, czy wspólnie z Urzêdem Miejskim
w Kutnie realizacja drogi do cmentarza w Kuczkowie.
- Czy program na lata 2006-2010 jest w podstawowych kierunkach wykonany ?
- Tak jest !
- W wewnêtrznym konkursie redakcyjnym zwyciê¿y³ pan jako samorz¹dowy
wójt XX-lecia. Jak pan s¹dzi - dlaczego ?
- Jestem za¿enowany, ja przecie¿ tylko gmin¹ kierujê ... A jest w niej wielu
wspania³ych gospodarzy, od których wci¹¿ siê uczê! My�lê, ¿e nasze wspólne
sukcesy, to po prostu stosowanie siê do rolniczego podej�cia: �Rób wszystko
tak, jak we w³asnym gospodarstwie�. Ot i wszystko !

Dziêkujê za rozmowê - Andrzej Stelmaszewski

Jerzy Tadeusz Bry³a, urodzony 27 listopada 1950 r. w Sierakowie,
gmina Gostynin. W latach 1975-1978 zatrudniony by³ na stanowi-
skach kierownika Zak³adu Mechanizacji i Transportu, a nastêpnie
jako zastêpca dyrektora ds. technicznych pracowa³ w Spó³dzielni
Kó³ek Rolniczych w Gostyninie. W latach 1978-1996 roku pracowa³
w Spó³dzielni Produkcyjnej w Byszewie, pe³ni¹c funkcjê kierownika
produkcji zwierzêcej, a nastêpnie prezesa Zarz¹du. Od 1997 r. nie-
przerwanie wójt gminy Kutno i prezes Oddzia³u Miejsko-Gminnego
Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP w Kutnie. W latach
2000-2009 przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej Oddzia³u Powiato-
wego ZOSP RP w Kutnie. Cz³onek Zarz¹du Zwi¹zku Gmin Regionu
Kutnowskiego. Posiada wy¿sze wykszta³cenie rolnicze. Od 1 listo-
pada 1978 r. mieszka w podkutnowskim Byszewie. ¯ona Jadwiga,
córka Anna, ziêæ - £ukasz i mi³o�æ ¿ycia - wnuczka Amelka.

Rozmowa z JERZYM TADEUSZEM BRY£¥,
aktualnym wójtem gminy Kutno i kandydatem na wójta w latach 2010-2014
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Jest taki jeden dzieñ jesienny,
który po�wiêcony jest pamiêci,
a tak¿e katolickim zwyczajom niezmiennym,
kiedy to imieniny maj¹ Wszyscy �wiêci.

Znów zap³on¹ znicze na mogi³ach,
rodzinne ogniska dla naszych nieobecnych ju¿.
Wspomnienia wróc¹ z nieodpart¹ si³¹,
ale ju¿ nie wzniec¹ ¿ywicowych burz.

Bywaj¹ jednak groby zapomniane,
na których tylko gar�æ li�ci zostanie.
Nie powinny w tym dniu zostaæ zaniedbane,
us³yszmy ich ciche o pamiêæ wo³anie.

Kazimierz Ci¹¿ela

Wołanie pamięci

Zakoñczono
W Kutnie zmodernizowano ulice:
W¹sk¹, Niemcewicza na osiedlu
£¹koszyn oraz modernizacjê par-
kingu, przy ulicy Warszawskie
Przedmie�cie w pobli¿u Urzêdu
Skarbowego. Inwestycje kosztowa³y:
ulica W¹ska 598 tys. z³, ulica Niem-
cewicza 375 tys. z³, a parking przy
ulicy Warszawskie Przedmie�cie
350 tys. z³.

Sukcesy policjantów
Czwarte i pi¹te miejsce zajêli funk-
cjonariusze KPP w Kutnie, m³odsi
aspiranci: Kasper Winkler w woje-
wódzkim konkursie na najlepszego
opiekuna psa patrolowo-tropi¹cego
w województwie ³ódzkim. Oczywi-
�cie gratulacje nale¿¹ siê równie¿
owczarkowi belgijskiemu Baweta
i owczarkowi niemieckiemu Chil-
tonowi, którzy walnie przyczynili
siê do zdobycia wyró¿nieñ w�ród
42 psów, i ich opiekunów.

Zd¹¿¹ na Euro?
Opó�nia siê modernizacja dworca
w Kutnie (zamiast w tym dopiero
w 2011 r.), ale kolejarze zapewniaj¹,

¿e zakoñcz¹ go w terminie (na po-
cz¹tku 2012 r.). Ma kosztowaæ 13
milionów z³otych i jest wytypowany
wraz z 26 innymi dworcami do od-
nowy przed Mistrzostwami Europy
w pi³ce no¿nej.

Krótka sesja
Na posiedzeniu, które trwa³o 12,5
minuty (nadzwyczajne), miejscy
radni podjêli jednog³o�nie uchwa³ê
w sprawie szczegó³owego sposobu
konsultowania z organizacjami
pozarz¹dowymi i podmiotami
o dzia³alno�ci po¿ytku publicznego
i o wolontariacie, projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach
dotycz¹cych dzia³alno�ci statuto-
wej tych organizacji. Konsultacje
przeprowadza siê w celu poznania
opinii organizacji o poddanym kon-
sultacji akcie. Mog¹ byæ one pro-
wadzone w nastêpuj¹cych formach
i spotkañ z przedstawicielami orga-
nizacji prowadz¹cych na terenie
miasta Kutna dzia³alno�æ po¿ytku
publicznego lub wyra¿ania pisem-
nych opinii w danej kwestii. Wyniki
konsultacji prezydent miasta Kutna
przedstawia Radzie Miasta.

�piewam tê pie�ñ.
Niech leci gdzie�
pro�ciutko, hen do nieba.

Dla synów mych.
Dla rodzin tych,
co oczy topi¹ we ³zach.

To oni tam, w niebiosach bram,
widz¹, co my tu robimy.
I strzeg¹ nas, i dzieci swe,
by nikt nie zrobi³ im krzywdy.

Odeszli tam, do niebios bram.
Bóg przyj¹³ ich prosto, do nieba.
Nie tylko tu, ale i tam, przecie¿
dobrych ludzi potrzeba.

Krystyna Kowalska
Ten utwór, autorka rodem z Kutna, napisa³a po stracie dwóch swoich sy-
nów - Waldemara i Dariusza.

(ci¹g dalszy ze strony 3)
Piêtnastolecie swojej dzia³alno�ci obchodzi³o 15 pa�dziernika Towarzy-
stwo Budownictwa Spo³ecznego w Kutnie. W lokalu �Elida� wziêli
w nim udzia³: pose³ na Sejm RP Andrzej Biernat i senator RP Andrzej
Owczarek. By³ prezydent miasta Kutno, cz³onkowie Komisji Mieszka-
niowej Rady Miasta Kutna: Edward Ksi¹¿ek, Jerzy Papiewski, Janina
Ja¿d¿ewska i Jerzy Król. Jacek Urbaniak, prezes TBS, przypomnia³ historiê
powstania i znacz¹ce dla spó³ki daty z okresu 15-lecia. W tym okresie TBS
Spó³ka z o.o. odda³a do u¿ytku 13 budynków o 568 mieszkaniach. Jako
jeden z wielu sukcesów wymieni³ uzyskanie w 2005 roku tytu³u Moder-
nizacji Roku 2005 w kategorii obiekty mieszkalne dla adaptacji starego
m³yna na Warszawskim Przedmie�ciu (które równie¿ otrzyma³o wyró¿-
nienie �Kutnowskiego Hitu�). Dzisiaj najbardziej znana jest inwestycja
jak¹ prowadzi TBS przy ul. Szymanowskiego, gdzie docelowo bêdzie 246
mieszkañ. Na tym osiedlu, okre�lanym w redakcji �S³onecznym�, zlokali-
zowano parkingi, uliczki dojazdowe i tereny zielone. ¯yczymy firmie i jej
prezesowi Jackowi Urbaniakowi kolejnych sukcesów i utrzymania siê na
kutnowskim rynku inwestycji mieszkaniowych (przynajmniej) do koñca
stulecia !

JUBILEUSZ W „SREBRZE”
... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

KTO W KUTNIE NIE BY£ ...
(ciag dalszy ze strony 1)
Obie licz¹ w granicach 500-600 osób i w³a�nie stan zatrudnienia ju¿
predestynuje je do czo³owej lokaty. Ale nie tylko ! S¹ one kierowane
nieprzerwanie od wielu lat przez swoich prezesów: Mieczys³awa Wo�kê
i Miros³awa Sza³kowskiego. �Polfarmex� zwany inaczej firm¹ �Trzech
prezydentów� (Henryka Markiewicza, Krzysztofa Wac³awa Dêbskiego
i Krzysztofa Debicha), specjalizuje siê w bran¿y farmaceutycznej
i w istotny sposób przyczyni³ siê do relatywnie niskiego spadku
zatrudnienia w Kutnie - w grupie producentów leków. Z kolei dzia³ania
Miros³awa Sza³kowskiego s¹ ukierunkowane na utrzymanie tradycji
drobiarstwa w regionie b. województwa p³ockiego, a aktualnie ze
swoimi zak³adami dokonuj¹ bardzo skomplikowanego - nie tylko per-
sonalno-technologicznego po³¹czenia z p³ockim �Sadrobem�. Zalet¹
Mieczys³awa Wo�ki, nestora biznesmenów powiatu kutnowskiego
i (bodaj¿e) trzykrotnego Przewodnicz¹cego Klubu Biznesmenów
i Mened¿erów w Kutnie, jest stworzenie �Polfarmex-u� od podstaw
(i ci¹g³a jego rozbudowa). �Polfarmex� to firma równie¿ ... rodzinna,
gdy¿ pracuje w niej zarówno ma³¿onka w³a�ciciela - nie tylko praw-
dziwa bizneswomanka - ale i szalenie sympatyczna osoba, jak te¿
- syn. Ma³¿onka Miros³awa Sza³kowskiego to w �cywilu� dyrektor
SP nr 1 w Kutnie. MA£E - JEST PIÊKNE !!! W�ród tej grupy mniej-
szych przedsiêbiorstw wyró¿nia siê (chocia¿ czê�æ dzia³alno�ci pro-
wadzi m.in. z Czarkiem Janiszewskim) - Cezary Humañski, by³y
prezydent Kutna, by³y wicewojewoda p³ocki i wielokrotny przewod-
nicz¹cy Klubu jak wy¿ej. Trafili, jak to siê okre�la w �kolor�, naj-
pierw spó³k¹ �Gambit�, a na koñcu ze szpitalem �Specjalista�,
w której syn jest dyrektorem, ale �szefuje� nim - tata ... Humañski. My
wyró¿niamy te dwie spó³ki - drugim miejscem. Trzecia pozycja musi
pomie�ciæ a¿ trzy spó³ki: �Kongskilde� z �¿elazn¹ rêk¹� prowadzone
- od pocz¹tku - przez dyrektora Dariusza B³aszczyka, dalej �Fresenius
Kabi�, której �szefuje� warszawianin Krzysztof Strêkowski i kro�nie-
wicki �Expom� S.A., w którym od pocz¹tku króluj¹: Marek Wietrzyk
i Jacek Kapral. Tu¿ za podium, ale na bardziej zaszczytnym ni¿
w sporcie, czwartym miejscu lokujemy AMZ Kutno, która produkuje
m.in. sprzêt wojskowy. Pierwszy z prezesów - Zygmunt Fabisiak,
a teraz rz¹dzi Jaros³aw Stachowski (wraz z rodzin¹ Fabisiaków). Jest
i ZDiHAR Strzelce (pi¹ty), z trochê osch³ym, ale prowadzonym
z poznañsk¹ perfekcj¹ przez Wojciecha B³aszczaka. Kolejne miejsce
(szóste) zajmuje odradzaj¹ca siê znowu sklêczkowska Odlewnia.
Kolejne - (siódme) przeznaczamy firmie �Stoptex� - Karola Olesiñ-
skiego (i jego rodzinie) za - niemal niemo¿liwe - utrzymywanie firmy
dla inwalidów. Kolejn¹ pozycjê (ósm¹) zajmuje kro�niewicko-niemiecka
firma �Inter Yeast� i mój imiennik Andrzej Szopiñski, produkuj¹ca
preparaty dro¿d¿owe (z odpadów piwowarskich). Dziewi¹t¹ lokatê
przydzielamy w³a�cicielowi firmy �Mika� - Jackowi Stasiakowi, do
którego nale¿y du¿a czê�æ przemys³owej dzielnicy Sklêczki. Na tej
samej pozycji ulokowa³em dwóch budowlanych rywali. Idealnie
trafiaj¹cego w kontrakty  - Marka Michalskiego �Mavex�, jak te¿ przy-
stojnego i inteligentnego mieszkañca gminy Kutno - Adama Handze-
lewicza �Vester�. �Dziesi¹tkê� zamykaj¹ Przedsiêbiorstwo Robót
Drogowych w Kutnie i równie¿ kutnowska spó³ka, tylko z siedzib¹
w Leszczynku �Budmel� - Wojciecha ̄ uka. Pi³karsk¹ jedenastkê uzu-
pe³nia restauracja - hotel �Pod Wierzb¹� w ¯ychlinie. To co zrobi³o ze
starej mleczarni ma³¿eñstwo Gra¿yna i Jan Fukowscy PPHU �FUKS�,
zas³uguje na niski pok³on i wielkie uznanie. Oczywi�cie �nasza
kadra� jest moim, autorskim pomys³em. Mo¿e kogo� pomin¹³em !?

Andrzej Stelmaszewski

W Pañstwowej Szkole Muzycznej w Kutnie odby³ siê koncert chopinowski.
Tym razem swoje muzyczne umiejêtno�ci zaprezentowali nauczyciele
szko³y, absolwenci Akademii Muzycznych w £odzi, Katowicach i Byd-
goszczy. Koncert podzielony by³ na dwie czê�ci: Chopin na powa¿nie
i Chopin w aran¿acji. Gromkimi owacjami przyjêto wystêp Karola Dobro-
wolskiego graj¹cego Poloneza A-dur opus 40 nr 1 i Krzysztofa Cie�laka
graj¹cego Walca Es-dur opus 18. Z du¿ym wdziêkiem wykona³a Balladê
g-moll opus 23 Joanna Moryciñska, nale¿¹ca do czo³ówki akompaniatorów
w naszym kraju. W drugiej czê�ci koncertu dwa utwory Chopina - �¯y-
czenie� i �Taniec� za�piewa³ chór nauczycielski Cantores Kutnovienses.
Prawie dwugodzinny koncert zakoñczy³ wystêp zespo³u instrumentalnego
w sk³adzie: Pawe³ Zielak - saksofon, Przemys³aw Pogocki - gitara,
Andrzej Zielak - kontrabas, Kamil Miszewski - perkusja, Katarzyna
Herbich - flet i Marcin Janiszewski - akordeon. Wykonali oni Etiudê E-
dur, �¯yczenie� op. 74 nr 1 oraz Poloneza A-dur op. 40 nr 1. By³y to
utwory w aran¿acji Paw³a Zielaka i Przemys³awa Pogockiego. W�ród
widzów oklaskuj¹cych wykonawców by³ tak¿e ksi¹dz Piotr Kalisiak,
proboszcz z G³ogowca.           /A.B./

CHOPINOWSKI KONCERT

Memento Mori

Swoje �wiêto obchodzi³o w pi¹tek 15 pa�dziernika Stowarzyszenie
�Kutnowski Klub Amazonek�, propaguj¹cy profilaktykê raka piersi.
Na placu Pi³sudskiego na kutnianki w wieku od 50 do 69 lat czeka³
mammobus, a w budynku Urzêdu Miasta demonstrowano samo badanie
piersi na fantomie, udzielano porad pielêgniarskich i badano ci�nienie
têtnicze. By³a mo¿liwo�æ bezp³atnych konsultacji z ginekologiem-
onkologiem. Kobiety w wieku 40-49 lat mog³y wykonaæ (odp³atnie),
badania mammograficzne. �wiêto obchodzone jest ju¿ od kilkunastu
lat w pa�dzierniku, a ró¿owa wst¹¿ka, symbolizuje walkê z rakiem
piersi. Wyk³ad na temat profilaktyki raka piersi wyg³osi³ dr nauk
medycznych Janusz Sobotkowski. Stowarzyszenie �Kutnowski Klub
Amazonek� dzia³a ju¿ od 2003 roku, a przewodniczy mu aktualnie
Danuta Pasiñska-Swendrowska, wiceprzewodnicz¹c¹ jest Renata
Buczek. Klub skupia 32 panie (na pocz¹tku by³o ~10 osób). �wiêto
organizuje corocznie, zachêcaj¹c w ten sposób do walki z chorob¹
i profilaktyk¹ raka piersi. �Masa¿e, æwiczenia rehabilitacyjne, na
basenie, æwiczenia gimnastyczne (wspomagaj¹ce) - s¹ nieodp³atne dla
naszych cz³onkiñ. Mamy mo¿liwo�æ dofinansowanie do turnusów
rehabilitacyjnych, poszerzamy  wiedzê o chorobie i promujemy zdrowy
tryb ¿ycia. Organizujemy te¿ olimpiady sportowe i spotkania ze spe-
cjalistami onkologami z zakresu nowych metod leczenia raka sutka
(piersi)� - stwierdzi³a prezes Danuta Pasiñska-Swendrowska.    /G.B./

ŚWIĘTO RÓŻOWEJ WSTĄŻKI
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WIEŚCI GMINNE

Strzegocin, to jedna z ciekawszych miejscowo�ci w naszym regionie. Od
strony Kutna doje¿d¿amy do niej krêt¹ drog¹ przez gêsty las. Parafia
powsta³a prawdopodobnie ju¿ w XIV wieku, jednak nie s¹ to udokumen-
towane dzieje, gdy¿ ko�cielne archiwalia zaginê³y. Sama strzelista, neo-
gotycka �wiatynia jest oczywi�cie o wiele m³odsza. Ko�ció³, który ma a¿
trzech patronów zbudowano pod koniec XIX wieku. G³ównym jest �w.
Bart³omiej, natomiast pozostali to �w. Wojciech i �w. Barbara. Nieco dalej,
w kierunku na Witoniê, stoi du¿y murowany, piêtrowy dwór zwany
�pa³acem�, w stylu neoklasycystycznym. Powsta³ na prze³omie lat 1877
i 1878, wed³ug projektu Kornela Gabrielskiego. Od wschodniej strony na
budowli znajduje siê ryzalit, zwieñczony ozdobnym tympanonem i pokryty
dwuspadowym dachem. Ca³y dwór posiada natomiast dach czterospadowy.
Ca³y obiekt otacza powsta³y na pocz¹tku XX wieku piêkny park w stylu
angielskim. Od drugiej po³owy XVIII wieku maj¹tek nale¿a³ do rodziny
Górskich herbu Bo¿a Wola, których korzenie wywodzi³y siê z Bo¿ej Woli
pod B³oniem. Senior rodu Aleksander mia³ trzech synów. Strzegocin odzie-
dziczy³ Tomasz, skarbnik brzeziñski. Ten z kolei posiada³ dwóch nastêpców:
Franciszka i Antoniego, w którego rêce przesz³y te dobra. By³ on pu³kow-
nikiem Wojska Polskiego, kawalerem Krzy¿a Wojskowego i Legii Hono-
rowej. Z ma³¿eñstwa z Józef¹ z Ma³achowskich mia³ dwie córki - Teresê
i Juliê, która po smierci rodziców odziedziczy³a maj¹tek. W 1871 roku
Strzegocin naby³ Jan Górecki. Blisko trzydzie�ci lat pó�niej w³a�cicielem
zosta³ jedyny syn Boles³aw. By³ on wybitnym dzia³aczem spo³ecznym
i gospodarczym. Organizowa³ i wspomaga³ kó³ka rolnicze. Na ofiarowanej
przez niego ziemi zbudowano Salê Stowarzyszeñ M³odzie¿y oraz plac
zabaw i gier dla dzieci i m³odzie¿y. W 1927 roku jego córka Janina wraz
mê¿em Kazimierzem Ok³o Ku³akiem sprzeda³a odziedziczone dobra, za
ponad 4,5 miliona z³otych, synowi Tadeuszowi, który jednak w 1935 roku
zmar³ tragicznie podczas manewrów wojskowych. Od tego czasu maj¹t-
kiem zarz¹dza³a jego ¿ona Jadwiga z Nowakowskich. Po wojnie folwark
przej¹³ Skarb Pañstwa. Obecnie w pa³acu mie�ci siê Dom Rekolekcyjno-
Formacyjny, jedna z dwóch takich instytucji w Diecezji £owickiej. Ze
Strzegocina, mo¿emy wyjechaæ przez Gledzianów, na trasê krajow¹
prowadz¹c¹ z P³ocka do £odzi. Po drodze bêdziemy mogli zobaczyæ
pozosta³o�ci wczesno�redniowiecznego grodziska.   Piotr Pilch

(Przedruk za zgod¹ redakcji �Echo Gminy�)

STRZEGOCIN

Zachêceni sukcesem ubieg³orocznej imprezy astronomicznej �Dotknij
gwiazd w ¯ychlinie�, równie¿ i w tym roku zorganizowano kolejne spo-
tkanie �Nauka jest cool�. W pierwszym etapie dla grup zorganizowanych
zaprezentowano do�wiadczenia fizycznye i chemiczne, które wykonywali
wolontariusze z Zespo³u Szkó³ w ¯ychlinie oraz Gimnazjum w ¯ychlinie.
Opiekê merytoryczn¹ sprawowali nauczyciele - pasjonaci: El¿bieta
Dobiñska i Ryszard Zimny. Licznie zgromadzone grupy przedszkolaków
i uczniów mog³y, co najwa¿niejsze, braæ czynny udzia³ w do�wiadcze-
niach. By³y: lataj¹ce worki, olbrzymie, kolorowe bañki mydlane, jajko
w butelce, wulkan oraz �lataj¹ca i strzelaj¹ca butelka� (imituj¹ca start
rakiety). Drugi etap, przeznaczony dla odbiorców indywidualnych, roz-
pocz¹³ siê po po³udniu rozstrzygniêciem konkursu fotograficznego pt.
�Osobliwo�ci i zjawiska fizyczne i przyrodnicze w obiektywie�. Zgromadzona
publiczno�æ mog³a podziwiaæ prace naszych laureatów oraz obserwowaæ
do�wiadczenia fizyczne i chemiczne. Na zakoñczenie pikniku, w parku
przy Domu Kultury, wyst¹pi³ Teatr Ognia FIREPROOF z Kutna. Zwieñ-
czeniem imprezy by³a obserwacja obiektów astronomicznych przez teleskop.

NAUKA JEST COOL
II piknik naukowy w ¯ychlinieGimnazjum - Mickiewicza

Gimnazjum w ¯ychlinie otrzyma³o
imiê Adama Mickiewicza i nowy
sztandar. Nosi je podobnie jak
wspólnie z nim zlokalizowane
Liceum.

Pieski �wiat
W schronisku dla Bezdomnych
Zwierzat w Kotliskach, gmina
Krzy¿anów, znajduje siê a¿ 490
psów (z 35 gmin Polski Centralnej).
Limit - 500.

Agroma - Spó³k¹
Od 1 pa�dziernika kutnowska
�Agroma� jest Spó³k¹ z o.o., czyli
jednoosobow¹ spó³k¹ Skarbu Pañ-
stwa. Jej prezesem jest dr Janusz
Ka�mierczak z £odzi. Pracuje
w niej oko³o 120 osób, z czego
po³owa w punktach sprzeda¿y.

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”
26 października 2010 r.

Wielkie plamy
W Dobrzelinie na ulicy Jagie³³y roz-
la³a siê plama oleju o szeroko�ci 1,5
m i d³ugo�ci 1,5 kilometra (!). Ruch
by³ zablokowany przez godzinê,
póki stra¿acy nie zneutralizowali jej
sorbetem i piaskiem. Natomiast
przez 2 godziny ruch odbywa³ siê
wahad³owo na skrzy¿owaniu ul.
£êczyckiej i b. krajowej �dwójki�,
gdzie na odcinku 50 metrów by³
rozlany olej napêdowy.

£abêdzi �piew
Na stawie, w ogródkach dzia³ko-
wych w Bielawkach, zago�ci³y dwa
³abêdzie. Dodatkowo kilkadziesi¹t
kaczek (od 24 do ponad 50 w za-
le¿no�ci od dnia). Jest im dobrze,
gdy¿ �dzia³kowcy� dokarmiaj¹
ptactwo chlebem i bu³kami.

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kutnie odby³o siê spo-
tkanie, w trakcie którego starosta kutnowski Dorota D¹browska wrêczy³a
nagrody i listy gratulacyjne kutnowskim pedagogom z placówek podleg³ych
powiatowi. ̄ yczenia z³o¿yli przedstawiciele Zwi¹zków Zawodowych ZNP
Mariusz Kozarski i �Solidarno�ci� Jolanta Bujalska-Kowalczyk. Nagrody
otrzymali: Andrzej Matczak - dyrektor ZS Nr 1, Przemys³aw Zawadzki -
dyrektor I LO, Pawe³ Babecki - ZS Nr 1, Renata Florczak - MDK, Renata
Dominika Szymañska - M³odzie¿owy O�rodek Szkolno-Wychowawczy
Nowa Wie�, Henryka Maria Engel i Dorota Maria Chojnacka z ZS Nr 3,
El¿bieta Olejniczak i Monika Ziêbiñska - ZSZ Nr 2, Iwona Agacka, Joanna
Dorota Sobczyñska i Joanna Emilia Falczewska ze Specjalnego O�rodka
Szkolno-Wychowawczego w Kutnie, Emilia Konwerska - I LO, Jerzy
Sobol - ILO, Jolanta Antoniewicz - Specjalny O�rodek Szkolno-Wycho-
wawczy w Kutnie, Anna Ambroziak i Dorota Dobiecka-Stañska - II LO
im. J. Kasprowicza, Monika Zakrzewska - CKU Kutno, Iwona Ewa Kciuk
i El¿bieta Dobiñska z ZS ¯ychlin, Agnieszka Czajkowska - Placówka
Szkolno-Wychowawcza �Têcza�, Jan Zawadzki i Mariusz £ubiñski z ZS
Nr 1 w Kutnie.

Prezydent Kutna wrêczy³ 25 nauczycielom ze szkó³ podleg³ych miastu
nagrody pieniê¿ne i kwiaty. Nagrod¹ £ódzkiego Kuratora O�wiaty i Ministra
Edukacji Narodowej wyró¿niono Halinê Reyman i Teresê Jó�wiak z Przed-
szkola Miejskiego Nr 16. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzyma³a
Jolanta Bujalska-Kowalczyk, przewodnicz¹ca Komisji Zak³adowej Pra-
cowników O�wiaty i Wychowania w Kutnie. Nagrody finansowe otrzy-
mali: Beata Czarnoucka, Wies³aw Le�niewski i Sylwia Mujt z SP Nr 1
w Kutnie, Arleta Kacprzak i Miros³awa Walburg z SP Nr 4, Hanna Het-
maniak z SP Nr 1, Edyta Rozpiórska z SP Nr 5, Wanda Baranowska z SP
Nr 6, Ewa Gawroñska i Jacek Kud³a z SP Nr 9, Alina Barczykowska,
Gra¿yna Mojsiej i Maria Szyda z Gimnazjum Nr 1 w Kutnie, Anita
Lemañska Gimnazjum Nr 2, Ma³gorzata Gliczyñska i Pawe³ Potocki
z Gimnazjum Nr 3, Krystyna  Kucharska z Integracyjnego Przedszkola
Miejskiego Nr 3 w Kutnie, Gra¿yna Ka�mierska z Przedszkola Miejskiego
Nr 5, Aneta Stankiewicz z Przedszkola Miejskiego Nr 8, Bogus³awa
Koziak z Przedszkola Miejskiego Nr 15, Wanda Sobierañska z Przed-
szkola Miejskiego Nr 16, Izabella Maj z Przedszkola Miejskiego Nr 17,
Helena Matusiak - dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 16, Danuta Blus -
dyrektor SP Nr 9 w Kutnie i Danuta Skowroñska - dyrektor Gimnazjum
Nr 1 w Kutnie. W czê�ci artystycznej wyst¹pi³y dzieci z Zespo³u �Jarzê-
binki� (Integracyjne Przedszkole Miejskiego Nr 3, Agata Daniel, zespó³
�Buziaki� i �OKAY� z MDK pod kierunkiem Katarzyny Karolak-Koszañ-
skiej.          /G.B./

DZIĘKUJEMY PEDAGOGOM

Oddany do u¿ytku w 1844 roku Szpital im. �wiêtego Walentego
w Kutnie liczy³ 21 ³ó¿ek, a by³ 47 szpitalem w Królestwie Polskim
(w £odzi pierwszy szpital powsta³ rok pó�niej). Rozwój wspó³czesnej
anestezjologii w Polsce jest nieroz³¹cznie zwi¹zany z osob¹ profesora
Stanis³awa Pokrzywnickiego urodzonego w 1909 roku. Po powrocie
do kraju z Anglii, gdzie w okresie II wojny �wiatowej by³ lekarzem
polskich jednostek lotniczych, 11 grudnia 1947 wykona³ w szpitalu
kutnowskim anestezjê ogóln¹ dotchawiczn¹ z pora¿eniem miê�ni szkie-
letowych przy pomocy kurary i z zastosowaniem oddechu kontrolo-
wanego. By³ to pierwszy tego typu zabieg w Polsce. Otwarcie Szpitala
Miejskiego im. doktora Antoniego Troczewskiego nast¹pi³o 28 grudnia
1982 roku. By³ przeznaczony na 610 ³ó¿ek, ma kubaturê prawie 142
tysiêcy metrów sze�ciennych i powierzchni pomieszczeñ - 24 tysi¹ce
metrów kwadratowych. Nie¿yj¹cy ju¿ dr Zygmunt B³aszczyk, kut-
nianin z urodzenia, obj¹³ w 1980 stanowisko ordynatora oddzia³u
chirurgii, Po raz pierwszy pomy�lnie wykona³: ca³kowit¹ resekcjê
trzustki, przyszy³ koñczynê doln¹ po urazowej amputacji i dokona³
drena¿u komory bocznej mózgu u kobiety bêd¹cej w siódmym mie-
si¹cu ci¹¿y. Twórc¹ rehabilitacji medycznej w Kutnie by³a dr Halina
Tru�ciñska, która w 1972 r. po uzyskaniu specjalizacji II stopnia
z chirurgii ogólnej, podjê³a dzia³ania w tym zakresie. Pocz¹tkowo zor-
ganizowa³a Poradniê Rehabilitacji Leczniczej, pierwsz¹ tego typu pla-
cówkê w województwie ³ódzkim. Dopiero w 1983 roku utworzono
Oddzia³ Rehabilitacji, którego pierwszym ordynatorem by³a dr Halina
Tru�ciñska, natomiast na otworzenie oddzia³u ³ó¿kowego pacjenci
musieli czekaæ jeszcze 10 lat. Nie¿yj¹cy ju¿ Tadeusz Hawryluk
8 stycznia 1981 uzyska³ w Wojskowej Akademii Medycznej w £odzi
tytu³ doktora nauk medycznych broni¹c rozprawy na temat �Zacho-
wanie siê niektórych bia³ek osoczowych w surowicy krwi ciê¿arnej�.
By³ równie¿ dyrektorem Szpitala Miejskiego w Kutnie, a nastêpnie
zastêpc¹ dyrektora do spraw lecznictwa, któr¹ to funkcjê sprawowa³
do maja 1985 roku. Ma³o osób wie o tym, ¿e doktor Tadeusz Hawryluk
przewodniczy³ Spo³ecznemu Komitetowi Budowy Szpitala w Kutnie.

SZPITALNE WSPOMNIENIA

1. Jubileusz 50-lecia pracy Specjalnego O�rodka Szkolno-Wychowaw-
czego nr 1 w Kutnie.
2. XX Miêdzywojewódzki Przegl¹d Kapeli Ludowych w Bedlnie.
3. Dni Pola 2010.
4. ASM Centrum Badañ i Analiz Rynku Sp. z o.o. za �Kryszta³ow¹
Brukselkê 2010�.
5. Za 5-lecie dzia³alno�ci Stowarzyszenia Bank ¯ywno�ci w Kutnie.
6. Budowa kanalizacji w ¯ychlinie ul. 1-go Maja i we wsi Pasieka.
7. Dla najwiêkszej inwestycji gminy Kro�niewice, budowê Gimnazjum
im. Rodziny Rembieliñskich w Kro�niewicach, w tym za istotny wk³ad
pomocy unijnej.
8. �Budmel� w Kutnie za budowê mostu na rzece Ochni (Mickiewicza
- Wygoda).
9. TBS Sp. z o.o. w Kutnie - za 15 lat s³u¿by mieszkañcom.
10. Za 50-lecie dzia³alno�ci na rzecz mieszkañców SMLW �Przysz³o�æ�
w Kro�niewicach.
11. Dla Poradni Kardiologicznej Allenort.
12. Za rozpoczêcie autostrady A-1.
13. Za uzyskanie dekretów watykañskich o w³¹czeniu Sanktuarium
w G³ogowcu do rodziny, �wi¹tyñ zwi¹zanych duchowym pokrewieñ-
stwem z bazylik¹ Matki Bo¿ej Wiêkszej w Rzymie.
14. Zespo³owi �Dobrzeliniacy� za zwyciêstwo w Przegl¹dzie Kapel
i �piewaków w Kazimierzu Dolnym nad Wis³¹.
15. Za oddanie do u¿ytku zachodniej obwodnicy Kutno.
16. �wiêto Ró¿y.
17. Dla salonów firmy �Siadaczka� za atrakcyjn¹ wizualizacjê mebli.
18. Dla Kutnowskiego Komitetu Obrony Bezrobotnych w X-lecie dzia-
³alno�ci.
19. Dla stacji paliw �Huzar� za otrzymanie tytu³u Polskiej Izby Paliw
P³ynnych �Z³ota Kropla�.
20. Dla zespo³ów �piewaczych �Wojszyczanki� i �Szewcowianki� za
I miejsce w IV Przegl¹dzie Zespo³ów Ludowych �Siedlisko� w Alek-
sandrowie £ódzkim.
21. Za �norweski eksperyment� i szybkie efekty w budowie dróg
w gminie Kutno.

KUTNOWSKI HIT 2010
�Oczko� zg³oszeñ
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19Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

6 listopada 2010 r. od godz. 8.00 (sobota)
Informacje i zapisy: Centrum Bioterapii i Doradztwa

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

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

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

Ju¿ nied³ugo, bo w dniach 18-21 listopada, odbêdzie siê VI Ogólnopolski
Konkurs Piosenek Jeremiego Przybory, Honorowego Starosty Kutnow-
skiego, do którego zg³aszaj¹ siê m³odzi wokali�ci (i to licznie) z ró¿nych
regionów naszego kraju. Festiwal w tym roku bêdzie mia³ niezwyk³¹ oprawê.
Warsztaty wokalne z uczestnikami poprowadzi znana z telewizji krytyk
muzyczny El¿bieta Zapendowska. W jury konkursu zasi¹d¹ miêdzy inny-
mi: Andrzej Strzelecki, Bogdan Ho³ownia, Anna Starzyñska. Festiwal za�
rozpocznie swoim koncertem �wietna aktorka filmowa i teatralna lat 60
i 70 ub.w. (film m.in. �Jak byæ kochana�) Barbara Krafftówna, pierwsza
gwiazda kultowego �Kabaretu, Jeremiego Przybory i Andrzeja Wasow-
skiego, Starszych Panów�.            /J.P./

„STACJA KUTNO”

Fani tego rodzaju maj¹ gdzie siê bawiæ. W �Pubie 73� ostatnio go�ci³y
zespo³y �Mouga� i �Acid drinkers�. �Mouga� promowa³a swój debiu-
tancki album �The God and Devil�s schnapp�s�, w którym zawarta jest
urozmaicona muzyka z przewag¹ jednak stylistki metalowej. Grupa �Acid
drinker�s� pochodzi z Poznania i ma ponad 20-letni okres pobytu na
estradach, nie tylko w Polsce. W Kutnie, gdzie lider zespo³u Tomasz
�Titus� Pukacki odbywa³ s³u¿bê wojskow¹ (!), muzycy promowali swoj¹
najnowsza p³ytê, na której sa tak znane utwory jak: �Hit the road, Jack�,
�The joker� i �Swallow the needle�. W najbli¿szym terminarzu muzycz-
nym w �Pubie 73� przewidziane s¹ koncerty zespo³ów: �NieBoNie�, Bruno
Schulz, �Farben Lehre�, �Banau�, �Kat and Roman Kostrzewski�. Orga-
nizatorem koncertów, dodajmy bardzo udanych, jest Marek Kurnatowski.

/J.P./

HEAVY METAL W KUTNIE

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana ¯eromskiego
w Kutnie zorganizowa³a 15 pa�dziernika kolejne, ciekawe spotkanie. Tym
razem go�ciem by³ Zbigniew Lewicki - politolog, amerykanista i profesor
nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, a tak¿e Uniwersytetu
Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego. Ponad 60 przyby³ych do czytelni dla
doros³ych s³uchaczy wys³ucha³o ciekawego wyst¹pienia �Barack H. OBAMA
- 44 Prezydent USA�.          /G.B./

BIBLIOTECZNE SPOTKANIE

Ta istniej¹ca ju¿ ponad 25 lat kutnowska grupa teatralna, która niezmiennie
funkcjonuje w Kutnowskim Domu Kultury zwyciê¿y³a w 23 Przegl¹dzie
Teatrów Amatorskich �£ópTA� w £odzi. To jeden z najbardziej znanych
festiwali teatrów amatorskich w Polsce. Kutnianie, których mózgiem
napêdowym i re¿yserem jest Krzysztof Ryzlak, wygrali z 18 innymi
teatrami z ró¿nych regionów kraju. Pokazali spektakl �PO/MIÊDZY�,
a indywidualne uznanie w�ród jurorów znale�li - Kamila Banasiak i Prze-
mys³aw Fa³owski. Gratulujemy Krzysiowi i Jego utalentowanej grupie.

/J.P./

TRIUMF „OD JUTRA”

W dniach 26.08-02.09.2010r. w Tunezji, odby³ siê miêdzynarodowy obóz
taneczny, w którym uczestniczy³a m³odzie¿ z Klubu Tañca Towarzyskiego
FAWORYT Kutno, dzia³aj¹cym przy Kutnowskim Domu Kultury. Magda-
lena Wasielak, Katarzyna Hanc, Justyna Klepczarek oraz Adrian Bogdañski,
Kacper Paw³owski, Bartosz Topór �szlifowali� swój warsztat taneczny
pod okiem  pani trener Ma³gorzaty Wodras. Swoje umiejêtno�ci taneczne
zaprezentowali w specjalnym programie dla widzów z ca³ego �wiata.
Taneczne show zosta³o nagrodzone wielkim aplauzem oraz  wyró¿nieniem
w postaci zaproszenia na przysz³y rok. Namiastkê tego programu tancerze
zaprezentowali na kutnowskim �wiêcie Ró¿y. Fotoreporta¿ z obozu
mo¿na obejrzeæ w naszej galerii. W tym roku chcieliby�my stworzyæ now¹
grupê taneczn¹, która tak jak Klub reprezentowa³aby nasze miasto na
pokazach, nie tylko na terenie Kutna, ale równie¿ w innych miastach
naszego kraju oraz z zagranic¹. W zwi¹zku z tym zapraszamy dzieci i m³o-
dzie¿ na zajêcia taneczne, które odbywaj¹ siê w poniedzia³ki i �rody
w Gimnazjum nr 3 w godzinach 16.30-18.00. Dodatkowe informacje mo¿-
na uzyskaæ pod numerem Kutnowskiego Domu Kultury tel. (24) 254 21 37.
Serdecznie zapraszamy.

„FAWORYT” W TUNEZJI Opowie�ci przewodnickie

Opowiada i zachêca do odwiedzenia Bartosz Serenda

RONDO I ... JAZZ

W tym kutnowskim zak³adzie hotelowo-gastronomicznym odby³ siê koncert
Patsy Gamble, brytyjskiej saksofonistki i kompozytorki z wieloletnim sta-
¿em scenicznym. Patsy na co dzieñ wspó³pracuje z Rodem Stewardem,
Dolly James i Mickiem Jaggerem z Rolling Stones. W sk³ad zespo³u wchodz¹
oprócz Patsy (voc, sax), Bart³omiej Latus (gitara), Arkadiusz Ku� (perku-
sja) i £ukasz Gorczyca (perkusja). Grupa jazzowa Patsy Gamble Band
ma muzykê, która oscyluje na pograniczu jazzu, soulu i funky. Przede
wszystkim jednak wykonuje standardy jazzowe. Podczas europejskiej trasy
koncertowej, na której znalaz³o siê Kutno i Hotel �Rondo�, zespó³ pro-
mowa³ swój najnowszy album pt. �Secret soul�.            /J.P/

Rzekomo ukryty jest we wsi Strzegocin, ale od mieszkañców w lu�nych roz-
mowach pojawia siê szerszy teren miêdzy Strzegocinem a Wo�niakowem.
Nie potwierdzam jako przewodnik tej informacji. Jest ona raczej legend¹,
podaniem, bajd¹. Czy mo¿e byæ prawd¹ ? Choæby czê�ciow¹ ? Nie s¹dzê.
Jednak jak ka¿dej legendy, tak i tej ciekawie siê s³ucha, a nawet z przyjemno-
�ci¹ utwierdza siê w niej historycznymi faktami. Armia cesarska przechodzi³a
przez Kutno (i okolice) dwa razy (1806, 1808). O czym nale¿y wspomnieæ,
ze wzglêdu na bardzo dobry trakt królewski (od którego nazwa ulicy) by³o
miastem przejezdnym dla wojsk. W 1806 r. przez miasto przejecha³y wojska
napoleoñskie, pod wodz¹ La Blanca. Pó�niej 4.I.1807 r. przez Kutno prze-
je¿d¿a³ sam Napoleon Bonaparte. W 1807 r. po decyzjach Kongresu Wiedeñ-
skiego Kutno znalaz³o siê w Ksiêstwie Warszawskim. W 1808 r. w mie�cie
wybuch³ wielki po¿ar, który zniszczy³ 180 domów. W tym roku przez Kutno
przechodzi³y wojska napoleoñskie i z tym w³a�nie faktem mo¿na powi¹zaæ
ów po¿ar. To nieuwaga którego� z kilkudziesieciu tysiêcy ¿o³nierzy prawdo-
podobnie by³y przyczyn¹ jednego z wielu po¿arów jakie nawiedza³y miasto.
Zreszt¹ Kutno, przez które czêsto przechodzi³y wiêksze lub mniejsze wojska,
licznie cierpia³o na skutek ognia. Sam Napoleon by³ w Kutnie co najmniej
dwukrotnie. Oficjalnie. W roku 1804 i w roku 1812. Czy jeszcze kiedy� ?
W miêdzyczasie, przejazdem ? Mo¿e incognito, by unikn¹æ skrytobójców ze
strony wroga, szpiegów, a mo¿e po prostu ciekawskich, bo jak wiadomo, by³
mi³o�nikiem kobiecych wdziêków. Napoleon lubi³, gdy mu sprowadzano miej-
scowe dziewki, szczególnie stanu ch³opskiego, o wydatnych wdziêkach i ¿ywym
temperamencie. Podró¿owa³ czêsto zmieniaj¹c dla bezpieczeñstwa w ostatniej
chwili trasê. Mia³ wielu potê¿nych wrogów w Europie, którym zale¿a³o na
rych³ej �mierci cesarza. Podró¿owa³ wiêc czêsto potajmnie, by unikn¹æ ewen-
tualnych zamachów. Lokalna spo³eczno�æ nie wiedzia³a wtedy, kto siedzi
w karocy, która przeje¿d¿a w asy�cie niewielkiego wojska przez ich miasto.
Tak wiêc nie wykluczone jest, ¿e Napoleon móg³ przebywaæ w Kutnie i jego
okolicach wiêcej razy, ni¿ tylko te, o których mowi¹ nam fakty. Jednak nie
potrafiê wyobraziæ sobie, jak sam cesarz kopie dó³ pod którym� z dêbów.
Je�li, podkre�lam je�li, jakie� skrzynie z ³upami by³y potajemnie chowane,
odpowiedzialni za to byliby najwierniejsi oficerowie. Mówi¹c o skarbie
Napoleona, mo¿e wcale mieszkañcy wsi, którzy przekazuj¹ sobie tê legendê
z pokolenia na pokolenie, nie mówi¹ o skarbie samego cesarza, ale którego�
z jego ¿o³nierzy czy oficerów. Czêsto bowiem siê zdarza, ¿e zwykli ¿o³nierze
wycofuj¹cego siê wojska, które bêd¹c �cigane przewiduje rych³o pora¿kê, po
drodze chowa w³asne zdobycze. Licz¹c oczywi�cie, ¿e za kilka, kilkana�cie
lat, kiedy sytuacja siê uspokoi, wróc¹ w dobrze znane sobie miejsce. Tak np.
robi³o wielu ¿o³nierzy Wehrmachtu, którzy w roku 1945 wycofywali siê, czêsto
opuszczaj¹c tereny nale¿¹ce do przedwojennych ziem Rzeszy. Czy podobnie
mogli zrobiæ ¿o³nierze Napoleona, albo co ciekawsze sam cesarz, rêkoma
swoich wiernych oficerów ? Raczej nie, choæ nie jest oczywi�cie to wyklu-
czone. Jak to sprawdziæ ? Pierwszym krokiem jest odnalezienie dok³adnych
map z tamtego okresu na których bêdzie naniesione ówczesne zabudowanie
terenu, szata le�na, drogi, istniej¹ce wtedy folwarki, dwory, parki przydwor-
skie. Porównanie tego uk³adu z obecnym. Po drugie siêgniêcie do �róde³:
najlepiej skontaktowaæ siê z parafi¹ Strzegocin, poszperanie w archiwach
pañstwowych, ksiêgach wieczystych, listach itp. Po trzecie dok³adna analiza
literatury z zakresu historii tamtego okresu, naniesienie siatki stacjonowania
wojsk napoleoñskich, ich trasy na wschód i z powrotem, zasady zarz¹dznia
i odpowiedzialno�ci w armii, logistyki, transportu i zaopatrzenia. Zasada jest
podobna jak te, którymi odtwarza siê drzewa genealogiczne. Maj¹c dane,
informacje, mapy, zebrane fakty, wtedy mo¿na je skontrowaæ z legend¹. Jednak
uprzedzam, ¿e podobne legendy i podania pojawiaj¹ siê w ca³ej Polsce
w miejscach przez które przechodzi³a �Wielka Armia�, albo w których
go�ci³, bêd¹c w podró¿y Napoleon. Skarbu Napoleona szukano przecie¿
w �Szatanie z siódmej klasy�, w¹tek pojawia siê w wielu ba�niach, literaturze.
Rzadko w faktach. Prawdopodobnie ciekawo�æ, zwyk³a plotka czy tylko przy-
puszczenia zrodzi³a dawno temu, byæ mo¿e w czasach napoleoñskich, takie
legendy, które przekazywane z pokolenia na pokolenie, ¿yj¹ do dzisiaj. Co
je�li plotka jest prawdziwa ? Je�li na terenie kutnowskich ziem, a dok³adnie
w okolicach Strzegocina lub Wo�niakowa znajduje siê napoleoñski skarb ?
Pytania pozostawiam bez odpowiedzi.

SKARB NAPOLEONA

Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Kro�niewicach zorganizowa³o
swoje �wiêto �Hetman Kolekcjonerów zaprasza� w �rodê 23 pa�dziernika
2010 r. W jego trakcie odby³ siê wernisa¿ wystawy �Malarstwo Lecha
Jakubiaka�, kro�niewiczanina, artysty plastyka, mieszkaj¹cego i tworz¹cego
w Warszawie. W tym czasie by³y równie¿ konkursy dla dzieci i doro-
s³ych, inscenizacje teatralno - historyczne przygotowane przez m³odzie¿
z Gimnazjum w Kro�niewicach, pokaz eksponatów z epoki Grunwaldu
i wojny z 1920 roku ze zbiorów muzeum.
Lech Jakubiak urodzi³ siê w 1932 r. w Kro�niewicach. Gdy mia³ dwa
lata opu�ci³ wraz z rodzicami rodzinne miasto i zosta³ warszawiakiem.
W latach 1943-1945 by³ cz³onkiem harcerstwa konspiracyjnego �Szare
Szeregi� i ¿o³nierzem Armii Krajowej. Uczestniczy³ w Powstaniu War-
szawskim, jako jeden z kilkuset goñców Powstañczej Poczty, dziêki którym
dociera³y wojskowe meldunki i rozkazy oraz cywilne listy. Dzi� nale¿y
do Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Po wojnie kilka lat mieszka³
w Gdañsku. Tam studiowa³ i ukoñczy³ w 1958 r. Wydzia³ Architektury na
Politechnice Gdañskiej. W latach sze�ædziesi¹tych ub. wieku pracowa³
w zawodzie architekta (uzyska³ równie¿ uprawnienia budowlane), z pew-
nymi sukcesami nawet. Projektowa³ i budowa³ m. in. sanatoria w �wiera-
dowie Zdroju i w Zakopanem. Za udzia³ w projekcie Zak³adów Oczysz-
czania i Kalibrowania Kukurydzy w Kobierzycach uzyska³ nagrodê
Ministra Budownictwa. Jednak¿e prawdziw¹ jego mi³o�ci¹, która zwy-
ciê¿y³a, okaza³o siê malarstwo. Malowa³ od wielu lat i porzuci³ w koñcu
zawód architekta, gdy w 1964 roku znany artysta plastyk, Jan Lenica,
przyj¹³ go do Zwi¹zku Polskich Artystów Plastyków. Od tamtej pory
po�wiêca siê sztuce, zyskuj¹c miêdzynarodowy rozg³os. Jest autorem wielu
wystaw indywidualnych i uczestnikiem wystaw zbiorowych w Polsce
i zagranic¹. W czasach, gdy wykonywa³ zawód architekta, zetkniêcie
z pocz¹tkuj¹c¹ wówczas pisark¹, Joann¹ Chmielewsk¹, pracuj¹c¹ w tym
samym biurze projektów, wywar³o nieprzewidywalny wp³yw na jego bio-
grafiê. Uczyni³a z niego tytu³owego bohatera jednego ze swych najwiêk-
szych bestsellerów, humorystycznej powie�ci Lesio. Nie by³ zachwycony
swoim wizerunkiem stworzonym przez pisarkê. Po pewnym czasie wro-
dzone poczucie humoru spowodowa³o, ¿e wybaczy³ J. Chmielewskiej ostre
przerysowanie pewnych cech swojej osoby w powie�ci i zaakceptowa³
�Lesia�. Przez ponad trzydzie�ci lat pozostawa³ w jej cieniu. Ksi¹¿ka,
budz¹ca zachwyt czytelników i wielokrotnie wznawiana, przynios³a mu
s³awê w takim samym stopniu jak autorce. Dopiero jednak w 2002 roku,
przy okazji wystawy swojego malarstwa na Miêdzynarodowych Targach
Ksi¹¿ki w Warszawie, na których obecna równie¿ by³a pisarka ze swoim
�Lesiem�, oficjalnie siê ujawni³. Po wojnie pozna³ w Warszawie i zaprzy-
ja�ni³ siê z Jerzym Dunin-Borkowskim, dziêki czemu odnowi³ kontakty
ze swoim rodzinnym miastem, goszcz¹c u Hetmana Kolekcjonerów Polskich.
Wa¿niejsze wystawy: 1964 - Cassel Gallery, Londyn; 1966 - I Festiwal
Sztuk Piêknych, Warszawa; 1968 - Miêdzynarodowy Plener Malarstwa,
Reichenau, Austria; 1970 - ekspozycja na statku Powstaniec warszawski;
2002 - indywidualna wystawa na Miêdzynarodowych Targach Ksi¹¿ki,
Warszawa; 1970-1980 - udzia³ w wystawach malarstwa artystów plastyków
okrêgu warszawskiego; ZPAP: Zachêta, Dom Plastyka oraz Akademia
Sztuk Piêknych w Warszawie. Artysta plastyk przedstawia �wiat oderwany
od rzeczywisto�ci, w którym kszta³ty, barwy przybieraj¹ specyficzn¹ formê,
zale¿n¹ od subiektywnego prze¿ycia twórcy. Oprócz elementów abstrak-
cjonizmu i ekspresjonizmu w twórczo�ci Jakubiaka dostrzec mo¿emy tak¿e
cechy malarstwa realistycznego, widoczne szczególnie w pejza¿u �Zima�.
Jakubiak stosuje ró¿ne techniki olejne. W�ród nich impasto �Na Dalekim
Wschodzie�, �Puszcza Kampinoska�; barwn¹ plamê, nad któr¹ pozornie
nie panuje �Mój pies Kajtek�, �Dama w kapeluszu�. Kieruj¹c stró¿kê farby
we w³a�ciwym kierunku tworzy fantastyczne, z pozoru nieoczekiwane
formy - �Podwodny �wiat�. Wystawa prezentuj¹ca dorobek artystyczny
Lecha Jakubiaka bêdzie czynna do 5 grudnia bie¿¹cego roku.

ŚWIĘTO MUZEUM
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MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

Kogo �wiêty Hubert nie kocha,
temu nie podejdzie na strza³ odyniec ani locha.
A kogo ten �wiêty ma w nosie,
nie przyjdzie do niego nawet prosiê.
Ale je�li nasz Patron kogo� lubi,
ten siê ³owieckimi sukcesami chlubi.

Kazimierz Ci¹¿ela

Ta tradycja my�liwska wielu ³owców gromadzi.
W dniu po�wiêconym Hubertowi wiêkszo�æ poluje.
Spotkaniu w polu i kniei wszyscy radzi,
a bigos przy pokocie najlepiej smakuje.

Niegdy� u nas zajêcy obfito�æ bywa³a.
Dzi� czêsto na pokocie wiêcej lisów siê odlicza.
Bywa, ¿e my�liwy nawet nie odda strza³u.
St¹d nie zawsze na koniec pogodne oblicza.

Wybaczyæ mi musz¹ koledzy my�liwi,
¿e pozwalam sobie na zdecydowany sceptycyzm.
Kiedy� na Hubertusa ruszali�my szczê�liwi,
czemu¿ teraz przewa¿a krytycyzm.

Przecie¿ na tym �wi¹tecznym polowaniu
nie najwa¿niejsze s¹ rozk³ady.
Dla wielu my�liwych to sezonu powitanie,
a tak¿e okazja do kole¿eñskiej biesiady.

Niech¿e to polowanie wró¿bê dobr¹ przyniesie.
Niezale¿nie od wyników zabrzmi zgodny chór,
¿e dobrze nam ze sob¹ w polu i lesie
i niezmiennie ¿yczymy sobie Darz Bór !

Kazimierz Ci¹¿ela

W zwi¹zku z informacjami na temat moich planów wyborczych
o�wiadczam, i¿ nie kandydujê na funkcjê prezydenta Kutna. Kie-
rowane do mnie w tej sprawie pytania traktujê jako wyraz zaufa-
nia, które jest niezbêdne w dalszej dzia³alno�ci na rzecz spo³ecz-
no�ci powiatu kutnowskiego.         Z powa¿aniem - Rafa³ Jó�wiak

Radny Rady Powiatu w Kutnie

OŚWIADCZENIE

Masz babo placek ! Ju¿ siê zaczê³y przedwyborcze harce ... Niektórzy to
ju¿ siê szykuj¹ do wyboru ... so³tysów, ale ja zdecydowanie informujê:
jeszcze za wcze�nie, jeszcze nie teraz ! Masz babo placek ! Dopiero pore-
jestrowano komitety wyborcze, teraz jest czas na szykowanie kandydatów
i wsparcia do nich, a ta tura wyborcza skoñczy siê 27-go. Na wsi dzieje
siê spokojniej, bo przecie¿ tu siê wszyscy znaj¹. Ale i tu plotkom nie ma
koñca, a niektóre z nich s¹ z �magla rodem�. I to zarówno o miejscowych,
jak te¿ o �zagranicznych� kandydatach. Masz babo placek ! Kpi¹ ludziska
z nazw komitetów wyborczych. Ale jak tu siê nie �miaæ, gdy zapalczywi
(o ma³o co radni), lansuj¹ takimi zwrotami, ¿e hej, dr¿yjcie narody ! No,
a wykpiæ, to Polak potrafi, jak nikt inny. Wiêc trwa zabawa w dodawanie
ró¿nych epitetów do nazw KKW. �Mafia�, �Klika�, �Szajka�, �Z³odzieje�
to wcale nie najgorsze z nich. Masz babo placek ! Sk¹d u ludzie tyle z³o-
�liwo�ci, znacznie wiêcej ni¿ jadu u skorpiona. Chyba trochê z zawi�ci,
a i trochê z biedy, do której nawet ¿ebrak w Polsce siê nie przyzna, chocia¿
j¹ - ma. I jeszcze - plotki, gdy¿ ka¿dy ci u nas chce co� znaczyæ, wiêc
wiêcej wie. Czego jak czego, ale plotek nie zabraknie. W dodatku jak¿e
sensacyjnie brzmi¹cych. Masz babo placek ! Bo co czytelniku s¹dzisz
o wójtowskim pojedynku - Krzysztof Ko³ach (dotychczasowy wójt i by³y
wojewoda) kontra Jolanta Szczypiñska (aktualna wicestarosta) ? Albo
Dorota D¹browska (starosta) kontra W³adys³aw Rosiak (wójt z D¹browic) ?
Czy to nie zas³ony dymne przy faktycznym ubieganiu siê o starostwo ?
Czy w gminie Kutno, gdzie powo³ano najwiêcej komitetów wyborczych
(9) bêdzie tyle samo kandydatów na wójta ?! Czy dojdzie do zmiany naj-
d³u¿ej dzia³aj¹cego wójta w £aniêtach ? Czy utrzymaj¹ siê - po raz drugi
- wójtowie w Krzy¿anowie, Nowych Ostrowach i Strzelcach ? Czy w ¯y-
chlinie ostanie siê dotychczasowy burmistrz ? Czy wójt Oporowa jeszcze
raz wystartuje ? Masz babo placek ! Ale nie tylko. Chocia¿by takie jak:
Czy w Kro�niewicach wystartuje najs³owniejszy �amoroso� powiatu kut-
nowskiego? Czy te¿: �Kto tak naprawdê tworzy spó³kê o nazwie zaczy-
naj¹cej siê na DAP - (Dorota, Andrzej Patrycja) ? Czy to nie krymina³, ¿e
jedno z ugrupowañ nie pobiera ani grosza, od ¿adnego ze swoich kandy-
datów ? Masz babo placek ! Tyle z³o�ci i z³o�liwo�ci s¹czy siê z ludzkich
ust, ¿e a¿ g³owa ma³a. Tak w ogóle to wiêkszo�æ ludzi ma dzi� dwie twarze.
Jedn¹ - gdy spotykaj¹ s¹siada, który startuje na radnego. Poklepuje siê go,
prawi komplementy typu: �Wreszcie bêdzie porz¹dek� ! Gdy on odchodzi,
dopiero siê zaczynaj¹ zwroty o ró¿nym chiñskim, odcieniu: �Takiemu, to
ci¹gle ma³o�. Masz babo placek ! Okres przed wyborami samorz¹dowy-
mi to na wsi - dla wielu ludzi - czas wielkiej polityki. Najbardziej dla tych
co nie maj¹ pracy, a i dla ró¿nego rodzaju obiboków (i nie tylko). Obroty
sklepów zwiêkszaj¹ siê, gdy¿ owe �centra kultury� zyskuj¹ nowych spon-
sorów, g³ównie kandydatów na radnych. Chocia¿ na co dzieñ s¹ oni sk¹psi
od Szkotów, to tu¿ przed wyborami staj¹ siê krezusami. Stawiaj¹ nie tylko
wino marki �wino�, ale i niejedn¹ butelkê piwa, a nawet i wódki poleci.
�¯eby wybrali, ¿ebym siê nachapa³� ... Masz babo placek !

1990 r. - 159 tysiêcy, 2000 r. - 298 ty-
siêcy, 2010 r. - 427 tysiêcy.
Koszty 427 tysiêcy urzêdników - 80
miliardów z³otych. Czy koniecznie!?

LICZBA URZĘDNIKÓW W POLSCE

Czytelniczy Hyde Park

Nie jestem przesadnym zwolennikiem Platformy Obywatelskiej, bo nie
znoszê politycznej hipokryzji. W³a�ciwie to PO przypomina mi nieboszczkê,
która w PRL by³a jedyn¹ s³uszn¹ si³¹. Bowiem niektóre formy dzia³ania
maj¹ identycznie bli�niacze. Przyk³ady, proszê klikadziesi¹t lat temu
têpiono stonkê, któr¹ podobno Amerykanie zrzucali na pola. Efekt, owad
jak wpieprza³ ziemniaki, tak nadal wpieprza. A co ma stonka do PO, nie-
wiele, ale akcyjno�æ dzia³añ politycznych ju¿ tak. Nie tak dawno przy-
wódca PO zapa³a³ s³usznym jak najbardziej gniewem na pedofili. Grzmia³
o surowych karach z kastracj¹ w³¹cznie (nie zeby od razu obcinaæ, ale
chemicznej. Mia³o byæ w zwi¹zku z tym zaostrzone prawo. I co i nic. Prawa
nie zmieniono, a pedofile jak grasowali tak grasuj¹. Sprawa przycich³a,
spo³eczeñstwo zapomnia³o, oby nie do nastêpnej tragedii. Teraz premier
z kolei uderzy³ w sklepy i hurtownie z dopalaczami, nawet wiêkszo�æ
pozamykano. Mia³y byæ wprowadzone nowe przepisy. I co, ano nic. Sprawa
przycicha. Ludzie maj¹ inne k³opoty. Pewnie jak znam ¿ycie, wkrótce
ma³olaty znów bêd¹ kupowaæ specyfiki w pobli¿u swoich szkó³. Mo¿e
tylko PO ma lepszy PR, od zapominanej z wolna nieboszczki, bo s³upki
id¹ w górê. Tylko dziwiê siê czemu, bo obietnic by³a fura. A tu autostrad
specjalnie nie przybywa. PKP dzia³a gorzej ni¿ kilka lat temu wstecz,
wyborcze okrêgi jednomandatowe posz³y do kosza, wszystkie partie na-
dal s¹ finansowane z naszych kieszeni, itd, itd. Niezbadane s¹ wiêc wyroki
nie tylko boskie, ale i wyborcze.       Pawe³ Piotrowski
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

PODOBIEŃSTWA

Z ³awy opozycyjnego radnego

Dobiega koñca kolejna kadencja kutnowskiego samorz¹du. We wtorek,
26 pa�dziernika, odbêdzie siê zapewne ostatnia ju¿ pe³na sesja Rady
Miasta. Program jest bogaty. Materia³ by³ przygotowany czê�ciowo ju¿
od wrze�nia, ale jakim� dziwnym trafem chyba nie przez zwyk³e przeoczenie
prezydenta Z. Burzyñskiego i przewodnicz¹cego J. Sikory projekty uchwa³
nie trafi³y na krótkie sesje, które siê odby³y w dniach 24 wrze�nia i 14
pa�dziernika. By³o to raczej przemy�lane dzia³anie i ca³a gra sz³a o to, by
opozycji zamkn¹æ usta na tych krótkich sesjach, na których w porz¹dku
obrad zabrak³o  interpelacji i zapytañ oraz spraw ró¿nych. Panowie
Zbigniew Burzyñski i Jacek Sikora realizuj¹ w Kutnie unikalny model
demokracji, w którym je¿eli ju¿ opozycja musi byæ, to najlepiej, ¿eby to
by³a opozycja milcz¹ca. Opozycja taka nie stawia trudnych pytañ i nie
zajmuje siê b³êdami w³adzy. Jest oczywiste, ¿e posiadaj¹c w radzie prze-
wagê ekipa trzymaj¹ca w³adzê, stosuje ró¿ne wybiegi, by opozycja nie
mówi³a za wiele. Tak dzia³o siê z Komisj¹ Rewizyjn¹, której prawo do
rozpatrzenia skargi mieszkañca Kutna na prezydenta, zosta³o odebrane
arbitraln¹ decyzj¹ przewodnicz¹cego Jacka Sikory i tak równie¿ by³o
z ustalaniem porz¹dku obrad ostatnich trzech sesji rady miasta. Prezy-
dent chce, by radni na sesji 26 pa�dziernika podjêli uchwa³ê w³¹czaj¹c¹
przysz³y akwapark w strukturê Miejskiego O�rodka Sportu i Rekreacji
kierowanego przez P. �lêzaka. Dwuzdaniowe uzasadnienie do projektu
uchwa³y sporz¹dzi³ Pawe³ �lêzak. W uzasadnieniu brak jakiejkolwiek
argumentacji i symulacji finansowej pokazuj¹cej koncepcjê dzia³ania
akwaparku, koszty jego funkcjonowania i ¿ród³a finansowania. Bez tej
analizy i wiedzy rada nie powinna w ogóle zaj¹æ siê tym tematem. Prezy-
dent szykuje wiêc kolejn¹ �bubel uchwa³ê�. Dodatkowym argumentem,
¿e ca³a sprawa wymaga g³êbokiego przemy�lenia jest fakt, ¿e Pawe³
�lêzak �cz³owiek orkiestra� ma rozliczne zajêcia i obowi¹zki. Trenuje
pi³karzy, jest dyrektorem MOSiRU, ale równie¿ ma absorbuj¹ce czas
i zdrowie inne zajêcia. Trudno zrozumieæ dlaczego bez rzetelnej analizy
prezydent Z. Burzyñski chce jeszcze do MOSiRU w³¹czyæ dzia³alno�æ akwa-
parku. Mam nadziejê, ¿e zwyciê¿y zwyk³y zdrowy rozs¹dek i projekt uchwa³y
zostanie zdjêty z porz¹dku najbli¿szej sesji z przyjêtym wnioskiem, ¿e kon-
cepcja funkcjonowania akwaparku wymaga powa¿nej analizy i przygoto-
wania. Jest jeszcze na to trochê czasu, inwestycja ma byæ oddana w drugim
pó³roczu 2011 roku. Projekt nowej uchwa³y powinien byæ przedstawiony
Radzie Miasta w I kw. 2011 roku. Potrzeba rozwagi i m¹drego dzia³ania
w³adzy jest dalej aktualna, tak samo jak aktualna jest potrzeba wyelimi-
nowania wolnej amerykanki.      Krzysztof Wac³aw Dêbski

WOLNA AMERYKANKA WŁADZY

Pod drzwiami kasztany zbieraj¹ dzieciaki.
Czyli to ju¿ jesieñ zawita³a.
Wkrótce kluczami pokre�l¹ niebo wêdrowne ptaki
i zauwa¿ysz ile z³otych li�ci nawia³o.

Niebo siê odzywa po¿egnalnym gêgorem,
klangor porzucaj¹ odlatuj¹ce ¿urawie.
Mg³ami siê otula ziemia wieczorem,
a rankiem szronem zal�ni na trawie.

W d³ugie noce telewizory roz�wietlaj¹ okna.
Ani siê obejrzysz, jak �niegiem poprószy.
W szare pochmurne dni ludzie mokn¹
i jako� tak nostalgicznie na duszy.

Kazimierz Ci¹¿ela

Ulica ksiêdza �witkowskiego ze s³upami ... w �rodku chodników.

A to ciekawe ...

- Czy jeszcze pamiêtacie, ¿e jak dotychczas jedyn¹ firm¹ z powiatu
kutnowskiego notowana na Gie³dzie Papierów Warto�ciowych by³y
Kutnowskie Zak³ady Farmaceutyczne Polfa S.A.
- Do koñca roku 1993 RSM �Pionier� w Kutnie uzyska³a z inwestycji
a¿ 9539 mieszkañ.
- Jak siê nie mylimy, to póki co aktualnie jedyn¹ w Polsce - polsk¹
firm¹ elektroniczn¹ - jest ZPR �Miflex�.
- KZD �Exdrob� S.A. jako pierwsze w Polsce w bran¿y drobiarskiej
uzyska³o normê ISO: 9001-2000.

Hubertowskie sympatie

Czy mnie jeszcze pamiętasz ?
Do udzielania pochwa³ nie jestem zbytnio skory,
jednak zawsze warto pochwaliæ odwagê.
Tylko, czy to odwaga, czy tupet, gdy nadchodz¹ wybory,
bo poznaj¹c kandydatów, trudno utrzymaæ powagê.

Kolejny raz najlepsze o sobie mniemanie
maj¹ tak¿e nieudacznicy i zwyk³e miernoty.
A przecie¿ to od nas zale¿y, kto mandat dostanie.
Wiêc nabierzmy na udzia³ w wyborach ochoty.

Popularne powiedzenie jest wszystkim znane,
¿e nieobecni racji nie maj¹.
Na nic narzekania, gdy w³adze wybrane.
Niech wiêc milcz¹ ci, którzy nie wybieraj¹.

Apelujê do wszystkich my�l¹cych kutnowian,
pójd�my tym razem do urny masowo.
Niech o naszym poparciu najgodniejszy siê dowie.
Dajmy szansê, by rz¹dzi³ kto� z g³ow¹.

Kazimierz Ci¹¿ela

Przed wyborami

Od kilku lat zachodzê w g³owê,
czy i kiedy powstan¹ w Polsce okrêgi jednomandatowe.

Jak wielu, tak i mnie z³o�ci,
¿e wybory oparte s¹ na partyjno�ci.

Zwyciêskie partie, które rz¹dz¹,
wyci¹gaj¹ od wszystkich pieni¹dze.

Obojêtnie, bowiem, na kogo g³osowa³em,
w koñcu na wygranych siê sk³ada³em.

Chcê, by moje podatki, jak i innych wielu,
nie by³y u¿ywane do partyjnych celów.

Kazimierz Ci¹¿ela

Rymem częstochowskim
w to, co mnie złości

Hubertowiny

Jesiennie

Szko³a Podstawowa im. gen. W³adys³awa Andersa w Nowem �wiêtowa³a
trzeci¹ rocznicê nadania jej imienia. Przed tablic¹ genera³a zapalono
znicze i od�piewano �Czerwone maki na Monte Cassino�, niepisany hymn
II Korpusu Polskiego. Uczniowie klas V-VI odczytali fragmenty ksi¹¿ki
�Dziadek i nied�wiadek� £ukasza Wierzbickiego, o prawdziwej historii
nied�wiedzia Wojtka - czworono¿nego przyjaciela ¿o³nierzy z Armii
genera³a Andersa.

�Azory� w likwidacji
PKP Cargo SA zamyka halê w Kutnie
Azorach, a zak³ady naprawcze
taboru kolejowego przejmuj¹ rów-
nie¿ remonty lokomotyw. To efekt
prowadzonych od 2009 r. inwestycji,
m.in. w trakcie realizacji której
wybudowano tak¿e now¹ myjniê
wagonów i w³asn¹ oczyszczalniê
�cieków. Stara hala to w³asno�æ
PKP Nieruchomo�ci i zapewne ule-
gnie ... dewastacji. Chyba, ¿e w³¹czy
siê miasto i stworzy Kutnowskie ...
Muzeum Kolejnictwa.

Mieszkaniowa kolejka
Na nowej li�cie Rady Miasta Kutno
oczekuj¹cych na mieszkania komu-
nalne znalaz³o siê 1119 osób (ko-
lejnych 198 czeka na zamianê
mieszkañ).

Termomodernizacja
o�wiaty
W zaakceptowanym wniosku Wie�ci
Zwi¹zku Gmin Regionu Kutnow-
skiego do NFOSiGW w Kutnie
zaplanowano docieplenie 8 placó-
wek o�wiatowych (w 2011 r. Przed-
szkole Miejskie nr 16, SP nr 6,
Gimnazjum nr 1 i 3, a w 2012 r.
Przedszkola 3-5). W miasto gminie
¯ychlin termomodernizacja obejmie
Miejsko-Gminn¹ Bibliotekê
Publiczn¹ i SP w Grabowie, w gmi-
nie Oporów SP w Szczycie. Gmina
Nowe Ostrowy dociepli szko³ê
w Imielnie w o�rodek zdrowia
w Wo³odrzy. Gmina Krzy¿anów
otrzyma �rodki na termomoderni-
zacjê gimnazjum, a gmina Kutno
tak¹ sam¹ szko³ê w Byszewie.

ROCZNICA NADANIA IMIENIA
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z³o¿ony zosta³ przez Gminê Kro�niewice do Konkursu dla naboru nr 1 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi prioryte-
towej II Ochrona �rodowiska, zapobieganie zagro¿eniom i energetyka,  Dzia³anie II.9 Odnawialne �ród³a energii, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa £ódzkiego na lata 2007-2013.
Projekt przeszed³ pozytywnie ocenê formaln¹ i po ocenie merytorycznej zosta³ uplasowany na drugim miejscu listy wniosków z 91,67%
liczby punktów mo¿liwych do przyznania.
G³ównym celem tego projektu  jest dywersyfikacja �róde³ energii wykorzystywanych w Gminie, ze szczególnym uwzglêdnieniem wyko-
rzystania �róde³ energii s³onecznej i biomasy.
Pierwszy etap projektu obejmuje budowê kompleksowej kot³owni na biomasê wraz z zestawem solarnym pró¿niowym przy budynku
publicznym - hali sportowej.
Drugi etap projektu przewiduje instalacjê kolektorów s³onecznych na budynkach nale¿¹cych do osób prywatnych, w celu przygotowania
ciep³ej wody u¿ytkowej w ci¹gu ca³ego roku.
£¹czna warto�æ projektu to 11.497.120,00 z³. Wnioskowana warto�æ dofinansowania 8.318.405,54 z³. Realizacja projektu przy zak³ada-
nym dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego planowana jest na lata 2010-2012.
Projekt pod nazw¹ �Ochrona unikalnego ekosystemu Zabytkowego Parku w Kro�niewicach�  z³o¿ony zosta³ przez Gminê Kro�niewice
do Konkursu dla naboru nr 3 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej II Ochrona �rodowiska, zapobieganie
zagro¿eniom i energetyka, Dzia³anie II.3 Ochrona przyrody Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa £ódzkiego na lata
2007-2013
Projekt przeszed³ pozytywnie ocenê formaln¹ i merytoryczn¹  i zgodnie z Uchwa³¹ Nr 1599/10 z dnia 12 pa�dziernika 2010 r.  Zarz¹du
Województwa £ódzkiego zosta³ zakwalifikowany do dofinansowania ze �rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
£¹czna warto�æ projektu to  799.630,00  z³. Wnioskowana warto�æ dofinansowania to ponad 600 tys z³.
Celem projektu jest odtworzenie pierwotnej architektury przyrodniczej parku - unikalnej fauny i flory poprzez odnowienie drzewostanu
oraz uregulowanie stosunków wodnych w parku a tak¿e stworzenie warunków do korzystania z jego walorów, poprzez rozszerzon¹
dostêpno�æ edukacyjno-turystyczn¹.
Realizacja projektu planowana jest na lata 2010-2012.

�Wykorzystanie �róde³ energii odnawialnej poprzez powszechn¹ instalacjê kolektorów s³onecznych
oraz budowê kompleksowej kot³owni na biomasê

jako wsparcie dzia³añ dla ochrony �rodowiska w Gminie Kro�niewice�

PROJEKT POD NAZWĄ
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SZANOWNI WYBORCY !
Jeste�my zdecydowani: do�æ d³ugoletnim rz¹dom prezydenta
miasta Kutna Zbigniewa Burzyñskiego. Nie mo¿na tolerowaæ
szkodliwej polityki dla miasta i jego mieszkañców. Czas
wyborów - to czas na zmiany ! Potrzeba nowych ludzi, ludzi
z inicjatyw¹, wiedz¹, kompetencjami, energi¹ i chêci¹ do dzia-
³ania na rzecz lokalnej spo³eczno�ci, a nie tylko dla w³asnego
dobra i swoich interesów. Potrzeba konsekwencji  i stanow-
czego podejmowania przejrzystych, nie budz¹cych ¿adnych
podejrzeñ - decyzji.
Je¿eli zawierzycie mi Pañstwo i  zag³osujecie na mnie, to obie-
cujê z ca³¹ odpowiedzialno�ci¹: skoñczy siê raz na zawsze pro-
paganda sukcesu, a rozpocznie siê rzetelna praca, której celem
bêdzie rozwój miasta i dobro lokalnej spo³eczno�ci. Dla mnie,
podmiotem do dzia³ania jest cz³owiek, a celem - dobro cz³owieka
i tego bêdê siê konsekwentnie trzyma³a. Pragnê podkre�liæ, i¿
nie by³am i nie jestem zwi¹zana z rzadn¹ parti¹ polityczn¹.
Samorz¹d kutnowski by³ dotychczas opanowany przez mê¿-
czyzn. Dlatego zwracam siê z pro�b¹ g³ównie do kutnowskich
kobiet, g³osujcie na swoj¹ przedstawicielkê!
Przewietrzcie dotychczasowe uk³ady - nadszed³ czas na zmiany
nie tylko w dzia³aniu, ale równie¿ w mentalno�ci ! Postawcie
na rozwój miasta Kutna i na rozwój w³asny ! O to Was bardzo
proszê, licz¹c na Wasze poparcie i wsparcie !

Celem moich dzia³añ, gdy zostanê Prezydentem Kutna bêdzie:
1. Rzetelna, a nie pozorowana walka z bezrobociem, zwiêk-
szenie miejsc pracy. Praca jest podstawow¹ potrzeb¹ cz³owieka
i zasadniczym wymiarem ludzkiej egzystencji, a jej brak
powoduje ró¿ne patologie: alkoholizm, narkomaniê, depresjê,
rozerwanie wiêzi rodzinnych. Dlatego te¿ bêdê wspieraæ nie
tylko firmy z kapita³em zagranicznym, ale wprowadzaæ u³a-
twienia dla drobnych i �rednich przedsiêbiorstw krajowych.
2. Budowa mieszkañ komunalnych i kompleksowa moderni-
zacja starych zasobów dla niezamo¿nych rodzin, w tym dla
bezdomnych.
3. Stworzenie programu skutecznej pomocy socjalnej dla osób
pozostaj¹cych bez �rodków do ¿ycia oraz osób samotnych
i w podesz³ym wieku.

Rodowita kutnianka, urodzona 10 stycznia 1964 r. Ukoñczy³a I LO im. J.H. D¹browskiego
oraz Medyczne Studium Zawodowe, gdzie uzyska³a tytu³ pielêgniarki dyplomowanej. Pracowa³a
przez kilka lat w SP ZOZ Kutno. Ukoñczy³a Wy¿sz¹ Szko³ê Zarz¹dzania i Bankowo�ci imienia
Paw³a W³odkowica w P³ocku, absolwentka Wydzia³u Zarz¹dzania Uniwersytetu Warszawskiego.
W 2009 roku obroni³a pracê doktorsk¹ w Kolegium Ekonomiczno-Spo³ecznym w Szkole G³ównej
Handlowej w Warszawie i uzyska³a tytu³ doktora nauk ekonomicznych.

(...) Przywódcy partyjni w Polsce nie mog¹ zrozumieæ, ¿e Polska jest
Polsk¹ i nie mo¿e ona byæ ani lewicowa, ani prawicowa. Wyrazistym
tego przyk³adem jest Rada Powiatu Kutnowskiego. Za obecn¹ sytuacjê
w powiecie kutnowskim i w SP ZOZ w Kutnie jest odpowiedzialnych 23
cz³onków tej rady, a w szczególnie radni, którzy równocze�nie s¹ szefami
czterech powiatowych struktur najwiêkszych partii politycznych w Polsce.
Ci ludzie tolerowali niezrealizowanie w³asnych uchwa³, zamêt i chaos,
a przede wszystkim niegospodarno�æ starosty. Nie potrafili oni wznie�æ
siê ponad w³asne partyjne podzia³y, aby skutecznie przeciwstawiæ siê tym
praktykom. O tym, ¿e dobro cz³owieka powinno byæ g³ównym celem ich dzia-
³ania, a nie osobiste interesy, kutnowskim szefom partii politycznych
przypomnia³ radny miejski Jerzy Ceranowski, by³y dzia³acz NSZZ �Soli-
darno�æ�. Dokona³ tego cz³owiek, który odwa¿nie walczy³ z aparatem
przemocy PRL, za co by³ represjonowany i internowany. Cz³owiek ten
walczy³ o dobro spo³eczne, a nie o w³asne lub rodziny zatrudnienie
w starostwie, cz³onkostwo w radach nadzorczych i inne apana¿e. (...)

KANDYDAT NA PREZYDENTA MIASTA KUTNO

PROGRAM WYBORCZY
4. Utworzenie - w miarê mo¿liwo�ci i potrzeb - nowych przed-
szkoli i ¿³obków.
5. Promocja ludzi wybitnie uzdolnionych i zaanga¿owanych
w dzia³aniach na rzecz Kutna i jego mieszkañców.
6. Rozbudowa sieci i infrastruktury technicznej (wodoci¹gowej,
kanalizacyjnej, energetycznej i gazowej). Niedozwolonym bêdzie
k³adzenie nowej nawierzchni dróg miejskich bez uprzedniego
uzbrojenia lub modernizacji starej.
7. Udzielenie skutecznej pomocy w budowie hospicjum w Kutnie.
8. Rewitalizacja parku Traugutta i wybudowanie w nim let-
niego amfiteatru.
9. Likwidacja �obskurnych blaszaków� zakrywaj¹cych od
wielu lat fasadê Pa³acu Saskiego.
10. Zapewnienie lepszego bezpieczeñstwa na wszystkich ulicach
Kutna, a nie tylko w jego centrum poprzez zwiêkszenie sieci
monitoringu i uaktywnienie stra¿y miejskiej.
11. Zapewnienie bezpieczeñstwa medycznego wszystkim miesz-
kañcom Kutna wspólnie z samorz¹dem powiatowym.
W zakresie o�wiaty, kultury i sportu zamierzam:
12. Zwiêkszyæ liczbê klas szkolnych z mniejsz¹ ilo�ci¹ uczniów
oraz do¿ywianie dzieci z ubogich rodzin.
13. Rozszerzyæ ofertê zajêæ pozaszkolnych dla dzieci i m³o-
dzie¿y.
14. Utworzyæ stypendia dla uczniów wybitnie zdolnych z bied-
nych rodzin.
15. Podj¹æ skuteczne dzia³ania w zakresie zwalczania prze-
mocy, rozprowadzania narkotyków i dopalaczy w szko³ach.
16. Przeprowadziæ modernizacjê stadionu �Kutnowianka�.
17. Stworzyæ tereny wypoczynkowe wzd³u¿ przep³ywaj¹cej
przez miasto rzeki Ochni; jej oczyszczenie, stworzenie zbior-
nika wodnego, ³¹cz¹cego funkcje retencyjne i rekreacyjne.
18. Budowa fontanny (z prawdziwego zdarzenia) na Placu Pi³-
sudskiego, a tak¿e modernizacja fontanny w Rynku Zduñskim.
19. Nieu¿ytki miejskie winny zostaæ zalesione.
20. Kutno ma byæ czyste w centrum i na obrze¿ach.
21. Poczyniæ zdecydowane dzia³ania w zakresie pozyskiwania
funduszy unijnych i �róde³ wewnêtrznych krajowych.

Kutno, dnia 08.10.2010 r.
DS.1782/10

Stowarzyszenie
Ogólnopolska Inicjatywa Obywatelska

99-301 Kutno
ul. Warszawskie Przedmie�cie 15/43

Prokuratura Rejonowa w Kutnie zawiadamia, i¿
w dniu 07.10.2010 r. wszczête zosta³o �ledztwo w spra-
wie dopuszczenia wbrew obowi¹zkowi do u¿ytkowania
ubojni PINI POLONIA bez urz¹dzeñ zabezpiecza-
j¹cych wodê przed zanieczyszczeniem.

Prokurator
Prokuratury Rejonowej
Przemys³aw Zió³kowski

DOROTA BARBARA WOJTCZAK
DOKTOR  NAUK   EKONOMICZNYCH

Jeste�my zwyk³ymi prostymi lud�mi, jak wiêkszo�æ naszego narodu.
Jeste�my lud�mi zdolnymi do kompromisu, dialogu i wspó³pracy, ale prze-
ciwni upartyjnianiu naszego pañstwa, administracji publicznej i gospo-
darki. Jeste�my przeciwni biedzie i jej dziedziczeniu. Jeste�my szczegól-
nie uczuleni na krzywdê ludzk¹ i wszelk¹ patologiê. Tak jak ca³e nasze
spo³eczeñstwo jeste�my �wiadkami niebezpiecznego zjawiska. Wybrani
przez nas radni, prezydenci miast, starostowie, pos³owie i senatorowie
zamiast zajmowaæ siê napraw¹ naszego pañstwa i jego gospodarki k³óc¹
siê o w³asne sto³ki lub o w¹skie cele w³asnych ugrupowañ.
Niekompetencja, nieróbstwo, niegospodarno�æ, nepotyzm i niejawno�æ
ich dzia³ania zagra¿a �rodowisku i ¿yciu obywateli. Narkomania, pijañ-
stwo i znieczulica zbiera coraz wiêksze ¿niwo, a ob³uda, z³o�liwo�æ, k³am-
stwo i niedotrzymywanie obietnic staje siê coraz wiêkszym ich udzia³em.
Bezsilno�æ wyborców takich w³adz jest zadziwiaj¹ca. Wynika ona, m.in.
z tego, ¿e nasze spo³eczeñstwo jest podzielone i sk³ócone. Polacy prze-
staj¹ wierzyæ partiom politycznym i ich przywódcom. Staj¹ siê apatyczni
i bierni, nic chc¹ anga¿owaæ siê w ¿adn¹ dzia³alno�æ spo³eczno polityczn¹.
My na to wszystko mówimy do�æ spo³ecznej znieczulicy ! Nie bójmy siê
interweniowaæ, gdy komu� dzieje siê krzywda ! Walczmy z przejawami
wszelkiej korupcji i z sobiepañstwem urzêdników ! Nie wybierajmy do
w³adz ludzi, którzy nie dotrzymuj¹ obietnic !
Stowarzyszenie nasze powsta³o z inicjatywy ludzi, którzy ubolewali nad
szerz¹cym siê z³em. Chcieli z nim walczyæ, ale w pojedynkê byli bezsilni.
Zrozumieli, ¿e w grupie jest si³a. Tylko w ten sposób mo¿na mieæ wp³yw
na rz¹dz¹cych i mo¿na przekszta³caæ rzeczywisto�æ ! Jeden cz³owiek
niewiele mo¿e, nikogo nic obchodzi, jest bezsilny, nic nie znaczy.
Apelujemy wiêc do Was, wstêpujcie do naszego Stowarzyszenia Ogól-
nopolskiej Inicjatywy Obywatelskiej !!! Celem naszym jest eliminowanie
absurdów w ¿yciu spo³eczno-politycznym i gospodarczym, zapewnienie
pracy i godnej p³acy oraz podstawowych potrzeb socjalnych dla najbardziej
potrzebuj¹cych zgodnie z zasadami solidaryzmu spo³ecznego, tj. niepe³-
nosprawnym, bezdomnym, bezrobotnym, emerytom i rencistom. Aby tak siê
sta³o trzeba wybieraæ radnych zg³oszonych przez nasze stowarzyszenie.
Bêd¹ to radni zdolni do podejmowania m¹drych uchwa³, zgodnych z wa-
szym zapotrzebowaniem, przy maksymalnym wykorzystaniu posiadanych
�rodków finansowych. (...)  Bêd¹ one rzeczywistym gospodarzem swojego
terenu i przyjazne lokalnej spo³eczno�ci. Nie pozwólcie wiêc, aby garstka
cwaniaków znowu zaw³aszcza³a Wasz¹ gminê, miasto i powiat. Gdy, pój-
dziecie do urn wyborczych i zag³osujecie m¹drze, to wówczas zmienicie
oblicze dotychczasowej w³adzy; nie pójdziecie to nadal bêdziecie lekce-
wa¿eni i oszukiwani i pozwolicie, aby ludzie m¹drzy i sprawiedliwi byli
przez nich poniewierani i o�mieszani. Je¿eli Wam nie zale¿y na sobie, to
pomy�lcie chocia¿ o losie swoich dzieci. (...)

Kim jesteśmy i o co walczymy ?

Ogólnopolska Inicjatywa Obywatelska
z siedzibą w Kutnie

wydaje bezp³atny Biuletyn Organizacyjny. Z numeru 9 z pa�dziernika 2010
roku przedstawiamy poni¿ej fragmenty artyku³ów Stanis³awa Ciesielskiego
i Haliny �wierczyñskiej.

W czyim interesie działają partie polityczne ?

www.dorotawojtczak.pl
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¯YCIE REKLAMOWE

Za treści i formę płatnych ogłoszeń wyborczych − odpowiadają
komitety wyborcze poszczególnych ugrupowań.
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¯YCIE REKLAMOWE

Ten istniej¹cy od trzech lat zespó³ ludowy, który funkcjonuje pod opiek¹
Gminnego O�rodka Sportu i Rekreacji w Strzelcach ma ju¿ kolorowy,
folklorystyczny strój z regionu kujawskiego. Za naszym po�rednictwem
�Klonowianki� dziêkuj¹ za ten wspania³y i niezbêdny w ich pracy dar
wójtowi Gminy Strzelce Tadeuszowi Kaczmarkowi i jego zastêpcy Ewie
Zielak. Ostatnio strzeleckie �Klonowianki� (kierownik Krystyna Kowalska)
wystêpowa³y z koncertami dla kutnowskich stowarzyszeñ dzia³aj¹cych
na rzecz osób niepe³nosprawnych i potrzebuj¹cych pomocy oraz na rzecz
ludzi chorych na cukrzycê. �P¯K� ¿yczy zespo³owi dalszych wystêpów
i sukcesów, takich jak w Kozienicach czy Wêgorzewie.           /J.P./

„KLONOWIANKI”„KLONOWIANKI” POŚWIĘCENIE ALLENORT

Z udzia³em za³o¿yciela i prezesa Grupy Allenort, jednego z jej g³ównych
udzia³owców dr. nauk medycznych Grzegorza Janusza Goryszewskiego,
odby³a siê w �rodê 13 pa�dziernika uroczysto�æ po�wiêcenia Centrum
Kardiologii Allenort w Kutnie w Szpitalu Rejonowym.

(ci¹g dalszy - strona 23)
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Prezentujemy tylko piêæ ostatnich lat z dzia³alno�ci Zwi¹zku Nauczyciel-
stwa Polskiego w Kutnie, gdy¿ piêæ lat temu zamieszczali�my kalenda-
rium jego 100-lecia.
2005 r. - Obchody 100-nej Rocznicy Powstania Zwi¹zku Nauczycielstwa
Polskiego. Udzia³ cz³onków ZNP Powiatu Kutnowskiego w jubileuszowym
pikniku w Pilaszkowie. 2005 r. (3 XI) - Uroczyste obchody 100-lecia
istnienia ZNP w Kutnie. Wrêczenie odznak i medali. Obecni: S³awomir
Broniarz - prezes ZNP, Zofia Kapturowska, cz³onek ZG ZNP, Krzysztof
Baszczyñski, prezes Okrêgu £ódzkiego ZNP. 2005 r. (11 XI) - Spotkanie
w Teatrze Muzycznym w £odzi 600-osobowej grupy nauczycieli z woje-
wództwa ³ódzkiego z okazji �wiêta Niepodleg³o�ci i zakoñczenia obchodów
100-lecia ZNP. 2006 r. (9 VI) - Pikieta ZNP przed Sejmem w obronie
polskiej edukacji. ¯¹danie odwo³ania Romana Giertycha ze stanowiska
ministra edukacji narodowej i zachowania Karty Nauczyciela jako gwa-
rancji statusu prawnego nauczycieli. 2006 r. (19 VI) - XVII Okrêgowa
Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza w £odzi. Krzysztof Baszczyñski
zosta³ wybrany na prezesa Zarz¹du Okrêgu £ódzkiego ZNP. 2006 r. (16-18
XI) - XXXIX Krajowy Zjazd Delegatów ZNP. S³awomir Broniarz zosta³
prezesem Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego na trzeci¹ z kolei kadencjê.
2007 r. (17 III) - Manifestacja ZNP w Warszawie przeciwko polityce edu-
kacyjnej rz¹du. 2007 r. (7 V) - Pogotowie strajkowe ZNP: w szko³ach
i placówkach o�wiatowych wywieszenie flag zwi¹zkowych, napisów
informuj¹cych o pogotowiu strajkowym, hase³ i plakatów. 2007 r. (29 V)
- Dwugodzinny strajk ostrzegawczy: w szko³ach w godz. 8.00-10.00,
w przedszkolach w godz. 6.00-8.00. 2007 r. (25 X) - Pikieta przed Urzê-
dem Wojewody £ódzkiego, przedstawiciela rz¹du w terenie.Protest ZNP
przeciwko: obni¿eniu kwoty bazowej dla nauczycieli w projekcie ustawy
bud¿etowej na rok 2008; obni¿eniu odpisu na zak³adowy fundusz �wiad-
czeñ socjalnych w roku 2008; planom wprowadzenia bonu o�wiatowego
jako formy finansowania o�wiaty. 2007 r. (15 XI) - Rozpoczê³y siê ob-
chody 50 rocznicy powstania Krajowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP
oraz 20. rocznicy powstania Chóru Nauczycielskiego �Kamerton� przy
Oddziale ZNP w Kutnie. 2008 r. (18 I) - Ogólnopolska manifestacja
pracowników o�wiaty w Warszawie. Oczekiwania ZNP: rozwi¹zanie istot-
nych problemów polskiej edukacji, w tym wyrównania szans edukacyj-
nych dzieci i m³odzie¿y; wzrost nak³adów na naukê i szkolnictwo wy¿sze;
odst¹pienie od zamiaru likwidacji kuratoriów o�wiaty; powo³anie Krajowej
Rady Edukacyjnej z udzia³em partnerów spo³ecznych. 2008 r. (12 III)
- Uroczysta promocja ksi¹¿ki �Placówki o�wiatowe powiatu kutnowskiego�
wydanej przez Zarz¹d Oddzia³u ZNP w Kutnie. 2008 r. (27 V) - Jedno-
dniowy ogólnopolski strajk pracowników o�wiaty domagaj¹cych siê:
zagwarantowania zwiêkszenia do 2010 r. wynagrodzeñ nauczycieli,
pracowników szkolnej administracji i obs³ugi o co najmniej 50%; utrzy-
mania dotychczasowego zakresu praw i obowi¹zków nauczycielskich
wynikaj¹cych z ustawy Karta Nauczyciela; utrzymania dotychczasowych
uprawnieñ  emerytalnych nauczycieli. 2008 r. (1 IX) - Pikieta przed gma-
chem Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie. Wyra¿enie sprze-
ciwu ZNP przeciwko decentralizacji szkolnictwa, domaganie siê wpisania
nauczycieli na listê zawodów o szczególnym charakterze. 2008 r. (19 XI)
- Pikieta ZNP w Warszawie. Domaganie siê wcze�niejszych emerytur dla

nauczycieli; protest przeciwko niekorzystnym zmianom w ustawie o systemie
o�wiaty. 2008 r. (4 XII) - Inauguracja ogólnopolskiej kampanii ZNP pod
has³em �Nie dajmy popsuæ naszej szko³y�. U�wiadomienie spo³eczeñstwu
problemu przekazywania szkó³ prowadzonych przez samorz¹dy innym
podmiotom i negatywne tego konsekwencje. 2009 r. (6 IV) - Inauguracja
przez Zarz¹d Okrêgu £ódzkiego ZNP obchodów 70 rocznicy powstania
Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. 2009 r. (21 X) - Zatwierdzenie przez
Zarz¹d Oddzia³u ZNP w Kutnie nowo utworzonej strony internetowej.
2009 r. (22 X) - Uroczysto�ci w £odzi z okazji 90-lecia wprowadzenia
powszechnego nauczania i 70 rocznicy powstania Tajnej Organizacji Na-
uczycielskiej. 2009 r. (18 XI) - Podpisanie przez organizacje oraz zwi¹zki
zawodowe dzia³aj¹ce w obszarze bibliotekarstwa i informacji naukowej
�Protestu przeciwko likwidacji zakazu ³¹czenia bibliotek publicznych z innymi
instytucjami i bibliotekami szkolnymi�. 2010 r. (11 II) - Zebranie spra-
wozdawczo-wyborcze Sekcji Emerytów i Rencistów przy Oddziale ZNP
w Kutnie. 2010 r. (24 III) - Zakoñczenie kampanii sprawozdawczo-
wyborczej w Ogniskach ZNP. 2010 r. (22 IV) - Zebranie sprawozdawczo-
wyborcze Oddzia³u ZNP W Kutnie; wybór nowego prezesa i nowego sk³adu
Zarz¹du Oddzia³u ZNP w Kutnie. 2010 r. (18 VI) - Obchody 105 Rocznicy
Powstania Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego. Udzia³ cz³onków ZNP
Powiatu Kutnowskiego w jubileuszowym pikniku w Pilaszkowie. 2010 r.
(24 VI) - Okrêgowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza w £odzi.
Wybory okrêgowych w³adz zwi¹zkowych.

Opracowa³y: Krystyna Dolat i Ma³gorzata Sieradzon

KALENDARIUM

Justitia civitatis fundamentum
(sprawiedliwo�æ podwalina pañstwa)

11 listopada 1918 roku, w godzinach popo³udniowych miasto Kutno
i wiêkszo�æ jednostek administracyjnych powiatu kutnowskiego zosta³y
wyzwolone spod niemieckiej niewoli. Urzêdy, posterunek ¿andarmerii,
garnizon wojskowy i inne wa¿ne gospodarczo i strategicznie obiekty,
opanowane zosta³y przez miejscowych dzia³aczy Polskiej Organizacji
Wojskowej(POW), Komitetu Obrony Narodowej (KON) i partii poli-
tycznych. Szybko powo³ano Tymczasow¹ Radê Powiatow¹. Na starostê
wybrano Stanis³awa Chrzanowskiego, a na zastêpców Stanis³awa
Taczanowskiego i Stefana Pachnowskiego. Stanowisko burmistrza miasta
Kutna obj¹³ Tomasz Klepa. Polskie w³adze w Warszawie oko³o po³owy
listopada powo³a³y, bez uzgodnienia z w³adzami pow. kutnowskiego,
W³adys³awa Froelicha ze �leszyna na stanowisko Tymczasowego
Komisarza Rz¹du Polskiego dla powiatu kutnowskiego. Na jego rêce
stanowisko z³o¿y³ S. Chrzanowski.
W czasie formowania siê polskich w³adz, w dniach 15-20 listopada utwo-
rzono i uruchomiono Biuro Komisariatu Policji Pañstwowej (PP)
powiatu  kutnowskiego. Organizatorem Biura, a nastêpnie komisarzem
Komisariatu PP Powiatu Kutnowskiego zosta³, delegowany przez rz¹d
warszawski, instruktor Stanis³aw Miciñski.
Stan organizacyjny Komisariatu PP by³ nastêpuj¹cy: komisarz Stani-
s³aw Miciñski, podkomisarz Stefan £ukaszewski oraz 1 sekretarz,
2 urzêdników biurowych, 2 sier¿antów, 12 kaprali, 55 szeregowców,
1 instruktor, w randze sier¿anta, mianowany przez Ministerstwo z War-
szawy, 1 wo�ny i 1 goniec. Funkcjonariuszami, w liczbie od 3 do 5 pod
dowództwem kaprala, obsadzono 12 posterunków gminnych w siedzi-
bach po by³ej niemieckiej ¿andarmerii. By³y to miejscowo�ci: Kro�nie-
wice, ¯ychlin, D¹browice, Ostrowy, Konstancja (cukrownia Kutno),
w folwarkach: £aniêta, Chodów, £êki oraz Krzy¿anówek, Plecka
D¹browa, Oporów i Strzelce.
Wyposa¿enie i uzbrojenie posterunków by³o skromne; ka¿dy z nich
posiada³ karabiny i jednego konia, dostarczonego przez starostwo lub
gminê. Biuro Komisariatu Policji w Kutnie mia³o po³¹czenie telefoniczne
tylko z nastêpuj¹cymi komisariatami: Kro�niewice, D¹browice, Cho-
dów, Strzelce, Plecka D¹browa. Dla innych posterunków brakowa³o
aparatów telefonicznych.
Pierwsze osi¹gniêcia w wykrywaniu przestêpstw by³y niew¹tpliwie suk-
cesami. Od czasu funkcjonowania posterunków PP do 30 grudnia 1918 r.
wykryto np.: 60 gorzelni i ujêto kilkudziesiêciu gro�nych bandytów,
oskar¿onych o napady zbrojne, rabunki i zabójstwa.

POWSTANIE I DZIAŁALNOŚĆ POLICJI PAŃSTWOWEJ
POWIATU KUTNOWSKIEGO  XI−XII 1918 ROKUW powiecie kutnowskim od prawie 130 lat organizowane by³y ró¿ne formy

spó³dzielczo�ci oszczêdno�ciowo-po¿yczkowej, które przyczynia³y siê do
rozwoju ¿ycia gospodarczego, spo³ecznego i kulturalnego. Powstawa³y
one w miastach dla zaspakajania potrzeb i rozwoju przedsiêbiorstw han-
dlowych i us³ug, a tak¿e okre�lonych grup ludno�ci pracuj¹cej oraz
w �rodowiskach wiejskich, gdzie przyczynia³y siê do rozwoju rolnictwa,
jak i spo³eczno�ci zamieszka³ej poza miastami.
Rok 1873 - Towarzystwo Zaliczkowo-Wkladowe w Kutnie, czyli stowa-
rzyszenie kredytowe o charakterze spó³dzielczym maj¹ce za zadanie
obs³ugê rzemis³a, przemys³u i drobnych gospodarstw rolnych.
Rok 1900 (prze³om XIX i XX wieku) - Chrze�cijañskie Towarzystwo
Po¿yczkowo-Oszczedno�ciowe z siedzib¹ w Kutnie, którego celem by³a
pomoc finansowa dla ludno�ci w nabywaniu materia³ów ze sk³adu opa³o-
wego. W 1913 r. w sk³adzie Zarz¹du tego towarzystwa byli: Adolf
Smoleñski, A. Porowski, Cz. Chaciñski, Stefan Kossjer, Fr. D¹browski
i J. Wiêc³awski, za� w sk³ad Rady Nadzorczej wchodzili: St. Kowalski,
W. ¯urawski, A. Suliñski, J. Sadowski i Stanis³aw Maryanowski.
Rok 1902 - Towarzystwo Wzajemnego Kredytu z siedzib¹ w Kutnie
i terenem dzia³ania-powiat kutnowski. Za³o¿ycielami byli: £oziñski
i Or³owski, a w sk³ad Zarz¹du wchodzili: £oziñski - jako prezes, Henryk
Lipski - jako wiceprezes i Boles³aw Olecki -jako cz³onek. Ze spisu
w rejestrze stowarzyszeñ i zwi¹zków powiatu kutnowskiego z 1920 roku
(Nr 949/1/20), wynika, i¿ zrzesza³o ono wówczas 17 cz³onków. O funk-
cjonowaniu tego Towarzystwa brak jest �ród³owych informacji.
Rok 1904 - Towarzystwo Wzajemnego Kredytu z siedzib¹ w Kutnie przy
ul. Nowy Rynek (obecnie Plac Pi³sudskiego). Jego celem by³o udzielanie
kredytów kupcom, rzemie�lnikom i drobnym producentom dla rozwoju
polskiego handlu, rzemios³a i przemys³u. W roku 1912 liczy³o 54 cz³onków,
w tym 37 narodowo�ci ¿ydowskiej. Funkcjê prezesa Zarz¹du przez wiele
lat pe³ni³ A. Smoleñski, a od roku 1912 - Feliks W¹sowski. W Zarz¹dzie
towarzystwa byli tak¿e: Henryk Lipski, W³adys³aw £oziñski i Markus
Zandel, za� prezesem rady nadzorczej - Stanis³aw Wodziñski. Dzia³alno�æ
Towarzystwa Wzajemnego Kredytu przerwa³a pierwsza wojna �wiatowa.
Rok 1908 - Towarzystwo Po¿yczkowo-Oszczêdnosciowe z siedzib¹
w Kutnie, dzia³a³o na terenie powiatu kutnowskiego. Jego za³o¿ycielami
byli: Samuel Hirszberg, Jakub Opatowski, W³adys³aw Hirszberg, Israel
Pinkus, Szmul Weber, Majer Zabner, Alfez Mazwilk, Adolf Zawich, Chajn
Zynajer i Cha³a Offenbach. Zrzesza³o 720 cz³onków, a w 1920 roku w³adze
miasta Kutna wpisa³y je do rejestru stowarzyszeñ i zwi¹zków. O dzia³al-
no�ci tej organizacji brak innych �ród³owych informacji.
Rok 1912 - Wzajemny Kredyt Drobnego Handlu i Przemys³u w Kutnie,
dzia³a³o na podstawie zezwolenia ministra Skarbu z dnia 27 maja 1912 r.
Jej za³o¿ycielami byli: Joel Sztenteid, M. Goldman, Natun Wemster,
W. Asch, W. Goldman, Ch. I. Offenbach, I. Tustwicz i M. Noszkowicz.
By³a to organizacja narodowo�ci ¿ydowskiej. Po odzyskaniu niepodleg³o�ci
organizacja ta zarejestrowana zosta³a w rejestrze powiatu kutnowskiego
pod Nr 1630/20/1. W tym czasie posiada³a 177 cz³onków. W pó�niej-
szym okresie przyjê³a nazwê - Bank.
Rok 1918 - Kasa Oszczêdno�ciowo-Po¿yczkowa w Kro�niewicach, która
swym zasiêgiem obejmowa³a gminê Kro�niewice i B³onie. G³ównym
organizatorem tej placówki by³ Oddzia³ Banku Warszawskiego, który na
jej utworzenie uzyska³ zgodê w³adz rosyjskich. Cz³onkami za³o¿ycielami
byli m.in: Ignacy Karski, W³adys³aw Dunin Borkowski, I. Niepomieceñ,
Bieñkowski. Po odzyskaniu niepodleg³o�ci zarejestrowana zosta³a w re-
jestrze stowarzyszeñ i zwi¹zków powiatu kutnowskiego w 1920 r. (pod
Nr 949/1); w tym czasie zrzesza³a 85 cz³onków. W 1925 r. przekszta³cono
j¹ w Bank Ludowy, który zarejestrowany zosta³ w S¹dzie Okrêgowym we
W³oc³awku 13 sierpnia tego roku pod Nr R. 93/op. Bank ten funkcjonowa³
do wybuchu wojny w 1939 r. Po roku 1945 nie wznowi³ dzia³alno�ci
i zarz¹dzeniem Ministra Skarbu z 4 stycznia 1950 r. zosta³ zlikwidowany.
Rok 1920 - Kasa Spó³dzielcza �Bratnia Pomoc� w Woli Ka³kowej, gmina
Plecka D¹browa, zorganizowana zosta³a przez miejscow¹ spo³eczno�æ.
Jednostka udzia³owa dla cz³onka ustalona by³a na 50 z³otych, z tym, ¿e
odpowiedzialno�æ cz³onka za funkcjonowanie banku by³a nieograniczona.
Na koniec 1937 roku Kasa zrzesza³a 61 cz³onków, którzy posiadali 2.381 z³
udzia³ów (stan udzielonych kredytów wynosi³ 8.934 z³, a suma zgroma-
dzonych oszczêdno�ci - 2.803 z³otych). Placówka ta funkcjonowa³a do
wybuchu wojny w 1939 roku (brak informacji o wznowieniu przez ni¹
dzia³alno�ci). Zarz¹dzeniem Ministra Skarbu z 4 stycznia 1950 roku, zosta³a
zlikwidowana. Towarzystwo Po¿yczkowo-Oszczêdno�ciowe z siedzib¹
w Kutnie, z terenem dzia³ania - powiat kutnowski. W rejestrze stowarzy-
szeñ i zwi¹zków powiatu kutnowskiego umieszczone pod Nr 949/1/20.
W trakcie rejestracji zrzesza³o 350 cz³onków.
Rok 1922 - Chrze�cijañski Spó³dzielczy Bank Ludowy w Kutnie, w którym
jednostka udzia³owa wynosi³a 10 z³, a odpowiedzialno�æ cz³onka za bank
by³a nieograniczona. Na koniec 1936 roku bank zrzesza³ 457 cz³onków,
którzy zgromadzili 23.000 z³otych udzia³ów; stan udzielonych kredytów
- 176.345 z³otych, a suma zgromadzonych oszczêdno�ci stanowi³a 19.028 z³.
Bank ten funkcjonowa³ do wybuchu wojny w 1939 roku. Po roku 1945
nie wznowi³ dzia³alno�ci i zarz¹dzeniem Ministra Skarbu z 4 stycznia
1950 r., zosta³ zlikwidowany.
Rok 1925 - Bank Spó³dzielczy w Leszczynku, gmina Kutno, zorganizo-
wany zosta³ przez miejscow¹ spo³eczno�æ. Jednostka udzia³owa dla cz³onka
wynosi³a 50 z³, a odpowiedzialno�æ by³a nieograniczona. Na koniec 1936
roku zrzesza³ 50 cz³onków, którzy posiadali wp³acon¹ sumê udzia³ów 983 z³.
Natomiast stan udzielonych kredytów (g³ównie skonwertowanych)
wynosi³ 3.994 z³otych. Ju¿ 1937 roku bank ten nie posiada³ ¿adnych
oszczêdno�ci i figurowa³ w spisie powszechnych spó³dzielni oszczêdno-
�ciowo-po¿yczkowych - w likwidacji.
Bank Spó³dzielczy �Wspólna Praca�, zorganizowany zosta³ w 1925 roku
z inicjatywy cz³onków Spó³dzielni Rolniczo-Handlowej �Wspólna Praca�
w Kutnie. Jego cz³onkami mog³y byæ tylko osoby wyznania chrze�cijañ-
skiego, a ich odpowiedzialno�æ za jej zobowi¹zania by³a nieograniczona.
W pocz¹tkowym okresie teren dzia³ania okre�lono na powiaty: kutnowski,
w³oc³awski i gostyniñski, a od roku 1927 ograniczono go do Kutna i okolic
w promieniu czternastu kilometrów od niego.

Zenon Krysiak, Spó³dzielczo�æ Bankowa w powiecie kutnowskim,
For Press, Kutno 2002

KALENDARIUM SPÓŁDZIELCZOŚCI
BANKOWEJ POWIATU KUTNOWSKIEGO

W tym czasie policjanci posterunku w ̄ ychlinie ujêli 25 bandytów dzia-
³aj¹cych pod przywództwem Antoniego Baranowskiego. Wykrywalno�æ
przestêpstw jak na kadrowe i organizacyjne mo¿liwo�ci kutnowskiej PP
by³a dobra i tak te¿ oceniali j¹ wspó³cze�ni. Na przyk³ad z 6 dokona-
nych zabójstw sprawców wykryto w 4, a z 86 kradzie¿y sprawców
wykryto w 65 wypadkach. Powa¿nym problemem by³y liczne usi³owania
przekupstwa policjantów przez tak zwanych �szmuglerów�, którzy mimo
zakazu wywozili z powiatu du¿e ilo�ci  zw³aszcza cukru i m¹ki. Mimo
m³odego wieku i braku do�wiadczenia policjanci zachowywali siê godnie
i moralnie. Wielu usi³uj¹cych wrêczyæ ³apówki by³o doprowadzanych
do Komisariatu w Kutnie.
Ówczesne w³adze cywilne i policyjne z niepokojem �ledzi³y narastaj¹ce
konflikty spo³eczne i nastroje niezadowolenia wywo³ywane przez ugru-
powania lewicowe, a zw³aszcza skrzyd³a rewolucyjnego. Szczególny
niepokój budzi³o zachowanie ¯ydów uprawiaj¹cych �socjal-rewolucyjn¹�
propagandê. Kryzysowe zjawiska powoli wygasa³y, a po zlikwidowaniu
szajki bandyckiej, licznych z³odziei i �szmuglerów�, przestêpczo�æ zma-
la³a, a w spo³eczeñstwie wzros³o poczucie bezpieczeñstwa.
21 grudnia 1918 r. odby³a siê okresowa narada szefów posterunków gmin-
nych, na której omawiano sytuacjê organizacyjn¹, potrzeby kadrowe
i lokalowe oraz w zakresie sprzêtu kutnowskiej PP. Komisarz kutnow-
skiej PP wysoko oceni³ dotychczasow¹ pracê policjantów, a szczególnie
gminy ¯ychlin i przekaza³ wszystkim uznanie i podziêkowanie. Du¿o
mówiono o roli i postêpowaniu policjantów, a tak¿e o konieczno�ci pod-
noszenia ich kwalifikacji.
Komisarz Ludowy powiatu kutnowskiego W. Froelich omówi³ sytuacjê
polityczn¹ i gospodarczo-spo³eczn¹ oraz w zakresie utrzymania ³adu,
porz¹dku i bezpieczeñstwa, wyra¿aj¹c jednocze�nie zadowolenie z pracy
kutnowskich policjantów w zwalczaniu przestêpczo�ci. Na zakoñczenie
narady miejscowy sêdzia �ledczy zapozna³ uczestników z obowi¹zuj¹-
cym kodeksem karnym i zasadami s³u¿by kryminalnej.
W koñcu grudnia w³adze oceni³y, ¿e znaczna wiêkszo�æ spo³eczeñstwa
kutnowskiego po wysokim stopniu aktywno�ci spo³ecznej i pewnego
niepokoju �zachowuje siê spokojnie w stosunku do w³adz tak cywil-
nych, jak i wojskowych.� Wyczuwa³o siê, ¿e spo³eczeñstwo pozytywnie
odbiera umacnianie siê w³adzy, co wyra¿a siê w utrzymywaniu ³adu,
porz¹dku i wewnêtrznego bezpieczeñstwa.
Dla integrowania �rodowiska policjantów, komisarz PP powiatu kut-
nowskiego S. Miciñski zorganizowa³, z okazji Bo¿ego Narodzenia,
wieczerzê wigilijn¹, w której udzia³ wziêli przedstawiciele w³adz miast
i gmin.          Dr Eugeniusz Walczak

Od 1 pa�dziernika 2009 r. w Zespole Szkó³ w D¹browicach realizowany
jest kolejny ju¿ projekt edukacyjny wspó³finansowany z EFS: �PRZED-
SZKOLE INWESTYCJ¥ W PRZYSZ£O�Æ�. Do grupy przedszkolnej
zapisano 25 wychowanków: 3,4 i 5-letnich. Przedszkole oferuje wiele
atrakcji i dodatkowych zajêæ i utworzono nowy plac zabaw. Dzieci wraz
z rodzicami je¿d¿¹ na wycieczki, ucz¹ siê jêzyka angielskiego, bawi¹ siê
na rytmice, uczestnicz¹ w gimnastyce korekcyjnej. Rodzice i dzieci korzy-
staj¹ ze wsparcia specjalistów: pedagoga, psychologa, logopedy i pediatry.

INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ
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DZIEJE KUTNOWSKIEGO SPORTU

OG£OSZENIA
DROBNE

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

Sprzedam dom 153 m2 przebu-
dowany, rozk³adowy, wszystkie
media, dzia³ka 1840 m2, Wo�nia-
ków. Tel. 605-557-827

Kontrola rozruszników serca
Choroby serca

Dr n. med. Marcin Rosiak
Starszy Asystent
Kliniki Kardiologii

Uniwersytetu Medycznego
ul. Sterlinga 1/3 w £odzi

Przyjêcia:
Kutno, ul. Zamkowa 6

Zapisy:
tel. (024) 254 39 76

Elżbieta Chrząstek

Kutno, ul. Barlickiego 16
(róg D³ugosza)

Tel. 254−24−03, 0−601−051−027

Biuro Nieruchomości

WYCENY NIERUCHOMO�CI
WYNAJMY MIESZKAÑ

Sprzedam dom w zabudowie
szeregowej o powierzchni
141 m2 przy ul. Granicznej
(os. Bajkowe). Tel. 606-307-217

Sprzedam 3 dzia³ki po 4500 m2

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

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

BRYDŻ SPORTOWY

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

Brukarstwo
Uk³adanie kostki brukowej

Wykonawstwo
i pod wykonawstwo

Du¿e i ma³e powierzchnie
Kutno i okolice

Faktury Vat

Tel. 508-722-413
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

KKS Czarni
W 1984 roku utworzono sekcjê bryd¿a sportowego przy KKS
Czarni Kutno. Inicjatorem tego przedsiêwziêcia i organizatorem
sekcji by³ ówczesny prezes klubu Ryszard Borzuchowski. Sekcjê
zg³oszono do rozgrywek ligi okrêgowej, prowadzonych przez
Okrêgowy Zwi¹zek Bryd¿a Sportowego w P³ocku. Po wygraniu
dru¿ynowych mistrzostw okrêgu p³ockiego, dru¿yna Czarnych
wystartowa³a w turnieju w Grudzi¹dzu  walcz¹c o wej�cie do dru-
giej ligi. Bryd¿y�ci Czarnych osi¹gnêli w tum turnieju nastêpuj¹ce
wyniki: z Têcz¹ Wejherowo 51:73, z W³oc³awi¹  W³oc³awek
66:92, z Olimpi¹ Grudzi¹dz 47:111, z Nadnarwiank¹ Pu³tusk
127:93 i z Iskr¹ Warszawa 38:143. W tych rozgrywkach sekcjê
Czarnych m.in. reprezentowali: Bogus³aw Batarowicz, Ryszard
Borzuchowski, Zbigniew Gralewski, Wojciech Lelewski, Krzysztof
Majkowski, Ryszard Maras, Jan Pajor, Zdzis³aw Pajor, Karol
Pokorski, Zdzis³aw Przybylski, W. Ruciñski, Andrzej Walczak
i Wies³aw ¯abka. W tym te¿ roku kutnowianie Ryszard Maras
i Karol Pokorski zajêli w P³ocku pierwsze miejsce w turnieju
eliminacyjnym do mistrzostw Polski. W turnieju tym startowali
tak¿e Gajda i Henryk Markowicz. W zawodach zorganizowanych
z okazji 40-lecia PRL zwyciê¿y³a para Wies³aw Andryszczak - Jan
Pajor przed Ryszardem Borzuchowskim i S³awomirem Pilarskim
oraz Waldemarem Brzozowskim i Zbigniewem Gralewskim.
W 1985 roku odby³ siê I Turniej, o Puchar Tygodnika P³ockiego,
po³¹czony z mistrzostwami województwa p³ockiego. Mistrzami
województwa zosta³a para kutnowska Ryszard Maras i Karol
Pokorski. Drugie miejsce zajêli Jan Pajor i Andrzej Walczak. Dru-
¿yna Czarnych w sk³adzie: Ryszard Borzuchowski, Zbigniew
Gralewski, Wojciech Lelewski, Jan Pajor, Zdzis³aw Pajor, W. Ru-
ciñski, Andrzej Walczak i Wies³aw ¯abka zajê³a pi¹te miejsce
w p³ockiej lidze okrêgowej. W 1986 roku odby³ siê II Turniej,
po³¹czony z mistrzostwami województwa p³ockiego. Ponownie
mistrzami województwa zostali Ryszard Maras i Karol Pokorski.
Czwarte miejsce w tych zawodach zajêli Lucjan Niedzielak i Zdzi-
s³aw Suliñski. W rozegranym w P³ocku dru¿ynowym turnieju
z okazji �Dnia Chemika� zespó³ Zapory w sk³adzie: Wies³aw
Andryszczak, Lucjan Niedzielak, Zdzis³aw Pajor i Zdzis³aw
Suliñski zaj¹³ drugie miejsce, a w turnieju 1-majowym w Kutnie
zwyciê¿y³a para Wojciech Lelewski - Wies³aw ¯abka przed
Krzysztofem Majkowskim i Karolem Pokorskim.

W 1991 roku, w mistrzostwach województwa p³ockiego para
Waldemar Brzozowski i Wojciech Lelewski zajê³a trzecie miejsce.
W 1992 roku, w mistrzostwach województwa p³ockiego, para Jan
Pajor i Andrzej Tybura wywalczy³a tytu³ wicemistrzowski. W 1994
roku, w turnieju z okazji �Dnia Odlewnika�, dru¿yna Zapory
w sk³adzie Zbigniew Gralewski, Krzysztof Majkowski, Jan Pajor
i Adam Paw³owski uplasowa³a siê na drugiej pozycji. W 1993
roku zorganizowano w Kutnie turniej par o puchar prezydenta
miasta. Trofeum zdoby³a para Marian �mia³ek - Edward Napiór-
kowski wyprzedzaj¹c Miroslawa Andrzejczaka - Wies³awa
Andryszczaka i Krzysztofa Majkowskiego - Zbigniewa Gralew-
skiego.     Jerzy Tru�ciñski

Turniej z okazji �Dnia Kolejarza� 1986 r. Od lewej: Zbigniew Gra-
lewski, Cezary Janiszewski, Ryszard Borzuchowski i Sylwester
Góreczny.

Denat
KPP prowadzi dochodzenie w spra-
wie 59-letniego pensjonariusza
Domu Pomocy Spo³ecznej, który
zgin¹³ 9 pa�dziernika oko³o godziny
21.00. Sta³o siê to na torach, przy
ulicy Mickiewicza.

Ofiara kombajnu
W Stanis³awowie, gmina Bedlno,
kobieta zosta³a wci¹gniêta przez
wiruj¹c¹ czê�æ kombajnu buracza-
nego. Ponios³a �mieræ na polu.

Sprawcy schwytani
Zdarzy³o siê to 26 wrze�nia br., gdy
do domu w Krzesinie przez wybit¹
szybê w oknie wesz³o trzech prze-
stêpców. Na g³owach mieli komi-
niarki. Pobili w³a�ciciela domu,
zabrali poszkodowanemu 100 z³otych
i telefon komórkowy. Teraz usta-
lono sprawców: w wieku 15 i 21 lat.
Nieletnim zajmie siê s¹d rodzinny.

Dealerzy ?
Na ulicy Wojska Polskiego w Kutnie,
policjanci Komendy Powiatowej
Policji zatrzymali dwóch m³odych

By³ pó�ny wieczór, gdzie� oko³o 20.30. Poboczem drogi we wsi Podczachy
sz³a osiemnastoletnia dziewczyna. Ju¿ dochodzi³a do w³asnego domu.
Jeszcze tylko ostatnie 50 metrów ... Nagle nadjecha³a rozpêdzona �Mazda�.
Trafi³a dziewczynê, przy prêdko�ci rzêdu 140-160 km/ha. Makabra ! Roz-
cz³onkowane cia³o zosta³o odrzucone po polu, kilkadziesi¹t metrów od
drogi. Kierowca straci³ panowanie nad autem, wypad³ z drogi i 50 metrów
od miejsca potr¹cenia dziewczyny, �ci¹³ s³up energetyczny. 21-letni
kierowca, jak i dwóm pasa¿erkom (12 i 14 lat) z tylnego siedzenia samo-
chodu nic siê nie sta³o. Ch³opak próbowa³ uciec, jednak zapobiegli temu
mieszkañcy Podczach. Sami chcieli wymierzyæ sprawiedliwo�æ ! Przed
linczem uratowali go policjanci z dwóch - dodatkowo wezwanych radio-
wozów. Wówczas te¿ zorientowano siê, ¿e tym �szalonym kierowc¹� by³
dobry kolega dziewczyny. W maju bawi³ siê z ni¹ na �osiemnastce�.
Badanie alkomatem wykaza³o, ¿e w jego krwi by³o ponad promil alkoholu !
Wiêcej ! Ch³opak usiad³ za kierownic¹, gdy w kwietniu otrzyma³ s¹dowy
zakaz prowadzenia pojazdów (do marca 2011 r.). Samochód te¿ nie by³
jego! Da³ mu go w³a�ciciel, ¿eby przewióz³ jego córeczki do domu. Cud,
¿e nic siê im nie sta³o, gdy¿ z �Mazdy� zosta³y szcz¹tki. M³odzieniec
trafi³ do aresztu na trzy miesi¹ce. Grozi mu 12 lat wiêzienia. NIC I NIKT
NIE PRZYWRÓCI ¯YCIA M£ODEJ OSIEMNASTOLATCE !

Jan Widz

mê¿czyzn, którzy posiadali przy
sobie �rodki odurzaj¹ce w postaci
37 sztuk torebek foliowych z za-
warto�ci¹ 38612 gram amfetaminy.

Kradzie¿ !?
W Kutnie, na ulicy Tarnowskiego,
po uprzednim zerwaniu plomb
i otworzeniu k³ódki na drzwiach do
sklepu kolekcjonerskiego, skra-
dziono tzw. dopalacze warto�ci 5
tysiêcy z³otych.

Nowy biznes
Z warsztatu  w dzielnicy Dudki
skradziono wywa¿arkê do kó³ Castex.
monta¿ownicê do kó³ Profitex,
klucze pneumatyczne z nasadkami,
dwa podno�niki podci�nieniowe,
a z podwórka posesji przyczepê
ciê¿arow¹ marki Sam. W³a�ciciel
poniós³ straty 15700 z³otych.

Hazard
Z baru, przy ulicy Tarnowskiego
w Kutnie, z trzech automatów do
gier, zabrano pieni¹dze w kwocie
8050 z³otych, znajduj¹cych siê
w pojemnikach automatów.

Z³odzieje palacze
W miejscowo�ci Mnich O�rodek ze
sklepu skradziono papierosy ró¿nych
marek, karty telefoniczne i pieni¹-
dze. £¹czne straty 4400 z³otych.

Bi¿uteria jak kamfora ...
Wykorzystuj¹c nieuwagê domow-
ników budynku przy ul. Pó³nocnej
w Kutnie skradziono damsk¹ bi¿u-
teriê warto�ci 7 tysiêcy z³otych.

Kutnowski szejk
W Nowej Wsi, ze stoj¹cego tam
w podwórzu pojazdu marki Scania,
skradziono 150 litrów oleju napêdo-
wego na warto�æ 700 z³otych.

Kro�niewicki szejk
Ze stoj¹cych na ulicy Polnej w Kro-
�niewicach dwóch ci¹gników
siod³owych skradziono oko³o
tysi¹c litrów oleju napêdowego.
Warto�æ straty oszacowano na cztery
tysi¹ce z³otych.

Wandalizm ?
Uszkodzono skrzynki elektrycznego
zasilania o�wietlenia oraz skradziono
trzy kosze na �mieci nara¿aj¹c na

stratê 3 tysiêcy z³otych Urz¹d Gminy
w Bedlnie.

Zakupy - bez zap³aty
Z saloniku prasowego, przy ulicy
D³ugosza w Kutnie, po uprzednim
wybiciu szyby, skradziono 30 sztuk
rajstop damskich. Szkody oszaco-
wano na 320 z³otych.

Przydatna sakiewka
Wykorzystuj¹c nieuwagê sprze-
dawcy w sklepie przy placu Pi³sud-
skiego w Kutnie skradziono meta-
low¹ kasetkê wraz z pieniêdzmi
w kwocie 1314 z³otych. Ogó³em
straty wynios³y 1414 z³otych.

Nieproszone wizyty
W £aniêtach, z prywatnego miesz-
kania, skradziono aparat cyfrowy
HP, notebook Toshiba i pieni¹dze
w kwocie 600 z³. Ogó³em straty
wyceniono na 3450 z³otych.

Dziwna kradzie¿
Na ulicy Narutowicza w Kutnie
kobiecie skradziono z portfela
dowód osobisty, prawo jazdy i karty
do bankomatu.

Sprzedam w³asno�ciowe 71 m2,
cena 105 tys., Chodów. Tel. 510-
112-823
Sprzedam w³asno�ciowe 52 m2

w osadzie le�nej w Ostrowach.
Tel. 24 252-18-39
Sprzedam kawalerkê, IV p., cena
do uzgodnienia, Warszawa. Tel.
609-668-236
Sprzedam w³asno�ciowe 48 m2,
du¿y balkon, po remoncie, os.
�ródmie�cie. Tel. 696-915-013
Kupiê mieszkanie do 40 m2,
Kutno. Tel. 665-094-624
Sprzedam lokal mieszkalny w
kamienicy (89 m2, I p, w³asno�æ
hipoteczna), �cis³e centrum Kut-
na, piec CO w piwnicy. Tel. 500-
034-650
Posiadam do wynajêcia umeblo-
wane 46 m2, najchêtniej osobie
samotnej lub na s³u¿bowe, Kutno.
Tel. 607-605-109 po 16
Sprzedam dom 250 m2, cena 370
tys. z³, Kutno. Tel. 609-223-229
Sprzedam dom, budynki gosp.,
1,4 ha. Tel. 698-408-384
Sprzedam dom 185 m2, budynek
gosp., gara¿ 80 m2, stan surowy,
dzia³ka, Zawady/Kutno. Tel. 782-
129-269
Sprzedam posesjê w centrum
Kutna i poza Kutnem. Tel. 798-
624-529
Sprzedam domek 80 m2 + budy-
nek gosp. + 2 gara¿e blaszane,
ogrodzony, Rybitwy, gm. Wito-
nia. Tel. 664-704-188
Posiadam do wynajêcia budynek

na dzia³alno�æ lub inne, ul. Pó³-
nocna. Tel. 600-310-419
Posiadam do wynajêcia budynek
gosp., gara¿ 120 m2, media,
ul. £¹koszyñska 234. Tel. 782-
129-269
Wynajmê lokal handlowy, pow
25 m2, w centrum Kutna, parter,
po remoncie. Tel 500-034-650 lub
505-135-915
Posiadam do wynajêcia 4 lokale
na dzia³alno�æ lub gabinet, ul.
Zamkowa 6. Tel. 503-742-583
Posiadam do wynajêcia lokal
u¿ytkowy 67 m2, centrum Kutna.
Tel. 602-219-254
Sprzedam dzia³kê na ogród-
kach dzia³kowych, na Bielaw-
kach. Tel. 695-59-1002
Sprzedam dzia³kê 2000 m2 + 2
budynki i piwnica, Sierakówek
k/Gostynina. Tel. 24 254-02-62
Sprzedam dzia³ki budowlane
w Kutnie. Tel. 603-277-155
Sprzedam 3 ha, przy autostradzie
ko³o Kutna. Tel. 664-784-355
Sprzedam grunty do 4 ha lub
wiêcej, super lokalizacja na inwe-
stycje. Tel. 600-317-610
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
820 m2, media, ul. Wiejska, Kutno.
Tel. 606-316-399
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
5200 m2, ul. Boczna. Tel. 505-
909-158, +49 171 287 3902
Sprzedam 2,11 ha w ca³o�ci lub
na dzia³ki, ok. Kutna. Tel. 608-
797-871
Sprzedam ziemiê soln¹ 1,80 ha,
Rybitwy, gm. Witonia. Tel. 664-
704-188
Sprzedam Suzuki (`94) 3-
drzwiowy, przebieg 110 tys., czer-

wony, szyberdach, cena do uzgod-
nienia. Tel. 785-617-575
Sprzedam Alfa Romeo 156
2,4 D, 2000 rok. prod. Tel. 607-
109-093
Sprzedam VW Golf III 1,9 TD,
1992/93 rok. prod., stan dobry.
Tel. 693-821-148
Sprzedam Man 81 50, kontener
6,20 m. Tel. 603-751-994
Sprzedam felgi stalowe �15�
(5 �rub) do Opla oraz Vectry
i Audi. Tel. 607-754-736
Sprzedam u¿ywane 4-letnie
opony Barum-Bravuris rozm.
195/60 15``. Tel. 607-386-549
Sprzedam grzejnik olejowy
¿eberkowy dwu zakresowy. Tel.
24 252-70-48
Sprzedam karnistry 20 l, 10 l,
metalowe, nowe. Tel. 24 252-70-48
Sprzedam tanio materac do ma-
sa¿u, ma³o u¿ywany, gwarancja
do IV.2012 r. Tel. 604-254-132
Sprzedam b. tanio s³ownik jêz.
polskiego, inne ksi¹¿ki i filmy
DVD. Tel. 602-687-460

Sprzedam tanio z demonta¿u
2 drzwi pokojowych, ³azienko-
wych, 2 baterie, zlewozmywak.
Tel. 696-482-360
Zamieniê nowy materac masu-
j¹cy na u¿ywany komputer. Tel.
510-719-669
Zamieniê now¹ pralkê z wirówk¹
na radio i odtwarzacz. Tel. 600-
669-335
Sprzedam sukniê �lubn¹ br¹zowo-
z³ot¹, rozm. 38/165 + dodatki,
stan bdb. Tel. 721-446-039
Sprzedam kozê. Tel. 785-519-405
SPRZEDAM KEYBORD CA-
SIO CT-637 + STOJAK + ZASI-
LACZ, STAN BDB., CENA 400
Z£. TEL. 503 030 475
SPRZEDAM ROWER GÓR-
SKI, CZERWONY, STAN BDB.,
CENA 250 Z£. TEL. 503 030 475

DIDŻEJ − bale, wesela,
imprezy okolicznościowe.

Tel. 0609−107−203

MAKABRA !!!
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¯YCIE SPORTOWE
Pi³ka no¿na

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Koszykówka

O MISTRZOWSKIE PUNKTY

Judo

W £odzi rozegrano pierwszy turniej (z czterech) w ramach mistrzostw
indywidualnych i dru¿ynowych naszego województwa. Wyniki w turniejach
Ligi, której g³ównym organizatorem i pomys³odawc¹ jest KS Gwardia
£ód�, decyduj¹ o pozycji w rankingu Okrêgowego Zwi¹zku Judo i o powo-
³aniach od kadry regionu. UKS Ippon MDK Kutno (trenerzy - Jacek Wasiak
i Maciej Kisieliñski, prezes Krzysztof Ka�mierczak) reprezentowa³a
w £odzi rekordowa liczba 15 zawodników. Wypadli oni rewelacyjnie,
zajmuj¹c miejsca na podium. Pierwsze lokaty wywalczyli: Katarzyna
Bednarek, Oliwia Medyñska, Natalia Stobiñska, Marcel Darul, Cezary
Kulesza, Mateusz Kura, Weronika Kura, Adrian Wiliñski, Wiktor Zamo-
rowski, Rafa³ Zduñczyk, Micha³ ¯ak; drugie - Wiktor Kacprowicz, Jakub
Szymañski, Mateusz Szymañski; trzecie - Adrian Olczak. W zesz³orocznej
edycji Ligi w klasyfikacji klubowej kutnianie zajêli II miejsce za �Gwardi¹�.
A jak bêdzie teraz ?

LIGA SZKOLNA DZIECI

Lekkoatletyka

Na obiektach Ma³ej Ligi Baseballu w Kutnie rozegrano mistrzostwa Ziemi
Kutnowskiej. W�ród dziewcz¹t (10x800 m) wygra³a sztafeta I LO PUL
Kutno przed ZS nr 1 Kutno i ZS nr 4 Kutno. Dru¿yna trenera Remigiusza
Wi�niewskiego bieg³a w sk³adzie: Ewelina Antczak, Justyna Antoniewicz,
Karolina Ja�kiewicz, Sylwia Kosmala, Paulina Soko³owska, Paulina Szczesiak,
Natalia Szymañska, Magdalena Wójcik. W�ród ch³opców (10x1200 m)
triumfowa³a ekipa ZS nr 1 Kutno (trener S³awomir Podemski): Micha³
Ignaczewski, Mateusz Pakulski, Daniel Kowalski, Adrian W³odarczyk,
Arkadiusz B³aszczyk, Maciej Rogala, Piotr Ma³ecki, Pawe³ �wi¹tkowski,
Dawid Wilkiñski, Micha³ Wiechna. Drugie miejsce zaj¹³ zespó³ I LO PUL,
a trzecie ZS nr 4.

PRZEŁAJOWE SZTAFETY

W rozpoczêtych rozgrywkach ³ódzkiej ligi dru¿yna trenera Tomasza Skowrona
AZS WSGK �Skandynawska Odzie¿� Kutno pokona³a na wyje�dzie
UMKS Ksiê¿ak £owicz 101:65. Punkty zdobyli: Sebastian Kopczyñski 23,
Dawid Trzaskalski 21, Bart³omiej Waliszewski 18, Kacper Wawrzyñczak 15,
Kamil Zduñczyk 6, Wiktor Szymañski 6, Kamil Zboñkowski 5, Marcin
P³ocharski 4, Jakub Dymkiewicz 4 oraz Kamil Szmeja 0. Drugi zespó³
kadetów, prowadzony przez trenera Karola Ja¿d¿ewskiego AZS WSGK
Domel uleg³ w £odzi UKS Jordan 37:107. Dru¿yna kutnowska ma w sk³a-
dzie wiêkszo�æ zawodników o rok m³odszych od swoich rywali. Punkty
dla �Kutna�: Jakub �wi¹tek 11, Patryk K³osik 9, Kamil Katarzyñski 5,
Micha³ Haczyk 5, Witold Guz 4, Tomasz Frontczak 3. Grali równie¿:
Micha³ Stasiak, Kamil Jab³oñski, Mateusz Zduñczyk, Igor Rosiak, Mateusz
Dryñski, Micha³ Józefecki.

GRAJĄ KADECI AZS WSGK

III liga
KS Piaseczno - MKS Kutno 1:0 (0:0)

MKS: Micha³ Soko³owicz, Maciej Kowalczyk, Maciej Rutkowski, Prze-
mys³aw Michalski, Marcin Dopiera³a (75 Gracjan Sobczak), £ukasz Znyk
(70 Adam Grzybowski), Rafa³ Kubiak, Kamil Zagajewski, Sylwester
P³acheta, Rafa³ Jankowski, Emmanuel Ohagwu (70 Dawid Skrzynecki).
Gole dla gospodarzy zdoby³ po przypadkowej akcji w 63 minucie Piotr
Talar. Pechowa i niezas³u¿ona przegrana zespo³u �miejskich� (dodajmy
pierwsza w sezonie mistrzowskim III ligi 2010/2011). Podopieczni trenera
Paw³a �lêzaka i kierownika Andrzeja Królaka mieli mnóstwo sytuacji na
bramki, ale niestety skuteczno�æ naszych pi³karzy mocno szwankowa³a.
Nie wiadomo jak potoczy³by siê ten jednostronny, w wykonaniu kutnian,
pojedynek, gdyby Jankowski trafi³ z 3 metrów (6 minuta) do pustej bramki.
Jak nas poinformowa³ Andrzej Królak byli�my przy pi³ce, ujmuj¹c staty-
stycznie, 70%. Przysz³a pora¿ka w nieodpowiednim momencie. Stracili�my
prowadzenie na rzecz Pogoni Siedlce. Gospodarze w drugiej po³owie bro-
nili siê skutecznie i tylko od czasu do czasu gro�nie kontraktowali.
W bramce MKS-u dobrze spisywa³ siê Soko³owicz. Nale¿y podkre�liæ
�wietn¹ pracê sêdziów (a byli z Siedlec).

MKS Kutno - Mazur Karczew 2:1 (0:0)
MKS: Mateusz Kêpka, Adam Grzybowski, Przemys³aw Michalski, Maciej
Kowalczyk, Marcin Dopiera³a (84 Maciej Rutkowski), £ukasz Znyk,
Rafa³ Kubiak (89 £ukasz Trzeciak), Gracjan Sobczak, Sylwester P³acheta,
Rafa³ Jankowski, Emmanuel Ohagwu (46 Dawid Skrzynecki). Bramki:
1:0 - Sylwester P³acheta (52), 2:0 - Rafa³ Jankowski (62), 2:1 - Tomasz
Sielski (90+2). Dobry, szybki i zaciêty mecz pomiêdzy drug¹ i trzeci¹
dru¿yn¹ III ligi ³ódzko-mazowieckiej. Gole dla kutnian pad³y po ³adnych
akcjach ca³ego zespo³u.

V liga
MKS II Kutno - Stal G³owno 2:1 (1:0)

MKS II: Mateusz Turkowski, Adam Grzybowski, Bartosz Kaczor, Marcin
Panek, £ukasz Trzeciak, Andrzej Grzegorek, Mensah, Micha³ Arent
(65 Adrian Ka�mierczak), Gracjan Sobczak, Rafa³ Rybicki, Wojciech Kuc.
Bramki: 1:0 - Kuc (17), 1:1 - £ukasz Nagañski (65), 2:1 - Ka�mierczak
(82). Mecz walki. Go�cie grali brutalnie i otrzymali a¿ 7 ¿ó³tych kartek.
Zespó³ trenera Mieczys³awa Sztonderskiego i kierownika Mariana Czer-
wiñskiego gra³ dobrze i ambitnie  mimo os³abienia (kartki i kontuzje).

Kro�niewianka Kro�niewice - GKS Bedlno 1:1 (1:0)
Ciekawe derby Ziemi Kutnowskiej. Gole: 1:0 - Przemys³aw Bo¿uchow-
ski (31), 1:1 - Igor Poszeptowicz (84).

Kolejarz £ód� - MKS II Kutno 2:0 (1:0)
MKS II: Mateusz Wojtczak, Rafa³ Rybicki, Bartosz Kaczor, £ukasz Trze-
ciak, Andrzej Grzegorek - Micha³ Arent, Przemys³aw Grzegory, Micha³
Michalski, Wojciech Kuc, Piotr Michalski (57 minuta - otrzyma³ czerwon¹
kartkê - opu�ci³ boisko), Bartosz Kalupa (75 Adrian Ka�mierczak). Gole:
1:0 - Tomasz Mikutel (5), 2:0 - Mikutel (54 g³ow¹). Po tej pora¿ce pod-
opieczni trenera Mieczys³awa Sztonderskiego i kierownika Mariana
Czerwiñskiego s¹ na czwartym miejscu (19 pkt., gole 26:15).

LKS Ga³kówek - Kro�niewianka Kro�niewice 0:2 (0:2)
Cenne zwyciêstwo ! Bramki: 0:1 - Przemys³aw Borzuchowski (3), 0:2 -
Tomasz Pl¹skowski (15). Awans na 14 pozycjê (10 pkt., 6:18)

GKS Bedlno - KKS Koluszki 4:2 (0:1)
Go�cie prowadzili ju¿ 2:0 po strza³ach Micha³a Dymowicza (16) i Jacka
Anio³a (50). Gospodarze nie za³amali siê tym faktem, ale przeciwnie
- nabrali pi³karskiego �wiatru w ¿agle�. Bramki dla ambitnych ludowców
zdobyli: Marcin Kosiorek (60), Kosiorek (71), Daniel Dysierowicz (81)
i Bogdan Paca³owski (87). GKS Bedlno po 11 kolejkach zajmuje 16 miej-
sce (9 pkt., 14:29).

Juniorzy
MKS Kutno - MKS ¯ychlin 6:3 (3:1)

Bramki: Bar³omiej Lewañczyk 2, £ukasz Wszo³ek 2, Mateusz Niewia-
domski i Dawid Ga³¹zka (karny). Trener Andrzej Grzegorek.

Klasa �Górski 98�
MKS Mavex Kutno - Widzew £ód� 0:4 (0:2)

MKS: Bartosz Karwacki, Kamil Walczak, Micha³ Maciejewski, Bartosz
W³odarski, Adrian Rosik, Adrian Bartczak, Mateusz Motylewski, Alan
Fladziñski, Adrian Krzymieniewski, Dominik Dêbowski, Mateusz Szostak.
Na zmiany: Jakub Mróz, Gracjan Zió³kowski, Mateusz Dêbowski, Oskar
Okrasiñski. Bramki dla Widzewa: Micha³ Jerzak 2 oraz Micha³ Fija³kowski
i Krystian Marcioch. Mimo pora¿ki podopieczni trenera Roberta Marca
(uczniowie kutnowskich SP nr 1, 4, 5, 6, 9) zaprezentowali siê nie�le na
tle utytu³owanego zespo³u go�ci). Grali ambitnie. Przysz³o�æ przed nimi !

Micha³owicz 96
MKS Teva Kutno - Start £ód� 4:1 (3:0)

MKS: Bartosz Kapruziak 2 oraz Karol Czekalski, Rafa³ Nowakowski.
Trener Robert Marzec.

Górski 99
Pogoñ Zduñska Wola - MKS AMZ Bis Kutno 1:2 (0:0)

MKS: Krystian Górczyñski, Bartosz Paw³owski. Trener S³awomir Rysz-
kiewicz.

MKS AMZ Bis - W³ókniarz Konstantynów 9:4 (1:2)
MKS: Jakub Gajewicz 4, Andranik Petykyan 2 oraz Bartosz Paw³owski,
Wiktor £uczyniak.

Walki Wschodu

�Nasz Pan� - jak mówi o swoim nauczycielu wychowania fizycznego
m³odzie¿ Gimnazjum nr 2 w Kutnie wywalczy³ najwy¿sze miejsce na
podium IV Otwartego Pucharu Europy Kung-Fu Kuoshu w kategorii
seniorów. W tych bardzo dobrze zorganizowanych w Krakowie zawodach
brali udzia³ reprezentanci Francji, Polski, Rosji, Niemiec, Danii, S³owacji,
Szwajcarii, Hiszpanii oraz z innych regionów �wiata; z USA, Iranu, Paki-
stanu, Ugandy, Egiptu. Adam Grzelak, z Kutnowskiego Stowarzyszenia
Bokserskiego �Stal� i którego trenerem jest Jerzy Karolewski, zdoby³
pierwsze miejsce w konkurencji kuoshu full contact do 70 kg. Gratulujemy !

GRZELAK Z PUCHAREM EUROPY
Etmal Korsarz Gdañsk - AZS Polfarmex Kutno 72:83

(w kwartach 16:23, 29:16, 15:29, 12:15)
AZS: Kacper Kromer 21, Pawe³ Pydych 20, Tomasz Deja 16, Grzegorz
Ma³ecki 10, Micha³ Marciniak 10, Piotr Karólewski 4, Tomasz Smora-
wiñski 2. W zespole kutnowskich akademików zadebiutowa³ udanie Micha³
Marciniak z Siarki Tarnobrzeg. Dobry mecz podopiecznych trenera
Andrzeja Kowalczyka, który zatar³ czê�ciowo pora¿kê u siebie z toruñ-
skim Sidenem. By³a ambicja i wola walki. Przed tym spotkaniem obie
ekipy mia³y po dwa zwyciêstwa i jednej przegranej.

AZS Polfarmex Kutno - ¯uraw King Oscar Gniewino 92:79
(w kwartach: 27:19, 22:24, 24:13, 19:23)

AZS: Karólewski 13, Ma³ecki 15, Smorawiñski 17, Rydlewski 0, Pydych 0,
Deja 14, Kromer 19, Kowalski 0, Marciniak 11, Malona 0, Strzelecki 3.
Niepokonany do tej pory zespó³ go�ci przegra³ zas³u¿enie w Kutnie. Aka-
demicy zagrali na luzie i by³o widaæ efekt takiej strategii. Przyjezdni ani
razu nie prowadzili w tym spotkaniu, tylko dochodzili naszych na remis
(14:14 - 6 min., 16:16 - 7 min.). Kutnianie najwy¿sz¹ przewagê osi¹gnêli
w 29 minucie - 71:51. Najbli¿sze mecze AZS-u: 27.10 we W³adys³awowie,
3.11 w £owiczu (Puchar Polski), 6.11 godz. 17.30 w Kutnie z Turem Bielsk
Podlaski i 10.11 godz. 18.00 mecz towarzyski z ANVILEM W³oc³awek.

CENNE WYGRANE AZS−u

Siatkówka

Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
Dla Jego uczczenia w Kutnie rozegrane zostan¹ dwa cykliczne ju¿ turnieje.
W hali SP nr 6, w dniu 11 listopada od godz. 9.00, rywalizowaæ z sob¹
o Puchar Starosty Kutnowskiego bêd¹ zespo³y: LO im. Ko�ciuszki
w Gostyninie, ZSZ nr 2 im. Troczewskiego w Kutnie, ZS nr 3 im. Grab-
skiego w Kutnie oraz LO im. Kasprowicza w Kutnie, ZS nr 1 im. Staszica
w Kutnie i ZS nr 1 w ̄ ychlinie. Organizatorami tych zawodów s¹ dzia³acze
UKS �Szóstka� - Marek Witkowski i Piotr £apaj. Równie¿ 11 listopada,
ale o godz. 10.00 w Gimnazjum nr 2 graæ bêd¹ panowie reprezentuj¹cy
ekipy: Powiercie Ko³o, Marpap Kutno, AZS WSGK Kutno i Elgo Kutno.
Organizatorem tego IX ju¿ z kolei turnieju jest KU AZS WSGK (prezes
Mieczys³aw Ga³usa).

Kadetki U-16
UMKS Ksiê¿ak £owicz - MKS Sirmax Kutno 39:95

(w kwartach 9:20, 8:36, 12:20, 10:19)
MKS: (trener Adam Paw³owski) Maria Z³otowska 9, Karolina Zieliñska 10,
Natalia £ukasik 0, Angelika Kobus 16, Natalia Furmañska 14, Michalina
Kamiñska 14, Klaudia Matczak 0, Patrycja Matczak 10, And¿elina Przy-
tulska 23, Marta Domañska 2.

MKS Sirmax - £KS £ód� 66:79
(w kwartach: 16:9, 10:32, 22:29, 18:9)

MKS: Z³otowska 8, Zieliñska 0, £ukasik 9, Karolina Filipczak 0, Kobus 12,
Furmañska 10, Kamiñska 15, K. Matczak 0, P. Matczak 2, Przytulska 6,
Domañska 4, Anna Walicka 0.

M³odziczki starsze U-14
UMKS Ksiê¿ak £owicz - MKS Kutno 35:67

(w kwartach: 11:16, 7:21, 6:18, 11:12)
MKS: Anna Wo�niak 7, Aleksandra Ratajczyk 7, Ma³gorzata Wo�niak 4,
Angelika Gabrysia 0, Anna Walicka 8, Martyna Podorska 6, Wiktoria
Nowak 4, Paulina Kasprowicz 0, Martyna Trawiska 0, Martyna Boro-
wiecka 3, Klaudia Podorska 18, Magdalena Kaliñska 10. Trener - Tomasz
Pasiñski.

MKS Kutno - £KS II £ód� 126:27
(w kwartach: 39:7, 33:7, 20:9, 34:4)

MKS: A. Wo�niak 4, M. Wo�niak 11, Gabrysia 6, Walicka 38, Ratajczyk 4,
M. Podorska 2, K. Podorska 12, Kaliñska 10, Nowak 14, Kacprowicz 16,
Trawiska 0, Borowiecka 9, Kaliñska 10.

GRAJĄ DZIEWCZĘTA MKS

Rezerwy MKS-u Kutno, po pokonaniu u siebie dru¿yny czwartoligowej
Zjednoczonych Stryków, zakwalifikowa³y siê do IV tury Pucharu Polski
OZPN £ód�.

MKS II Kutno - Zjednoczeni Stryków 3:2 (1:0)
MKS II: Mateusz Kêpka, Adam Grzybowski, Bartosz Kaczor, Maciej
Kowalczyk, Marcin Dopiera³a, Dawid Skrzynecki, Mensah, Gracjan
Sobczak, £ukasz Znyk (65 Rafa³ Rybicki), Piotr Michalski, Rafa³ Jan-
kowski (46 Emmanuel). Bramki: 1:0 - Kaczor (4), 1:1 - Bary³a (57), 2:1 -
Sobczak (67), 2:2 - Janakowski (85), 3:2 - Sobczak (88). Cieszy zwyciê-
stwo gospodarzy, które nie przysz³o ³atwo oraz rosn¹ca forma Gracjana
Sobczaka, powracaj¹cego po d³ugiej kontuzji do równowagi futbolowej.

MKS II W IV RUNDZIE PP

W okresie poprzedzaj¹cym 1 listopada (Wszystkich �wiêtych) przedsta-
wiciele Miejskiego Klubu Sportowego �Kutno� zapalili i zapal¹ Klubowe
Znicze Pamiêci 2010 na grobach by³ych dzia³aczy Stowarzyszenia. Tego-
roczna inauguracja okoliczno�ciowych spotkañ przy grobach zmar³ych
odby³a siê na Cmentarzu w £¹koszynie, przy grobie �.P. Jerzego Karolaka,
prezesa MKS-u �Kutno� w latach 1993-94. Kolejne znicze zap³on¹ na
mogi³ach �.P.: Wies³awy Adamczyk, Wies³awy Kisielewskiej, Kazimierza
Chru�cika, Jana Krajewskiego, Stefana Kornackiego, Ignacego Kucharskiego,
Krzysztofa Szafrañskiego i Kazimierza Wojtalika. Cze�æ Ich Pamiêci !

PAMIĘTAJĄ ...
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Sprzedam mieszkanie 60,4 m2, ul.
Wilcza. Tel. 606 140 638
Sprzedam mieszkanie 48m2, I p.,
(2 pok., kuchnia, du¿y balkon). ul.
Br. �niadeckich. Tel. 605-080-742
(godz. 9-15)
Sprzedam  mieszkanie o po-
wierzchni 52 m2 z gara¿em. Tel.
0513-284-401
Wynajmê nieruchomo�æ o pow. 50 m2,
dzia³ka 200 m2 pod ka¿d¹ dzia³alno�æ,
Kutno-Dybów. Tel. 510-245-969
Sprzedam atrakcyjn¹ dzia³kê
budowlan¹ 2800 m2, ogrodzona,
woda, wjazd, cena 60 z³/m2, Dudki
- Leszczynek. Tel. 0603-765-295
Sprzedam lub wynajmê mieszkanie
w³asno�ciowe umeblowane o pow.
49 m2, 3 pokoje, IV pietro, centrum
miasta, tel. 0664-01-85-95.
Posiadam do wynajêcia lub sprze-
dam magazyn w Kutnie o pow. ok.
400 m2 + dwa gara¿e + budynek

mieszkalny do remontu na dzia³ce
ogrodzonej ok. 3000 m2. Mo¿li-
wo�æ najmu czê�ciowego lub zmiana
adaptacji lokali. Tel. 24 355-68-64,
0501-666-527
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow.
5 tys. m2 w Krzesinie. Dostêp do
pr¹du i wody. Tel. 604-913-028
Sprzedam schodo³az Scalamobil
S20, urz¹dzenie do transportowania
osoby niepe³nosprawnej wraz z wóz-
kiem po schodach. Maksymalne
obci¹¿enie 130 kg. Tel. 0604-913-028
Sprzedam akordeon Weltmeister
Cordal, 80 basów, stan bdb. Tel.
0604-913-028
Sprzedam dom 220 m2 - wysoki
standard na dzia³ce 7500 m2. Tel.
0-507-072-007
Wentylacja - doradztwo, certyfikaty
energetyczne tel. 0-507-072-007
Posiadam do wynajêcia lokale
o powierzchni 2 x 90 m2 na ka¿d¹
dzia³alno�æ, centrum Kutna. Faktura
VAT. Tel. 501-669-196, 501-666-527

OG£OSZENIA
DROBNE

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 296

? ?? ?? ?? ?? ?

SPRZEDAM
nieruchomość
pod inwestycje

10.200 m2 − teren

MIESZKANIE
DLA FIRM

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

kom. 509 302 316
ZAPRASZAMY

Telefon: 0−724−126−378

BIURO
MATRYMONIALNO

-ZAPOZNAWCZE
poszukuje panów od 40 lat

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

US£UGI
Projektowanie i nadzór

w budownictwie
Tel. 607-386-512

CENY KONKURENCYJNE

Masz problem
z komputerem
ZADZWOŃ !

Tel. 605 65 17 76

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

WYKONUJÊ PROJEKTY
BUDOWLANE

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

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

Has³o:  �-E1-G3-Ê-M9-J7 A4-D11-C2-L5-M7-L1-G2-H
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.

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

Tel. 0−605 830−684

PRZEWÓZ GRUPOWY OSÓB

Poziomo: A-1. Prawy dop³yw Zakopianki A-7. Ni¿szy od trefla
B-9. Powie�æ z baronow¹ Krzeszowsk¹ C-1. Ze s³ynnym klasztorem
Paulinów D-9. Rasowy, piêkny koñ E-1. Czarna woda E-5. P³ywa obok
welona G-1. �... moje serce� z repertuaru S. Krajewskiego I-1. Cielêca
skóra do wyrobu galanterii I-6. Mocny napój spirytusowy J-9. Czarna
to paj¹k K-1. W serialu TVP �Na dobre i na z³e� wystêpuje w roli
doktora Burskiego (Artur) L-9. Komputer IBM M-1. W¹¿ Kiplinga
M-5. Okud¿awa.

Pionowo: 1-A. Symptom 1-I. Scyzoryk 2-E. Letnie mieszkanie 3-A.
Piosenka z repertuaru Budki Suflera, a tak¿e tytu³ filmowego dramatu
obyczajowego M. Rosa 3-I. Lewy dop³yw Bobru 4-F. Sprzeciw. 5-A.
Haft zdobi¹cy at³as 5-J. Rodem z Belgradu 6-E. W filmie Lubaszenki
�Ch³opaki nie p³acz¹� wyst¹pi³ w roli Oskara 7-A. Generalna przed
premier¹ teatraln¹ 7-I. Rozebrana kura 9-A. Bratanica Raptusiewicza
9-I. �... jednej nocy�, o którym �piewa³y Alibabki 11-A. Nie jedna na
s³oñcu 11-I. Gryzoñ z wiewiórkowatych 13-A. Choæ sadzona, to nie
ro�nie 13-I. Muzu³mañski fundamentalista. oprac. Jerzy Ka³u¿ka

- Proszê przedstawiæ siê naszym czytelnikom
- Nazywam siê Mariusz Kozarski. Mam 33 lata i jestem rodowitym
kutnianinem, z wykszta³cenia nauczycielem przedmiotów informatycz-
nych. W zawodzie nauczyciela pracujê od 2002 roku. Jestem równie¿
szczê�liwym mê¿em i ojcem. Wolne chwile staram siê spêdzaæ z ro-
dzin¹.
- Od niedawna jest pan szefem nauczycieli Ziemi Kutnowskiej ?
W dniu 22 kwietnia br. delegaci w g³osowaniu powierzyli mi funkcjê
prezesa Oddzia³u Miêdzygminnego ZNP w Kutnie na okres 4 lat,
a wiêc stojê na czele kutnowskich zwi¹zkowców zrzeszonych w ZNP.
Misja, której siê podj¹³em nie jest ³atw¹, zwi¹zkom  zawodowym przy-
pada czêsto rola strony w sytuacjach konfliktowych. Mnogo�æ aktów
prawnych zwi¹zanych z o�wiat¹ i ró¿norodno�æ w ich interpretacji
równie¿ nastrêcza sporo k³opotów. Takie dzia³ania wymagaj¹ wiedzy,
a przede wszystkim do�wiadczenia. Na szczê�cie wspiera mnie
zarz¹d i wiceprezes Maria Jankowska-Piechocka.
- Jakie zadania i cele stawia pan Zwi¹zkowi ?
- Cele i zadania stawiane przez Zwi¹zek s¹ niezmienne. Do najwa¿-
niejszych nale¿¹: obrona godno�ci, praw i interesów wszystkich cz³on-
ków ZNP, tworzenie materialnej i spo³ecznej bazy dla realizowania
zadañ w zakresie pomocy i uczestnictwa w ¿yciu intelektualnym
i kulturalnym, uczestnictwo w tworzeniu aktów prawnych, opiniowa-
nie aktów prawnych, wyra¿anie sprzeciwu wobec pracodawców naru-
szaj¹cych interesy i prawa pracownicze i zwi¹zkowe, organizowanie
poradnictwa prawnego, szkoleñ i kursów zwi¹zkowych. Dzia³ania te
podejmowane s¹ od wielu lat przez ZNP na ka¿dym szczeblu. Stano-
wimy najwiêkszy i najstarszy o�wiatowy zwi¹zek zawodowy w Polsce.
Jeste�my szanowanym partnerem spo³ecznym w rozmowach z admi-
nistracj¹ rz¹dow¹ i samorz¹dow¹.
- Co chcia³by pan zmieniæ ?
- Chcia³bym, by zmieni³o siê w spo³eczeñstwie nastawienie do trud-
nego zawodu nauczyciela, pedagoga i pracownika o�wiaty. Praca
z m³odym cz³owiekiem na ka¿dym szczeblu jego rozwoju wymaga
du¿ych umiejêtno�ci i wysi³ku. Pragmatyka pracy nauczyciela wymaga
po�wiêcenia i jest czasoch³onna. W takiej pracy potrzebny jest spokój
i stabilizacja. Nauczyciele to wszechstronnie wykszta³ceni fachowcy,
czêsto posiadaj¹cy kilka fakultetów, studia podyplomowe, multiprzed-
miotowcy. Nie nale¿y zapominaæ równie¿ o pracownikach administracji

Mariusz Kozarski specjalnie dla P¯K

NOWY PREZES ZNP
i obs³ugi bez których funkcjonowanie placówek by³oby niemo¿liwe.
Stworzenie odpowiednich warunków do pracy, równie¿ poprzez ade-
kwatne wynagrodzenie pracowników o�wiaty, to inwestycja w przy-
sz³o�æ Polski.
- Aktualna sytuacja w kutnowskim Oddziale ZNP ?
- Zarz¹d Oddzia³u Miêdzygminnego ZNP w Kutnie skupia szko³y
i placówki o�wiatowe z terenu miasta Kutna, powiatu kutnowskiego,
gmin £aniêta, Strzelce i Krzy¿anów. W sumie jest to 40 placówek
i blisko pó³ tysi¹ca cz³onków. Wielu spo�ród cz³onków ZNP to osoby
uto¿samiaj¹ce siê i z¿yte ze zwi¹zkiem od lat. Cieszy nas, ¿e coraz
wiêcej m³odych nauczycieli wyra¿a zainteresowanie dzia³aniami zwi¹zku.
Staramy siê podejmowaæ dzia³ania, które zwiêksz¹ uzwi¹zkowienie,
a tym samym wzmocni¹ nasz¹ pozycjê.
- Z kim pan wspó³pracuje ?
- Przed wszystkim wspó³pracujê z prezesami ognisk szkolnych. To
dziêki spo³ecznej pracy naszych prezesów w poszczególnych jednost-
kach mam pe³en obraz aktualnej sytuacji i kontakt z najwa¿niejszymi
dla nas � zwi¹zkowcami. Wspó³pracujê równie¿ ze strukturami  zwi¹z-
kowymi wy¿szego szczebla. Wa¿nymi partnerami w naszej wspó³pracy
s¹ równie¿ w³adze samorz¹dowe, dyrektorzy szkó³ i placówek o�wia-
towych.
- Problemy, z którymi borykacie siê na co dzieñ ?
- Najczê�ciej s¹ to problemy zwi¹zane ze zmianami i interpretacj¹ prawa
o�wiatowego, prawem pracy i funkcjonowaniem szkó³. Zdarzaj¹ siê
równie¿ problemy natury materialnej, zwi¹zane z sytuacj¹ ¿yciow¹.
Jeste�my otwarci na problemy naszych cz³onków. Do ka¿dego z nich
staramy siê podchodziæ w sposób indywidualny i udzieliæ oczekiwanej
pomocy. Mamy jednak �wiadomo�æ, ¿e poruszamy siê w okre�lonym
prawnie zakresie kompetencji.
- Jak przeciwdzia³acie im ?
- Posiadaj¹c kompetencje zak³adowej organizacji zwi¹zkowej mamy
szereg mo¿liwo�ci. Najczê�ciej jednak na drodze dialogu reprezentu-
jemy pracownika wobec pracodawcy lub wobec samorz¹du. Cotygo-
dniowo nieodp³atnie do dyspozycji naszych cz³onków jest radca prawny.
Nasz statut przewiduje równie¿ finansowe formy pomocy np. z tytu³u
urodzenia dziecka, �mierci rodzica. Cz³onkowie, którzy znale�li siê
w trudnej ¿yciowej sytuacji mog¹ liczyæ na nasz¹ pomoc.
- Du¿¹ rolê w dzia³alno�ci odgrywa Dom Nauczyciela ?
- Istotnie, popularnie przez mieszkañców Kutna nazywany Domem
Nauczyciela budynek dziêki staraniom poprzednich zarz¹dów i prezesa
Marii Jankowskiej-Piechockiej jest w³asno�ci¹ ZNP. Po przej�ciu grun-
townego remontu jest nasz¹ wizytówk¹ i stanowi wa¿ny punkt naszej
dzia³alno�ci. Jest miejscem spotkañ zwi¹zkowców, zarówno tych czyn-
nych jak i emerytowanych. Nale¿y tutaj wspomnieæ, ¿e przy kutnow-
skim Oddziale ZNP prê¿nie dzia³a Sekcja Emerytów i Rencistów pod
kierunkiem prezes sekcji Kol. Danuty Ujazdowskiej, jak równie¿ chór
nauczycielski �Kamerton�. Tutaj równie¿ mieszcz¹ siê nasze biura.
Wraz z zarz¹dem planujemy w najbli¿szej kadencji podj¹æ szereg dzia³añ
z wykorzystaniem w³a�nie naszej siedziby. Zapraszam równie¿ do
odwiedzania naszej wizytówki w internecie pod adresem www.kut-
no.znp.edu.pl
- Obchodzicie jubileusz 105 lat ZNP w powiecie kutnowskim ...
- Kutno stanowi wa¿ny punkt na zwi¹zkowej mapie, zwi¹zek narodzi³
siê przecie¿ w niedaleko po³o¿onym Pilaszkowie. Przez minione 105
lat przez nasze ziemie przetoczy³y siê dwie wojny �wiatowe, zmieni³y
siê granice i sytuacja polityczna, spo³eczna, ekonomiczna, a tak¿e
nast¹pi³y przemiany kulturowe i cywilizacyjne. Przez te wszystkie lata
wiele pokoleñ zwi¹zkowców w swej codziennej pracy spo³ecznej
i zawodowej urzeczywistnia³o idea³y s³u¿enia o�wiacie i jej pracow-
nikom. Dzi� ZNP nawi¹zuje do swojej ponadwiekowej tradycji, kon-
sekwentnie zabiega o interesy i warunki ¿ycia pracowników o�wiaty.
Dorobek ZNP jest dorobkiem wielu pokoleñ.
- Czego nale¿y ¿yczyæ Dostojnemu Jubilatowi i panu prezesowi ?
- Oczywi�cie kolejnych 105 lat dzia³alno�ci Zwi¹zku, a mnie niega-
sn¹cego zapa³u i zaanga¿owania.

Dziêkujê za rozmowê - Jerzy Papiewski
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(ci¹g dalszy ze strony 18)
Centrum zosta³o za³o¿one przez spó³kê Kliniki Kardiologii Allenort. Zgro-
madzi³a ona liczn¹ grupê zaproszonych go�ci. Byli m.in.: starosta Dorota
D¹browska, przewodnicz¹cy Waldemar Bartochowski, prezydent miasta
Kutna Zbigniew Burzyñski z wiceprezydentem Jackiem Boczkaj¹ i prze-
wodnicz¹cym Rady Miasta Jackiem Sikor¹. Samego aktu po�wiêcenia
dokona³ ksi¹dz dziekan Stanis³aw Pisarek. Po uroczystym przeciêciu wstêgi
przez dr. nauk medycznych Grzegorza J. Goryszewskiego i starostê Dorotê
D¹browsk¹ zebrani go�cie mogli zwiedziæ pomieszczenia Centrum, które
pracuje ju¿ od marca 2010 r. i zd¹¿y³o ju¿ uratowaæ co najmniej 500 osób.
Zatrudnia oko³o 50 osób, w tym 18 lekarzy, 21 pielêgniarek, 1 ratownika
medycznego i 9 innych pracowników. Trzeba dodaæ, ¿e wszystkie pielê-
gniarki s¹ mieszkankami Kutna. Ordynatorem Centrum Kardiologii Allenort
w Kutnie jest lekarz medycyny Andrzej S³ysz. Budowa Centrum trwa³a
zaledwie cztery miesi¹ce, a jej koszt, to oko³o 12 mln z³. Dlaczego wybór
warszawskiej firmy pad³ na Kutno ? - Rejon kutnowski by³ dotychczas
pozbawiony kardiologii interwencyjnej, st¹d pomys³, aby zapewniæ takie
centrum kutnowskiemu szpitalowi. Leczenie finansuje NFZ, a pacjent
zyskuje kompetentnego kardiologa i pomoc zabiegow¹ - powiedzia³ dr n. med.
Grzegorz Goryszewski, prezes Allenortu. Z kolei ordynator centrum med.
Andrzej S³ysz poinformowa³, ¿e �Centrum specjalizuje siê w wykonywaniu
wysokospecjalistycznych zabiegów z zakresu kardiologii inwazyjnej,
w tym koronografii, angioplastyki têtnic wieñcowych, angioplastyki têtnic
obwodowych, implantacji stymulatorów, kardiowerterów oraz leczenia
zaburzeñ rytmu serca metod¹ elektroablacji�.          /G.B./

POŚWIĘCENIE ALLENORT
Po szko³ach podstawowych teraz
gimnazja objêto programem
�Arystoteles�. Przez dwa lata za 1,5
miliona z³otych unijnego dofinan-
sowania w trzech kutnowskich
gimnazjum bêdzie cztery tysi¹ce
godzin wyrównawczych. 3300
godzin - doradztwa pedagogicznpo-
psychologicznego, 4500 - z innych
przedmiotów, a 780 z poradnictwa
zawodowego. Bêd¹ te¿ wycieczki
edukacyjne.

Podczas Konferencji Europejskiego
Doradcy Samorz¹dowego pod pa-
tronatem Ministerstwa Finansów
oraz Ministerstwa Rozwoju Regio-
nalnego: �Wiedzieæ, znaczy zara-
biaæ. Rozwi¹zania usprawniaj¹ce
rozwój i zarz¹dzanie finansami
samorz¹dów�, która odby³a siê 18
pa�dziernika 2010 r. w £odzi, w
Grand Hotelu, gmina ̄ ychlin otrzy-
ma³a wyró¿nienie �Gmina dbaj¹ca
o finanse mieszkañców 2010�.
Wyró¿nienie odebra³ zastêpca bur-
mistrza - Zbigniew Ga³¹zka.

ARYSTOTELES WYRÓŻNIENIE




