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POETYCKO−MUZYCZNY SUKCES

Uczniowie II Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Kasprowicza w Kutnie
zwyciê¿yli indywidualnie i dru¿ynowo w kategorii szkó³ ponadgimna-
zjalnych wojewódzkiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
wierszy i pie�ni o tematyce patriotycznej.            (ci¹g dalszy - strona 5)

Kampania wyborcza ju¿ 21 listopada. Póki co toczy siê ona niemrawie.
Do tej pory go�cili�my w Kutnie popularnego pos³a SLD Bartosza Aru³-
kowicza i lidera Prawicy Rzeczypospolitej Marka Jurka.     (c.d. - str. 23)

PRZEDWYBORCZE SPOTKANIE WEŹ UDZIAŁ
W WYBORACH

SAMORZĄDOWYCH

21 LISTOPADA !
Pamiętaj, że nieobecni się

nie liczą ...

Po raz pierwszy oddajemy Wam
wydanie liczące 40 stron.

TO REKORD !
Co prawda, to prawda, że dzięki

zleceniom wyborczym. Dziękujemy !
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SPACERKIEM PO KUTNIE
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Jacek Mickiewicz 16 listopada w Kutnie
OBLEGANY PRZEZ CHORYCH

Przyjêcia
pacjentów

HOTEL
�AWIS�
(w pobli¿u dworca PKP)

ZAPRASZAMY

Kutno,
ul. £êczycka 8
Dnia 16 listopada

(wtorek)
w godzinach od 1100 do 1600

Informacja:

tel. 0−605−268−274

Bioenergoterapeuta ratuje
zdrowie i ¿ycie
D³onie Jacka Mickiewicza nios¹
pomoc chorym i cierpi¹cym
pacjentom w gabinetach, w do-
mach prywatnych i w szpitalach,
gdzie po otrzymaniu zgody i uzgod-
nieniu odwiedza pacjentów. Oto
nies³ysz¹ca od 30 lata Regina N.
przysz³a z córk¹, odzyskuje s³uch.
Wielu wychodzi u�miechniêtych
z gabinetu, bo przesta³a boleæ g³o-
wa, pozbyli siê stresu i nerwicy,
zniknê³y guzki na tarczycy, nikn¹
problemy z prostat¹. Po kilku
wizytach nikn¹ guzy na piersiach
u kobiet, a wiele pacjentek unika
operacji w szpitalach. 9-letni Dawid
K. przyszed³ z mam¹. Mój syn by³
alergikiem, mówiê ¿e by³, bo ju¿
od 3 miesiêcy nie jest dziêki za-

biegom bioenergoterapeuty. Jestem
szczê�liwa, ¿e syn mo¿e normalnie
¿yæ - mama Dawida. Pan Andrzej
K. - cierpia³em na nadci�nienie têt-
nicze latami, po kilku wizytach,
mówiê z pe³n¹ odpowiedzialno�ci¹,
ci�nienie mam idealne, nie biorê
tabletek. Pani Agnieszka A. - torbiel
na jajniku znik³. Wziê³am tylko
dwie wizyty. USG pokaza³o, ¿e po
torbielu ani �ladu. Pani Zdzis³awa O.
- dziêki wizytom u uzdrowiciela
uciek³am lekarzom spod skalpela.
Mia³am miê�niaki 9 mm. Po wizycie
miê�niaki zginê³y, co potwierdzi³y
badania lekarskie. Przyk³adów wyj¹t-
kowych uzdrowieñ jakie maj¹ miej-
sce jest wiele. Najlepiej sprawdziæ
skuteczno�æ na w³asnym przypadku.
Bioenergoterapeuta zawsze namawia
swoich pacjentów, by równolegle

korzystali z us³ug swoich lekarzy
i robili w³a�ciwe badania, by prze-
konaæ siê o stanie swojego zdrowia.
Wizyty domowe u tego s³ynnego
bioenergoterapeuty mo¿na zg³aszaæ
tylko osobi�cie w dniu przyjêæ do
godz. 16.00.

Sprzêt dla OIOM-u
Miasto Kutno przekaza³o, szpitalowi
- OIOM-owi, trzy nowe kardiomo-
nitory i nowoczesny respirator war-
to�ci 100 tysiêcy z³otych.

Kilometrowy ciep³oci¹g
Ciep³oci¹g o �rednicy 100 milime-
trów u³o¿ono od szpitala, przez
tereny Ma³ej Ligi a¿ do Aquaparku
(ca³o�æ oko³o kilometra). Inwesto-
rem by³o ECO (projektantem Bo¿ena

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

KTO W KUTNIE NIE BY£ ...
Ka¿dy g³os na wagê z³ota - g³osi niepisane prawo tegorocznych wyborów
samorz¹dowych. Jest kapitalizm, wiêc pieni¹dz decyduje o sukcesie. Za
�Rzeczpospolit¹� i �Superexpresem� przekazujemy informacjê o wydatkach
poszczególnych partii na - te wybory. Platforma Obywatelska przewi-
duje koszty rzêdu 30 milionów z³otych (7 milionów wiêcej ni¿ 4 lata
temu) ! Podobn¹ sumê zamierza przeznaczyæ Prawo i Sprawiedliwo�æ.
W kasie PSL jest 2,5 miliona z³otych, a trzeba jeszcze po¿yczyæ kolejne
dwa, co czyni wydatki ludowców na poziomie 4,5 miliona z³otych. Naj-
skromniejsze jest SLD, które przeznacza na wybory samorz¹dowe ledwie
3 miliony z³otych. Wybory kosztuj¹ (i to coraz wiêcej) ! Koszty opraco-
wania komputerowego, druku, plakaty, ulotki, spoty reklamowe, banery,
artyku³y prasowe, radio, telewizja, briefingy itp. itd. kosztuj¹ nawet wiêcej
ni¿ zak³adane limitami. Tak mi siê marzy takie m�ciwe ¿yczenie, ¿eby
wybranego prezydenta i starostê - po wyborach - obci¹¿yæ pe³n¹ kwot¹
wydatków na niego poniesionych ! Pytanie retoryczne: �Kto na to daje ?�
Odpowied�: g³ównie dotacja pañstwowa (wiêc my wszyscy), bud¿et
samorz¹dowy (podobnie), kredyt bankowy i jeszcze najdro¿sze - firmowe
zapomogi. Kto startuje w wyborach ? Nihil nowi ! Przede wszystkim
radni, którzy byli (prawie komplet). Ci, co szukaj¹ posad dla siebie
(i rodziny). Tak¿e ci, którzy musz¹ siê zrewan¿owaæ za przyznane etaty
i fuchy (okupuj¹ dolne numery wyborcze). Wreszcie biznesmeni,
którym nie powiod³o siê... w interesach. No i trochê zacietrzewionych
fanatyków ! Pod wzglêdem zawodowym zwracaj¹ uwagê nauczyciele,
którzy ju¿ dawno doszli do wniosku, ¿e pewniejsze pieni¹dze ni¿ korepe-
tycje, zapewni¹ im diety radnych (a co dopiero gdy uda siê uzyskaæ posadê
samorz¹dow¹, to wówczas - full wypas !). Póki co, na ca³e szczê�cie,
wybory do gmin kosztuj¹ minimalnie, przy porównaniu z miejskimi. Fakt,
faktem, ¿e w tegorocznych wyborach samorz¹dowych przekroczono
kolejn¹ granicê przyzwoito�ci. Obowi¹zuje jedna zasada: Startuj - mo¿e
siê uda !? Niewa¿ne chocia¿by zdrowie czy wiek ... Gdy s³yszê i widzê,
¿e startuje w nich przyk³adowo osoba po dwóch zawa³ach, albo persona
która przekroczy³a ju¿ dawno wiek matuzalemowy (w dodatku z demencj¹
starcz¹), m³odszy - ale za to z chorob¹ Perkinsona, jak te¿ objêty �cis³¹
kontrol¹ lekarza onkologa to: �Nó¿ siê w kieszeni otwiera�. Kto ma �Szansê
na sukces� czyli - kto wygra !? W�ród miejskich, miejsko-gminnych
i gminnych w³adyków bêdzie niespodziank¹, a nawet wielk¹ sensacj¹,
je�li nie wygraj¹ ci ... co ju¿ byli (no mo¿e dwóch - trzech bêdzie mia³o
problemy). Czterech, piêciu z nich (w tym kobieta) wygraj¹ wybory -
w pierwszej turze. Natomiast w starostwie jeszcze bez emocji, ale z za-
partym tchem zainteresowani oczekuj¹ na wyniki wyboru radnych. Wia-
domo, ¿e je�li dany kandydat uzbiera piêciu - sze�ciu z nich, to resztê (do
minimum dwunastu) sobie dokupi, etatami bêd¹cymi w dyspozycji starosty.
Je�li natomiast kandydat nie uzyska takiego kworum radnych go wspiera-
j¹cych, to i nie ma na co liczyæ, nawet na zawarty przedwyborczy sojusz,
np. z PSL-em. �Co by by³o jednak, gdyby diety radnych obni¿ono do
realnych granic (np. do 10 procent obecnej wysoko�ci) ?!� Moim
zdaniem, wówczas 99 procent kandydatów na radnych by siê wycofa³o
z wyborów ... (macie inne zdanie, to jeszcze raz sprawê przemy�lcie !?).
Po tak cierpkim tek�cie czê�æ z pañstwa tradycyjnie, po polsku, stwierdzi:
�Ja w takiej jase³ce nie wezmê udzia³u ?�. Nic gorszego. �Nieobecni
siê nie licz¹ ! A poza tym moje przepowiednie stan¹ siê nieprawdziwe,
gdy decyduj¹cy wp³yw na wyniki wyborcze bêdzie mieæ sroga, prawie
rosyjska zima. Tak¿e i wtedy, gdy do wyborów posz³oby ponad trzy czwarte
wyborców. Jednak chyba to nie nast¹pi ... !?          Andrzej Stelmaszewski

Spis wyborców sporz¹dza siê na podstawie sta³ego rejestru wyborców.
W spisie wyborców umieszczone s¹ osoby posiadaj¹ce prawo wybierania,
zameldowane na pobyt sta³y w mie�cie Kutno oraz te, które zosta³y na
w³asny wniosek wpisane do rejestru wyborców miasta Kutno.
Spis wyborców bêdzie udostêpniany do wgl¹du, na pisemny wniosek,
w Wydziale Spraw Obywatelskich, pokój 207, od 8 listopada do
19 listopada w godzinach pracy urzêdu.
Wyborca niepe³nosprawny na swój wniosek z³o¿ony najpó�niej do dnia
16 listopada, mo¿e zostaæ dopisany do spisu wyborców w obwodzie
g³osowania przystosowanym dla potrzeb wyborców niepe³nosprawnych.
Wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawno�ci
lub taki, który ukoñczy³ 75 lat, mo¿e najpó�niej do dnia 11 listopada
udzieliæ pe³nomocnictwa do g³osowania.
Wszelkie informacje dotycz¹ce spisu wyborców uzyskaæ mo¿na w Wy-
dziale Spraw Obywatelskich Urzêdu Miasta Kutno lub pod numerami
telefonów: 24 253-12-08, 24 253-12-14.

INFORMACJA
Wydzia³u Spraw Obywatelskich Urzêdu Miasta Kutno

w zwi¹zku z wyborami do rady gminy/miasta,
rady miejskiej, rady powiatu, sejmiku województwa,

rady dzielnicy rady m. st. Warszawy
oraz wójta, burmistrza, prezydenta miasta
zarz¹dzonymi na dzieñ 21 listopada 2010 r.

Szulczewska, kierownikiem robót
Wac³aw Michalak, koordynatorem
Emilia �nieæ-Garbaliñska). Sieæ
jest preizolowana, z instalacj¹ alar-
mow¹ uszkodzeñ, z dwiema prze-
wiertami przez ulicê. Prezesem
ECO Kutno Sp. z o.o. jest Kamil
Matolicz.

Mieszkania dla seniorów
Przy ulicy Wyszyñskiego w Kutnie
koñczy siê budowa 32 lokali
(o powierzchni od 26 do 44 m2)

Z ³awy opozycyjnego radnego

Zbli¿a siê koniec pracy V kadencji. W felietonach porusza³em wiele kwestii,
którymi zajmowa³a siê ustêpuj¹ca rada i prezydent. Pisa³em o sprawach,
które nurtowa³y wielu mieszkañców Kutna i o problemach, których nie
potrafi³a rozwi¹zaæ rz¹dz¹ca koalicja prezydenta Z. Burzyñskiego. Czêsto
pisa³em o fatalnym stanie naszych ulic i chodników, o brudzie w mie�cie.
Porusza³em kiepski stan naszej kanalizacji deszczowej, który powoduje,
¿e po ka¿dym wiêkszym deszczu nasze ulice, posesje i piwnice s¹ zalewane.
Te problemy by³y równie¿ wielokrotnie poruszane na sesjach rady przez
radnych lewicy, ale zadufana w sobie w³adza mia³a wyra¿ny problem ze
skutecznym rozwi¹zywaniem tych oczywistych uci¹¿liwo�ci nêkaj¹cych
mieszkañców Kutna. Porusza³em równie¿ kwestiê braku w³a�ciwego roz-
wi¹zania brakuj¹cych mieszkañ komunalnych i socjalnych, w zwi¹zku
z marginalnym potraktowaniem tego zagadnienia oraz braku instrumentów
wsparcia dla biznesu w Kutnie dzia³aj¹cego poza specjaln¹ stref¹. Ochrona
�rodowiska by³a piêt¹ achillesow¹ prezydenta Z. Burzyñskiego i koalicji
rz¹dz¹cej. Kompromituj¹ca w³adzê by³a ca³a otoczka zwi¹zana ze spro-
wadzeniem do Kutna firmy Pini Polonia i zastosowaniem �skrótów�
w trakcie odbioru tej inwestycji. Determinacja prezydenta w ulgowym
traktowaniu inwestora, który w �g³êbokim powa¿aniu� mia³ ustalone
warunki �rodowiskowe, by³a zupe³nie pozbawiona logiki. Podobnie rzecz
mia³a siê z firm¹, która mia³a wybudowaæ biogazowniê w Kutnie i której
nawet sprzedano grunty pod planowan¹ inwestycjê. Dopiero gdy okaza³o
siê, ¿e firma jest �go³a i weso³a�, a spraw¹ zainteresowa³a siê komisja
rewizyjna, wykonano ekwilibrystykê, by sprawê odkrêciæ i przeci¹gn¹æ.
Zreszt¹ to przeci¹ganie trwa do dzisiaj i ju¿ zosta³y stracone co najmniej
dwa lata. Prezydent Z.Burzyñski, przewodnicz¹cy J. Sikora i ca³a koalicja
rz¹dz¹ca sprawnie stosowa³a w trakcie ca³ej kadencji zasadê �maszynki
do g³osowania� i nie bardzo liczy³a siê z rzeczowymi argumentami, wnio-
skami i propozycjami opozycji. Przypominam tylko odrzucone przez
�koalicjê prezydenck¹� wnioski komisji rewizyjnej potwierdzaj¹ce brak
w³a�ciwego nadzoru prezydenta nad spó³kami miejskimi. Mia³y te¿ miejsce
fakty sankcjonowania przez prezydenta i wiêkszo�æ rz¹dz¹c¹ naruszenia
prawa miejscowego. Dotyczy to samowoli na terenach przyleg³ych do
cmentarza na £¹koszynie. Prezydent zamiast egzekwowaæ prawo uzna³,
¿e je¿eli ju¿ prawo zosta³o z³amane, to nale¿y je zmieniæ tak, by to naru-
szenie usankcjonowaæ. Takie dzia³ania nie by³y do przyjêcia przez opozy-
cjê , k³óci³y siê one nie tylko z obowi¹zuj¹cym prawem, ale równie¿ ze
zdrowym rozs¹dkiem. Takich kwiatków by³o wiele, porusza³em je na
sesjach i pisa³em o nich w felietonach.
Na koniec uwaga dotycz¹ca przewodnicz¹cego rady. Bezkrytyczna wysoka
samoocena przewodnicz¹cego J. Sikory o znakomitej organizacji pracy
rady oraz merytorycznej i wrêcz bezb³êdnej pracy rady jest przejawem
pychy. Przewodnicz¹cy zapomnia³ dodaæ, ¿e w przypadku koalicji
rz¹dz¹cej radni nie mieli wiêkszych w¹tpliwo�ci i z ma³ymi wyj¹tkami
zawsze g³osowali �s³usznie�, nie zwa¿aj¹c na inne uzasadnione propozycje
i argumenty które przemawia³y za innymi rozwi¹zaniami.
Ostatnia uwaga ogólna dotyczy �skoku� radnego A. Micha³kiewicza
z lewa na prawo. Zdrada idea³ów, o ile siê je w ogóle mia³o, jest zawsze
tylko zdrad¹. U¿ywanie nieprawdziwych argumentów dla wyt³umaczenia
tej zdrady jest zawsze oszustwem. Oczywi�cie ¿e nie bêdê komentowa³
poczynañ A.Micha³kiewicza, który przecie¿ jest cz³owiekiem wolnym
i je¿eli mia³by tak¹ ochotê to móg³by równie¿ w przysz³o�ci byæ dzia³aczem
na przyk³ad Partii Kobiet, do której mog¹ wstêpowaæ tak¿e panowie. Klasê
i styl �skoku� radnego oczywi�cie oceni lokalna spo³eczno�æ.
Jaka to by³a rada i jaki prezydent ?  Finalnej odpowiedzi udziel¹ 21 listo-
pada mieszkañcy Kutna. Wa¿ne by odpowied� dokonana zosta³a �wiado-
mym aktem wyborczym, a wiêc udzia³em w wyborze prezydenta i radnych.
Brak udzia³u w wyborach i pozostanie w domu bêdzie pozbawieniem siê
mo¿liwo�ci realnego wp³ywu na to, kto bêdzie nas reprezentowa³ w samo-
rz¹dzie. Skorzystajmy wiêc z posiadanego prawa i pójd�my do lokali
wyborczych. Oddajmy g³os na tych, do których wiarygodno�ci mamy
zaufanie i którzy mog¹ nas reprezentowaæ, i rzetelnie pracowaæ na rzecz
Kutna i jego mieszkañców.       Krzysztof Wac³aw Dêbski

FINAŁ KADENCJI

wraz ze �wietlicami dla seniorów.
S¹ pokoje terapeutyczne i dla pielê-
gniarek. Dofinansowano je w 85
procentach ze �rodków unijnych.

Jubileusz �Agromy�
W �Elidzie� zorganizowano obchody
35-lecia kutnowskiej Agromy. Naj-
starszym 17 pracownikom (ponad
30 lat w tym samym zak³adzie pracy)
wrêczono okoliczno�ciowe grawer-
tony. Od miesi¹ca �Agroma� jest
spó³k¹ w Skarbie Pañstwa, a jej
prezesem Janusz Kazimierczak.
Nasze gratulacje.

Marek Jurek w Kutnie
By³y marsza³ek Sejmu wspiera³
Komitet Wyborczy Wyborców
Prawo i Samorz¹d. Lider Prawicy
Rzeczypospolitej najpierw z³o¿y³
kwiaty pod pomnikiem Józefa
Pi³sudskiego, a nastêpnie w towa-
rzystwie orkiestry �Clonovia� prze-
maszerowa³ ulic¹ Królewsk¹ do
ko�cio³a �wiêtego Wawrzyñca,
gdzie wzi¹³ udzia³ w mszy �wiêtej.
Potem spotka³ siê z mieszkañcami
Kutna w Powiatowej i Miejskiej
Bibliotece im. Stefana ̄ eromskiego.
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WIEŚCI GMINNE
Kolejne rondo
Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych
w Kutnie wygra³o przetarg (2,6
miliona z³otych, 6 miesiêcy reali-
zacji) zbuduje rondo do terminalu
prze³adunkowego. Jest on ju¿ prawie
gotowy, a koñczone s¹ równie¿
prace przy Centrum Logistycznym
Nijhof Wassink.

Podwy¿ki i wyborcza
reklama
Pracownicy DPS protestowali pod-
czas Sesji Rady Powiatu przeciwko
niskim p³acom. Nie przemawia do
nich fakt, ¿e na p³ace nie ma pie-
niêdzy, gdy od kilku miesiêcy
starosta Dorota D¹browska zamiesz-
cza s¹¿niste artyku³y (zapewne nic
nie maj¹ce wspólnego z wyborami).

Kro�niewicka cieka-
wostka
W Kro�niewicach, kosztem oko³o
200 tysiêcy z³otych (z czego ponad
po³owa �rodków unijnych), koñczy
siê budowa skateparku.

Wandale mola
Kosztuj¹ce 630 tysiêcy molo
w Bedlnie, z dotacj¹ odnowy wsi
(blisko pó³ miliona), by³o ju¿ dwu-
krotnie dewastowane. Nie pomog³y
kamery monitoringu.

Cierpki Hubertus
Gospodarze z Szubiny, Nowego,
Pomorzan i B³onia s¹ zbulwersowani
stratami zasiewów przez dzik¹
zwierzynê. Szczególnie, gdy �nasta³�
nowy, m³ody kierownik O�rodka
Hodowli Zwierzyny w Ostrówkach

(w gminie D¹browice), który zarz¹dza
21 tysi¹cami hektarów terenu, ale
nie wyp³aca odszkodowañ rolników.

Dobra lokata
Projekt budowy drogi uzyska³
4 miejsce, na 31 wniosków zakwa-
lifikowanych (spo�ród 89 zg³oszo-
nych). Zapotrzebowano 68 milionów
z³otych, przyznano 32 miliony.
W�ród nich 50% dotacja do drogi
do Kuczkowa, to 1,6 miliona z³otych.

Przez równik
Bracia Tomasz i Dariusz �wier-
czyñscy z Kutna motocyklami
przekroczyli w Kenii równik. S¹ ju¿
wiêc na drugiej pó³kuli.

Kamera termowizyjna
W O�rodku Szkolenia PSP w Sie-
radzu m.in. kutnowscy stra¿acy
odebrali kamery termowizyjne,
pozwalaj¹ce na skuteczne ratowanie
ludzi, m.in. w ciemno�ci i w wa-
runkach zadymienia.

Z³odziejska wpadka
Zatrzymano 21-letniego z³odzieja,
który w³amywa³ siê do altanek na
dzia³kach przy ulicy Grunwaldzkiej
i w Bielawkach.

Cmentarne hieny
Zatrzymano dwie osoby (19-16 lat),
które dokonywa³y kradzie¿y wi¹za-
nek na Cmentarzu Komunalnym
w Kuczkowie.

Pieskie ¿ycie
Od oko³o 9 do 10 tysiêcy z³otych
kosztuj¹ miesiêcznie bezpañskie
psy, które trafiaj¹ do schroniska
w Kotliskach.

Oj, roze�lili siê rolnicy so³ectwa Wo�niaków. Od biedaka po prezesa
Stra¿y Ogniowej, który w zapiek³o�ci g³o�no, prawie krzykliwie siêga
po argumenty ostateczne: �Wezmê kombajn i zastawiê drogê, wtedy
nikt nie przejedzie�. �A my dodamy jeszcze traktory� - twierdz¹ inni.
Niech w³adza zamiast wyborami, zajmie siê nasz¹ sprawa. Bo jak nie
to starosta kutnowska �figê z makiem� obejrzy, a nie stanowisko wójta
D¹browic� - komentuj¹ z³o�liwie wyborczo jeszcze inni. �To jej sprawka
i tego jej znajomego pos³a, do którego ¿wirowiska w Mazewie doje¿d¿aj¹
samochody dowo¿¹ce ¿wir i piasek, na oko³o kutnowskie autostrady.
�Buduj¹ autostrady, a niszcz¹ inne drogi, nam na trasie Wo�niaków -
Wysoka Wielka - Ogrodzona�. Potê¿ne samochody, ciê¿sze ni¿ TIR-y,
które wo¿¹ sypkiego materia³u 25-30 ton. Dziennie po kilkadziesi¹t
pojazdów tam i z powrotem, skraca sobie drogê tym traktem. �- W staro-
stwie odsy³aj¹ nas do policji, a ci twierdz¹, ¿e na tej trasie brak zaka-
zu jazdy takiego ciê¿kiego taboru�. Jeszcze pracownicy starostwa
w tajemnicy dodaj¹, ¿e oni to by chcieli takie znaki ustawiæ, ale staro-
�cina nie chce, a w dodatku Starostwo £êczyckie sprzyja ex-pos³owi.
A to dopiero pocz¹tek dostaw i ju¿ we W³oskowie trudno przejechaæ,
bo �dziura na dziurze�. W dodatku sezon jesienno-zimowy, samochody
gnaj¹ z szybko�ci¹ 80-100 km/h, a tu t¹ drog¹ uczniowie chodz¹ (cho-
cia¿by do szko³y we Wroczynach), no i je¿d¿¹ nie tylko samochody,
ale i rowerzy�ci, wiêc o wypadek nie bêdzie trudno ... Wiêc faktycznie,
jest okres przedwyborczy, wiêc wierzymy, ¿e staro�cina wreszcie przy-
pomni sobie, kto j¹ wybra³ i zadba o tê drogê powiatow¹ - jej podle-
gaj¹c¹. I dodatkowo - zadba o szybk¹ jej naprawê. Bo je�li nie ... To
wybory blisko.      Jan Widz
P.S. W pi¹tek 22 rolników z Dêbiny gmina Strzelce zablokowa³o
wyjazd z budowy autostrady A-1. Skar¿¹ siê na niszczenie drogi Sójki
- Kotliska oraz brak dojazdu do pól.

POSELSKA DROGA

1. Ka¿dy z nas otrzyma cztery karty do g³osowania.
2. Pierwsza lista - w kolorze ró¿owym dotyczy kandydatów na prezy-
denta (wójta, burmistrza). Stawiamy znak �x� tylko obok nazwiska
osoby, któr¹ chcemy wybraæ.
3. Lista bia³a - kandydatów do Rady Miasta (Gminy). Przys³uguje
nam równie¿ - tylko jeden - g³os; stawiamy znak �x� przy nazwisku
kandydata na radnego, którego preferujemy.
4. Kandydaci do Rady Powiatu s¹ na karcie ¿ó³tej. Równie¿ i tu przy-
s³uguje nam jeden znak �x� przy nazwisku kandydata (jak wy¿ej).
5. Wreszcie karta niebieska, na której s¹ osoby ubiegaj¹ce siê o mandat
radnego do Sejmiku Samorz¹dowego Województwa £ódzkiego. Rów-
nie¿ przys³uguje nam tylko jeden g³os, wiêc stawiamy znak �x� przy
nazwisku wybranego przez nas kandydata.
6. Polecamy przestudiowanie obwieszczenia wyborczego zawieraj¹cego
dane o kandydatach do ka¿dego organu samorz¹du terytorialnego
(imiê, nazwisko, nazwa komitetu wyborczego, numer listy i pozycja
kandydata).
7. Je�li jeszcze nie zapamiêtasz podstawowej zasady wyborczej TYLKO
JEDEN G£OS NA KA¯D¥ KARTÊ (wiêc stawiamy znak "x" przy
wybranym przez nas jednym kandydacie na prezydenta, wójta,
burmistrza, jednym kandydacie do Rady Miasta - Gminy, jednym
kandydacie do Rady Powiatu i jednym kandydacie do Sejmiku
Samorz¹dowego Województwa £ódzkiego), to przyjrzyj siê podawa-
nym komunikatom, m.in. w TVP1, TVP2, TVP Info, itp. itd.

WYBORCZY NIEZBĘDNIK

MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

Masz babo placek ! Ale siê narobi³o ! W przed�wi¹teczny wtorek Trybuna³
Konstytucyjny orzek³, ¿e bud¿et pañstwa nie powinien op³acaæ sk³adki
zdrowotnej za rolników i dali rz¹dowi 15 miesiêcy na poprawienie tych
przepisów. Dla rolników szok ! Chocia¿ dotychczas byli przeciwni dofi-
nansowaniu rolników ... z Marsza³kowskiej, (czy paradnej Piotrkowskiej).
�Na gor¹co� zabra³ g³os m.in. minister rolnictwa, czyli wsi, sam doktor
Marek Sawicki. Masz babo placek ! Sens jego wypowiedzi sprowadza siê
do dwóch dogmatów: �Za duchownych i studentów bud¿et te¿ niech nie
p³aci� oraz �Nie ruszaæ KRUS-u� ( ...) Masz babo placek ! Komedia �Sami
Swoi� toczy siê w Kucharach, gmina Krzy¿anów, od 1990 roku, a wiêc
od pi razy oko powstania nowych samorz¹dów. O autentyczn¹ miedzê
tocza spór dwaj rolnicy i to nie Kargul ani Pawlak. Chyba jednak spór
zakoñczy siê ostatecznie po �mierci obu zwa�nionych stron ... Chocia¿
kto wie, czy ich nastêpcy nie bêd¹ �ska¿eni� - jak to siê mówi po miasto-
wemu - syndromem �le wyznaczonej miedzy. Masz babo placek ! Bomba
w hipermarketach, zamiast t³uszczu mlecznego w serze gouda, producenta
z Gdyni, by³ t³uszcz ... ro�linny. Chodzi o partiê, któr¹ wa¿no�æ na etykiecie
jest 19 listopada, gdzie zamiast autentycznego sera, w ca³ej Polsce w skle-
pach tej sieci serwowano wyroby ... seropodobne. Masz babo placek ! Na
strzelnicy kutnowskiego �Or³a� tym razem nie strzelano. Trzy tygodnie
temu odby³a siê - w niedzielê - wystawa go³êbi rasowych i drobiu ozdob-
nego. Furorê robi³ ��mieszek�, go³¹b którego g³os przypomina ludzki
�miech oraz wykonuj¹cy w powietrzu salta i .. oklaskuj¹cy sam siebie
ptak. Masz babo placek! A w Zespole Szkó³ w Mieczys³awowie by³o praw-
dziwe �wiêto Chleba. Wystawia³ pieczywo kutnowianin Andrzej Bry³ka,
ale te¿ i ksi¹dz proboszcz Mieczys³aw Romanowski z £êk Ko�cielnych
oraz panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich. Masz babo placek !

Na LIX Sesji Rady Powiatu Kutnowskiego, 27 pa�dziernika, nie �by³o
klimatu - jak powiedzia³ przewodnicz¹cy Waldemar Bartochowski), a mo¿e
nie by³o, czego �uroczy�cie podsumowywaæ� !? Ten samorz¹d powiatowy
na pewno dobrych wspomnieñ po sobie nie zostawi³. Dyskusja podczas
ostatniego posiedzenia by³a �jak zawsze� w tej kadencji. Po³ajanki, po-
uczenia, wzajemne zarzuty i oskar¿enia, k³ótnie i osobiste wycieczki. Taka
�w³adza powiatowa� autorytetu nam wszystkim nie zbudowa³a ! Chyba
rzeczywi�cie - jak stwierdzi³ przewodnicz¹cy Bartochowski - nale¿¹ siê
podziêkowania urzêdnikom, bo to oni �trzymali starostwo w ca³o�ci
i panowali nad wszystkim�. Pad³y równie¿ - o dziwo, bo dopiero teraz -
gorzkie s³owa Zdzis³awa Trawczyñskiego, by³ego przewodnicz¹cego.
Radni tak jak po ka¿dej (bez ma³a sesji) - rozstali siê w z³o�ci. Nawet na
koñcowej sesji nie wszyscy podali sobie rêce. (Konrad K³opotowski -
Waldemar Bartochowski), a kiedy� byli kolegami ze wspó³nej listy ! A tak
przy okazji przyjêto zaplanowane uchwa³y i podyskutowano (kolejny raz)
o szpitalu!! G³os zabra³ nawet nowy prezes spó³ki S³awomir Zimny, no
i pani radna Kowalczyk, a dyskusja dotyczy³a �wyra¿enia zgody na najem
nieruchomo�ci znajduj¹cych siê w Kutnie przy ul. Ko�ciuszki 52 - Kut-
nowskiemu Szpitalowi Samorz¹dowemu Sp. z o.o. - Celem zapewnienia
udzielania �wiadczeñ zdrowotnych po likwidowanym SPZOZ w Kutnie�.
I tak koñczy siê ta kadencja Rady Powiatu Kutnowskiego. Dalej pozostaj¹
problemy ! Aha przekazano te¿ zebranym informacjê �Analiza o�wiad-
czeñ maj¹tkowych radnych�.          /G.B./

OSTATNIA TAKA SESJA ?!

Przedstawiamy tre�æ �Wiadomo�ci urzêdowych dla powiatu kutnowskiego
i gostyniñskiego� nr 1 Kutno, 16 listopada 1918 r.

Przejêcie w³adzy od okupantów w Kutnie
Zamach stanu przygotowa³a miejscowa Komenda POW. Postanowiono
przej¹æ w³adzê nad miastem w dniu 11 b.m. o godzinie 3-ej po po³u-
dniu. W dniu tym o godzinie 2-ej po po³udniu odbywa³o siê w teatrze
miejscowym zebranie Centralnego Towarzystwa Rolniczego Okrêgo-
wego.
Przedstawiciel Komitetu Obrony Narodowej p. K. Kostro po porozu-
mieniu siê z Komend¹ POW uda³ siê do teatru i zakomunikowa³
zebranym o zapad³em postanowieniu. Prezydium zebrania, uznaj¹c
sprawê za nag³¹, wybra³o tymczasow¹ Radê Powiatow¹ w nastepuj¹cym
sk³adzie: od wiêkszej w³asno�ci pp. L. Stachowski i St. Jasiukowicz,
od mniejszej w³asno�ci pp. Michalski, Strzelecki, i Zdzienicki, od miasta
pp. dr A. Troczewski i dyr. K. Kostro, od robotników pp. Kosterski
i Piesiewicz, na radcê prawnego powo³ano p. W. Ja³owieckiego. Sta-
rost¹ z wyboru zosta³ p. Stanis³aw Chrzanowski, a jego zastêpcami
pp. Stanis³aw Taczanowski i Stefan Pachnowski. Powy¿ej wymienione
cia³o przyjê³o w dniu 11 i 12 b.m. administracjê od w³adz okupacyjnych,
poczem wydelegowa³o pp. dr. St. Jasiukowicza i dr. A. Troczewskiego
do Warszawy w celu zakomunikowania rz¹dowi polskiemu ogólnego
stanu w powiecie oraz o przebiegu likwidacji w³adz niemieckich.
Delegatom o�wiadczono, ¿e w dniu prze³omowym 11 b.m. nie wiedz¹c
o wyborze na starostê p. Chrzanowskiego mianowano w Warszawie
zamiast starosty - tymczasowego komisarza p/ Froelicha ze �leszyna,
polecaj¹c mu zorganizowanie administracji pañstwowej w Kutnie,
wobec czego starosta tymczasowy p. Stanis³aw Chrzanowski po przyj�ciu
Komisarza z³o¿y³ w rêce tego¿ swoje urzêdowanie. Zastêpcami pozo-
staj¹ nadal pp. St. Taczanowski i Stefan Pachnowski.
Zastêpc¹ komisarza na powiat gostyniñski zosta³ mianowany przez
ministerium p. Micha³ Wodziñski z Sierakówka.
Wobec stanu przej�ciowego i niewydanych przez maj¹cy byæ zwo³any
sejm ustawodawczy szczegó³owych ustaw - Komisarz wraz ze swymi
pe³nomocnikami i cia³em doradczym pod postaci¹ wymienionej
wy¿ej Rady Powiatowej wyda w najbli¿szym czasie szereg rozporz¹-
dzeñ powo³uj¹cych Rady Gminne, z których wy³oni siê tymczasowy
Sejmik Powiatowy, a z tego¿ wydzia³ powiatowy przy tymczasowym
komisarzu.
Cytujemy równie¿ fragment opracowania Grzegorza Skrzyneckiego;
historyka i dyrektora Muzeum Regionalnego w Kutnie:
(...) Pod koniec pa�dziernika i na pocz¹tku listopada �peowiacy� czynili
starania o zdobycie broni. W samym Kutnie wielk¹ wagê przywi¹zy-
wano do opanowania wêz³a kolejowego, co by³o trudne z uwagi na
stacjonuj¹cy w Kutnie silny garnizon niemiecki. Mobilizacja zaprzy-
siê¿onych cz³onków POW odbywa³a siê w ca³ym obwodzie w godzinach
rannych 11 listopada. W Kutnie miejscem zbiórki by³ sk³ad opa³owy
spó³dzielni �Kutnowianka�, gdzie stawi³o siê oko³o 200 osób. Oko³o
100 z nich przydzielono zastêpcy komendanta �Burzy�, który mia³
opanowaæ stacjê kolejow¹. Druga grupa rozpoczê³a akcjê przejmo-
wania urzêdów, która co nie spotyka³o siê z wiêkszym oporem Niemców.
Komitet Obywatelski przej¹³ na siebie wszystkie obowi¹zki w³adzy
administracyjnej i s¹downiczej. Znacznie trudniej by³o rozbroiæ ¿o³-
nierzy niemieckich.  W obawie przed ich  reakcj¹ komenda obwodu
wraz z miejscow¹ PPS wyda³a odezwê nawo³uj¹c¹ do porozumienia,
która g³osi³a: �Zwyciêska rewolucja otwiera nam drogê do ogólnego
pokoju i do wolno�ci krajów, pozwala Wam wróciæ do Waszych siedzib,
¿on i dzieci. Nie przeszkadzajcie ¿o³nierzom POW w zaprowadzeniu
³adu i porz¹dku. Wróæcie do swych koszar, my Wam gwarantujemy
wolny powrót do Waszej ojczyzny�. Po d³ugich pertraktacjach Niemcy
zgodzili siê na oddanie 69 karabinów i tylko 210 sztuk amunicji. Wreszcie
nastêpnego dnia osi¹gniêto kompromis. Rozbrojone transporty odesz³y
na Azory, które by³y miejscem koncentracji transportów wojskowych
przed wyjazdem do Niemiec. (...)
Prezentujemy równie¿ opracowanie Feliksa Tomali przes³ane do Central-
nego Archiwum Wojskowego o rozbrajaniu Niemców na kolei wêz³a
kutnowskiego. Feliks Tomala, ur. 27 maja 1899 r. w Wiskiennicy pow.
³owicki. Ukoñczyl 2 klasy gimnazjum i kursy handlowe. W 1919 r. zosta³
wcielony do WP, do 20 pu³ku piechoty, zosta³ plutonowym. W 1922 r.
zosta³ z wojska zdemobilizowany.            (ci¹g dalszy - strona 5)

WYZWOLENIE KUTNA

Od poniedzia³ku 25 pa�dziernika do pi¹tku 5 listopada trwa³y w Powiatowym
Urzêdzie Pracy w Kutnie spotkania przedstawicieli stowarzyszeñ i insty-
tucji dzia³aj¹cych na rzecz osób niepe³nosprawnych z osobami niepe³no-
sprawnymi, bezrobotnymi i poszukuj¹cymi pracy. By³y to II Dni Integracji
�Razem ³atwiej�. Pierwszego dnia go�ciem by³a specjalistka ds. promocji
i animacji Fundacji Studiów Europejskich - Instytutu Europejskiego
w £odzi Anna Krasiñska, która zaprezentowa³a zebranym mo¿liwo�ci two-
rzenia Regionalnego Inkubatora Ekonomii Spo³ecznej, udzielaj¹cego
wsparcia m.in. osobom niepe³nosprawnym i przedstawi³a program bez-
p³atnych szkoleñ dla takich osób. W kolejnych dniach odby³y siê spotkania
z m³odzie¿¹ niepe³nosprawn¹ i Warsztaty z liderami Klubu Pracy. Na wtor-
kowym spotkaniu pojawi³o siê oko³o 35 m³odych ludzi wraz z opiekunami
m.in. z Warsztatów Terapii Zajêciowej w Kutnie, Specjalnego O�rodka
Szkolno-Wychowawczego. Wszyscy wziêli udzia³ w warsztatach z liderami
Klubu Pracy, które mia³y na celu odkrywanie swoich umiejêtno�ci i mo¿-
liwo�ci. By³y spotkania dla osób bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy,
w których wziêli udzia³ przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie i Powiatowego Zespo³u ds. Orzekania Stopnia Niepe³nospraw-
no�ci, a tak¿e Miejskiego O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Kutnie. Go�ciem
osób niepe³nosprawnych poszukuj¹cych pracy by³a Magdalena Mirys,
doradca z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS
w £odzi - lokalne biuro doradcze w Kutnie (przedstawi³a mo¿liwo�ci bez-
p³atnego doradztwa i szkoleñ z zakresu regulacji prawnych, ksiêgowych
i marketingowych zwi¹zanych z zak³adaniem i prowadzeniem spó³dzielni
socjalnych). Ostatniego dnia przybyli spotkali siê pani¹ Halin¹ G³ogoz¹
z Polskiego Zwi¹zku G³uchych, Oddzia³ £ód� - Ko³o Terenowe w Kutnie.
Dodajmy, ¿e na ogólnopolskiej konferencji z okazji obchodów 90-lecia
publicznych s³u¿b zatrudnienia, kutnowski Urz¹d otrzyma³ od Ministra
Pracy i Polityki Spo³ecznej medal okoliczno�ciowy. Ofert pracy dla nie-
pe³nosprawnych brakuje, a Kutnie takich osób zarejestrowano ponad 400
(z orzeczon¹ niepe³nosprawno�ci¹). Mimo ¿e chc¹ pracowaæ, nie zawsze
mog¹, bo pracodawcy maj¹ inne potrzeby. Dniom towarzyszy³y pokazy
i piêkne wystawy prac uczestników. Za organizacjê i przebieg II Dni Otwartych
�Razem ³atwiej� odpowiedzialna by³a Agnieszka Milczarek, PO kierow-
nika Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzêdzie Pracy
w Kutnie.          /G.B./

RAZEM ŁATWIEJ

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

23 listopada 2010 r.
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19Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

4 grudnia 2010 r. od godz. 8.30 (sobota)
Informacje i zapisy: Centrum Bioterapii i Doradztwa

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

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.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
W kategorii pie�ni pierwsze miejsce zaj¹³ Krzysztof B�dziel, za interpre-
tacjê utworu z  repertuaru Jacka Kaczmarskiego �Czy poznajesz mnie
moja Polsko ?�. II miejsce w tej samej kategorii zajê³a Laura Widawska
wykonuj¹c utwór �Tango na g³os, orkiestrê i jeszcze jeden g³os�, do którego
muzykê i s³owa napisa³ Grzegorz Tomaczak. W kategorii wierszy laureatem
zosta³ Daniel Jêdrzejczak, który z niezwyk³¹ ekspresj¹ wykona³ fragment
�Przedwio�nia� Stefana ¯eromskiego. Organizatorem konkursu jest Liga
Obrony Kraju pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra
Obrony Narodowej i Zwi¹zku Literatów Polskich. Wojewódzki etap kon-
kursu zosta³ przeprowadzony w Pañstwowej Szkole Muzycznej im. Karola
Kurpiñskiego w Kutnie. Szko³ê reprezentowali: Laura Widawska, Joanna
�nieæ, Ewa Murzynowska, Krzysztof B�dziel; Agata Staniszewska, Emilia
B³aszczyk, Kinga Muszyñska oraz Daniel Jêdrzejczak.

Artur Ciurlej - II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie

POETYCKO−MUZYCZNY SUKCES

W lokalu gastronomicznym �Magnolia� nale¿¹cym do PSS �Spo³em�
w Kutnie, Kutnowski Dom Kultury zorganizowa³ spotkanie po�wiêcone
kulturze chiñskiej. Nosi³o ono has³o �Wieczór chiñski - z³ote i czerwone�.
Przewodnikami po tym niezmiernie ciekawym kraju, chocia¿ dla nas bar-
dzo egzotycznym, byli - Mi³osz Kamil Manasterski i Zbigniew Milewski
- autorzy dwujêzycznej (w jêzyku chiñskim i polskim) ksi¹¿ki poetyckiej
po�wiêconej wspó³czesnym Chinom.            /J.P./

STREFA FILMU
Pod takim tytu³em Kutnowski Dom Kultury, który aktualnie nie ma sali
kinowej ani amfiteatralnej (ze wzglêdu na generaln¹ modernizacjê), zor-
ganizowa³ cykl interesuj¹cych spotkañ. Mia³y one miejsce w sali przy
noclegowni Miejskiego O�rodka Pomocy Spo³ecznej. Znamienne by³y
tematy: �Czy mi³o�æ mo¿e pokonaæ granice �wiatów ? Zobacz piêkne ogrody
w komedii romantycznej�, �Komediowy model rodziny. Czy spotkanie
rodziców narzeczonych oka¿e siê katastrof¹�, �Filmowa Chatka zaprasza
dzieci na bajkowe popo³udnie. Szko³a zwariowanego profesorka na wul-
kanicznej wyspie i dziwne, zielone stworzenie� oraz �Staro¿ytne grobowce,
szczyty Himalajów i mocne, ekstremalne wra¿enia�.            /J.P./

WIECZÓR Z CHINAMI

Szko³a Muzyczna w Kutnie by³a gospodarzem tegorocznego Konkursu
Recytatorskiego wierszy i pie�ni o tematyce patriotycznej z okazji Naro-
dowego �wiêta Niepodleg³o�ci. To pi¹ta jego edycja, jako konkursu
wojewódzkiego. Organizatorem za� by³ Zarz¹d Powiatowy Ligi Obrony
Kraju. Zg³osi³o siê 81 uczestników: uczniów szkó³ podstawowych, gim-
nazjów i szkó³ �rednich. Repertuar stanowi³y: polska poezja patriotyczna
i pie�ñ patriotyczna, bez wzglêdu na okres powstania. Jurorami konkursu
byli: Teresa Mosingiewicz - dyrektor KDK, Wojciech Kowalczyk - dyrektor
MDK i Ma³gorzata Musia³owska - dyrektor Szko³y Muzycznej w Kutnie.
Reprezentacje szkó³ sk³ada³y siê z dwóch osób w kategorii recytacji
i dwóch osób w kategorii pie�ni patriotycznej. Uzyskana suma punktów
dawa³a kolejno�æ w poszczególnych grupach. I tak, w�ród szkó³ podstawo-
wych w recytacjach najlepsz¹ by³a Natalia Tomczak (SP 1), a w piosence
Oliwia Gêsiarz (SP 1). Zespo³owo wygra³a �jedynka�. W�ród gimnazjów
w recytacjach najlepsza okaza³a siê Gabriela Kozieñ (GM 1) w piosence
Micha³ Dudkiewicz (GM 2). Zespo³owo zwyciê¿yli uczniowie GM nr 2.
W grupie szkól �rednich w recytacjach i piosence najlepszymi byli: Daniel
Jêdrzejczak i Krzysztof B�dziel - obaj z II LO im. J. Kasprowicza. Ta
szko³a zespo³owo równie¿ zajê³a I miejsce. Puchary i dyplomy wrêcza³
prezes Zarz¹du Powiatowego LOK w Kutnie Wies³aw Antoniak.    /A.B./

KONKURS RECYTATORSKI

Ju¿ po raz ósmy Specjalny O�rodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Kutnie
by³ organizatorem Ogólnopolskich Warsztatów Polonistycznych �Rzecz-
pospolita w literaturze - Potop�. Wziê³y w nich udzia³  sze�cioosobowe
reprezentacje o�rodków z £odzi, Lublina, Otwocka, S³awna, ¯ar i Kutna.
Uczestnicy pracowali w czerech grupach: trzech polonistycznych i jednej
historycznej. W pierwszej, prowadzonej przez Jolantê Antoniewicz, oma-
wiano �Historiê pewnej znajomo�ci�, w drugiej Doroty Puchalskiej, opra-
cowywano charakterystyki postaci �Od Kmicica do Babinicza�, w trzeciej
Marioli Przybylskiej, dyskutowano na temat �Galerii postaci� i w czwartej
Katarzyny Stoliñskiej, analizowano wydarzenia historyczne w �Potopie�.
Koñcowym efektem warsztatów by³o spotkanie podsumowuj¹ce. Rozdano
nagrody i dyplomy. Inicjatorka tych warsztatów Jolanta Antoniewicz
stwierdzi³a, i¿ te warsztaty to nie tylko  bli¿sze zapoznanie siê z tre�ci¹
trylogii Sienkiewicza, ale te¿ integracja miêdzy uczniami poszczególnych
o�rodków. Serdeczne podziêkowania dla Ko³a Polonistyczno-Teatralnego
przy Zespole Szkó³ Nr 3 w Kutnie, wspó³pracuj¹cego z O�rodkiem Szkolno-
Wychowawczym Nr 2.           /A.B./

O „POTOPIE”

130 wolontariuszy, w sk³ad których wchodzili: harcerze, samorz¹dowcy,
dziennikarze, ludzie sportu, nauki, polityki, kultury a przede wszystkim
dzia³acze Towarzystwa Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej, zebra³o na Cmentarzu
Parafialnym w Kutnie podczas Dnia Wszystkich �wiêtych - 10.531 z³otych.
W ubieg³ym roku by³o nieca³e 8.800 z³. Do tej pory TPZK dziêki zebranym
kwotom, podczas kwesty z okazji �wiêta Zmar³ych, naprawi³o siedem
zabytkowych grobów oraz odnowi³o sze�æ nagrobnych tablic (m.in naj-
starszy obiekt sakralny na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie - grób z 1833 r.
porucznika wojsk rosyjskich). Jak powiedzia³ �P¯K� prezes TPZK Marek
Wójkowski z zebranej teraz kwoty planuje siê odrestaurowaæ miêdzy innymi
grób Aleksandra Janiaka, pos³a na Sejm II Rzeczpospolitej.       /J.P./

REKORDOWA KWESTA

(...) Ja, Feliks Tomala, siedz¹cy bezczynnie u rodziców we wsi Zosinów,
gmina Plecka D¹browa, powiat kutnowski, w roku 1918 rozmy�la³em tylko
o tym, a¿eby jak najprêdzej mo¿na by³o usun¹æ okupantów z naszej
ojczyzny, a poniewa¿ jedna osoba nic nigdy nie zrobi, wiêc zapisa³em siê
dnia 29 pa�dziernika 1918 r. wraz z moim ojcem Wojciechem Tomala,
bratem Janem Tomal¹ i nauczycielem tutejszej wioski Józefem Wódk¹ do
zwi¹zku by³ych kolejarzy z zaboru rosyjskiego, celem którego by³o to, i¿
z chwil¹, gdy siê rozpocznie rozbrajanie okupantów (co by³o przewidy-
wane), natychmiast zajmowaæ stanowiska, jakie kto przed tym pe³ni³.
Oczekuj¹c tak z niecierpliwo�ci¹ ca³e dnie chwili tak dla nas radosnej,
otrzymuje mój brat Jan dnia 10 listopada 1918 r. zawiadomienie ze zwi¹zku,
a¿eby byæ w pogotowiu, poniewa¿ lada dzieñ ma siê rozpocz¹æ rozbrajanie
okupantów. Czekali�my tak do koñca dnia 10 listopada 1918 r. i ca³y dzieñ
11 listopada 1918 r. zarazem obserwuj¹c okupantów, czy z ich postêpo-
wania nie bêdzie mo¿na co wnioskowaæ, lecz przeszed³ tak ca³y dzieñ.
Dopiero na wieczór w dniu 11 listopada 1918 r. zaczê³o nam siê okazywaæ,
¿e z okupantami jest �le, a to dlatego, ¿e ani jeden poci¹g nie przeszed³
w ¿adn¹ stronê. Tak czekali�my ca³¹ noc, w której bêd¹c na czatach spo-
strzegli�my o godz. 12 w nocy z 11 listopada na 12 listopada 1918 r., i¿
okupanci znajduj¹cy siê na mijance Zosinów sprzedaj¹ gospodarzom
mieszkaj¹cym w pobli¿u tej mijanki wêgiel i naftê, z czego ju¿ mo¿na
bylo wnioskowaæ, ¿e rozbrajanie siê zaczê³o; lecz my�my nie mogli i�æ
i rozbrajaæ, poniewa¿ mieli�my otrzymaæ zawiadomienie ze swego zwi¹zku
o rozpoczêciu akcji. Czekaj¹c wiêc tak do dnia 12 listopada godz. 8 rano,
a bêd¹c ju¿ pewnymi, ¿e rozbrajanie siê rozpoczê³o, bez ¿adnego zawia-
domienia posz³o nas 7 osób, to jest: ja, Wojciech Tomala, Jan Tomala,
Józef Wódka, Wac³aw Kubacki, Micha³ Kubacki i Franciszek Kostrzewski
do okupantów na mijankê Zosinów, nie my�l¹c o tym, i¿ okupanci mog¹
nam stawiæ jaki opór, lecz jak na szczê�cie oporu ¿adnego nie stawiali,
a na nasze ¿¹danie karabiny nam oddali w ilo�ci piêciu, które oddali�my
o godz. 11 do POW. O godz. 8.30 przeszed³ poci¹g od strony Warszawy,
sk³adaj¹cy siê z 4 brankardów, 3 osobowych wagonów i 2 wagonów ciê¿a-
rowych, przepe³niony uzbrojonymi ¿o³nierzami niemieckimi. Po przej�ciu
tego poci¹gu i rozbrojeniu okupantów objêli�my wszelkie urz¹dzenia sta-
cyjne w swe posiadanie, maj¹c siê na ostro¿no�ci, a¿eby Niemcy czego
nie zepsuli; w czasie tym zapytujemy siê tak¿e telefonicznie w jedn¹
i drug¹ stronê, czy Niemcy s¹ rozbrojeni. W odpowiedzi otrzymujemy
wiadomo�æ, i¿ przystanek Jackowice jest zajêty przez naszych kolejarzy,
lecz od strony granicy niemieckiej otrzymujemy odpowied� w brzmieniu
niemieckim, ¿e o rozbrajaniu ¿adnym nie wiedz¹, znaczy siê wiêc, i¿ pozo-
stali�my siê pomiêdzy m³otem a kowad³em, lecz nas to nic nie wzrusza,
robimy co na nas przypad³o, natomiast o godz. 9 z minutami otrzymujemy
wiadomo�æ, i¿ stacja Pniewo zosta³a zajêta przez POW. Po tej wiadomo�ci
zajêli�my siê [oglêdzinami] bloków jak wekslowych, tak i semaforowych,
do czego byli nam pomocni okupanci, udzielaj¹c nam ró¿nych wskazówek
tycz¹cych siê bloków. O godz. l po po³udniu przyszed³ do nas od strony
Jackowic parowóz z jednym wagonem ciê¿arowym, którym przyjecha³
nasz sekretarz zwi¹zkowy p. Sikora. Po 10-minutowym postoju odszed³
dalej w stronê stacji Pniewo, zabieraj¹c zarazem od nas Niemców rozbro-
jonych przez nas, których zawióz³ tylko do Pniewa, poniewa¿ nastêpna
stacja Kutno nie byia jeszcze zajêta, dopiero dnia 15 listopada 1918 r.
zosta³a zajêta. O godz. 3 po po³udniu parowóz wraz z wagonem powróci³
z powrotem do £owicza, a koniec tego dnia min¹³ spokojnie. Dnia
13 listopada 1918 r. by³ przez ca³y dzieñ spokój, dopiero dnia 14 listopada
1918 r. przesz³y trzy poci¹gi: pierwszy o godz. 9, drugi o godz. 1 po po³u-
dniu, a trzeci o godz. 4 po po³udniu; wszystkie trzy ciê¿arowe po 76 osi
wioz¹ce okupantów rozbrojonych, na widok których a¿ nam siê serce
radowa³o, i¿ przed 3 dniami ci ludzie, tacy butni, odje¿d¿aj¹ potulni jak
baranki. Od dnia 14 listopada na zajêtej przez nas mijance pe³ni³em wraz
z bratem Janem obowi¹zki pomocnika zawiadowcy a¿ do dnia 20 listopada
1918 r., w którym to dniu zosta³em przeniesiony na stanowisku kanceli-
sty drogowego. (...)           Kraków, dnia 8 stycznia 1922 r.

(Piotr £ossowski, Piotr Stawecki, Listopad 1918 we wspomnieniach
i relacjach, MON, Warszawa 1988)

WYZWOLENIE KUTNA
Znany i popularny na ca³ym �wiecie
muzyk i kompozytor Issachar Miron
(Stefan Mirowski) pochodzi z Kutna.
Urodzi³ siê w naszym mie�cie w 1920
roku. Jego matka Helena Haya Elbaum
Mirowska by³a �wietn¹ pianistk¹.
Zmar³a jednak m³odo, osierocaj¹c
siedmioletniego wówczas syna.
Ojciec Shlomo Mirowski by³ w³a�ci-
cielem sklepu pasmanteryjnego.
Podobno bardzo dobrze gra³ na
skrzypcach. Podczas okupacji hitle-
rowskiej trafi³ do getta, tu¿ po jego
utworzeniu. Zgin¹³ prawdopodobnie,
jak tysi¹ce jego rodaków w obozie

�mierci w Che³mnie nad Nerem. Issachar (Stefan) jeszcze przed rozpo-
czêciem drugiej wojny �wiatowej wyemigrowa³ z Polski. S³u¿y³ w brygadzie
¿ydowskiej, podleg³ej dowództwu armii brytyjskiej. Po zakoñczeniu zma-
gañ wojennych zamieszka³ w Palestynie. Tam zaj¹³ siê prac¹, nie tylko
jako kompozytor, ale te¿ jako re¿yser i producent filmów dokumentalnych.
Po powstaniu pañstwa Izrael pe³ni³ wiele wa¿nych funkcji, wspó³pracowa³
tak¿e z armi¹ swojego kraju. Stworzy³ miêdzy innymi pojêcie �integracji
poprzez �piew�, które mia³o ³¹czyæ ¿o³nierzy ró¿nych narodowo�ci i kultur.
W Stanach Zjednoczonych by³ dziekanem w Seminarium ¯ydowskim.
Najbardziej znany jest z przeboju �Tzena, Tzena, Tzena�, który zosta³
spopularyzowany przez tak wybitnych artystów jak: Bing Crosby, Judy
Garland, Nat King Cole, czy Frank Sinatra. W 2008 roku najbardziej
cenion¹ w swiecie muzyki nagrodê Grammy, za najlepszy album folkowy
otrzyma³ Pete Seeger, który umie�ci³ na niej w ho³dzie Mironowi, przebój
�Tzena, Tzena, Tzena�. Jest wykonywany w trzech wersjach jêzykowych:
angielskim, hebrajskim i arabskim. Zreszt¹ Miron by³ pierwszym muzy-
kiem izraelskim, którego dzie³a pojawi³y siê w arabskich stacjach radio-
wych. Obecnie mieszka w USA razem ¿on¹ Tsipor¹. Jedna z jego trzech
córek Ruth jest znan¹ pianistk¹.              /Piotr Pilch/

KOMPOZYTOR Z KUTNA

W dwóch salach Muzeum Regionalnego w Kutnie, w pi¹tek 29 pa�dzier-
nika, otwarto ostatni¹ w tym roku wystawê pt. �Fryderyk Chopin - muzyka
i malarstwo - romantyczna synteza sztuk�. Wernisa¿ poprzedzi³ wyk³ad
i prezentacja Beaty Klauze pt. �Muzyka Pana Chopina�. Autorka - na-
uczyciel dyplomowany Szko³y Muzycznej w £êczycy, skrótowo omówi³a
wa¿niejsze, a niekiedy ma³o znane fakty z ¿yciorysu artysty, przeplataj¹c
je fragmentami nokturnów, mazurków, etivol czy polonezów. Obecni na
spotkaniu mieli te¿ mo¿liwo�æ ogl¹daæ na ekranie sfilmowane tereny
z miejsc m³odo�ci Chopina. Sama wystawa to 40 prac znanych, polskich
ilustratorów: Janusza Stannego, Leszka O³daka, Franciszka Ma�luszczaka,
El¿biety i Mariana Murowskich. Prace te pochodz¹ ze zbiorów Galerii
Zamoyskiej.           /A.B./

CHOPINOWSKA WYSTAWA
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Opowie�ci przewodnickie

Opowiada i zachêca do odwiedzenia Bartosz Serenda
Region kutnowski jest niezwyk³y. Kto w Kutnie nie by³, ten ¿ycia nie zna.
Mo¿na by rzec, ¿e kto nie by³ w kutnowskiem, ten o codziennym ¿yciu
ziemiañstwa wie równie niewiele. Tereny naszego powiatu to tereny rol-
nicze. Ziemi rolnej zawsze by³o tu du¿o, a dodatkowym atutem by³a jej
ca³kiem dobra klasa, w przeciwieñstwie do ziemi np. w powiecie gosty-
niñskim. To przyci¹ga³o. Na naszych terenach wiêc powstawa³y du¿e,
z pokoleñ na pokolenia powiêkszane maj¹tki rolne, siêgaj¹ce po kilkaset
hektarów. Wielu z ziemian zajmowa³o siê produkcj¹ zwi¹zan¹ z rolnic-
twem, prowadzi³o browary, m³yny, cukrownie. To wszystko dzisiaj widaæ
jak na d³oni - Dobrzelin, Ostrowy, a nawet nasze Kutno. Choæ nie nale¿y
ziemian myliæ z fabrykantami. Wspóln¹ cech¹ ziemiañstwa by³o posiadanie
ziemi (i utrzymywanie siê z niej), dlatego je�li szukaæ w¹tków ziemiañ-
skich najprêdzej znajdziemy je w du¿ych wsiach. Na ziemii kutnowskiej
zlokalizowanych jest grubo ponad 100 maj¹tków (lub tylko pozosta³o�ci
po nich). Wystarczy spojrzeæ na któr¹� z przedwojennych map, na której
zosta³y naniesione maj¹tki ziemskie, by siê o tym przekonaæ. Nie trzeba
z takiej mapy korzystaæ, kiedy mieszka siê w naszym powiecie. Wystarczy
po�wiêciæ jedn¹, dwie soboty i odwiedziæ (nawet pieszo) choæby najbli¿sze
miejscowo�ci. Daleko szukaæ nie trzeba. Te najbli¿sze zlokalizowane s¹
kilka kilometrów od Kutna w ka¿dym kierunku. W kierunku pó³nocnym
(w stronê P³ocka) mamy choæby Sójki, Malinê czy Komadzyn, w kierunku
przeciwnym, a wiêc po³udniowym (w stronê £odzi) np. Konary, Leszczynek,
Leszno czy Strzegocin, w kierunku zachodnim (w stronê Kro�niewic,
Poznania) blisko zlokalizowane s¹ Sk³óty i miêdzy innymi Witów,
a w kierunku wschodnim (Warszawa) np. Kaszewy i Krzy¿anów. To s¹
niektóre z tych najbli¿szych. Takie, w sam raz, na pierwsz¹ wycieczkê po
ziemiañskich dworach. Tych dworów jak ju¿ pisa³em jest ponad 100 (bli¿ej
liczby 150), do tego parki, w których te dwory z regu³y siê znajdowa³y,
czêsto przylegaj¹ce do nich budynki folwarczne, czasem zwi¹zane z ro-
dami ziemiañskimi inne miejsca - jak fundowane przez nich obiekty
sakralne, groby na cmentarzach, pomniki. Na drug¹, trzeci¹, czwart¹ czy
piêtnast¹ wycieczkê miejsc nie zabraknie. Mo¿na wymieniac kolejne, jak
Or³ów, Dêbow¹ Górê, Byszew, £êki Ko�cielne, M³ogoszyn, £aniêta, Ktery
i wiele innych. W zasadzie w ka¿dej wiêkszej wsi w naszym powiecie
zespó³ pa³acowo - parkowy siê znajduje (lub znajdowa³, bo w wielu dzi�
pozosta³y tylko ruiny, czasem tylko park, a czêsto wspomnienie - i po
parku i po dworze). Gor¹co zachêcam do obejrzenia, bo tych piêknych
niegdy� obiektów, dzi� jest coraz mniej. Wiekszo�æ z nich z roku na rok
popada w coraz wiêksza ruinê.
Bartosz Wojciech Serenda - lat 28, przewodnik terenowy po województwie
³ódzkim; turysta, cz³onek Ko³a Przewodników przy  PTTK o/£êczyca, by³y
prezes PTTK o/Kutno, za³o¿yciel Kunowskiego Klubu Turystycznego

KUTNOWSCY ZIEMIANIE
Zaniedbany obecnie dwór w Kalinowej wzniesiono w po³owie
XIX wieku. Po³o¿ony by³ w parku urz¹dzonym w stylu francuskim.
Czê�æ g³ówna, �rodkowa obiektu by³a trzyosiowa i piêtrowa. Po
�rodku mie�ci³o siê wej�cie g³ówne, a niej okna sklepione ³uko-
wato. W szczytach budynku dwuosiowe parterowe skrzyd³a.
W drugiej po³owie XVIII wieku dobra Kalinowa nale¿a³y do
rodzin Dzirzbickich i Szamowskich. Tadeusz Szamowski zap³aci³
za ten majatek ponad sto tysiêcy z³otych. Kiedy zmar³ w 1835
roku Kalinow¹ odziedziczy³y jego dwie owdowia³e ju¿ córki
Magdalena Kordowska, Jadwiga Trzebuchowska oraz trzecia
Felicjanna, ¿ona Tomasza Rudnickiego. Wtedy w Kalinowej by³o
zaledwie osiem domów i 92 mieszkañców. Na pocz¹tku drugiej
po³owy XIX wieku jedyn¹ w³a�cicielk¹ zosta³a Felicjanna, która
za czê�ci sióstr zap³aci³a im 18 tysiêcy rubli. Z kolei od niej po
trzech latach w 1859 roku za niewiele ponad 18 tysiêcy rubli
majatek naby³a Jadwiga Trepka. Kolejnym w³a�cicielem w 1862
roku zosta³ Józef Zieliñski p³ac¹c poprzedniczce ju¿ 24 tysi¹ce
rubli. Po nim w³osciami w³ada³ jego syn Antoni. Zapewne Kali-
nowa by³a wtedy zad³u¿ona, bo w 1891 roku wystawiono j¹ na
licytacjê, na której za ponad 22 tysi¹ce wesz³a w posiadanie
Kazimierza �wiêcickiego. Majatek wtedy siê rozrós³ liczy³
bowiem ponad 150 mieszkañców. Ten ostatni zby³ Kalinow¹ ju¿
po roku zarabiaj¹c sporo na tej transakcji, bowiem W³adys³aw
i Felicja Sapalscy zap³acili 42 tysi¹ce rubli. Po nich dziedzicem
zosta³ syn Edward z ¿on¹ Mari¹ Adel¹ z Wierzbickich.
Edward zmar³ podczas pierwszej wojny �wiatowej w 1916 roku,
pozostawiaj¹c folwark �wietnie utrzymany o powierzchni 586
mórg. Maj¹tek odzidziczy³a córka Zofia, która wysz³a za m¹¿ za
Stefana Olszyñskiego i wspólnie prowadzili wzorcowe gospo-
darstwo uprawowe i hodowlane. Piêkn¹ kartê w dziejach Polski
zapisa³ ich syn Edward, podchor¹¿y Armii Krajowej, cz³onek
Szarych Szeregów oraz komendy Zawisza, który poleg³ pod-
czas akcji bojowej w 1943 roku w Warszawie.
W 1945 roku folwark rozparcelowano i podzielono na 56 dzia³ek.

Piotr Pilch
(W tek�cie korzysta³em z pracy �Wie� i dwór w powiecie

kutnowskim�. Przedruk za zgod¹ redakcji �Echo Gminy�)

Tu¿ przed domem biegnie droga,
Je¿d¿¹ po niej strach i trwoga,
Chocia¿ niema na to zgody,
Wci¹¿ szalej¹ samochody.

A powsta³a nie do tego,
Lecz dla ruchu bezpiecznego,
Dano jej przyjazn¹ rolê,
Wie�æ do miasta, do wsi, w pole.

W swej postawie jest uleg³a,
¯eby nie wiem dok¹d bieg³a,
Choæ siê wije, wznosi, spada,
Zawsze s³u¿yæ komu� rada.

Widzi wszystkich wariactw skutki,
Tych pijanych i bez wódki,
Có¿ wiêc robi ? A ostrzega,
Informuje, wrêcz nalega.

By stosowaæ wiedzê znaków,
One znajd¹ s³abo�æ szlaków,
Poprowadz¹ ruch skutecznie,
By�my je�dziæ mogli wiecznie.

Ka¿da droga to zalety,
Obraz psuje ten, niestety,
Uporczywie, ciemna strona,
Z któr¹ walka trwa wzmo¿ona.

S¹ to je�d�cy, lecz bezg³owi,
Potocznie zwani piraci drogowi,
Do nich nie dociera sens ka¿dej podró¿y:
Je�li je�dzisz wolniej, to po¿yjesz d³u¿ej.

Ile jeszcze krzy¿y stanie ?
Na przydro¿nym bliskim planie,
A¿ zrozumie ka¿dy z nas,
Jak korzystaæ z wszystkich tras.

Wyz³oci³o wodê zachodz¹ce s³oñce
na spokojnej tafli jeziora.
Paj¹czki zaplataj¹ swoje sieci na ³¹ce.
To ju¿ jesieñ, babiego lata pora.

Musn¹³ wietrzyk wodê, zaszumia³y trzciny,
wyp³yn¹³ z nich ³abêd�, ob³ok bia³y.
Mrok do boju wysy³a swoje szare godziny.
Sarny, le�ne baletnice, bieg nad wod¹ zatrzyma³y.

Zagra³y ¿urawie gdzie� w dali.
Nietoperz wylecia³ na ³owy.
Jak z³ota misa jezioro bez fali
i nag³y galop saren, jak p³omyk p³owy.

Woal mgielny zaczyna siê snuæ.
Gêstniej¹ce pasemka zacieraj¹ brzegi.
Z pluskiem zapada kaczek klucz
kre�l¹c na wodzie szerokie �ciegi.

MAJĄTEK KALINOWA

Leśne jezioro o zmierzchu (Kazimierz Ci¹¿ela)

Droga (Roman Cybu³ka)



POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 21/297 • 11 LISTOPADA 2010 R.16

¯YCIE WYBORCZE

Lista nr 19



POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 21/297 • 11 LISTOPADA 2010 R.

¯YCIE WYBORCZE

17



POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 21/297 • 11 LISTOPADA 2010 R.18

¯YCIE WYBORCZE

- Dlaczego pan kandyduje do Rady Miasta ?
- Przez jedn¹ kadencjê by³em ju¿ radnym Rady Miasta
w Kutnie pe³ni¹c przez prawie ca³¹ kadencjê funkcjê Prze-
wodnicz¹cego Komisji Bud¿etu i Gospodarki Komunalnej
oraz przez pewien okres cz³onka ówczesnego Zarz¹du
Miasta. Startujê w tych wyborach, poniewa¿ jako radny
chcia³bym po³¹czyæ swoje do�wiadczenie managera wyni-
kaj¹ce z prawie 12 letniego kierowania firm¹ z tamtym
do�wiadczeniem samorz¹dowym.
- Dlaczego startuje pan z Komitetu Wyborczego Zbigniewa
Burzyñskiego  ?
- Mam du¿y szacunek dla Pana Prezydenta Zbigniewa
Burzyñskiego którego mam przyjemno�æ znaæ osobi�cie ju¿
od wielu lat. Doceniam jego dokonania jako Prezydenta
poczynione w obecnej i poprzedniej kadencji. Jako miesz-
kaniec Kutna od urodzenia dostrzegam ogrom zmian jakie
nast¹pi³y w naszym mie�cie w ostatnich latach. Oprócz
zmian jakie widzimy na ulicach bardzo wa¿ny jest fakt
powstania du¿ej ilo�ci nowych firm w dzielnicy przemys³owej
Sklêczki. Pragnê w tym miejscu podkre�liæ niezwykle istotn¹
sprawê, z której byæ mo¿e nie wszyscy  zdaj¹ sobie sprawê.
Firmy te oprócz bezpo�redniego zatrudniania  daj¹ szansê
zarobku innym istniej¹cym w naszym mie�cie podmiotom
�wiadcz¹cych dla nich szereg us³ug . Dobrym  przyk³adem
mo¿e byæ w tym przypadku w³a�nie nasza firma wykonu-
j¹ca ró¿nego rodzaju us³ugi   techniczne dla takich firm jak
np. Pini Polonia, DS. Smith, Fuji Seal, Nobilus Ent i in-
nych. Chcia³bym jednocze�nie, aby mieszkañcy naszego
miasta pamiêtali równie¿ o osobie by³ego Prezydenta Pana
Krzysztofa Debicha, który tworzy³ podwaliny miêdzy
innym pod powstanie Strefy Ekonomicznej w Kutnie
poprzez wykupy gruntów i stworzenie odpowiedniej in-

frastruktury dla dalszego rozwoju miasta, chocia¿ z poko-
r¹ przyznajê, ¿e kiedy� sam nie do koñca docenia³em jego
wk³ad i rolê w tym zakresie. Obecny Prezydent naprawdê
doskonale wykorzystuje te fundamenty.
- Jak pan widzi swoj¹ ewentualn¹ rolê w przysz³ej Radzie
Miasta ?
- Po pierwsze, to musia³bym siê w niej najpierw znale�æ.
Jako radny chcia³bym nadal popieraæ wszystkie dzia³ania
maj¹ce na celu rozwój Kutna, oczywi�cie koniecznie w at-
mosferze wspó³pracy ze wszystkimi ugrupowaniami jakie
siê w tej Radzie znajd¹. Je�li chodzi o inne tematy zwi¹zane
w du¿ym stopniu z okrêgiem z którego startujê, to przede
wszystkim:
- kontynuacja prac przy modernizacji  ulic w dzielnicach
£¹koszyn, £eczycka oraz Dybów i Azory;
- generalna renowacja i o¿ywienie Parku Wiosny Ludów,
który powinien pe³niæ rolê miejsca wypoczynku i rekreacji
przy zachowaniu jego walorów jako swoistej enklawy przy-
rody;
- rozpoczêcie prac maj¹cych na celu poprawê wizerunku
miasta w okolicach dworca PKP, a szczególnie ulic 3 Maja
i Kochanowskiego;
- popieranie wszystkich inicjatyw zwi¹zanych organizacj¹
imprez kulturalno-rozrywkowych organizowanych dla
mieszkañców.
- W poprzednich wyborach mocna akcentowa³ pan koniecz-
no�æ obni¿enia diet radnych, czy nadal podtrzymuje pan ten
pogl¹d ?
- Oczywi�cie, w tej kwestii zdania nie zmieni³em. Uwa¿am
obecne stawki za zbyt wysokie i nie obra¿aj¹c nikogo
podejrzewam, ¿e szereg osób startuje nie po funkcjê radnego,
ale po wysokie diety. Mówiê tak maj¹c �wiadomo�æ, ¿e przez
niektórych mo¿e to byæ odebrane jako �przedwyborcza
zagrywka�, ale ja po prostu tak my�lê. Jednocze�nie stawiam
na modyfikacjê mojej ówczesnej propozycji polegaj¹cej na
dobrowolnym �samoopodatkowaniu siê� � na konkretny cel,
np. na rzecz Hospicjum Kutnowskiego, nios¹cego pomoc
nieuleczalnie chorym (i ich rodzinom).

Dziêkujê za rozmowê � Andrzej Stelmaszewski

Komitet Wyborczy Zbigniewa Burzyńskiego Okręg nr 3 Pozycja 6

O kandydowaniu, sprawach do rozwi¹zania w mie�cie i ... wynagrodzeniach radnych

PRZEDSIĘBIORCA − RADNYM ?
Rozmowa z PIOTREM  BUGAJEM � kandydatem na radnego Rady Miasta Kutno z Komitetu Wyborczego

Zbigniewa Burzyñskiego � okrêg nr 3 i  Prezesem Zarz¹du � Farma � Tech� Sp. z o.o

51 lat, ¿ona Jadwiga, dwóch synów. Absolwent Politechniki
Warszawskiej, od 1998 roku Prezes Zarz¹du firmy �Farma-Tech�
spó³ka z o.o. Radny Rady Miasta - przewodnicz¹cy Komisji
Bud¿etu w latach 1994-1998. Cz³onek Zarz¹du Miasta w roku
1998. Mieszkaniec Kutna od urodzenia.

Program �Owoce w szkole� skierowany jest do uczniów klas I-III szkó³ podstawowych. Celem programu jest
d³ugoterminowa zmiana nawyków ¿ywieniowych dzieci poprzez zwiêkszenie udzia³u owoców i warzyw w ich
codziennej diecie. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Kro�niewicach program realizowany jest od 25 pa�dziernika.
W kolorowych opakowaniach dzieci otrzymuj¹: jab³ka, gruszki, marchewkê, rzodkiewkê czy paprykê. W pierwszym
semestrze roku szkolnego 2010/2011 dzieci bêd¹ otrzymywa³y owoce i warzywa przez trzy dni w tygodniu.

OWOCE W SZKOLE

We wtorek zajêcia ma grupa m³odsza 6-9 lat o godz. 17.00 do 18.15 (brak
miejsc), w �rodê grupa starsza od 10 lat w górê o godz. 17.00-18.45.
Chêtnych na zajêcia plastyczne zapraszamy do Wspólnego Domu, ulica
Wyszyñskiego 11 obok Noclegowni. Istnieje mo¿liwo�æ utworzenia dodat-
kowej grupy w innym terminie.

Agnieszka Dąbrowska−Walczak,
instruktor Kutnowskiego Domu Kultury

zaprasza dzieci w wieku od 6 lat do sekcji plastycznej
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- Dlaczego startuje pan kolejny
raz w wyborach samorz¹dowych ?
- W okresie, w którym powsta³a
idea nowych struktur samorz¹-
dowych, w tym powiatu (1998 r.)
by³em osob¹, która rozliczy³a
siê z dzia³alno�ci¹ zawodow¹.
Nie mam jeszcze demencji star-
czej, a tak siê z³o¿y³o, ¿e mam
pamiêæ i jeszcze wiele pomy-
s³ów jak pomóc potrzebuj¹cym.
- Jak pan ocenia minion¹ kaden-
cjê Rady Powiatu ?

- Do w³adzy dosz³y osoby, które z ide¹, czy pasj¹ dzia³ania,
niewiele mia³y wspólnego. St¹d ta kadencja to pasmo kom-
promituj¹cych posuniêæ. Od obsady - beznadziejnie meryto-
rycznego sk³adu zarz¹du - poprzez rozliczne (i przegrane)
procesy s¹dowe z radnymi i pracownikami starostwa, po
lekcewa¿¹cy stosunek do obywateli, w tym i radnych. Tym
ludziom chodzi³o tylko o utrzymanie siê �na posadzie�, gdy¿
gwarantowa³o im to pobory równe apana¿om, jakich w dotych-
czasowym ¿yciu nie ogl¹dali. Osobi�cie uwa¿am, ¿e aktywnie
i krytycznie uczestniczy³em w obradach Rady i Komisji Rol-
nictwa, kieruj¹c szereg konstruktywnych wniosków, które
najczê�ciej nie by³y akceptowane przez tzw. koalicjê rz¹dz¹c¹
powiatem. Nie bacz¹c na to, co siê dzieje w starostwie, uwa¿a³em
za swoj¹ powinno�æ spotykania siê z wyborcami i przedstawi-
cielami poszczególnych �rodowisk, wys³uchiwaniem ich pro-
blemów oraz udzielaniu pomocy w ich rozwi¹zywaniu.
- Co uwa¿a pan jako radny za swoje najwa¿niejsze osi¹gniêcia
w minionej kadencji ?
- Skrótowo ujmuj¹c próby powstrzymywania Zarz¹du Powiatu
przed nieuzasadnionymi wydatkami �rodków publicznych.
- Jak pan s¹dzi dziêki czemu jeszcze Starostwo funkcjonuje ?
- Na szczê�cie jest du¿a grupa pracowników, którzy swoj¹
�mrówcz¹� prac¹, nie zwa¿aj¹c na szykany i zagro¿enia, godnie
obs³ugiwali i za³atwiali sprawy obywateli, instytucji i zak³a-
dów.
- Sk¹d pomys³ utworzenia organizacji �Pokolenia� i Komitetu
Wyborczego �Pokolenia samorz¹dowe� ?
- Pokolenia to stowarzyszenie o charakterze ogólnopolskim
dzia³aj¹cym w duchu idea³ów postêpowej lewicy, upowszech-
niania zasad sprawieliwo�ci spo³ecznej. W powiecie kutnowskim
od dwóch lata dzia³aj¹ trzy ko³a zrzeszaj¹ce kilkudziesiêciu
cz³onków z Zarz¹dem Powiatowym, którego mam honor byæ
przewodnicz¹cym. W wyniku licznych rozmów i spotkañ zwi¹-
zanych z samorz¹dem powiatowym ich uczestnicy sugerowali
i zdecydowali o powo³aniu bezpartyjnego Komitetu Wybor-
czego Pokolenia Samorz¹dowe. Szczera i nieskrêpowana (cho-
cia¿by wymogami statutowymi partii) dyskusja przyspieszy
rozwi¹zywanie problemów Ziemi Kutnowskiej i da poczucie
indywidualnej satysfakcji.
- Kogo macie jako Pokolenia Samorz¹dowe na swych listach
wyborczych ?
- Nasi kandydaci do powiatu - to wyj¹tkowe, godne zaufania
osoby ³¹cz¹ce m³odo�æ, wykszta³cenie - z do�wiadczeniem.
W�ród 46 kandydatów do Rady Powiatu jest 13 kobiet i 33
mê¿czyzn (w przekroju wiekowym: do 30 lat-4, do 40-7, do
50-4, do 60 lat-24 i powy¿ej 60 lat-7 osób). Wykszta³cenie
wy¿sze posiada 19 osób, �rednie 23 osoby i zawodowe - 4 osoby.
W wiêkszo�ci s¹ to osoby znane mieszkañcom Kutna i Ziemi
Kutnowskiej.
- Kogo macie na li�cie (wspólnej z Lewic¹) kandydatów do Rady
Miejskiej ?
-Na wspólnej Li�cie Lewicy rekomendowali�my ze swojego
grona 9 kandydatów do Rady Miasta, w tym 3 kobiety. S¹ to
nazwiska znane w �rodowisku kutnowskim, z du¿ym do�wiad-
czeniem zawodowym i spo³ecznym.
- Jakie has³a wyborcze charakteryzuj¹ wasze ugrupowanie ?
- POKOLENIA BUDUJ¥ ! A moje dodatkowe osobiste has³o:
NIE ZAWIOD£EM I NIE ZAWIODÊ !
- Co chcia³by pan jeszcze przekazaæ wyborcom ?
- Sk³adam serdeczne podziêkowania za to co �JU¯�. Szczerze
proszê potencjalnych wyborców: �Id�cie do wyborów, gdy¿
�nieobecni siê nie licz¹�. Ma³o skromnie zapraszam: oddajcie
swoje g³osy na nasz¹ listê nr 16 �Pokolenia Samorz¹dowe�.
Nie zawiedziemy !

Dziêkujê za rozmowê - Andrzej Stelmaszewski

NIE ZAWIEDZIEMY !
Rozmowa ze Zdzis³awem Sapiejk¹, kandydatem na Radnego
z Listy nr 16, Okrêg 1, Pozycja 1 �Pokolenia samorz¹dowe�

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

Lista nr 16, Okręg 1, Pozycja 1
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Komitet Wyborczy Wyborców − Strażacy Gminy Kutno
gwarantuje realno�æ �Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Gminy Kutno na lata 2011-2014�
Dotyczy on:
1. Budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w so³ectwie Go³êbiew.
2. Budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w so³ectwach Bielawki i Malina.
3. Dalszej realizacji przydomowych oczyszczalni �cieków (docelowo 700 sztuk).
4. Przebudowy drogi gminnej Kutno - Kuczków.
5. Termomodernizacji budynku Zespo³u Szkó³ w Byszewie.
6. Rewaloryzacji zieleni parkowej w Leszczynku.
7. Odbudowy stawów i urz¹dzeñ wodnych (powi¹zanych ze stawami) we wsi Leszczynek.
8. Modernizacji, a faktycznie przebudowy, trzech budynków dla potrzeb O�rodka Kultury
Gminy Kutno.
9. Wspólnie ze Zwi¹zkiem Gmin Regionu Kutnowskiego monta¿ instalacji solarnych dla
podgrzewania ciep³ej wody w budynkach: Zespo³u Szkó³ w Byszewie, Zespo³u Szkó³
w Go³êbiewku, Szkole Podstawowej we Wroczynach i Szkole Podstawowej w Strzegocinie.
10. Remontu �wietlicy wiejskiej w Komadzynie.
11. Realizacji zadañ bie¿¹cych: modernizacji dróg (przy zastosowaniu tañszej i trwalszej
podbudowy norweskiej), o�wietlenia i obiektów u¿yteczno�ci publicznej.

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.

LISTA NR 19         LISTA NR 19

Jerzy Tadeusz Bryła
Kandydat na wójta gminy Kutno na lata 2010−2014

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, a nastêpnie prezesa Zarz¹du. Od 1997 r. nieprzerwanie
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 Powiatowego ZOSP
RP w Kutnie. Cz³onek Zarz¹du Zwi¹zku Gmin Regionu Kutnow-
skiego. Posiada wy¿sze wykszta³cenie rolnicze. Od 1 listopada 1978 r.
mieszka w podkutnowskim Byszewie. ¯ona Jadwiga, córka Anna,
ziêæ - £ukasz i mi³o�æ ¿ycia - wnuczka Amelka.
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¯YCIOWY KALEJDOSKOP

W związku z zakończeniem
prac remontowych

przy drewnianym moście na fosie
uprzejmie informujemy,

że Muzeum jest czynne
od 6 listopada 2010 r.
Serdecznie zapraszamy !

W dniu 16 pa�dziernika 2009 r. na Zamku w Oporowie odby³a siê sesja
naukowa pt. �Domus propria Domus optima� - w ramach obchodów 60-
lecia Muzeum - Zamku w Oporowie. W sesji uczestniczyli:
- prof. Tadeusz Nowak - S¹siedzi Oporowskich w XV w.,
- dr Tomasz Pietras - Koligacje Oporowskich w XV i pocz. XVI w.,
- dr Hanka ¯erek-Kleszcz - Tarnowscy herbu Rola,
- Ryszard Rau - Polichromowane stropy zamku w Oporowie,
- dr Micha³ Kobierecki - Posiadacze ziemscy na podstawie materia³ów
podatkowych z Czasów Stanis³awowskich,
- dr Ewelina Kostrzewska - Urz¹dzenie dworu i pa³acu w XIX w.,
- Anna Majewska-Rau - Oborscy, w³a�ciciele dóbr Oporowskich,
- Piotr A. Stasiak - Aleksander i Pelagia Rembieliñscy z Kro�niewic.

OPOROWSKA SESJA

Pó�nogotycka rycerska siedziba obronna jest jednym z nielicznych
�redniowiecznych za³o¿eñ rezydencjonalnych zachowanych w Polsce.
Wzniesiony w 2 æw. XV w. przez arcybiskupa W³adys³awa Oporowskiego
stanowi³ centrum rozleg³ych dóbr ziemskich mo¿nego rodu Oporowskich,
herbu Sulima.  Budowlê otacza krajobrazowy park z ok. 1840 r., z dwoma
pawilonami z XIX w. - Domkiem Neogotyckim i Domkiem Szwajcar-
skim. W planie parku czytelne s¹ �lady renesansowego ogrodu. Zespó³
zamkowo-parkowy mie�ci od 1949 r. muzeum z ekspozycj¹ wnêtrz dwor-
skich. Zbiory prezentuj¹ dzie³a malarstwa, rze�by i wyroby rzemios³a
artystycznego od XVI do pocz. XX w.
W 2009 r. na wniosek Zarz¹du G³ównego Stowarzyszenia Muzealników
Polskich decyzj¹ Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana
Zdrojewskiego Muzeum - Zamek w Oporowie zosta³o uhonorowane Srebrnym
Medalem �Zas³u¿ony Kulturze Gloria Artis�.

STO LAT !

Stanis³aw Kaczmarski, urodzony 29 sierpnia 1929 r. w Rustowie i tu
ca³e ¿ycie mieszka ten rolnik. Od ponad pó³ wieku zaanga¿owany w pracê
na rzecz upowszechniania kultury. Obecnie ju¿ 81-letni skrzypek, który
ju¿ od dzieciêcych lat przejawia³ uzdolnienia muzyczne. Tê artystyczn¹
pasjê wyniós³ z domu rodzinnego, gdzie gra³ ojciec, wujkowie, a nawet
babcia. By móc doskonaliæ swoje umiejêtno�ci - samodzielnie wykona³
instrument, przypominaj¹cy skrzypce. Obdarzony s³uchem absolutnym,
gra zas³yszane utwory z pamiêci, do chwili obecnej wy³¹cznie ze s³uchu
(nie zna nut). Sam równie¿ komponuje i uk³ada teksty. Na piêtnaste uro-
dziny otrzyma³ skrzypce w prezencie od stryja. Od tego momentu wystê-
powa³ publicznie na festynach, wiejskich zabawach i koncertach. Pierwsze
publiczne indywidualne wystêpy Stanis³awa Kaczmarskiego przypadaj¹
na lata 50-te ubieg³ego stulecia. Skupi³ wokó³ siebie grono rówie�ników
i zachêca³ ich do kultywowania lokalnych tradycji. Stanis³aw Kaczmarski
wspólnie z przyjació³mi (z rodziny Paradowskich i Widawskich) za³o¿yli
kapelê ludow¹ �Rustowiacy� (1965 r.). Jako wspó³za³o¿yciel, a nastêpnie
kierownik zespo³u, koncertowa³ na przegl¹dach, festiwalach i imprezach
o zasiêgu lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Na przestrzeni lat
sk³ad kapeli uleg³ zmianie. Do grupy do³¹czy³a kobieta - Zofia Stodulska
(graj¹ca na werblu). �Rustowiacy� cieszyli siê du¿ym uznaniem odbior-
ców, lecz choroba i �mieræ akordeonisty przyczyni³a siê do rozpadu kapeli
(2004 r.). Jednak Stanis³aw Kaczmarski nie rezygnowa³ z wielkiej pasji.
Nawi¹za³ wspó³pracê z zespo³em �piewaczym �Rustowianki� (w 2005 r.).
Wystêpowa³ równie¿ jako solista instrumentalista, m.in. w duecie ze znan¹
skrzypaczk¹ Halin¹ Pomianowsk¹ na prze³omie 2002/2003 r. (za Zamku
Królewskim w Warszawie, na Zamku w Oporowie, w hotelu �Rondo�
w Kutnie). W 2010 r. reprezentowa³ gminê Krzy¿anów na 44 Ogólnopol-
skim Festiwalu Kapel i �piewaków Ludowych w Kazimierzu n/Wis³¹
i otrzyma³ III nagrodê. W 1988 r. Stanis³aw Kaczmarski z kapelê ludow¹
�Rustowianki� po raz pierwszy reprezentowa³ gminê Krzy¿anów na Ogól-
nopolskim Festiwalu Kapel i �piewaków Ludowych w Kazimierzu
n/Wis³¹. W 1997 r. wyró¿nieni na Miêdzywojewódzkim Przegl¹dzie Kapel
Ludowych w P³ocku. Równie¿ w tym roku bra³ udzia³ w promocji gminy
Krzy¿anów w V Warszawskim Jarmarku Agroturystycznym. Prezentowa³
lokaln¹ twórczo�æ na V Przegl¹dzie Kapel i �piewaków Ludowych - Re-
gionów Nadwi�lañskich w Maciejowicach. W 1997 r. otrzyma³ honorowe
odznaczenie - medal 200-lecia Mazurka D¹browskiego Hymnu Narodowego
(dla S. Kaczmarskiego i kapeli �Rustowiacy�). W 1998 r. zdoby³ IV na-
grodê na Miêdzywojewódzkim Przegl¹dzie Kapel i �piewaków Ludowych
w Bedlnie i III nagrodê w VII Konkursie Kapel i Muzykantów Ludowych
�Klejnasowe granie� w Skierniewicach. Wyst¹pi³ na 32 Ogólnopolskim
festiwalu Kapel i �piewaków Ludowych w Kazimierzu n/Wis³¹ i w kon-
cercie solisty - instrumentalisty (utytu³owanego �osobowo�æ� na �Dniach
Kultury Samorz¹dowej w Kutnie�. W 1999 r. zdoby³ nagrodê publiczno�ci
na Miêdzynarodowych Spotkaniach z Folklorem w Toruniu. W 2000 r.
uzyska³ II lokatê w kategori �piewak - solista na �Powiatowym Festiwalu
Folkloru� w Kutnie. W 2002 r. wyró¿niono go za ca³okszta³t pracy arty-
stycznej i udzia³ w Przegl¹dzie Kapel i �piewaków w Maciejowicach.
W 2003 r. otrzyma³ wyró¿nienie za autentyzm i inspiracje na II Spotka-
niach Folklorystycznych Polski Centralnej �Od Kujawiaka do Oberka�
w Sieradzu. W 2006 r. zdoby³ najwy¿sz¹ nagrodê �Z³otego Jelonka� na
XXIX Miêdzynarodowym Jarmarku Folkloru w Wêgorzewie. W 2010 r.
uzyska³ III nagrodê Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na
IX Spotkaniach folklorystycznych Polski Centralnej �Od Kujawiaka do
Oberka� w Sieradzu oraz III nagrodê na 44 Ogólnopolskim Festiwalu
Kapel i �piewaków Ludowych w Kazimierzu n/Wis³¹.

ZAMEK W OPOROWIE

Sto lat od�piewali w miniony piatek w Krzy¿anowie miejscowi radni
i pracownicy Urzêdu Gminy. Sta³o siê to przy okazji uhonorowania
81-letniego rolnika, skrzypka - amatora Stanis³awa Kaczmarskiego. Otrzy-
ma³ on Br¹zowy Medal �Zas³u¿ony Kulturze Gloria Actis�. Zas³u¿ony to
medal, ale naszym zdaniem nagrodzony zas³u¿y³ na Z£OTO.

I PO KRZYKU

Jak siê chce, to mo¿na ... Albo gdy siê we�mie za robotê, to wtedy nic nie
jest trudne. Te s³owa dedykujê tym ze starostwa, którzy najpierw wymy-
�lali ró¿ne �dyrdyma³y�, ¿eby nie realizowaæ mostu do Zamku - Muzeum
w Oporowie, które �wiêtuje jubileusz 60-lecia dzia³alno�ci. Jakie¿ to
g³upie by³y trzyletnie wybiegi, np. ¿e brak finansów. A to zaledwie 289
tysiêcy z³otych, czyli tyle ile kosztuje budowa domku jednorodzinnego
(mniej wiêcej). Pó�niej, gdy ju¿ nie by³o wyj�cia zabrano siê na powa¿nie
do roboty. Wystapiono do Ministerstwa Obrony Narodowej. Ustalono, ¿e
jednostka saperów jest w Inowroc³awiu. By³y k³opoty z dêbin¹, potem ze
znalezieniem tartaku, który znaleziono niedaleko - w Sokolnikach. Sprawy
sz³y jak po grudzie ... Ale wreszcie rozpoczêto roboty z opó�nieniem
20 dni. Saperzy i tak wykonali pracê przed planowanym terminem
(18 listopada). W ubieg³y pi¹tek (5 listopada) by³o fina³owe �wiêto. Nie
przyjecha³ co prawda z utêsknieniem oczekiwany (wybory !!!) minister
Klich, ale za to przybyli ni¿si i mo¿e wa¿niejsi dla tej inwestycji, a raczej
sprawy. By³ szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego genera³ brygady
Janusz Lalka, dowódca Pomorskiego Okrêgu Wojskowego genera³ brygady
Zygmunt Dulemba i pu³kownik Artur Tralik, dowódca Inowroc³awskiego
Pu³ku Komunikacyjnego (wykonawcy mostu). By³o wbijanie gwo�dzi,
wrêczanie medali (zas³u¿one) dla ¿o³nierzy. W�ród uhonorowanych by³
major Piotr Pytel, który dowodzi³ pracami. W sumie dla 17 wojskowych
to by³y wspania³e, miesiêczne æwiczenia przy budowie mostu d³ugo�ci
22 metry, szeroko�æi 4,7 metra oraz no�no�ci 12 ton. Ale mimo to pora
wyró¿niæ tê osobê, która w starostwie (mo¿e i pod wybory, ale to siê nie
liczy) zorganizowa³a te prace wykorzystuj¹c niewykorzystane �rodki na
drogownictwo. Co by nie powiedzieæ, za ten dêbowy most gratulacje dla
wicestarosty Jolanty Szczypiñskiej. I po krzyku ! I tylko szkoda, ¿e przy
budowie mola na taki pomys³ nie wpad³y w³adze gminy ... Bedlno. A
przecie¿ mo¿na by³o wykorzystaæ i wojsko, i dêbinê.      Jan Widz
P.S. Do naszej redakcji nie przys³ano nawet zaproszenia.

Ju¿ 35 lat nale¿¹ do Ko³a £owieckiego �Dzik�
dwaj my�liwi: Grzegorz Krokowski i Stanis³aw
Kubasiñski. Prezesem Ko³a jest Karol Olesiñski.
Na niedzielnym Hubertusie cz³onek Ko³a
Kazimierz Ci¹¿ela zadedykowa³ im okazjo-
nalny wierszyk:

Z seniorskiego obowi¹zku przypomnieæ muszê,
bowiem taka jest w Kole wieloletnia tradycja,
¿e w tym roku dwaj koledzy maj¹ ³owieckie jubileusze,
przy obchodach których, odwrotnie jak na polowaniu,
nie obowi¹zuje prohibicja.

¯ycie cierpliwie warkocz ludzkich losów plecie.
Dwu naszym kolegom, obaj nazywaj¹ siê na Ka,
uplot³o w 2010 ³owieckie 35 lecie
i na pewno na dalsze lata szansê da.

Krokowski i Kubasiñski maj¹ swoje �wiêto,
w którym z okazji Hubertusa dane jest nam uczestniczyæ.
To te¿ dobrze by by³o to spotkanie zakoñczyæ puent¹,
¿e na kolegów z Ko³a oni zawsze mog¹ liczyæ.

Przyjmijcie wiêc druhowie ¿yczenia ³owieckie i osobiste.
Niech Wam �wiêty Hubert zawsze sprzyja
i wpisuje na tych szczê�liwców listê,
których ¿aden godny zwierz nie omija.

Szczê�cia rodzinnego i uznania ludzi,
dobrego zdrowia w szczególno�ci ¿yczymy.
Niech polowanie jeszcze wiele lat nie trudzi.
A z okazji Jubileuszu nalewki nie odmówimy.

Kazimierz  Ci¹¿ela

Wysoce sobie ceniê objawy ¿yczliwo�ci,
któ¿ nie lubi ludzkiego uznania.
W jednym przypadku ¿yczliwo�ci mnie z³o�ci,
a to wtedy, gdy wybieram siê na polowanie.

Ledwie siê pojawiê, w strój my�liwski ubrany,
natychmiast z pozdrowieniami kto� spieszy
i ¿yczy mi ³owów bardzo udanych.
Co oczywi�cie ³owieckie szczê�cie zapeszy.

Przyjaciel, chc¹c dla mnie jak najlepiej,
¿yczy, bym ustrzeli³ zwierza koniecznie.
Na pewno w ten sposób pecha zaklepie
i niefart przywo³a skutecznie.

Jak wiêkszo�æ my�liwych jestem przes¹dny,
wiêc w si³ê niefortunnych ¿yczeñ wierzê.
Choæ nie powinienem gdym cz³ek rozs¹dny,
jednak takie ¿yczenia, to mniej spotkañ ze zwierzem.

Bardzo chcia³bym, by przychylni my�liwym
po³¹czyli swe dobre ¿yczenia w zgodny chór.
Je�li chc¹ dla nas ³owów szczê�liwych,
niech nam ¿ycz¹ po prostu.
Darz Bór !

Kazimierz Ci¹¿ela

Nad parkowym stawem wierzby zap³aka³y,
zielone welony zanurzy³y w wodzie.
Tak je posadzono, chcia³y czy nie chcia³y,
stoj¹ jak pomniki w upale i ch³odzie.

Kaczki siê chroni¹ pod d³ugie ga³êzie,
parasolem cienia otoczony pieñ.
Czêsto siwa turkawka nad wod¹ przysi¹dzie,
a w upa³ dzieciaki chowaj¹ siê w cieñ.

Przysiadaj¹ na ³awce spacerowicze zmêczeni.
Ca³uj¹ siê m³odzi, na zgorszenie starych nie bacz¹c.
Tak to dzieje siê w parku, od wiosny do jesieni.
A wierzby nad stawem tak¿e zim¹ p³acz¹.

Kazimierz Ci¹¿ela

W hipermarkecie Carrefour w Kutnie dzia³a mlekomat, czyli urz¹dzenie,
z którego mo¿na kupiæ mleko wprost od rolnika. To pierwszy mlekomat
w województwie ³ódzkim (w ca³ym kraju jest siedem). Urz¹dzenie nale¿y
do Joanny i Leszka B³ociszów z Konarzewa, gmina Pi¹tek. Jak zapewniaj¹
mleko, które maj¹ od 30 krów posiada klasê ekstra, czyli najwy¿sz¹. Mleko
w kartonie kosztuje 2,80 z³ (jest pasteryzowane, a t³uszcz odwirowany),
a mleko pañstwa B³ociszów jest pyszne (prawdziwe !) i ma 4,1% t³uszczu.
Dlatego mo¿na z niego zebraæ pyszn¹ �mietanê.

ŁOWIECKIE JUBILEUSZE

PRAWDZIWE MLEKO

JUBILACI

MYŚLIWSKIE PRZESĄDY

NAD PARKOWYM STAWEM
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¯YCIOWE ROZMAITO�CI

(ci¹g dalszy ze strony 1)
W sali g³ównej Hotelu �Awis� odby³o siê spotkanie przedwyborcze
kandydatów do Rady Miasta Kutno, do Rady Powiatu oraz do Sejmiku
Województwa £ódzkiego. Organizatorem by³ sztab Komitetu Wybor-
czego Sojuszu Lewicy Demokartycznej. Go�ciem specjalnym by³ pose³
SLD Bartosz Ar³ukowicz. W swym wyst¹pieniu w sposób zdecydo-
wany mówi³ o konkretnych zadaniach i programie przedwyborczym
polskiej lewicy. Nadchodz¹ce wybory to kolejny sprawdzian na to,
czy potrafimy wygrywaæ - mówi³ go�æ z Warszawy. Lewica jest gotowa
do kreowania swojej polityki, ale potrzeba do tego zwyciêstwa. Trzeba
umieæ przekonywaæ ludzi nieprzekonanych. Chcemy ¿yæ w Polsce
broni¹cej praw cz³owieka, a nie wolnego rynku, w pañstwie nowo-
czesno�ci. Pose³ Ar³ukowicz w kilku zdaniach wspomnia³ o ludziach
starych. Stwierdzi³ dobitnie, ¿e w naszym kraju rz¹d premiera Tuska
nie wspiera tej czê�ci ludno�ci, a wiêc SLD musi broniæ s³abszego.
Zachêca³ zebranych do toczenia sporu o przysz³o�æ i nowoczesno�æ.
O kandydacie na prezydenta miasta, którym z ramienia SLD jest
Bartosz Serenda, pose³ powiedzia³ krótko: Bartek musi wygraæ te
wybory i w tym musicie mu pomóc. Natomiast sam kandydat na
prezydenta miasta w kilkunastu zdaniach nakre�li³ wa¿niejsze
kierunki swego programu. Wspomnia³ o zmniejszeniu bezrobocia,
o lepszych drogach, mówi³ o ludziach m³odych opuszczaj¹cych swoje
miasto w poszukiwaniu pracy daleko w Polsce. Wspomnia³ o przed-
szkolach, m³odych rodzinach. W jego zamy�le jest utworzenie M³o-
dzie¿owej Rady Miasta. Na koniec powiedzia³: �Mamy jeden wspólny
program, jeden sztab i dobrych kandydatów. Chcemy to miasto zmieniæ,
ale warunkiem tego jest zwyciêstwo w wyborach�.          /A.B./

PRZEDWYBORCZE
SPOTKANIE

W ramach projektu �Wspólny Dom� otwarto Centrum Organizacji Poza-
rz¹dowych mieszcz¹ce siê w nowo wybudowanym Domu Noclegowym,
przy ulicy Wyszyñskiego 11a w Kutnie. W spotkaniu, które prowadzi³a
Bo¿ena Budnik, pe³ni¹ca obowi¹zki dyrektora MOPS-u, udzia³ wziêli
prezydent miasta i jego zastêpcy. Po�wiêcenia obiektu dokona³ ksi¹dz
pra³at Stanis³aw Pisarek.

NOWE CENTRUM

O pomieszczeniach, w których odby³a siê uroczysto�æ otwarcia Centrum,
prezydent Burzyñski nadmieni³, i¿ jest to obiekt maj¹cy s³u¿yæ cz³onkom
ró¿nych stowarzyszeñ i organizacji spo³ecznych. Projekt, o którym mowa
wy¿ej zdoby³ w skali województwa I miejsce. Ten budynek, w którym
przebywamy - mówi³ prezydent, zrealizowany zosta³ za sumê 1,2 miliona
z³otych, a to co jeszcze jest w stanie budowy - kosztowaæ bêdzie 2,6 mln
z³otych. Centrum to punkt wyj�cia do kolejnych dzia³añ na mocy realizo-
wanej od 2004 r. wspó³pracy ze stowarzyszeniami. �Chcemy zapewniæ
jak najlepsze warunki dla tych, którzy organizuj¹ siê na rzecz pomocy
ludziom - dodaje Zbigniew Wdowiak wiceprezydent miasta. S¹dzê, ¿e
kolejnym krokiem bêdzie dobudowanie obiektu, w którym stowarzyszenia
mog³yby mieæ sta³e siedziby�. Na zakoñczenie tego integracyjnego
spotkania zebrani mogli wymieniæ swoje spostrze¿enia przy s³odkim
poczêstunku.           /A.B./

W Regionalnej Izbie Gospodarczej w Kutnie odby³o siê drugie z serii
czterech kwartalnych spotkañ prasowych, w czasie którego przedstawione
zosta³y oceny dzia³añ w³adz samorz¹dowych w województwie ³ódzkim.
To spotkanie by³o jednym z elementów projektu pt. �Regionalny monitoring
swobody dzia³alno�ci gospodarczej w Polsce�. Mia³ on na celu wypraco-
wanie i promowanie modelu spo³ecznego nadzoru nad decyzjami w³adz
samorz¹dowych w obszarze zapewnienia swobody dzia³alno�ci gospo-
darczej na szczeblu regionalnym. Zebranych zapozna³a z tym tematem
Anna Szcze�niak - dyrektor do spraw Strategii i Programów w Instytucie
Badañ nad Demokracj¹ i Przedsiêbiorstwem Prywatnym. Z analiz prze-
prowadzonych w ostatnim kwartale wynika, ¿e w województwie ³ódzkim
najbardziej sprzyjaj¹ce dla rozwoju przedsiêbiorczo�ci s¹ w³adze gminne.
Lepsze ni¿ w poprzednim kwartale s¹ oceny przyznane w³adzom powia-
towym w woj. ³ódzkim. W spotkaniu udzia³ wziê³o kilku przedstawicieli
firm prywatnych. Zarz¹d powiatu kutnowskiego reprezentowa³ Waldemar
Dr¹¿kiewicz.           /A.B./

NAJLEPIEJ NIE PRZESZKADZAĆ

W Szkole Podstawowej nr 6 uczniowie klas I-III uczestniczyli w corocznym
balu jesiennym, którego has³em by³o: �Co nam przyniesie pani jesieñ�.
W pierwszej czê�ci zaprezentowano program s³owno-wokalny o tematyce
jesieni i podsumowano konkurs plastyczny (prowadzi³a Jolanta Pompa),
a tak¿e konkurs ortograficzno-gramatyczny w klasach trzecich. Najlepiej
poradzili sobie z poprawn¹ polszczyzn¹ Karolina Gajdziñska i Zuzanna
Szubert z III b oraz Kacper Stêpieñ z IIIa i Dominika Siemiñska z IIIb.
Druga czê�æ to zabawa taneczna, podczas której prawie jej wszyscy uczest-
nicy przebrani byli w przypominaj¹ce okres jesieni postacie.          /A.B./

ZAWITAŁA JESIEŃ

Marsza³ek województwa ³ódzkiego W³odzimierz Fisiak og³osi³, które
kulturalne inwestycje w £odzi i regionie zostan¹ dofinansowane w przy-
sz³ym roku z unijnych pieniêdzy. Najwy¿ej w £ódzkiem oceniony zosta³
projekt z Kutna - utworzenie Centrum Teatru Muzyki i Tañca (ex kino
19 Stycznia - Dom Dochodowy Stra¿y Ogniowej). Dofinansowanie z Unii
wynosiæ bêdzie 2,4 mln z³otych, a ca³kowity koszt inwestycji to 4,9
miliona z³otych.            /J.P./

Tylko 46,19 �redniej punktacji i ósme miejsce uzyska³o miasto Kutno
w rankingu wyników gmin miejskich województwa ³ódzkiego za 2009
rok. Szkoda, ¿e wyniki og³oszono tak pó�no. Mi³o, ¿e w tych tabelkach
uwzglêdniono nasze uwagi.

Kosztem 1,2 miliona z³otych rozbudowano noclegowniê, nawet salê
konferencyjn¹ (Centrum Organizacji Pozarz¹dowych). Obecnie przeby-
wa w noclegowni 13 mê¿czyzn i 4 kobiety, a placówka mo¿e przyj¹æ ich
odpowiednio 20 i 5. Bedzie wiêcej po modernizacji czê�ci aktualnie
wycofanej z u¿ytku.

WSPÓLNY DOM

KUTNO − ÓSME

LAUR DLA KUTNA

Bartosz Topór i Justyna Klepczarek z Klubu Tañca Towarzyskiego
Faworyt Kutno zdoby³a pierwsze miejsce w kategorii 14-15 lat klasa
taneczna �D� na Ogólnopolskim Turnieju Tañca Towarzyskiego w Cie-
chanowie - �IMAGE 2010�. M³odzi tancerze prezentowali cztery tañce
standardowe- walc angielski,walc wiedeñski,tango i quickstep jak rów-
nie¿ cztery tañce latynoamerykañskie-samba, cha-cha, rumba i jive. Jest
to ju¿ czwarte zwyciêstwo pary w tej klasie tanecznej. Bartosz i Justyna
trenuj¹ pod czujnym okiem Ma³gorzaty Wodras. Klub �Faworyt� dzia³a
przy KDK w Kutnie.

FAWORYT ZWYCIĘŻA
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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
Posz³o z wiatrem !
Po uprzednim odkrêceniu wej�cia
do gondoli elektrowni wiatrowej
w Krzy¿anowie skradziono 1500
metrów ró¿nego rodzaju kabli,
drabinê aluminiow¹, dwie wier-
tarki oraz komplet kluczy nasado-
wych. Ogólna warto�æ strat - 1655
z³otych.

Nieproszone wizyty
W Strzelcach, z gara¿u przy ulicy
Rekreacyjnej, skradziono zagêsz-
czarkê Honda GX 160 oraz taczki
rêczne. Warto�æ strat wynios³a 4100
z³otych.
Z niezamkniêtego gara¿u w Lesz-
czynku skradziono podkaszarkê
Stihl oraz oko³o 100 litrów oleju
napêdowego. Straty oszacowano na
1700 z³otych.

Bez sygnalizatora
W Krzy¿anowie, z naczepy samo-

chodowej, zdemontowano sygnali-
zator b³yskowy pomarañczowy,
dwa halogeny wsteczne i cztery
chor¹giewki ze �wiat³em obryso-
wym, powoduj¹c tym straty oko³o
2 tysiêcy z³otych na szkodê firmy
z Koszalina.

Zakupy bez zap³aty
W D¹browicach, ze stoj¹cego tam
kiosku �Ruch�, skradziono oko³o
200 ma³ych paczek papierosów ró¿-
nych marek oraz z kasy fiskalnej
pieniêdzy (200 z³otych). Warto�æ
strat okre�lono na kwotê 3 tysiêcy
z³otych.

Skutek nieuwagi
Wykorzystuj¹c nieuwagê poszko-
dowanej, znajduj¹cej siê na ulicy
Oporowskiej w Kutnie, skradziono
jej portfel z zawarto�ci¹ pieniêdzy
w kwocie 500 z³otych i karty kre-
dytowej. Z³odziej przy u¿yciu karty

dokona³ wyp³aty z bankomatu pie-
niêdzy w kwocie 200 z³otych.

Wandalizm ?
W Kutnie wybito cztery szyby
w oknie budynku mieszkalnego
przy ulicy £¹koszyñskiej oraz
przedni¹ szybê w samochodzie
marki BMW. Pozosta³e straty osza-
cowano na sumê tysi¹ca z³otych.

Z³odziejski cyklosport
W Kutnie, na ulicy Sosabowskiego,
pozostawiony na klatce schodowej
bloku mieszkalnego rowerek dzie-
ciêcy sta³ siê ³upem z³odzieja.
Warto�æ strat okre�lono na sumê
500 z³otych.

Cmentarne hieny
Z nagrobka rodzinnego na Cmen-
tarzu Komunalnym w Kutnie
skradziono dwie p³yty nagrobne
wykonane z lastryka. Warto�æ strat
- 400 z³otych.

Samochodowa corrida
Z terenu firmy Zachorscy w Kutnie
na Józefowie skradziono samochód
osobowy Renault Megane Scenic
warto�ci 16500 z³otych. Polisy AC
- brak.
W miejscowo�ci K¹ty, w porze
nocnej, dokonano kradzie¿y samo-
chodu Ford Escort, który w nied³u-
gim czasie porzucono na pobliskiej
³¹ce. Z pojazdu zabrano narzêdzia
ogrodnicze i �rodki czysto�ci za
100 z³otych.

Gazowy szejk
Z terenu firmy, przy ulicy Przemy-
s³owej w Kutnie, skradziono trzy
11-kilogramowe butle gazowe.

Dzia³kowe ¿ycie
Z altanki dzia³ki ogrodowej na
Bielawkach skradziono telewizor
Sonic i kombiwar. Szkody oszaco-
wano na kwotê 550 z³otych.

Metalurg
W 1995 r. powsta³a sekcja bryd¿a sportowego �Metalurg�. Za³o¿ycielami
sekcji byli: Zbigniew Gralewski, Henryk Kapruziak, Zygmunt Podlasiak,
Wac³aw Wróblewski i Wies³aw ¯abka. W sk³ad zarz¹du sekcji wchodzili:
Miros³aw Andrzejczak, Zbigniew Gralewski, Ryszard Kaniewski, Wac³aw
Wróblewski i Wies³aw ¯abka. W dniu 28 listopada 1997 roku rozegrano
dwa turnieje bryd¿owe o puchar PZW Metalurg i puchar �Delico�.
W ³¹cznej punktacji zwyciê¿y³a para Ryszard Maras � Andrzej Tybura.
Krzysztof Majkowski i Adam Paw³owski zajêli trzecie miejsce. W turnieju
bryd¿owym z okazji �Dnia Odlewnika� zwyciê¿yli - Cezary Janiszewski
i Sylwester Góreczny. W dniach 28 lipca - 2 sierpnia 1998 roku zawodnicy
kutnowskiego �Metalurga� startowali w Warszawie w turnieju �Grand
Prix Warszawy�. W zawodach bra³o udzia³ 250 par. Leszek Warwocki
i Adam Paw³owski zajêli 11 miejsce. Reprezentacja Kutna w klasyfikacji
zespo³owej zajê³a 9 miejsce. Sk³ad Kutna: Adam Paw³owski, Karol
Pokorski, Andrzej Tybura i Leszek Warwocki. W zawodach o puchar Prze-
wodnicz¹cego Rady Miejskiej P³ocka, w którym startowali zawodnicy
Warszawy, £odzi, Krakowa, P³ocka, W³oc³awka i Kutna, para kutnowska
Krzysztof Majkowski - Adam Paw³owski uplasowa³a siê na drugiej pozycji.
W turnieju z okazji �Dni Kutna� Ryszard Maras i Andrzej Tybura zajêli
drugie miejsce, a w ogólnopolskim turnieju par o mistrzostwo Ciechoc-
cinka Krzysztof Majkowski i Adam Paw³owski tak¿e wywalczyli drugie
miejsce. W grudniu 1999 roku �Metalurg� zorganizowa³ turniej bryd¿owy.
Startowa³o 15 par, w tym piêæ z Kutna. Turniej wygra³a para warszawska
Sylwester M³ynarczyk i Artur Rutkowski (dwukrotni mistrzowie Polski).
Kutnowska para Miros³aw Andrzejczak i Czes³aw Paw³osik zajê³a czwarte
miejsce. �Metalurg� zorganizowa³ tak¿e turniej par bryd¿owych �Top 10�.
Startowali zawodnicy P³ocka, £odzi, Torunia, Konina, Piotrkowa i Kutna.
Zwyciê¿y³a para kutnowska Piotr Babecki i Zdzis³aw Pajor. W I Zje�dzie
P³ockiej Ligi Okrêgowej startowa³o 6 zespo³ów. Zwyciê¿yla Spó³dzielnia
Mieszkaniowa P³ock przed Metalurgiem Kutno. Sk³ad �Metalurga�:
Pawe³ Babecki, Zbigniew Gralewski, Czes³aw Paw³osik i Andrzej Tybura.
W pa�dzierniku, w turnieju par zwyciê¿yli Miros³aw Andrzejczak - Czes³aw
Paw³osik. W marcu i kwietniu 2000 roku Metalurg zorganizowa³ cztery
turnieje o puchar Przewodnicz¹cego Rady Powiatu Kutnowskiego, w któ-
rych wziê³o udzia³ ponad 120 zawodników z Gostynina, K³odawy, Ko³a,
Kro�niewic, £odzi, P³ocka, Skierniewic, ̄ ychlina i Kutna. Startowali tak¿e
bryd¿y�ci z Bia³orusi i Francji. W klasyfikacji generalnej zwyciê¿yli: Adam
Paw³owski i Karol Pokorski z Kutna, wyprzedzaj¹c duety Skierniewic
i P³ocka. W czerwcu, w mistrzostwach Kutna, zwyciê¿y³ Leszek Warwocki
przed Ryszardem Marasem i Andrzejem Tybur¹.

Turniej  2000 r.
W 2001 roku �Metalurg� zorganizowa³ turniej wigilijny. W klasyfikacji
indywidualnej zwyciê¿y³ mistrz Europy Jaros³aw Cie�lak z Warszawy.
Drugi by³ W³odzimierz Andrejew z £odzi, a trzecie miejsce zaj¹³ Zbi-
gniew Gralewski z Kutna. W turnieju par zwyciê¿yli Zbigniew Gralewski
i W³odzimierz Andrejew przed Paw³em Babeckim (Kutno) i Józefem
Cie�lakiem. W 2002 roku �Metalurg� zorganizowa³  turniej bryd¿owy.
Startowa³o 20 zawodników, m.in. mistrz Europy Jaros³aw Cie�lak z £odzi
oraz mistrzowie Polski w parach Sylwester M³ynarczyk i Artur Rutkowski
z Warszawy. Zwyciê¿y³ Zbigniew Gralewski z Kutna przed Sylwestrem
M³ynarczykiem Warszawa i Andrzejem Tybur¹ Kutno. Miejsca pozosta³ych
zawodników kutnowskich: 8. Adam  Paw³owski, 10. Karol Pokorski,
13. Krzysztof Majkowski i 15. Czes³aw Paw³osik. W 2002 roku sekcja
bryd¿a sportowego �Metalurg� zakoñczy³a dzia³alno�æ.

Kutnowski Dom Kultury
W 2002 roku powsta³ nowy klub bryd¿owy przy Kutnowskim Domu Kul-
tury. Za³o¿ycielami s¹: Adam Pawlowski, Zdzis³aw Pajor i Andrzej Ty-
bura. W grudniu 2003 roku rozegrano turnieje bryd¿owe, w których star-
towa³o kilkudziesiêciu zawodników z województw: mazowieckiego, ku-
jawsko-pomorskiego i ³ódzkiego. W klasyfikacji kongresowej najlepszym
by³ Bogdan Górecki z £odzi przed Andrzejem Tybur¹ z Kutna. Pi¹te miej-
sce zaj¹³ Krzysztof Majkowski. W turnieju indywidualnym na maxy zwy-
ciê¿y³a para ³ódzka Bogdan Górecki i Tomasz Stañczyk z £odzi. Drug¹ i
trzeci¹ lokatê zajê³y duety z Kutna: Zygmunt Sienkiewicz i Wies³aw An-
dryszczak oraz Adam Paw³owski i Andrzej Tybura. Pi¹te miejsce zajê³a
para z Kutna Zbigniew Gralewski i Ryszard Borzuchowski. Pierwszy tur-
niej bryd¿owy rozegrany w Kutnie, w 2004 roku wygra³a para kutnowska
Zbigniew Gralewski i Zdzis³aw Majer. W lutym 2004 roku, w Aleksan-
drowie Kujawskim, odby³ siê �IV Nocny Turniej Par�. Bra³o w nim udzia³
110 zawodników z okrêgu mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i ³ódz-
kiego. Kutnowianie zajêli trzy pierwsze miejsca. Zwyciê¿yli Ryszard
Maras i Jan Pajor przed Paw³em Babeckim i Czes³awem Paw³osikiem
oraz  Adamem Paw³owskim i Andrzejem Tybur¹.        (c.d.n.)

Jerzy Tru�ciñski

Sprzedam w³asno�ciowe 52 m2

w osadzie le�nej w Ostrowach. Tel.
24 252-18-39
Sprzedam w³asno�ciowe 48 m2

(2p+k) du¿y balkon. IV p. po re-
moncie, os. �ródmie�cie, cena 135
tys. Tel. 696-915-013
Sprzedam  lokal mieszkalny
w kamienicy (89 m2, I p, w³asno�æ
hipoteczna), �cis³e centrum Kutna,
piec CO w piwnicy. Tel. 500- 034-650
Posiadam do wynajêcia mieszkanie,
33 m2, III p., 2 p. + kuchnia, os.
Tarnowskiego. Tel. 501-220-678
(po 15.00)
Posiadam do wynajêcia umeblo-
wane 46 m2 blisko centrum, naj-
chêtniej osobie samotnej lub na
s³u¿bowe. Tel. 607-605-109 po 16
Sprzedam dom-dworek 185 m2,
budynek gosp., gara¿ 80 m2, stan
surowy zamkniêty, dzia³ka, Zawady
k/Kutna. Tel. 782-129-269
Sprzedam domek 80 m2 + budy-
nek gosp. + 2 gara¿e blaszane,
ogrodzony, Rybitwy gm. Witonia.
Tel. 664-704-188
Sprzedam domek 60 m2 po remon-
cie, c.o., Kutno ul. Wygoda 42. Tel.
693-231-695
Sprzedam  dzia³kê budowlan¹
9000 m2, obok las 3,5 ha, blisko
Kutna. Tel. 698-773-008
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 1400
m2, media w dzia³ce, Kutno ulica
Krêta 10. Tel. 504-201-637
Sprzedam dzia³kê budow.-inwest.
0,5 ha w Kutnie. Tel. 697-586-508,
24 254-46-22
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 1500
m2 z domem murowanym 60 m2,
media, Skrzynki-Lipianki. Tel. 601-
051-027
Sprzedam  dzia³ki budowlane
w Kutnie. Tel. 603-277-155

Sprzedam dzia³kê budowlan¹
1900 m2, ogrodzona, media w dro-
dze, dodatkowo woda na dzia³ce,
Kutno ul. Kosmonautów. Tel. 503-
348-541
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ ko³o
¯ychlina. Tel. 508-795-302
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 820
m2, media, Kutno ul. Wiejska. Tel.
606-316-399
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 5200
m2, Kutno ul. Boczna. Tel. 505-
909-158, 171-287-3902
Sprzedam dzia³kê na ogródkach
dzia³kowych, na Bielawkach. Tel.
695-59-1002
Sprzedam 2,11 ha ziemi w ca³o�ci
lub na dzia³ki, ok. Kutna. Tel. 608-
797-871
Sprzedam 1,5 ha ziemi z mo¿liwo-
�ci¹ zabudowy w Klonowcu Wiel-
kim. Tel. 697-620-295
Sprzedam ziemiê roln¹ 1,80 ha,
Rybitwy gm. Witonia. Tel. 664-
704-188
Wynajmê lokal handlowy, pow.
25 m2, w centrum Kutna, parter, po
remoncie. Tel 500-034-650 lub
505-135-915
Posiadam do wynajêcia budynek
gosp., gara¿, 120 m2, media, ul.
£¹koszyñska 234. Tel. 782-129-269
Posiadam do wynajêcia pow. han-
dlowo-us³ugow¹ 9 m2, parter,
witryna, �cis³e centrum Kutna
(wej�cie od ul. Królewskiej). Tel.
603-185-727
Posiadam do wynajêcia 4 lokale na
dzia³alno�æ lub gabinet, Kutno ul.
Zamkowa 6. Tel. 503-742-583
Posiadam do wynajêcia lokal u¿yt-
kowy 67 m2, centrum Kutna. Tel.
602-219-254

Posiadam do wynajêcia lokal u¿yt-
kowy 39 m2, parter, ul. Podrzeczna.
Tel. 504-659-343, 601-051-027
Sprzedam Alfa Romeo 156 2.4 D,
rok. prod. 2000. Tel. 607-109-093
Sprzedam tanio Mercedes. Tel.
724-721-324
Sprzedam Suzuki (`94) 3-drzwio-
wy, przebieg 110 tys., czerwony,
szyberdach, cena do uzgodnienia.
Tel. 785-617-575
Sprzedam u¿ywane 4-letnie opony
Barum-Bravuris rozm. 195/60 15``.
Tel. 607-386-549
Posiadam do wynajêcia gara¿ os.
Tarnowskiego. Tel. 785-519-405
Sprzedam felgi stalowe �15�

DIDŻEJ − bale, wesela,
imprezy okolicznościowe.

Tel. 0609−107−203

(5 �rub) do Opla, Astry oraz Vectry
i Audi. Tel. 607-754-736
Sprzedam sukniê �lubn¹ br¹zowo-
z³ot¹, rozm. 38/165 + dodatki, stan
bdb. Tel. 721-446-039
Sprzedam tanio s³ownik jêz. pol-
skiego w II tom, inne ksi¹¿ki i filmy
DVD. Tel. 602-687-460
Sprzedam tanio nowy materac do
masa¿u (gwarancja do 2012 r.),
sprzêt graj¹cy (gwarancja 3 lata).
Tel. 602-687-460
Sprzedam telewizor Thomson
21 cali, kolor srebrny, cena do
uzgodnienia. Tel. 692-130-558
Sprzedam okna plastikowe nowe,
ró¿ne wymiary, bia³e. Tel. 726-976-841

Brukarstwo
Uk³adanie kostki brukowej

Wykonawstwo
i pod wykonawstwo

Du¿e i ma³e powierzchnie
Kutno i okolice

Faktury Vat

Tel. 508-722-413

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

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

W sklepie jubilerskim, w centrum Kutna, ³upem z³odziej pad³a
paleta z wyrobami jubilerskimi warto�ci 40 tysiêcy z³otych.
Najprawdopodobniej w kradzie¿y uczestniczy³o piêæ osób, które
wykorzysta³y nieuwagê ekspedientek.

Od czegoś trzeba zacząć
Tragiczna bywa historia naszej demokracji.
Czy¿by obowi¹zywa³a kl¹twa jaka�?
W imiê bli¿ej niesprecyzowanych racji
Polak napada na swego rodaka.

Sprawca, nieznane sobie ofiary morduje,
a, ¿e dzieje siê to w poselskim biurze,
dotkniêta tragedi¹ partia atmosferê buduje,
¿e napady na ni¹ mog¹ potrwaæ d³u¿ej.

Padaj¹ s³owa nienawi�ci, zamiast s³ów ¿alu.
Nie ¿a³uj¹ sobie ciosów polityczni przeciwnicy.
W zaciek³ej walce nie zwa¿aj¹ wcale,
¿e z nastrojami spo³ecznymi nale¿y siê liczyæ.

Krytyka rz¹dz¹cych �wiêtym prawem opozycji.
Ma ona wrêcz obowi¹zek b³êdy wykazywaæ.
Tylko, czy zasadne jest oskar¿anie o cechy inkwizycji
swych adwersarzy i miast argumentów obelg u¿ywaæ.

Do�wiadczy³a naród smoleñska tragedia,
po której o krzy¿ w Warszawie d³ugie wojny.
Kolejn¹ �mierci¹ ¿ywi¹ siê teraz media.
Kiedy¿ wreszcie nastanie u nas czas spokojny?

Czasami nie�mia³o zachodzê w g³owê,
jak to zrobiæ, by zawita³ klimat pogodny.
Byæ mo¿e okazj¹ s¹ wybory samorz¹dowe.
Wiêc dajmy rz¹dy ludziom m¹drym i godnym.

Kazimierz Ci¹¿ela

SKOK NA JUBILERA
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Pi³ka no¿na

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Koszykówka

O MISTRZOWSKIE PUNKTY

Odby³y siê one ju¿ po raz szósty w Warszawie i by³y po³¹czone z XXI
Zjazdem Karate Tsunami (Taikai). Liczne by³y akcenty kutnowskie: otwarcia
mistrzostw dokona³ prezes Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk
i Sportów Walki Ryszard Murat (10 dan), sêdzi¹ g³ównym tych ciekawych
i udanych zawodów by³ prezes kutnowskiego klubu Tadeusz Ryniec (shihan)
- 7 dan, a lekarzem - dr Maciej Misztal (4 dan). W mistrzostwach Polski
bra³o udzia³ 95 zawodników z ró¿nych regionów kraju, w�ród nich kut-
nianie. Nasi zawodnicy wypadli znakomicie. Z³ote medale zdobyli: Krzysztof
Ka�mierczak (formy kata), £ukasz Miksztal (jiyu - kumite i formy kata),
Magdalena Wasiak (formy kata), Emilian Fajkowski (formy kata i jiyu -
kumite, yakusoku - kumite) oraz Micha³ Jankowski (full contact kumite);
srebrne: Marek Leszczyñski (full contact kumite), Magdalena Wasiak (full
contact kumite), Emilian Fajkowski (makiwara - kumite) oraz dru¿yna
(kata dru¿ynowe); br¹zowe: Marcel Fajkowski (makiwara - kumite), Maciej
Koniarek (sumo - grappling), Krzysztof Strzelec (makiwara - kumie).
W stolicy wystêpowa³ te¿ Micha³ Mrozik, który by³ czwarty w makiwara
- kumite. Mistrzostwa Polski rozgrywane by³y w kategoriach: mistrzowie,
seniorzy, juniorzy, juniorzy m³odsi. Gratulujemy wszystkim naszym wspa-
nia³ym zawodnikom i trenerowi Tadeuszowi Ryñcowi. W Warszawie Polska
Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki nada³a mistrzom
z Kutna certyfiakty na wy¿sze stopnie. Otrzymali je: Tadeusz Ryniec 7 dan
i tytu³ shihan, Jacek £ukawczyk 4 dan i renshi, Maciej Misztal 4 dan
i renshi, Andrzej Misztal 3 dan i meijin, Jan Najberg 3 dan i meijin oraz
Tadeusz Ku�miñski 2 dan i tytu³ sensei.

Karate Tsunami

OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI

Lekkoatletyka

Na stadionie ³ódzkiego AZS-u rozegrano fina³ regionalnej ligi lekkoatle-
tycznej dziewcz¹t i ch³opców szkó³ ponadgimnazjalnych. W tych dwóch
kategoriach rywalizowa³o po 14 szkó³. W�ród dziewcz¹t kutnowski ZS
nr 1 (popularny �Staszic�) by³ pi¹ty (trener Mariusz £ubiñski), a w�ród
ch³opców dwunasty (trener S³awomir Podemski). Na wyró¿nienie zas³u-
guje wygranie przez dziewczêta biegu na 100 metrów z ³¹czn¹ punktacj¹
251 pkt. Wicemistrzyni¹ województwa w biegu na 100 m zosta³a Anna
Pigulska z rezultatem 13.48 s. Kolejny tytu³ wicemistrza zdoby³a Zuzanna
Mojsiej w biegu na 400 m z czasem 61.44 s (rekord szko³y). Trzecie miejsce
w skoku w dal wywalczy³a Anna Koziczak wynikiem 471 cm, a dziew-
czêta ze �Staszica� uzyskuj¹c 238 pkt. wygra³y tê konkurencjê. Równie¿
dobrze zaprezentowa³y siê panie w pchniêciu kul¹. Wynik 257 pkt. da³ im
I miejsce, za� ch³opcy (247 pkt.) zajêli - trzeci¹ lokatê. Szkoda, ¿e dobre
wystêpy indywidualne zniweczy³ pech w sztafetach 4x100 m (obie dru-
¿yny �Staszica� zosta³y zdyskwalifikowane). Gdyby tak siê nie sta³o, to
dziewczêta zdoby³yby wicemistrzostwo województwa ³ódzkiego, a ch³opcy
zajêliby V miejsce. Mo¿e w nastêpnym roku ... Najwiêcej punktów w�ród
panów ze �Staszica� zdobyli: Artur Krasiñski (kula 6 kg) - 11.61 m (130
pkt). Filip Jakubiak (kula 6 kg - 10.42 m (117 pkt), Damian B³aszczyk
(100 m) - 12.27 s (113 pkt), Piotr Ma³ecki (400 m) - 55.91 s (112 pkt),
Krzysztof ¯ydowo (100 m) - 12.43 (107), Kamil Urbañski (skok w dal)
- 579 cm (107).

„STASZIC” W FINALE WOJEWÓDZKIM

Judo

UWAGA ! UWAGA !
REGULAMIN KONKURSU

„Najlepszy sportowiec, drużyna,
trener Ziemi Kutnowskiej”

AZS WYGRYWA

Podopieczni trenerów Macieja Kisieliñskiego i Jacka Wasiaka, zawodnicy
UKS Ippon MDK Kutno, brali aktywny udzia³ w zawodach w £owiczu
i we Wroc³awiu. W ³owickim turnieju rywalizowa³y dzieci (roczniki 1997-
2000) z regionu ³ódzkiego (ponad 100 osób). Pierwsze miejsca z kutnow-
skiego klubu zajêli: Mateusz Kura, Jakub Szymañski; drugie - Weronika
Kura, Adrian Olczak, Mateusz Szymañski; trzecie - Marcel Darul, Natalia
Stobiñska. Na szczególne s³owa uznania zas³uguje Weronika Kura, która
walczy³a z ch³opcami i wygra³a cztery pojedynki. W stolicy Dolnego �l¹ska
startowali starsi zawodnicy UKS Ippon MDK: Martyna Ka�mierczak,
Maciej Ligêza i Seweryn Wiktorek. W zawodach Wroc³aw Open - Inter-
national Judo Tournament brali udzia³ reprezentanci Austrii, Niemiec,
Czech, Szwecji, Rosji, Ukrainy, Bia³orusi, Szwecji, Francji i Polski (350
zawodników w kategorii junior). Martyna (uczennica Gimnazjum nr 2
w Kutnie) zajê³a II miejsce, a w drodze do fina³u pokona³a m.in. Agnieszkê
Nied�wied� z Katowic, srebrn¹ medalistkê mistrzostw Polski, juniorek
m³odszych. Dobrze wypad³ we Wroc³awiu Maciek Ligêza (uczeñ ZSZ nr 3
Kutno), który zaj¹³ III miejsce. Dodajmy, ¿e sekcja UKS Ippon MDK
Kutno æwiczy w hali sportowej SP nr 6 w Kutnie, a w turniejach ogólno-
polskich uczestniczy g³ównie dziêki wsparciu finansowego Urzêdu Miasta
Kutna.

DWA TURNIEJE

SREBRO MAĆKA

W Skierniewicach odby³ siê Miêdzynarodowy Turniej o Puchar Prezy-
denta Miasta. Brali w nim udzia³ zawodnicy (120) z Polski, Ukrainy,
Armenii, Rosji. Kutno reprezentowali: Maciej Ligêza (II m) i Wojciech
Piotrowski (by³ IX). Pod koniec listopada w Poznaniu judocy UKS Ippon
MDK Kutno startowaæ bêd¹ w Pucharze Polski M³odzików.

II liga
Kolejne cenne zwyciêstwa odnios³a dru¿yna trenera Andrzeja Kowalczyka

SMS PZKOSZ W³adys³awowo - AZS Polfarmex Kutno 62:67
(w kwartach: 13:23, 14:17, 16:18, 19:9)

AZS: Marcin Kromer 14, Micha³ Marciniak 14, Tomasz Smorawiñski 12,
Tomasz Deja 11, Pawe³ Pydych 8, Bart³omiej Strzelecki 3, Grzegorz
Ma³ecki 3 i Piotr Karólewski 2. To by³ dobry mecz zespo³u akademików.
Wygrana tym bardziej cieszy, bo pokonani to uzdolnieni juniorzy z ró¿nych
regionów Polski, którzy we W³adys³awowie - Cetniewie s¹ scentralizo-
wani w Szkole Mistrzostwa Sportowego Polskiego Zwi¹zku Koszykówki
(wiêkszo�æ to reprezentanci naszego kraju). Jak nam powiedzia³ kierownik
sympatycznego kutnowskiego teamu Krzysztof Poniszewski spotkanie
w tym piêknym nadmorskim kurorcie toczy³o siê przy przewadze kutnian
i pod ich kontrol¹.

AZS Polfarmex Kutno - Tur Bielsk Podlaski 84:53
(w kwartach: 20:16, 24:9, 16:16, 24:12)

AZS: Karólewski 7, Ma³ecki 6, Smorawiñski 9, Pydych 6, Deja 7, Kro-
mer 12, Kowalski 6, Marciniak 11, Strzelecki 7, Perka 12, Rydlewski 0.
Zadebiutowa³ 15-letni Sebastian Kopczyñski, wychowanek trenera
Tomasza Skowrona. Zdoby³ 1 punkt. Ponad tysiêczna widownia d³ugo
nagradza³a oklaskami piêkne zwyciêstwo kutnowskiego zespo³u. W prze-
rwach tego meczu tañczy³a grupa �Per³y Ars Vity�.

Wojewódzka liga kadetek U-16
Basket I Aleksandrów £. - MKS Sirmax Kutno 86:91

MKS (trener Adam Paw³owski): Maria Z³otowska 8, Karolina Zieliñska
4, Natalia £ukasik 11, Karolina Filipczak 5, Angelika Kobus 2, Natalia
Furmañska 19, Michalina Kamiñska 20, Klaudia Matczak 6, Patrycja
Matczak 3, And¿elina Pzytulska 9, Marta Domañska 4.

Wojewódzka liga m³odziczek U-14
Basket I Aleksandrów £. - MKS Kutno 60:93

MKS (trener Tomasz Pasiñski): Anna Wo�niak 4, Ma³gorzata Wo�niak 3,
Angelika Gabrysiak 10, Anna Walicka 8, Martyna Podorska 6, Wiktoria
Nowak 10, Paulina Kacprowicz 5, Martyna Borowiecka 4, Klaudia
Podorska 11, Magdalena Kaliñska 4, Patrycja Matczak 6, Natalia Fur-
mañska 22.

Wojewódzka liga kadetów U-16
AZS WSGK DOMEL Kutno - Ósemka II Skierniewice 76:57

AZS (trener Karol Ja¿d¿ewski): Jakub �wi¹tek 28, Micha³ Haczyk 16,
Karol Czekalski 13, Tomasz Frontczak 10, Witold Guz 9. Ponadto grali:
Kamil Katarzyñski, Micha³ Stasiak, Kamil Jab³oñski, Igor Rosiak, Mateusz
Dryñski, Bartosz Mierzejewski.

Wojewódzka liga m³odzików U-13
AZS WSGK TBS Kutno - Start £ód� 74:52

AZS (trener Aleksander Grabowski): Maciej Poznañski 37, Adrian Krzymie-
niewski 14, Adrian Bartczak 9, Emil Kopañski 8, Kacper Wojciechowski 2,
Szymon Pawlak 2, Krystian Ziêbicki 2. Grali te¿: Cezary Kowalski, Filip
Grabowski, Mateusz Tomczak, Kamil Walczak, Marcin Zagórowski
i Mateusz Kopañski.

ZWYCIĘSTWA MŁODZIEŻY AZS−u I MKS−u

III liga
Pogoñ Siedlce - MKS Kutno 3:1 (2:0)

MKS: Mateusz Kêpka, Adam Grzybowski, Maciej Kowalczyk, Przemy-
s³aw Michalski, Marcin Dopiera³a (46 Maciej Rutkowski), £ukasz Znyk
(46 Kamil Zagajewski), Rafa³ Kubiak, Gracjan Sobczak (46 Emmanuel
Ohagwu), Dawid Skrzynecki, Sylwester P³acheta (76 Piotr Michalski),
Rafa³ Jankowski. Bramki: 1:0 - Dariusz Dziewulski (12), 2:0 - Jacek
Kosmalski (43 g³ow¹), 3:0 - Wiktor Borovickij (82), 3:1 - Maciej Kowal-
czyk (84 g³ow¹). Druga pora¿ka kutnian. MKS straci³ I miejsce w tabeli
na rzecz zwyciêzców spotkania. Pogoñ wygra³a zas³u¿enie. Miejscy grali
ambitnie, ale gospodarze maj¹cy w swoich szeregach wielu pi³karzy ma-
j¹cych za sob¹ sta¿ futbolowy w ekstralidze oraz I i II lidze (np. Jacek
Kosmalski, Grzegorz Wêdziñski, Wiktor Borowickij - Ukraina) byli
w tym meczu lepsi. No có¿ - jak powiedzia³ �P¯K� kierownik zespo³u
MKS Andrzej Królak - MKS przegra³ bitwê, ale nie wojnê. Przed nami ...
jeszcze runda wiosenna. Trzymajmy kciuki za nasz MKS !

MKS Kutno - Narew Ostro³êka 3:1 (3:0)
MKS: Kêpka, Grzybowski, Rutkowski, Kowalczyk, Dopiera³a, Znyk
(83 Emmanuel), Kubiak, Sobczak (90 Kuc), Zagajewski, P³acheta
(75 Skrzynecki), Jankowski. Bramki: 1:0 - Jankowski (5, karny), 2:0 -
Kowalczyk (32), 3:0 - Jankowski (39, karny), 3:1 - Przemys³aw Olesiñski
(84, g³ow¹). Wygrana ani przez moment nie by³a zagro¿ona. Go�cie grali
bardzo ostro, chc¹c osi¹gn¹æ korzystny wynik.

V liga
Kro�niewianka Kro�niewice - Stal G³owno 2:5 (2:2)

Nieoczekiwana pora¿ka beniaminka, który prowadzi³ w 38 minucie 2:1.
Gole dla Kro�niewianki: Marcin Szymczak (1:1 - 22 min.), Przemys³aw
Bo¿uchowski (2:1 - 38 min.). Dla Stali wszystkie bramki zdoby³ £ukasz
Nagañski (!).

W³ókniarz Pabianice - MKS II Kutno 3:0 (walkower)
Rezerwy �Kutna� mia³y problemy z transportem.

Victoria R¹bieñ - GKS Bedlno 2:0 (1:0)
1:0 - £ukasz �wiêtos³awski (34), 2:0 - £ukasz Kacprzak (85)

�Górski� 98
MKS Mavex Kutno - £odzianka £ód� 4:0 (3:0)

Dla zespo³u trenera Roberta Marca bramki zdobyli: Adrian Krzymieniew-
ski 2 oraz Alan Flodziñski i Dominik Dembowski.

�Górski� 99
MKS AMZ BiS Kutno - WUKS Rosanów 2:3 (0:1)

Zaciêty mecz. Dla dru¿yny trenera S³awomira Ryszkiewicza gole strzelili:
Krystian Górczyñski i Wiktor £uczyniak.

Micha³owicz
Ner Poddêbice - MKS Teva Kutno 3:4 (1:4)

Gole: Piotr Domañski, Kamil Michalak, Bartosz Kapruziak i Rafa³ No-
wakowski. Trener Robert Marzec.

Zaciêty by³ mecz pierwszej rundy Pucharu Polski pomiêdzy 11 dru¿yn¹
II ligi grupy B Ksiê¿akiem £owicz (3 zwyciêstwa i 4 pora¿ki) i AZS Po-
lfarmex Kutno - drugim zespo³em II ligi grupy A (5 wygranych i 1 pora¿ka).

Ksiê¿ak £owicz - AZS Polfarmex Kutno 61:74
w kwartach: 22:18, 15:17, 10:25, 14:14

AZS: Aleksander Perka 29 (�wietny debiut w zespole Kutna zawodnika
AZS-u Koszalin, 23 lata, 202 cm wzrostu, silny skrzyd³owy), Tomasz Smo-
rawiñski 17 (3x3), Tomasz Deja 11, Kacper Kromer 6, Micha³ Marciniak
5, Grzegorz Ma³ecki 4, Piotr Karólewski 2. Ponadto grali: Krzysztof
Rydlewski, Pawe³ Pydych, Jakub Kowalski, Bart³omiej Strzelecki. W 16
minucie Ksiê¿ak prowadzi³ 34:28, potem dominowali ju¿ podopieczni
trenera Andrzeja Kowalczyka, którzy najwy¿sze prowadzenie mieli w 39
minucie - 74:58. Cztery razy by³a zmiana prowadzenia i cztery razy by³
remis. Dobre spotkanie, chocia¿ gospodarze nie mog¹c sprostaæ akade-
mikom grali zbyt ostro.

AZS W II TURZE PP

1. Konkurs polega na wyborze najlepszego zawod-
nika, zespo³u i trenera roku 2010 powiatu kutnow-
skiego.
2. Jest On adresowany do osób indywidualnych oraz
do klubów i stowarzyszeñ sportowych.
3. Kandydatury mog¹ dotyczyæ jedynie sportowców
naszego powiatu oraz i innych, je¿eli dany zawodnik
czy trener zamieszkuje na sta³e w nim.
4. Ostatecznego wyboru, spo�ród zg³oszonych kan-
dydatów i zespo³ów, dokona Kapitu³a Konkursu
z³o¿ona z przedstawicieli Redakcji �P¯K�.
5. Zg³oszenia prosimy kierowaæ na adres Redakcji:
�Powiatowe ¯ycie Kutna�, 99-300 Kutno ul. Kró-
lewska 47, tel. 24 355-10-00, fax 24 355-10-02
do 15 stycznia 2011 r.
6. Wrêczenie nagród odbêdzie siê w sali konferen-
cyjnej Urzêdu Miasta w lutym 2011 r.
7. Organizatorem konkursu jest �Powiatowe ¯ycie
Kutna�.

Pi³ka no¿na
11.11. godz. 10.00 Kro�niewianka Kro�niewice - MKS II Kutno V liga
14.11. godz. 11.00 MKS II - Polonia Andrzejów V liga
17.11. godz. 13.00 MKS II - Sokó³ Aleksandrów £. Puchar Polski

Koszykówka
10.11. godz. 17.30 AZS Polfarmex - Anwil W³oc³awek
20.11. godz. 18.00 AZS Polfarmex Kutno - WOSSM Warszawa II liga

Siatkówka
11.11. godz. 10.00 Turniej dru¿yn mêskich - Gimnazjum nr 2 Kutno
11.11. godz. 9.00 Turniej zespo³ów ¿eñskich - SP nr 6 Kutno

ZAPROSZENIE
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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 297

? ?? ?? ?? ?? ?

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:  11 C7-L1-M3-L9-C4-P-A4-M5
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. Ro�lina ozdobna z rodziny nanerczowatych A-7.
Zeus lub Jowisz B-9. Pokryty ni¹ staw C-1. Filmowy dramat F. Falka
z Robertem Goner¹ w roli rekruta Kowalskiego D-9. M¹¿ Semiramidy
E-1. Krople smutku lub rado�ci E-5. Finansowa kontrola firmy G-1.
�Historie ...� J. Stuhra z Figur¹ i Barcisiem I-1. � ... uczy pokory�
z repertuaru Rynkowskiego I-6. Jeleñ z Azji J-9. S³awny wódz Zulu-
sów K-1. �... po bitwie� A. Wajdy z Olbrychskim L-9. Muzu³mañski
fundamentalista M-1. W�cibski organ M-5. Sklejka.

Pionowo: 1-A. �Senny� gryzoñ 1-I. Dawna z³ota moneta w³oska
2-E. Ma knot 3-A. Jezioro w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich 3-I.
Pokonany przez Odyseusza 4-F. Chroniony koñ morski 5-A. Ptak jak
ma³a czarna pita w kawiarni 5-J. Twórca filmu �Krzy¿acy� 6-E. Wyspa
ze �winouj�ciem 7-A. Pojazd Kubicy 7-I. Litera alfabetu ³aciñskiego
9-A. Gra rolê Charlesa w komedii filmowej �Cztery wesela i pogrzeb�
(Hugh) 9-I. �... Baltazara� T. Brezy 11-A. Puls 11-I. Rzadka tkanina
13-A. Drewno l¿ejsze od korka 13-I. Sromota.

oprac. Jerzy Ka³u¿ka

- Proszê przedstawiæ siê bli¿ej
naszym czytelników.
- Nazywam siê Wodras Ma³gorzata.
Mam 24 lata, urodzi³am siê w Zgierzu.
Jestem absolwentk¹ Uniwersytetu
£ódzkiego Wydzia³u Nauk o Wycho-
waniu, kierunek pedagogika kultury
fizycznej i zdrowotnej. Obecnie
studiujê turystykê i rekreacjê na
Akademii Wychowania Fizycznego
w Warszawie. Jestem tak¿e instruk-
torem rekreacji ruchowej o specjal-
no�ci nowoczesne formy gimnastyki
- fitness.
- Jak pani znalaz³a siê w Kutnie ?

- Ca³kiem przypadkiem, chocia¿ nie wierzê w przypadki. Mój przyjazd
spowodowany by³ ofert¹ pracy, któr¹ zaproponowa³ mi Kutnowski Dom
Kultury. Natomiast decyzja o zamieszkaniu w Kutnie by³a i jest zwi¹zana
z lud�mi, których tutaj pozna³am.
- A czy odnalaz³a siê ju¿ pani w Kutnie ?
- Có¿ ... Zapewne nie znam wszystkich ulic w mie�cie, ale zgubiæ siê tu te¿
ju¿ nie potrafiê. A tak naprawdê to ca³y czas próbujê siê w nim odnale�æ ...
- Sk¹d u pani fascynacja tañcem ?
- Od urodzenia. Rodzice �miali siê, ¿e szybciej nauczy³am siê tañczyæ,
ni¿ chodziæ. Do dnia dzisiejszego pamiêtam jak tañczy³am na stopach
mojego taty. Fascynacja tañcem towarzyskim pojawi³a siê po obejrzeniu
turnieju, na którym startowa³a moja kole¿anka z klasy. 1 czerwca, w Dniu
Dziecka, rodzice zapisali mnie na zajêcia taneczne i tak zaczê³a siê ca³a
historia.
- Osobiste, dotychczasowe pani sukcesy ?
- Najwa¿niejsze to : by³am czterokrotn¹ pó³finalistk¹ Mistrzostw Polski
w Tañcu Towarzyskim, wielokrotn¹ Mistrzyni¹ Okrêgu £ódzkiego oraz
zdobywczyni¹ Pucharów Okrêgu £ódzkiego. Zwyciêzc¹ kilkuset Ogól-
nopolskich Turniejów Tañca Towarzyskiego w Polsce.
- Prowadzi pani  uznan¹ ju¿ grupê taneczn¹ �FAWORYT� ...
- Marzeniem ka¿dego tancerza jest mo¿liwo�æ zostania trenerem klubu
tañca. Mi siê to uda³o. Klub Tañca Towarzyskiego �FAWORYT� -  jest to
grupa, z któr¹ wi¹¿¹ mnie bardzo silne relacje emocjonalne. Bardzo siê
cieszê, ¿e mogê uczestniczyæ w rozwoju tej m³odej, uzdolnionej grupy.
Z ca³ego serca pragnê, aby ca³y �wiat us³ysza³ o Nich.
- Jej sukcesy ...
- Troszeczkê siê tego nazbiera³o, wiêc pozwoli pan, ¿e podam tylko kilka.
Muszê wymieniæ tu ka¿d¹ z par oddzielnie, gdy¿ taniec towarzyski
jest sportem indywidualnym (lecz tañczymy go oczywi�cie w parach):
Katarzyna Hanc i Kacper Paw³owski, to wicemistrzowie Pucharu Okrêgu
£ódzkiego, zwyciêzcy V OTTT o Puchar Prezydenta Miasta Kutno,
wielokrotni finali�ci Ogólnopolskich Turniejów Tañca Towarzyskiego
w ca³ej Polsce, posiadaj¹cy obecnie klasê taneczna C. Magdalena Wasielak
i Adrian Bogdañski, to tak¿e wicemistrzowie Pucharu Okrêgu £ódzkiego
na rok 2010, zdobywcy II miejsca na XVII OTTT w P³ocku, kilkakrotni
finali�ci Ogólnopolskich Turnieji Tañca Towarzyskiego w Polsce, posia-
daj¹cy obecnie klasê taneczn¹ D. Justyna Klepczarek i Bartosz Topór,
Mistrzowie Pucharu Okrêgu £ódzkiego, zwyciêzcy z OTTT w Ciechanowie,
wielokrotni finali�ci Ogólnopolskich Turnieji Tañca Towarzyskiego w Polsce,
obecnie posiadaj¹cy klasê taneczna D. Wiêcej informacji mog¹ Pañstwo
znale�æ na stronie Klubu: http://faworyt.weebly.com/
- Plany na przysz³o�æ ?
- Rozwin¹æ klub i  stworzyæ  now¹ grupê taneczn¹. Zorganizowaæ turniej
Grand Prix w Kutnie. Wyszkoliæ Mistrzów Polski. A prywatnie, mieæ
domek przy nadmorskiej pla¿y. Wyj�æ za ukochanego mê¿czyznê, mieæ
dzieci i ¿yæ d³ugo i szczê�liwie...
- Problemy ?
- Najwiêkszym problemem jest coraz mniej chêtnych dzieci i m³odzie¿y,
które chcia³yby braæ udzia³ w tej, jak¿e piêknej, formie tañca. A mo¿li-

Ma³gorzata Wodras specjalnie dla �P¯K�

WOKÓŁ TAŃCA
wo�ci jest wiele. Bo taniec towarzyski to miêdzy innymi: walc wiedeñski,
tango, fokstrot a tak¿e cha-cha, jive, rumba, który mo¿na tañczyæ nie tylko
w parach, ale wykorzystywaæ jego elementy w tañcu grupowym. W tym
roku wraz z Kutnowskim Domem Kultury chcieliby�my stworzyæ now¹
grupê taneczn¹, która pozna³aby oprócz wy¿ej wymienionych równie¿
inne formy tañca, m.in. salsê, taniec disco, jazz, podstawy baletu, itp.
- Kto pani pomaga ?
- Bardzo, bardzo, bardzo du¿o ludzi ... Z tego miejsca chcia³abym podziê-
kowaæ Kutnowskiemu Domowi Kultury za wszelk¹ okazan¹ pomoc - przy
szukaniu sali do trenowania, organizowaniu turnieju tañca. Wszystkim
Dyrektorom Szkó³, bez których pomocy nie mieliby�my miejsca do szli-
fowania warsztatu tanecznego. Prezydentom Miasta Kutna, Przewodni-
cz¹cemu Rady Miasta, Spo³ecznej Fundacji Miasta Kutna, która objê³a
patronatem nasz klub. Wszystkim naszym sponsorom - firmie Florian
Centrum S.A. firmie Polfarmex S.A. oraz Grupowej Oczyszczalni �cieków.
Moim wszystkim trenerom, a zw³aszcza Pañstwu Agnieszce i Dariuszowi
Brzostowskim za to wszystko, czego siê od Nich nauczy³am i nadal uczê
oraz za wsparcie i rady, którymi nadal mi s³u¿¹. Korzystaj¹c z okazji chcia-
³abym podziêkowaæ rodzicom dzieci, których pomoc jest nieoceniona.
Dziêkujê za zaufanie, zaanga¿owanie, po�wiêcanie swojego czasu i za to,
¿e po prostu ze mn¹ s¹. Dziêkujê wszystkim osobom, których nie wymie-
ni³am. Nie mogê jednak nie wymieniæ dla mnie najwa¿niejszych osób
- moich rodziców. Bardzo Wam dziêkujê kochani rodzice, za wsparcie,
mi³o�æ i ka¿d¹ pomoc, któr¹ codziennie od Was dostajê.
- Koncerty - pokazy w kraju, a nawet zagranica Polski.
- Ostatni nasz wystêp mogli Pañstwo zobaczyæ na �wiêcie Ró¿y w Kutnie.
Zaprezentowali�my wówczas czê�æ specjalnego show, przygotowanego
na potrzeby miêdzynarodowego wystêpu w Tunezji. Z wielk¹ rado�ci¹
staramy siê uprzyjemniaæ wszelkie imprezy. Nasze wystêpy taneczne
mo¿na by³o zobaczyæ m.in. na: Dniu Gostynina, Pikniku Rodzinnym
w Strzelcach,  Pikniku z okazji 50-lecia istnienia Placówki Szkolno-
Wychowawczej w Kutnie, na uroczysto�ci z okazji jubileuszu 10-lecia
powstania Gimnazjum nr 2 im. Marsz. J. Pi³sudskiego w Kutnie, na Dniu
Dziecka w Kutnie, XV edycji Dnia Wolontariusza w Kutnie, na Igrzy-
skach Olimpijskich dla Przedszkolaków organizowane przez Uniwersytet
£ódzki, na Miko³ajkowych Igrzyskach Olimpijskie dla Sze�ciolatków
organizowanych przez Uniwersytet £ódzki, w Przedszkolu Miejskim nr 16
�Calineczka� w Kutnie.
- Czy ma pani swój ulubiony taniec ?
- Z tañców latynoamerykañskich, moim ulubionym tañcem jest rumba.
Natomiast z tañców standardowych walc angielski.
- Czym taniec jest w ogóle dla pani ?
- Wszystkim. Nie wyobra¿am sobie ¿ycia bez niego. Nie ma dnia abym
nie tañczy³a, czy to na parkiecie, czy w domowym zaciszu, a nawet na
ulicy. Gdziekolwiek jestem taniec jest ze mn¹. Bo taniec jest piêkn¹ form¹
poznawania i kszta³towania siebie. Bo przez ruch opowiadamy swoj¹ w³asn¹
historiê. Przekazujemy wszystkie uczucia, które w nas drzemi¹. Taniec
jest dla mnie mo¿liwo�ci¹ oderwania siê od rzeczywisto�ci, problemów
dnia codziennego. W tañcu mo¿na staæ siê  kimkolwiek chcemy. I to jest
najpiêkniejsze.
- Recepta pani, jako doskona³ego fachowca, dla pocz¹tkuj¹cych tancerzy.
- Du¿o cierpliwo�ci, jeszcze wiêcej wytrwa³o�ci. Odrobina wiary oraz
wiele, wiele chêci.
- Jakie s¹ jeszcze inne pani zainteresowania ?
- Oprócz tañca interesujê siê tak¿e fitnessem, w szeroko tego s³owa rozu-
mieniu. Bliskie mi s¹ równie¿ podró¿e, muzyka oraz kulinaria. No i oczy-
wi�cie sport. Lubiê ogl¹daæ mecze pi³ki rêcznej, siatkówki, pi³ki no¿nej.
Sportem zarazili mnie rodzice. Mama - Bo¿ena Piechocka Wodras
(Tarnovia) gra³a z powodzeniem w pi³kê rêczn¹ w latach 70-80 ub.
w reprezentacji Polski m³odzików i juniorów. Tata - Pawe³ Wodras upra-
wia³ hokej i boks. Ja mam ci¹gotki do pi³ki rêcznej. W tym roku nawet
gra³am w zespole Uniwersytetu £ódzkiego na Mistrzostwach Akademic-
kich Polski.
- Czego nale¿a³oby pani ¿yczyæ ?
- Wytrwa³o�ci i szczê�cia oraz du¿o, du¿o mi³o�ci i cierpliwo�ci.

Dziêkujê za rozmowê i trzymam kciuki za sukcesy Pani i �Faworyta�
Jerzy Papiewski
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¯YCIE DIECEZJALNE

W ramach obchodów �wiatowego Dnia Walki z Cukrzyc¹ swoje XV-lecie
�wiêtowali równie¿ cz³onkowie Ko³a Miejsko-Powiatowego Polskiego
Stowarzyszenia Diabetyków w Kutnie. Spotkanie w sali konferencyjnej
Urzêdu Miasta prowadzi³a Lilianna Kisielewska, prezes tego ko³a. W swym
wyst¹pieniu Jadwiga Michalak przypomnia³a w du¿ym skrócie historiê

JUBILEUSZ DIABETYKÓW

tego stowarzyszenia. Do grupy,
która da³a pocz¹tek jego dzia³alno�ci
nale¿eli: El¿bieta Szymczewska,
Longin Olczak, Franciszka Gondek,
Jadwiga Michalak i dr Józef Iskra.
Pierwszym prezesem wybrany zosta³
Tadeusz Tyl, a po roku czasu funk-
cjê t¹ obj¹³ Jerzy G³ogowski. Trzeba
te¿ zaznaczyæ, ¿e pierwsz¹ pielê-
gniark¹ kutnowskich diabetyków
by³a Sabina Kacprzak, za� od wielu
lat wspiera tê grupê Krystyna Ba-
warska. Dzia³alno�æ stowarzyszenia
skierowana jest na potrzeby osób
chorych na cukrzycê. Prowadzona
jest dzia³alno�æ o�wiatowa; zapra-
szani s¹ na spotkania diabetolodzy,
diabetycy, psycholodzy, pielêgniarki,
przedstawiciele firm farmaceutycz-
nych oraz lekarze specjali�ci od
chorób cukrzycy. Diabetycy maj¹
mo¿liwo�æ do systematycznych,
nieodp³atnych badañ hemoglobiny
glikolowanej w Poradni �Rodzina�.
Podczas jubileuszowego spotkania
Jarzy G³ogowski i Jerzy Szczêsny
otrzymali Medale �Za zwyciêstwo
nad cukrzyc¹� przyznane przez
Kapitu³ê Polskiego Towarzystwa
Diabetycznego i Polskiego Stowa-
rzyszenia Diabetyków. Gratulacje
wyró¿nionym z³o¿yli: prezydent
miasta Zbigniew Burzyñski i przed-
stawiciele zaprzyja�nionych ró¿-
nych stowarzyszeñ. Zebrani wys³u-
chali te¿ prelekcji dr. Józefa Iskry
na temat �Cukrzyca � fakty i mity�.
Na zakoñczenie wyst¹pi³ Zespó³
�piewaczy �Klonowianki�.     /A.B./

ŚWIĘTO ZMARŁYCH − ZADUSZKI

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kutnie obchodzono
Dzieñ Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej. Przyby³a m³odzie¿ z Gimnazjum
w Strzelcach, Gimnazjum Nr 2 w Kutnie i Zespo³u Szkó³ w Go³êbiewku.
Uczniowie z Zespo³u Szkó³ Nr 3 w Kutnie wys³uchali wyk³adu mgr
po³o¿nictwa Doroty Grabowskiej nt. �Profilaktyki raka szyjki macicy
i raka piersi� oraz zapoznali siê z  samobadaniem piersi na fantomie.
Dyrektor PSSE wrêczy³a nagrodê ksi¹¿kow¹ za rozwi¹zanie krzy¿ówki
z has³em �Wszyscy budujemy zdrowie publiczne�.

DZIEŃ ZDROWIA

Cmentarz w Strzegocinie.

Cmentarz w Kutnie.

Cmentarz w £¹koszynie.




