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11 LISTOPADA W KUTNIE

WYBRALIŚMY !
Wed³ug telefonicznych informacji z godziny 10.00
prezydentem miasta Kutno bêdzie nadal ZBIGNIEW
BURZYÑSKI (74,18%). Burmistrzem miasta i gminy
Kroniewice - BARBARA JULIANNA HERMANN
(88%). Burmistrzem miasta i gminy ¯ychlin - GRZEGORZ
AMBROZIAK. Wójtami poszczególnych gmin bêd¹:
Bedlno - KRZYSZTOF KO£ACH, Krzy¿anów
- KRZYSZTOF JAKUBOWSKI, wiejskiej Kutno
- JERZY BRY£A, £aniêta - STANIS£AW
JÊDRZEJCZAK, Nowe Ostrowy - ZDZIS£AW
KOSTRZEWA, Strzelce - JANUSZ KACZMAREK.

W zimny, listopadowy czwartek kutnianie wiêtowali 92 rocznicê odzyskania przez Polskê niepodleg³oci.
(ci¹g dalszy - strona 2)

ORLIK PRZY „SZÓSTCE”

W drugiej turze rozstrzygnie siê sprawa wyboru wójtów gminy D¹browice
i Oporów. Mieszkañcy maj¹ do wyboru: Ma³gorzatê Stokfisz lub W³adys³awa Rosiaka, a w Oporowie - Lecha Kostrzewê lub Roberta Zbigniewa
Pawlikowskiego.
(ci¹g dalszy strona 3)

Podziękowania
dla mieszkańców gminy Kutno
Składam serdeczne podziękowanie mieszkańcom
gminy Kutno za miłą i efektywna współpracę
w rozwiązywaniu problemów samorządowych.
Jednocześnie, szczególnie dziękuję tym wszyst−
kim, którzy wzięli udział w wyborach 21 listo−
pada 2010 roku.
Z wyrazami szacunku - Jerzy Bry³a

KUTNOWSKIE NOWOŚCI CZYTELNICZE

Szanowni Państwo !

Przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. Marii Sk³odowskiej-Curie w Kutnie
otwarto w dniu 8 listopada kolejny w naszym miecie przyszkolny obiekt
sportowy - Orlik.
(ci¹g dalszy - strona 15)

ZŁOTE GODY
Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego wyda³a w formie albumu 84
stronicow¹ ksi¹¿kê zatytu³owan¹ Artyci ludowi Ziemi Kutnowskiej.
Kolejna publikacja, to album Kutno na progu XXI wieku autorstwa
Moniki Glindy i Tomasza Skuzy (wydawnictwo Progres-Kutno).
(szczegó³y - czytaj na stronie 5)

PODZIĘKOWANIA
Dziękuję za obdarzone zaufanie i oddany
głos w wyborach prezydenckich i do Rady
Miasta Kutno. Razem, w wyborach prezy−
denckich, osiągnęliśmy bardzo dobry, drugi
wynik. Dzięki Państwa głosom zostałem
radnym Rady Miasta Kutno. Dziękuję. Jestem
do dyspozycji.
Jednocześnie chciałem podziękować
wszystkim kontrkandydatom w wyborach
prezydenckich i w wyborach do Rady Miasta
za udział w kampanii. Składam gratulacje
Zbigniewowi Burzyńskiemu za osiągnięty
wynik.
Z powa¿aniem - Bartosz Wojciech Serenda

Dwadziecia osób uczestniczy³o w uroczystoci jubileuszowej w Urzêdzie
Stanu Cywilnego w Kutnie, podczas której pañstwo Jadwiga i Marian
Pietrusiakowie wiêtowali swoje z³ote gody. Z tej to okazji przyznane
przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Medale za d³ugoletnie po¿ycie
ma³¿eñskie wrêczy³ im Zbigniew Burzyñski, prezydent Kutna. Jubilaci
s¹ mieszkañcami naszego miasta. Tu siê poznali i ... zakochali. Pani
Jadwiga by³a pracownikiem Zak³adów Podzespo³ów Radiowych Miflex,
natomiast pan Marian d³ugi czas pracowa³ na PKP. Wspominaj¹ tamte
czasy i jak mówi¹ - by³o ró¿nie, jak to w ¿yciu. Mi³oæ przezwyciê¿y³a
wszystkie problemy i jak widaæ, na zawsze s¹ razem. Dochowali siê czwórki
dzieci: Jacka, Ani, Roberta i Sebastiana. Maj¹ 7 wnuczek i 2 wnuków.
A co do jutra ? Dziêkujemy Bozi za zdrowie, modlimy siê do niej i czekamy
dalszych lat, oby takich jak do tej pory - twierdzi pan Marian. Od obecnych
na uroczystoci przyjmowali ¿yczenia i kwiaty. By³ te¿ ch³odny szampan
i tradycyjne sto lat.
/A.B./

W imieniu Komitetu Wyborczego „Pokolenia
Samorządowe” serdecznie dziękujemy za
udział w wyborach i poparcie naszych
kandydatów na radnych do Rady Powiatu.
Pe³nomocnik
Komitetu Wyborczego
Pokolenia Samorz¹dowe
Dariusz Pucha³a

Przewodnicz¹cy
Stowarzyszenia Pokolenia
Zdzis³aw Sapiejka

¯YCIE KOLOROWE

11 LISTOPADA W KUTNIE

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Obchody zapocz¹tkowa³a msza wiêta w kociele parafialnym pod
wezwaniem wiêtego Wawrzyñca, sk¹d zebrani przemaszerowali za
pocztami sztandarowymi na plac marsza³ka Józefa Pi³sudskiego.
Obchody rozpoczê³o podniesienie flagi pañstwowej na maszt, a krótkie
przemówienie wyg³osi³ prezydent Kutna Zbigniew Burzyñski, który
powiedzia³ m.in. 11 listopada to piêkny, symboliczny, a zarazem
radosny dzieñ. Cieszymy siê dzi z tego, ¿e jestemy Polakami i mamy
swoj¹ ojczyznê. Cieszmy siê z wolnej, odrodzonej Polski. Dziêkujmy
równie¿ wszystkim, którzy przyczynili siê do odzyskania suwerennoci. W trakcie uroczystoci dru¿ynie ZHP im. Tadeusza Rejtana
przekazano sztandar (przedwojenny - odnaleziony w Krakowie).
Uczniowie szkó³ kutnowskich zaprezentowali wi¹zankê pieni patriotycznych. Uroczystoci zakoñczy³ apel poleg³ych odczytany przez mjr.
Mariusza Pabina z II Bazy Materia³owo-Tecnicznej. Stajemy dzi do
apelu pamiêci, aby uczciæ wszystkich, którzy walczyli o niepodleg³oæ
Rzeczpospolitej Polskiej. My, spadkobiercy tradycji siêgamy do
skarbnicy dokonañ naszych walecznych przodków .... Salwa honorowa zakoñczy³a tê czêæ uroczystoci. Przyby³e na plac Pi³sudskiego
delegacje kombatantów, mieszkañców Kutna, szkó³, zak³adów i partii
politycznych z³o¿y³y kwiaty pod pomnikiem marsza³ka Józefa
Pi³sudskiego. Uroczystoæ uwietni³a Kompania Honorowa 2 BMT
oraz Dru¿yna Reprezentacyjna Hufca ZHP z naszego miasta i orkiestra
dêta ZHP z Uniejów. Zebrani na placu mogli obejrzeæ pokaz wyszkolenia policji i uczniów I LO PUL. By³y te¿ wozy bojowe produkcji
zak³adów AMZ w Kutnie. Nie zabrak³o te¿ ciep³ej, ¿o³nierskiej
grochówki dla zebranych.
/G.B./
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¯YCIE REGIONALNE
KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

Jeli kampania wyborcza wszêdzie by³a taka jak w Kutnie to: Po¿al
siê Bo¿e. Po prawdzie: bez wyrazu i smaku. Dominowa³a bibu³a,
zawarta w transparentach, ulotkach i plakatach, którymi zaklejano
witryny sklepów i punktów us³ugowych. Zasypane by³y te¿ nasze
skrzynki pocztowe i okna (oraz grzejniki) klatek schodowych.
Dominowa³a równie¿ prasa, a raczej na psy zesz³y radio i telewizja.
Za bardzo zwodniczy by³ - internet. Za okrasê kampanii nale¿a³oby
uznaæ jeden samochód z reklam¹ kandydatki Doroty Barbary Wojtczak. Osobicie ciska³ d³onie, wrêcza³ swoje materia³y i zachêca³ do
g³osowania Bartosz Wojciech Serenda. Na banerach pyszni³ siê
Zbigniew Burzyñski, a na migotliwych reklamach - Jerzy Runiñski.
Na afiszach najprzystojniej prezentowa³ siê Konrad K³opotowski,
który wraz z Jerzym Pawlakiem mogli siê czuæ zwyciêzcami, w sumie
be³kotliwej debaty kandydatów na prezydenta miasta. By³a te¿ bibu³a
nieoficjalna: podziemna i anonimowa. Jedn¹ z nich powiêcono
dotychczasowemu prezydentowi miasta Kutno. Zatytu³owano j¹
Dlaczego nie zag³osujê na prezydenta Burzyñskiego w wyborach
samorz¹dowych 2010 r. ? . I odpowied. Poniewa¿: manipuluje
planem zagospodarowania przestrzennego, wprowadzi³ parkomaty,
sprzeda³ PEC, dopuszcza do nepotyzmu i kumoterstwa na szczeblu
Urzêdu Miasta oraz w podleg³ych jednostkach, nie dba o ekologiê,
dopuszczaj¹c do pracy firmê Pini (...), w bud¿ecie miasta obiecuje
gruszki na wierzbie, dyskryminuje przedsiêbiorczoæ umarzaj¹c
niektórym firmom podatki, pozwoli³ na zdeformowanie pomnika
Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, za przychylne recenzje dokarmia
lokalne media w literze prawa, lekk¹ rêk¹ wydaje spo³eczne pieni¹dze
na zabawy, które w istocie s¹ niczym innym jak jego kampani¹
wyborcz¹, cele charytatywne oraz bardzo potrzebne Hospicjum i sto³ówkê PCK lekcewa¿y daj¹c grosze. Czy chcesz na niego g³osowaæ ?
Jeszcze smêtniejsza by³a konferencja kandydatów na prezydenta
miasta. Co gorzej, z ró¿nych powodów tej dysputy nie powinien prowadziæ prezes RIG ... W sumie jednak kampania wyborcza by³a
raczej papierowa, czyli ... zamiecone ulice, bloki, kosze od mieci
itp. itd. Tu¿ przed wyborami - jak zwykle - grasowali harcownicy,
którzy nawzajem zaklejali plakaty kontr i kandydatów swoimi typami
(a raczej zleceniodawcami). Ciekawe, ¿e ju¿ w czwartek przed
wyborcz¹ niedziel¹ dwa Komitety Wyborcze: Pokolenia Samorz¹dowe i Jerzy Bry³a wraz z KW Stra¿acy Gmina Kutno z³o¿y³y u nas
zlecenia na podziêkowania wyborcze, nie maj¹c wcale pewnoci co
do wygranej - przegranej. Co by nie powiedzieæ, przyk³ad godny
odnotowania.
Andrzej Stelmaszewski

WYBRALIŚMY !

DNI HISTORII

(ci¹g dalszy ze strony 1)
W miecie Kutnie radnymi zostali wybrani: Krzysztof Stanis³aw Matusiak,
Janusz Bogdan Pawlak, Bartosz Wojciech Serenda, El¿bieta Katarzyna
Szczepaniak, Zbigniew Andrzej Wdowiak, Zbigniew Pawe³ Burzyñski,
Krzysztof Wac³aw Dêbski, Mieczys³aw Ga³usa, W³odzimierz Kazimierz Klimecki, Edward Kazimierz Ksi¹¿ek, Tomasz Dominik Michalski,
Maria Jolanta Aulich, Grzegorz Waldemar Chojnacki, Jan Henryk
Dêbski, Robert Feliniak, Jacek Sikora, Andrzej Bieniek, Jacek Adam
Boczkaja, Aleksandra Koszada, Jerzy Karol Runiñski, Mariusz Sikora
(najprawdopodobniej bêd¹ trzy zmiany).
W gminie wiejskiej Kutno radnymi zostali: Piotr Jakub Zió³kowski,
Wies³awa El¿bieta Kowalska, Anna Marzena Czerwiñska, Teresa Ewa
Lewañska, El¿bieta Barbara Bednarek, Micha³ Kostrzewa, Iwona
Chojnacka, Micha³ Przemys³aw Kacprzak, Jan Wawrzyniec Wojda,
Wojciech Podlasin, Jaros³aw Wujkowski, Pawe³ Stanis³aw Augustynowicz, Dariusz Mroczek, Maciej Rzenicki, Jan Stanis³aw Starba³a.
Pozosta³e wyniki wyborcze podamy w nastêpnym numerze.

JUBILEUSZ MOPS
Ponad sto osób przyby³o do wietlicy Miejskiego Orodka Pomocy
Spo³ecznej w Kutnie na uroczystoæ jubileuszu 20-lecia istnienia tej
placówki, a tak¿e wiêtowania Dnia Pracownika Socjalnego. Spotkanie
prowadzi³a Bo¿ena Budnik pe³ni¹ca obowi¹zki dyrektora. W czasie
powitania zaproszonych goci i pracowników Orodka wspomnia³a
okres dzia³ania sprzed paru lat, zaznaczy³a te¿, ¿e zadania stawiane
przed nimi znacznie siê poszerzy³y. Jest ogrom prac w rodowisku,
wychodzenie do ludzi, poszukiwanie partnerów wspomagaj¹cych,
organizowane s¹ cykliczne imprezy integracyjno-rodowiskowe. Tak
wiêc placówka prowadzi nie tylko pomoc finansow¹. Okres dwudziestolecia istnienia MOPS-u zamyka realizacja programu o nazwie
Wspólny Dom - widaæ to w powstawaniu mieszkañ chronionych.
Z okazji tego podwójnego wiêta pracownikom placówki ¿yczenia
i gratulacje z³o¿y³ Zbigniew Burzyñski - prezydent miasta, przekazuj¹c jednoczenie okolicznociowy grawerton. Zwróci³ uwagê na
wa¿noæ prowadzonej pomocy potrzebuj¹cym mieszkañcom Kutna,
na wytrwa³oæ i zrozumienie spraw ludzkich. ¯yczy³ dalszej owocnej
pracy. ¯yczenia sk³ada³y tez delegacje zaprzyjanionych instytucji
i stowarzyszeñ. Dla zebranych z krótkim koncertem wyst¹pi³ Zespó³
piewaczy Klonowianki.
/A.B./

... TEN ¯YCIA I WIATA NIE ZNA

KONKURS PLASTYCZNY

W II Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Jana Kasprowicza w Kutnie
zorganizowano Dni Historii maj¹ce na celu przybli¿enie wiedzy
najnowszej historii naszego kraju (od 1914 r.). W tym roku organizatorzy Dni skupili siê na kwestiach regionalnych zwi¹zanych z Kutnem,
w okresie kiedy niepodleg³oæ odzyska³a Polska i Kutno. We wtorek,
16 listopada, uczniowie kilku klas spotkali siê na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie z Markiem Wójkowskim, kutnowskim kolekcjonerem i prezesem Towarzystwa Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej. M³odzie¿
pozna³a historiê kutnowskiej nekropolii, zabytkowe mogi³y i ich zwi¹zek
z przesz³oci¹ miasta. W rodê - Jolanta Leniewska dyrektor miejskiego oddzia³u Archiwum Pañstwowego zapozna³a m³odzie¿ ze
ród³ami archiwalnymi, na podstawie których odtwarza siê przesz³oæ
miasta z okresu pocz¹tków polskiej niepodleg³oci. W tym dniu uczniowie
wys³uchali tak¿e wyk³adu dr. Jana Józefeckiego na temat Bitwa pod
Kutnem w 1914 r.), który odby³ siê w Bibiliotece Powiatowej w Kutnie.
W czwartek, 18 listopada, ju¿ na terenie szko³y mia³ miejsce koncert,
w którym udzia³ wziêli uczniowie liceum, zwyciêzcy etapu powiatowego i wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
wierszy i pieni o tematyce patriotycznej. Wyst¹pili: Laura Widawska,
Joanna nieæ, Ewa Murzynowska, Krzysztof Bdziel, Daniel Jêdrzejczak, Agata Staniszewska i Emilia B³aszczyk. Po trwaj¹cym prawie
godzinê koncercie dyrektor liceum Barbara Rostek-Nowacka z dum¹
powiedzia³a: Bardzo serdecznie wam wszystkim gratulujê za wybór
wspania³ych i m¹drych tekstów oraz mistrzowskiego ich wykonania.
To niezwyk³a lekcja patriotyzmu i dowód na to, ¿e m³odzie¿ na temat
ojczyzny myli, ma swoje zdanie, analizuje swoje refleksje na temat
naszego ojczynianego jestestwa. Dziêkujê za tê ucztê duchow¹.
/A.B./

SPACERKIEM PO KUTNIE

Termomodernizacja
Tevy

W czwartek, 18 listopada, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Kutnie uroczycie podsumowa³a powiatowy konkurs plastyczny P³eæ
nie ma znaczenia. Palenie zabija zorganizowany przez Owiatê Zdrowotn¹ i Promocjê Zdrowia z udzia³em Starostwa Powiatowego w Kutnie.
Wziêli w nim udzia³ uczniowie 4 szkó³ ponadgimnazjalnych z terenu
naszego miasta. Nagrody i wyró¿nienia - ufundowane przez Starostwo
Powiatowe w Kutnie - uczestnikom konkursu wrêczy³a Pañstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie dr in¿. Celina Marciszewska.
Podziêkowania od pani inspektor otrzymali te¿ szkolni koordynatorzy
- za zaanga¿owanie w dzia³ania propaguj¹ce wród uczniów zdrowy, bezpieczny i aktywny styl ¿ycia wolny od na³ogu palenia tytoniu. Mi³ym
akcentem uroczystoci by³ wystêp dzieci z klasy II Niepublicznej Szko³y
Katolickiej w Kutnie pod kierownictwem siostry Elwiry Olejniczak.
Nagrody za najlepsze prace otrzymali uczniowie: Karolina Bronikowska
kl. I LPs - Zespó³ Szkó³ Nr 3 im. W³. Grabskiego w Kutnie, Mateusz
£ubiñski kl. III TI - Zespó³ Szkó³ Nr 3 im. W³. Grabskiego w Kutnie,
Wiktor Kwiatkowski kl. I a - II Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. J. Kasprowicza w Kutnie. Wyró¿nieni zostali: £ukasz Cieplak kl. I E - Zespó³ Szkó³
Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie, Aleksandra Flisiuk kl. I E - Zespó³ Szkó³
Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie, Paulina Kutkowska kl. I TZ Hotelarskie Zespó³ Szkó³ Zawodowych Nr 2 im. A. Troczewskiego w Kutnie, Izabela
Wielec kl. III LPs - Zespó³ Szkó³ Nr 3 im. W³. Grabskiego w Kutnie.
Drug¹ czêæ spotkania - przeznaczon¹ dla lokalnych mass mediów - z okazji
Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach (18.XI) i Ogólnopolskiego
Dnia Szczepieñ (27.XI) pod has³em Bezpiecznie zapobiegaæ chorobie,
a tak¿e o profilaktyce grypy, przedstawi³a Sylwia Lewandowska - kierownik
Oddzia³u Epidemiologii w PPIS w Kutnie. Od 15 listopada do 31 grudnia
2010 r. Sanepid prowadzi wspólnie z mediami kampaniê popularyzuj¹c¹
zmiany w ustawie O ochronie zdrowia przed nastêpstwami u¿ywania
tytoniu i wyrobów tytoniowych pod has³em: Polska wolna od dymu tytoniowego. Pe³ny tekst ustawy pod adresem: www.gis.gov.pl.
/G.B./

Na ulicy Sienkiewicza 25 rozpoczêto
remont wie¿owca-biurowca by³ej
Polfy a obecnie Tevy. Czy¿by
znalaz³ siê chêtny na ten obiekt ?

Kutnowski aquapark

Na budowie Aquaparku wykonano
ju¿ fundamenty, ciany piwniczne,
czêciowo stropy nad piwnic¹ oraz
elementy konstrukcyjne parteru, tj.
ciany none i s³upy. Ponadto
wykonano nieckê basenu rekreacyjnego, sportowego wraz z widowni¹
oraz basenu do nauki p³ywania.
Wykonawca rozpocz¹³ równie¿
monta¿ konstrukcji stalowej stropodachu nad czêci¹ obiektu tzw. such¹. Wybudowano oko³o 50% cian
murowanych parteru. Rozpoczêto
wykonywanie pod³o¿y i podk³adów
pod posadzki.

Modernizacja ulic

Zakoñczono ju¿ budowê kolejnych
ulic z kanalizacj¹ deszczow¹, tj.
witkowskiego, Zielarskiej oraz
£¹kowej. Oddane do u¿ytku ulice
maj¹ ponad kilometr d³ugoci.
£¹czna wartoæ wykonanych prac
wynosi oko³o 2,6 mln z³. Równie¿
wykonano ulicê Braci niadeckich
(zakres prac obejmowa³ poszerzenie
ulicy wraz z budow¹ miejsc parkingowych i chodników, a przy realizacji tej inwestycji konieczna by³a
przebudowa sieci telefonicznej,

elektroenergetycznej oraz sygnalizacji wietlnej przy skrzy¿owaniu
z ulic¹ Kociuszki). Koszt tej inwestycji wyniós³ prawie 1 mln z³.
Wybudowano 13 ulic z kanalizacj¹
deszczow¹. S¹ to m.in.: Kasztanowa,
W¹ska, Niemcewicza, Zamkowa,
Kutrzeby, ciegiennego, Zapolskiej
i inne. £¹czna wartoæ dotychczas
zrealizowanych inwestycji drogowych przekracza kwotê 18 mln z³.
W trakcie realizacji jest ulica Powstania Styczniowego, Deotymy
oraz droga do terminalu (przed³u¿enie ul. Wschodniej).

Dwójka
zmodernizowana

W Gimnazjum Nr 2 w Kutnie przy
ul. Staszica zakoñczono prace
termomodernizacyjne. Zakres robót
obejmowa³ docieplenie cian
zewnêtrznych, wymianê stolarki
okiennej i drzwiowej, wymianê
instalacji c.o. oraz modernizacjê
wêz³a c.o. W ramach prac inwestycyjnych dokonano remontu dachu
oraz czêciowego przystosowania
budynku do wymogów przeciwpo¿arowych. Koszt termomodernizacji
wyniós³ 1,7 mln z³. W roku bie¿¹cym w gimnazjum zosta³a równie¿
zmodernizowana sala gimnastyczna,
w której wymieniono pod³ogê
i przebudowano trybuny. Znacznej
poprawie uleg³y warunki do nauki
i rozwoju kultury fizycznej
uczniów tej szko³y.
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Życzenia
Moim zdaniem dobrze siê sta³o,
¿e taki siê okaza³ wynik wyborów.
Upartyjniæ ca³kowicie samorz¹dów siê nie uda³o.
Mamy wiêc plejadê zró¿nicowanych tworów.
W wielu Radach zasiedli nowi ludzie.
Oby im siê uda³o m¹drze rz¹dy sprawowaæ.
Wyborcom nie pozostaje nic innego, tylko siê ³udziæ,
¿e wybrañcy potrafi¹ porz¹dnie pracowaæ.
Niektórym by³ym, ponownie zawierzylimy,
taki mandat zaufania mocno zobowi¹zuje.
G³osuj¹c na wybranych im uwierzylimy,
¿e nowy samorz¹d dla ludzi szczerze popracuje.
W programach wyborczych by³y myli z³ote.
Ciekawe, ile z nich w realia siê zmieni.
Jak d³ugo w³adze bêd¹ mia³y si³y i ochotê,
wytrwale pracowaæ, nie szczêdz¹c trudu i zmêczenia.
Nie szar¿¹ u³añsk¹, a w mozolnym trudzie
realizujecie swoje ambitne programy.
Wtedy na pewno pomog¹ Wam ludzie
i bêdziemy mieæ wiêcej tego, co ju¿ mamy.
¯yczmy nowym (nawet jeli stare) w³adzom,
niezale¿nie od krawatów koloru,
niech w trudnych chwilach dobrze sobie radz¹
i dotrwaj¹ udanie do nastêpnych wyborów.
Kazimierz Ci¹¿ela
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¯YCIE REGIONALNE

JUBILEUSZ „SOKOŁA”

Jubileusz 50-lecia obchodzi³o Ko³o £owieckie Sokó³. Rozpoczê³a je
msza wiêta odprawiona w intencji cz³onków Ko³a i ich rodzin przez ksiêdza
Jana Dobrodzieja w kociele wiêtego Jana Chrzciciela. Dalsza czêæ uroczystoci mia³a miejsce w hotelu Rondo. Zebranych powita³ prezes Ko³a
Zdzis³aw S³owiñski, natomiast jego historiê przedstawi³ sekretarz Ko³a
Zbyszek Kotkowski. Z okazji jubileuszu Srebrnym Medalem Zas³ugi
£owieckiej wyró¿niono: Andrzeja Janakowskiego, Zbigniewa Parusiñskiego, Tadeusza Pszczó³kowskiego, Mariana mia³ka, Mariusza niecikowskiego oraz Zdzis³awa S³owiñskiego. Odznaczenie wrêczy³ przewodnicz¹cy Okrêgowego Zarz¹du Polskiego Zwi¹zku £owieckiego w P³ocku
Tadeusz Majdowski. On tez wrêczy³ wszystkim cz³onkom Ko³a £owieckiego Sokó³ pami¹tkowe kordelasy myliwskie. Otrzyma³ go równie¿
ksi¹dz Jan Dobrodziej. Ta czêæ uroczystoci odby³a siê w obecnoci pocztu
sztandarowego, który tworzyli: S³awomir S³owiñski, £ukasz Pszczó³kowski
i S³awomir Trembarczyk. Koñcowym akcentem by³y ¿yczenia i gratulacje
od zaprzyjanionych Kó³ £owieckich. Organizatorzy ugocili wszystkich
zebranych obiadem myliwskim. Gra³ zespó³ muzyczny Klaster. /A.B./

Historia Soko³a

Na walnym zebraniu odbytym w dniu 5 grudnia 1960 r. za³o¿yciele: Józef
Czekalski, Stanis³aw Gnat, Marian £opata, Franciszek Marciniak, Marceli
Lemañski, W³adys³aw Lemañski, Mieczys³aw Wlaziñski wybrali pierwszy
Zarz¹d Ko³a w sk³adzie: przewodnicz¹cy - Marceli Kamiñski, ³owczy Marian £opata, skarbnik - Stanis³aw Gnat. Przyjêto równie¿ pe³n¹ nazwê
Ko³a Wojskowe Ko³o £owieckie Sokó³ przy JW 4511 Sklêczki.
Zebranie ustali³o, ¿e g³ównym zadaniem dla Ko³a jest hodowla ba¿antów
i powiêkszenia pog³owia zwierzyny drobnej. 1 wrzenia 1961 r. podpisano
i Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w £odzi umowê o dzier¿awê
obwodu Nr 25. Da³o to prawne podstawy dzia³alnoci Ko³a. Obwód mia³
wówczas powierzchniê 4320 hektarów, w tym 506 hektarów lasu. Cz³onkowie Wojskowego Ko³a £owieckiego Sokó³ podejmowali wiele
inicjatyw na rzecz rodowiska - szczególnie pracê z m³odzie¿¹ szkoln¹
i doros³ymi mieszkañcami gminy Strzelce. W 1976 r. zosta³ zmieniony
numer obwodu £owieckiego z 28 na 64 (pismem Wojewódzkiego Urzêdu
z dnia 27.01.1976 r.) Od 12 marca 1977 r., po odbytym w Klubie JW 4511
w Sklêczkach Walnego zebrania Ko³a w sprawach organizacyjnych - zebranie przyjê³o uchwa³ê przejcia Ko³a ze statusu wojskowego, na cywilny
z utrzymaniem dotychczasowej jego nazwy Sokó³. W krótkim okresie
czasu odby³o siê zebranie Ko³a, gdzie wybrano Zarz¹d w sk³adzie: przewodnicz¹cy - Marian £opata, ³owczy - Franciszek Marciniak, sekretarz
- Zdzis³aw Majer, skarbnik - Stanis³aw Gnat. W sierpniu 1977 r. podjêto
starania o wybudowanie wiaty drewnianej w miejscowoci G³ogowiec,
do przechowywania karmy i urz¹dzeñ ³owieckich. S³u¿y³a ona przez wiele
lat do spotkañ na zakoñczenie polowañ. W 1982 r. cz³onkowie Ko³a
Bronis³aw Koz³owski, Marian mia³ek zorganizowali Bia³¹ Niedzielê,
przeprowadzili badania lekarskie dzieci ze szkó³ w Niedrzewiu i Klonowcu.
W 1985 r. obchodzilimy 25-lecie powstania Ko³a, które liczy³o 18 cz³onków. Odby³y siê uroczyste Hubertowiny wraz z rodzinami. W minionym
okresie rozszerzono wspó³pracê z innymi Ko³ami. Na spotkaniu cz³onków
Ko³a w 2000 r. pad³a propozycja wybudowania kapliczki z p³askorzeb¹
wiêtego Huberta, na skraju lasu w Strzelcach. W dniu 16 wrzenia 2000 r.
odby³a siê uroczysta msza polowa z udzia³em myliwych i spo³eczeñstwa
gminy Strzelce. Kapliczkê powiêci³ ówczesny proboszcz parafii w Strzelcach ksi¹dz Zygmunt Ziêbura. Obecnie wszystkie polowania zaczynaj¹
siê od naszej kapliczki. Na zebraniu sprawozdawczym Ko³a w 2001 r.
podjêto decyzje budowy domku myliwskiego, w którym odbywa³yby siê
spotkania myliwskie. Projekt wykona³ Zdzis³aw S³owiñski, niwelacj¹
terenu zaj¹³ siê Mariusz niecikowski a innym pracami zajêli siê: Zbigniew
Parusiñski, Tadeusz Pszczó³kowski, Jan Kamierczak, Miros³aw Dudkiewicz, Mieczys³aw Andrzejewski, Andrzej Janakowski. W ci¹gu 3 miesiêcy
prace zosta³y wykonane. Uroczyste oddanie Domku Myliwskiego odby³o
siê 3 listopada 2001 r. (na wiêtego Huberta). Medale za Zas³ugê w £owiectwie otrzymali: Józef Czekalski, Zdzis³aw Majer, Tadeusz Pszczó³kowski,
Zdzis³aw S³awiñski, Mariusz niecikowski, Andrzej Janakowski. W 2002 r.
podjêto decyzjê budowy kominka w Domku Myliwskim Sokó³ka,
a sponsorem by³ Marek Czuba. Równie¿ zosta³o za³o¿one owietlenie dziêki
Miros³awowi Dudkiewiczowi. W 2002 r. odznaczenia Za Zas³ugi dla
£owiectwa otrzymali: Tadeusz Czekalski (srebrne), Mieczys³aw Andrzejczak
(br¹zowe). W roku 2003 nasze Ko³o £owieckie Sokó³ zosta³o odznaczone Br¹zowym Medalem za zas³ugi w £owiectwie. Indywidualnie za
otrzymali je: Marian mia³ek i Zbyszek Kotkowski, a wrêczenie nast¹pi³o
w dniu wiêtego Huberta na uroczystych Hubertowinach.
Okrêgowa Rada £owiecka w P³ocku 26 listopada 2005 r. podjê³a uchwa³ê
o nadaniu sztandaru dla Ko³a £owieckiego Sokó³ w Kutnie. Podpisano
- 30 marca 2007 r. - now¹ umowê dzier¿awcz¹ obwodu ³owieckiego
o powierzchni 4662 hektarów (grunty lene 941 i grunty polne o powierzchni 3721 hektarów). Kolejn¹ podpisano 31 marca 2010 r.
(ci¹g dalszy - strona 9)
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Z pomoc¹ unijnych rodków

SZKOŁA NA PERYFERIACH

W Zespole Szkó³ w D¹browicach jest aktualnie 11 oddzia³ów, 243 uczniów
i wychowanków (o 13 dzieci mniej ni¿ w ubieg³ym roku). Równie¿ jest
UNIJNE PRZEDSZKOLE o 2 oddzia³ach - 50 dzieci. Zespó³ Szkó³
stanowi¹ tak¿e: Szko³a Podstawowa - 6 oddzia³ów - 124 uczniów i Gimnazjum - 3 oddzia³y - 69 uczniów. Placówka zatrudnia 25 nauczycieli (21,1
etatu pedagogicznego), w tym dyrektora i wicedyrektora oraz 9 osób (8,25
etatu) personelu administracyjno-obs³ugowego. Zespó³ Szkó³ mieci siê
w jednym budynku i jest jedyn¹ placówk¹ edukacyjn¹ w gminie. Dysponuje 14 salami lekcyjnymi (w tym 2 pracownie komputerowe, z dostêpem
do internetu), sal¹ gimnastyczn¹ oraz ma³¹ salk¹ wyposa¿on¹ w zestaw
do æwiczeñ sportowych i korekcyjnych, wietlic¹, sto³ówk¹, biblioteka
z czytelni¹. Jest tak¿e boisko szkolne zmodernizowane i wyposa¿one
w niezbêdny sprzêt sportowy oraz ogródek geograficzny z ma³¹ stacj¹
meteorologiczn¹. Prawie 57% wszystkich uczniów i wychowanków jest
dowo¿onych autobusem szkolnym. Ze wietlicy korzysta 112 dzieci,
a z do¿ywiania korzystaj¹ 134 osoby. Jest to wydatna pomoc materialna
dla wielu rodzin, tym bardziej, ¿e szko³a uczestniczy w programie ARR
Mleko w szkole. W szkole dzia³a Miêdzyszkolny Uczniowski Klub
Sportowy MIESZKO i Szkolna Kasa Oszczêdnoci, a m³odzie¿ skupiona w Samorz¹dzie Uczniowskim uczy siê demokracji i samorz¹dnoci
m.in. poprzez udzia³ w symulacjach wyborów parlamentarnych i samorz¹dowych. Uczniowie corocznie bior¹ udzia³ w WOP, w akcji ,,Sprz¹tanie wiata, Dzieñ Ziemi, Podziel siê posi³kiem. W szkole organizuje siê
wiele imprez i uroczystoci m.in.: Powiatowy Turniej Tenisa Sto³owego,
Miêdzygminny Konkurs Recytatorski, gminny konkurs M³odzie¿ zapobiega po¿arom, szkolny konkurs historyczny o generale W³adys³awie
Andersie i inne konkursy przedmiotowe. Uczniowie bior¹ udzia³ w licznych
zewnêtrznych zawodach sportowych, konkursach i turniejach zdobywaj¹c
dobre lokaty. Ciekawe jest jednak, ¿e 57 uczniów posiada lekarskie
orzeczenia o specyficznych potrzebach edukacyjnych i o niesprawnoci
intelektualnej. W szkole organizowane s¹ zajêcia wyrównawcze, ko³a zainteresowañ, terapia pedagogiczna prowadzona przez nauczycielkê wietlicy
i pedagoga (m.in. ORTOGRAFFITI), zajêcia logopedyczne i inne. Warto
zwróciæ uwagê na realizacjê w szkole programów edukacyjnych. Od padziernika 2009 r. otwarto nowy oddzia³ przedszkolny 3, 4 i 5-latków dziêki
projektowi Przedszkole inwestycj¹ w przysz³oæ. Bud¿et projektu to
337.106,00 z³. Równie¿ projekt Nie boimy siê przysz³oci - zajêcia
dodatkowe dla uczniów Szko³y Podstawowej i Gimnazjum (wartoæ projektu - 393.719,00 z³). Dziêki projektowi Radosna szko³a stworzono
miejsca do zabaw dla klasy I SP i wyposa¿ono szko³ê w sprzêt i pomoce
dydaktyczne (wartoæ 5.973,00 z³). Pomoce dydaktyczne uzyskano w III
etapie projektu ,,Pierwsze uczniowskie dowiadczenia drog¹ do wiedzy
dla klasy I SP. Projekt Przedszkole w cyfrowy wiat z programem KidSmart wyposa¿y³ przedszkole w nowoczesne stanowisko komputerowe
z bezpiecznym oprogramowaniem dla dzieci 3-7 lat. Ponadto uzyskano
wsparcie finansowe w wysokoci 15.000,00 z³ na ksi¹¿ki, pomoce
dydaktyczne i wyposa¿enie z Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoci.
Zakoñczono z sukcesem udzia³ w projekcie TIE w £odzi M£ODZI
Z EKOLOGI¥ NA TY, który zosta³ opisany w opracowaniu A. Mikina,
B. Zaj¹c: Metoda projektów. Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów gimnazjum jako dobry przyk³ad dobrej praktyki i udostêpniony poprzez stronê
internetow¹ MEN. A¿ siê wierzyæ nie chce, ale ogó³em pozyskane rodki
na projekty edukacyjne stanowi¹ kwotê 765.774,12 z³. Szko³a jest animatorem i g³ównym organizatorem kultury gminnej. Bierze udzia³ w do¿ynkach gminnych, wigilii Seniorów, w uroczystociach patriotycznych
i innych. Dyrektorem Zespo³u Szkó³ w D¹browicach jest Ewa GórskaJedliñska, a wicedyrektorem Ma³gorzata Stokfisz (w wyborach samorz¹dowych ubiegaj¹ca siê o funkcjê wójta gminy D¹browice).

WIEŚCI GMINNE
Wyborcza decyzja

Liga gmin

W dziennikowej lidze gmin wiejskich województwa ³ódzkiego za
lata 2007-2009 najlepiej z powiatu
kutnowskiego wypad³a gmina Kutno,
zajmuj¹c 37 wród 133 gmin. Gmina
Kutno pod wodz¹ Jerzego Bry³y
od wielu lat rozwijana jest jako
rolnicze i mieszkaniowe zaplecze
miasta Kutna, wiêc sukces jej jest
tym bardziej widoczny. To najwiêksza
pod wzglêdem ludnoci i najtrudniejsza do zarz¹dzania w powiecie
kutnowskim gmina (a zarazem
druga - za gmin¹ Bedlno - pod
wzglêdem powierzchni). Nasze
gratulacje !

Radni ¯ychlina tu¿ przed wyborami
zag³osowali na nie przeciwko
podwy¿kom podatku rolnego od
nieruchomoci i rodków transportu.
Równie¿ nie przyjêli nowych stawek
za wodê i cieki. Jednak podwy¿ka
i tak bêdzie, gdy¿ wchodz¹ one po
70 dniach od g³osowania radnych,
czyli od 1 stycznia 2011 r. Za wodê
- dla firm podwyzka bêdzie wynosi³a 3% (z 3,71 na 3,82), a op³ata
abonamentowa o 12% (z 14.05 do
15,80 z³). Wzronie równie¿ koszt
cieków dla firm (z 5,40 do 5,63 z³),
a najwiêcej dla w³acicieli szamb
(z 9,62 z³ do 12 z³ za 1 m3).

LESZCZYNEK

W³adze gminy Kutno zdecydowa³y o generalnym remoncie zabytkowego
dworku w Leszczynku. Tak wiêc kolejnemu bezcennemu dla historii
regionu obiektowi zostanie przywrócony dawny blask. A historiê ma
niezwykle bogat¹. Od XVIII do koñca XIX wieku nale¿a³ do rodziny Górskich. Najpierw Tomasza, nastêpnie jego syna Franciszka i wnuka tak¿e
Franciszka, by w 1905 roku przejæ w rêce Beniamina Kapelmana.
W 1930 roku przejê³a go ostatnai przedwojenna w³acicielka Ewelina
¯ychliñska. Przy okazji rozwodu w 1821 roku, jednego z Góskich z ¿on¹
Mariann¹ z Wasilewskich, dokonano spisu maj¹tku rodzinnego. Dysponowa³a ona miêdzy innymi srebrami sto³owymi wa¿¹cymi 220 ³utów próby
12 wartymi 660 z³otych, ostrogami srebrnymi ³utów wartymi 36 z³otych.
Poza tym na wyposa¿eniu by³y meble pokojowe. Brakowa³o gotówki oraz
bi¿uterii. Ciekawy obraz codziennego ¿ycia w dworze i relacji z poddanymi daj¹ ocala³e dokumenty. Otó¿ w folwarku zatrudnionych by³o czterech
sk³adowników, z których jeden pe³ni³ rolê so³tysa i szynkarza. Otrzymywali
oni ziemiê oraz tereny pod ogrody, gdzie mieli prawo uprawiaæ warzywa.
Mogli te¿ korzystaæ z pastwisk oraz zbieraæ chrust w lasach. Mieli za to
obowi¹zek pracowaæ w folwarku trzy dni w tygodniu oraz 16 dni podczas
¿niw. Inni zatrudnieni przez dwór, to komornice i kowal, który otrzymywa³
wynagrodzenie w gotówce. Wiatrak wydzie¿awiano za 45 rubli w gotówce
za rok z obowi¹zkiem mielenia bezp³atnie dworskiego zbo¿a. Poza tym
m³ynarz otrzymywa³ pó³ morgi ogrodu oraz dwa zagony, na których móg³
uprawiaæ len. Wiadomo te¿, ze do dworu nale¿a³o utrzymywanie i remontowanie budynków. Budynek, który zachowa³ siê do dzisiaj, zosta³ wzniesiony
w stylu neoklasycystycznym. Jest murowany, boniowany i podpiwniczony.
Posiada piêtrowy ryzalit porodku elewacji frontowej, zwieñczony trójkatnym szczytem. Ryzalit w czêci parterowej jest rozcz³onkowany pilastrami toskañskimi. Ca³y obiekt po³o¿ony jest w parku w zadrzewionym
stylu angielskim. Po drugiej wojnie wiatowej w budynku mieci³a siê
szko³a podstawowa. Na prze³omie XX i XXI wieku próbowa³i go odzyskaæ
spadkobiercy w³acicieli. Jednak ostatecznie zrezygnowali z przejêcia.
Obecnie nale¿y do gminy Kutno.
/2P/
(W publikacji wykorzysta³em informacje zawarte w ksi¹¿ce Wie i dwór
w powiecie kutnowskim)

WYBIERZ ŻYCIE

Wybierz ¯ycie - Pierwszy Krok- to pilota¿owa edycja programu edukacyjnego dot. profilaktyki raka szyjki macicy realizowanego w Zespole
Szkó³ nr 4 Kutno/AZORY. W miesi¹cu padzierniku br. zorganizowano
spotkania profilaktyczne z udzia³em pielêgniarki szkolnej, pedagoga szkolnego dla uczennic i rodziców uczniów klas pierwszych oraz pracownic
szko³y. Uczestnicy spotkañ obejrzeli film oraz prezentacjê multimedialn¹
zawieraj¹c¹ informacje: co to jest rak szyjki macicy, co powoduje jego
rozwój, jakie s¹ objawy zaka¿enia wirusem HPV, co zwiêksza ryzyko rozwoju
oraz na czym polega profilaktyka raka szyjki macicy. W zwi¹zku z akcj¹
Ró¿owa wst¹¿eczka, 4 listopada, odby³o siê spotkanie z przedstawicielkami Kutnowskiego Klubu Amazonka (Dorot¹ Pasiñsk¹-Swendrowsk¹
oraz po³o¿n¹ Dorot¹ Grabowsk¹), które przekaza³y informacje o sposobach
zapobiegania nowotworom i samokontroli badania piersi. Realizatorkami
dzia³añ w szkole by³y: Jolanta Chodor, Magdalena Borowiecka i Anna
Kmieæ.

Mundurowa matura

W przysz³ym roku, w I Liceum
Ogólnokszta³c¹cym P³ockiego Uniwersytetu Ludowego im. 37 Pu³ku
Piechoty, po raz pierwszy odbêdzie
siê matura przysz³ych pracowników
s³u¿b mundurowych. Uczniowie
szko³y maj¹ tygodniowo po 6 godzin
wychowania fizycznego (gimnastyka, basen, sporty walki i ... taniec).

Swoje nietypowe umiejêtnoci
zaprezentowali mieszkañcom Kutna
w trakcie uroczystoci wiêta
Niepodleg³oci.

Nieszczelny piec

Spali³a sie kot³ownia budynku plebanii w Imielnie. Przypuszczaln¹
przyczyna po¿aru by³ nieszczelny
piec gazowy. Ogieñ gasi³o piêæ
zastêpów stra¿y po¿arnej.
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¯YCIE KULTURALNE

STACJA KUTNO

Ju¿ po raz szósty Kutnowski Dom Kultury by³ organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Piosenek Honorowego Starosty Kutnowskiego Jeremiego
Przybory. Do udzia³u w nim by³o chêtnych 60 osób. Komisja zakwalifikowa³a tylko 12 najlepszych przedstawicieli ró¿nych regionów kraju.
Wród nich znalaz³y siê dwie kutnianki - Kamila Banasiak i Magdalena
Komur. Przypomnijmy, ¿e w V edycji tej znanej ju¿ w Polsce imprezy
drug¹ lokatê zdoby³a Ewelina Stankiewicz z Kutana. Tegorocznej imprezie
towarzyszy³y: warsztaty wokalne (Hotel Stacja Kutno i Magnolia),
które prowadzi³a El¿bieta Zapendowska; recital i spotkanie z Barbar¹
Kraftówn¹, której akompaniowa³ Janusz Sent. By³y równie¿ warsztaty
muzyczne dla akompaniatorów (prowadzi³ je Bogdan Ho³ownia). W restauracji Rozmaryn odby³a siê prezentacja multimedialna Kabaretu Starszych
Panów z 1962 r. Koncert konkursowy ocenia³o jury: Andrzej Strzelecki,
Anna Serafiñska, Bogdan Ho³ownia i Dariusz Sikorski. Tegoroczny
VI konkurs Piosenek Jeremiego Przybory wygra³a Joanna Kucharczyk z
Warszawy. Podsumowaniem tej uznanej kutnowskiej imprezy AD 2010
by³ koncert galowy, w którym udzia³ wziêli laureaci pierwszych miejsc
edycji 1-5 Stacji Kutno i tegoroczni laureaci konkursu, a gociem
Stacji by³a Anna Serafiñska, która w recitalu przedstawi³a utwory Agnieszki
Osieckiej, Jonasza Kofty i Jeremiego Przybory. Ciekawa by³a wystawa
plenerowa na placu Pi³sudskiego prezentuj¹ca fotografie tematyczne
autorstwa Dominika Marciniaka.
/J.P./

KUTNOWSKIE NOWOŚCI CZYTELNICZE
Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego wyda³a w formie albumu
84-stronicow¹ ksi¹¿kê zatytu³owan¹ Artyci ludowi Ziemi Kutnowskiej.
Ta wspania³a i jak¿e potrzebna publikacja wspó³finansowana zosta³a ze
rodków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Tekst napisa³ Pawe³ Szymczak,
wersjê anglojêzyczn¹ opracowa³a Anna Debich, a sugestywne zdjêcia
wykonali: Micha³ Jab³oñski, Sylwia Kacalak, Daniel £ukawski i Pawe³
Szymczak. Ksi¹¿ka sk³ada siê z trzech rozdzia³ów - powiêconych rzebie
po kutnowsku, twórcom i pocz¹tkom tworzenia siê kolekcji rzeby
w Muzeum Regionalnym w Kutnie, jak i stanowi obecnemu. Miasto
i powiat kutnowski, okrelane równie¿ terminem Ziemia Kutnowska, s¹
po³o¿one na styku trzech regionów etnograficznych: ³êczyckiego, ³owickiego i kujawskiego. Ka¿dy z nich na bazie wspólnych cech etnicznych,
warunków rodowiska przyrodniczego, form gospodarowania, warunków
¿ycia i dowiadczeñ historycznych ukszta³towa³ w³asne, niepowtarzalne
wzorce kulturowe stanowi¹ce o jego to¿samoci i wewnêtrznej spójnoci.
Charakterystyczny i odrêbny, bardzo wyrazisty folklor i wytwory sztuki
ludowej na terenach pogranicza w naturalny sposób wystêpowa³y obok
siebie, czasem przenika³y na tereny s¹siaduj¹cego regionu, przenoszone
wraz z migruj¹c¹ ludnoci¹ i zaszczepiane w nowych miejscach. Wyznacznikami zró¿nicowania regionalnego by³y m.in.: ubiór, gwara, zwyczaje,
obrzêdy i budownictwo. Rzebiarze wspó³czeni nawi¹zuj¹ do dawnych
wzorów, wierzeñ i obrzêdów religijnych. Dzi grono kutnowskich rzebiarzy liczy oko³o trzydzieci osób. Jak twierdzi etnograf Pawe³ Szymczak
jest to chyba jedyna dziedzina, w której nie brakuje nastêpców i kontynuatorów rodzinnych pasji, którzy pracuj¹c i tworz¹c przez wiele lat blisko
siebie wytworzyli niepowtarzalny styl. Obecnie mówi siê ju¿ o kutnowskiej szkole rzebienia, o kutnowskiej metodzie promieniuj¹cej na ca³¹
Polskê. Kutnowska rzeba - termin maj¹cy ju¿ swoje sta³e miejsce zarówno
w wyszukiwarkach intrenetowych, folderach informacyjno-reklamowych.
Powstanie w 1981 r. Muzeum Regionalnego w Kutnie i zatrudnienie
w nim etnografa upodmiotowi³o badawcz¹ grupê rzebiarzy z Kutna
i okolic. Powstanie galerii Tadeusza Kacalaka i sta³a wystawa Rzeba
po kutnowsku w Muzeum Regionalnym zestawi³y obok siebie ponad
setkê nazwisk i ponad tysi¹c obiektów. Po³owa z kutnowskich rzebiarzy
jest zrzeszona w najwiêkszym krajowym Stowarzyszeniu Twórców Ludowych w Lublinie, tym samym uwa¿a siê ich za tzw. pierwsz¹ ligê w kraju.
Oto twórcy rzeby kutnowskiej, którzy s¹ opisani w tej ksi¹¿ce: Henryk
Abramczyk, Ryszard Aulich, Feliks Chrzanowski, Andrzej Cichoñ, S³awomir
Gogó³, Dariusz Kacalak, Tadeusz Kacalak, Antoni Kamiñski, Jan Koszalski,
Danuta Marciniak, Józef Marciniak, Artur Matusiak, Roman Rozwens,
Eugenia Skibiñska, Jerzy Skibiñski, Dorota Stanicka, Józef Stañczyk, Maja
Suchiñska-Szczesiak, Henryk Suchiñski, Zbigniew Suchiñski, S³awomir
Suchodolski, Zbigniew Szczepañski, Jan Szymañski, Henryk Tarka, Andrzej
Wojtczak, Magdalena Wojtczak, Robert Wucke i Jerzy ¯androwski. Do
dzi zgromadzonych jest w kutnowskim Muzeum Regionalnym 146 eksponatów rzebiarskich od 36 twórców, w tym: 28 postaci, 22 diab³y, 16 scen
biblijnych, 14 Chrystusów, 11 wiêtych pañskich, 9 szopek, 9 scen patriotycznych, 7 madonn, 6 anio³ów, 6 przedstawieñ obrzêdowych, 3 kapliczki,
2 maski, 3 inne formy i 10 obrazów. Najwa¿niejszym jest fakt ci¹g³ej
atrakcyjnoci rzeby kutnowskiej wynikaj¹cej z wysokiego poziomu
warsztatu i wiadomoci twórczej oraz du¿ych walorów artystycznych.
Album Kutno na progu XXI wieku autorstwa Moniki Glindy i Tomasza
Skuzy (wydawnictwo Progres-Kutno) to kolejna udana publikacja o walorach turystycznych, kulturalnych i gospodarczych, która wspaniale ukazuje
wspó³czesne miasto, jego dziedzictwo kulturowe, imprezy kulturalne,
nowoczesne inwestycje oraz ulice i architekturê miasta. Zamierzeniem
autorów by³o pokazanie miasta Kutna jako miejsca, które warto zwiedziæ
i w które warto inwestowaæ. Temu celowi s³u¿¹ ró¿norodne, tematycznie
posegregowane fotografie (Tomasza Skuzy, Urzêdu Miasta Kutna) i rzeczowe teksty w dwóch jêzykach: polskim i angielskim). Album - publikacja
jest poniek¹d swego rodzaju wizytówk¹ Kutna, a tak¿e zachêca do bli¿szego poznania tego interesuj¹cego i rozwijaj¹cego siê miasta. Autorzy
i wydawcy do³o¿yli wszelkich starañ, by zawarte w tej ksi¹¿ce informacje
by³y rzetelne. Publikacja ma piêæ rozdzia³ów: miasto w centrum Polski,
ladami historii, krajobraz Kutna, dzielnice przemys³owe oraz kultura,
sport i rekreacja. Zg³êbiaj¹c tê ksi¹¿kê, któr¹ polecamy jako obowi¹zkow¹
dla kutnian lekturê i która powinna mieæ miejsce w ka¿dej kutnowskiej
rodzinie, mo¿emy dojæ do wniosku, ¿e rzadko zdarza siê, aby w miecie,
które nigdy nie wysz³o poza rangê miasta powiatowego, mo¿na by³o spotkaæ tyle interesuj¹cych zabytków. Ka¿dy z nich, jak podkrelaj¹ Monika
Glinda i Tomasz Skuza,= jest inny i wyj¹tkowy. Ka¿dy z nich jest pami¹tk¹ po minionych czasach. Wszystkie zabytki s¹ dorobkiem poprzednich
pokoleñ oraz wiadectwem naszej historii, dlatego tez zas³uguj¹ na szczególn¹ uwagê i opiekê, aby nie odesz³y w zapomnienie.
Jerzy Papiewski

NA „BRĄZOWO”
Para Bartosz Topór i Justyna Klepczarek z Klubu Tañca Towarzyskiego
Faworyt Kutno, dzia³aj¹cego przy KDK Kutno, w dniu 14 listopada 2010
roku zdoby³a trzecie miejsce w kategorii 14-15 lat klasa taneczna D na
Ogólnopolskim Turnieju Tañca Towarzyskiego w £odzi pod honorowym
patronatem prezydenta miasta £odzi organizowanym przez Studio Tañca
ESKULAP £ód. Tancerze prezentowali cztery tañce standardowe: walc
angielski, walc wiedeñski, tango i quickstep, jak równie¿ cztery tañce
latynoamerykañskie: samba, cha-cha, rumba i jive. Ich trenerem jest
Ma³gorzata Wodras.

KONCERT CHARYTATYWNY

Hospicjum Kutnowskie organizuje koncert charytatywny. Odbêdzie siê
on 27 listopada o godz. 17.00 w PSM I i II stopnia im. K. Kurpiñskiego
w Kutnie. Wykonawcy: Zespó³ Sole Gratia i wokalista Miros³aw
Karauda. Bilety - cegie³ki w cenie 10 z³ do nabycia w siedzibie Hospicjum, przy Alei ZHP 8.
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PRO PUBLICO BONO
(Dla dobra ogó³u i dobra publicznego)

Oszust wyborczy

Przegnane zosta³o komunistyczne drañstwo
Powsta³ wspania³y kraj, wspania³e pañstwo
Mówi oszust - do swoich wyborców z zapa³em !
Ale - ja jego pokrêtn¹ duszê ju¿ dawno pozna³em.
Kto z obecnie odzyskanej wolnoci korzysta ?
Jest to dla mnie i wielu wyborców rzecz oczywista ...
Nie wszyscy sobie z tego sprawê zdaj¹,
¯e czêsto kandydata oszusta na radnego wybieraj¹.
Kieruje nim ob³uda i zak³amanie
powszechne wszelkich zasad i praw ³amanie.
Patriotyzm i wiara u niego, to cnoty na papierze.
S³u¿¹ mu, jako narzêdzie w jego karierze.
Przed wyborami jest on wspania³y i uczynny
Wprost, jak anio³ czyciutki i niewinny,
Ale - gdy radnym zostanie wybrany,
Od razu przestaje byæ taki mi³y i kochany.
Za³atwia sobie posadê i co jeszcze,
Zmienia siê i staje siê jak krwiopijcze kleszcze
Jest ³owc¹ ró¿nych k¹sków ³akomych.
Nie ma czasu dla wyborców i swoich znajomych.
A gdy nadchodz¹ kolejne wybory
On jak zawsze do nich przygotowany i skory
Aby poddaæ siê wyborców ocenie,
Mówi¹c im, ja wasz los szybko zmieniê.
Powtarzaj¹c wci¹¿ te same utarte komuna³y,
Jaki ich ¿ywot bêdzie piêkny i doskona³y.
Wyborcy poprzednie jego obietnice zapomnieli
I k³amstwo oszusta na powa¿nie znowu wziêli.
Wyborca jak ¿yje, tak ¿yje,
A radny oszust koniakami jego zdrowie pije.
Gromadz¹cy bogactw wszelakich krocie,
Dziêki ludzkiej naiwnoci i g³upocie.
Wies³aw Bry³ka

SZKOLNA MIĘDZYNARODÓWKA
W dniach 20-25 listopada 2010 r., w powiecie kutnowskim, przebywaj¹
uczniowie z W³och, Wielkiej Brytanii, Turcji, Norwegii, Bu³garii i Niemiec,
którzy uczestnicz¹ w realizowanym od wrzenia 2009 roku projekcie
Socrates Comenius Biotechnologia  czy nakarmi wiat ?. W pracê nad
tym projektem zaanga¿owani s¹ nauczyciele i uczniowie Zespo³u Szkó³
w ¯ychlinie, którzy bêd¹ gospodarzami najbli¿szego spotkania uczestników projektu. Celem realizowanego wspólnie projektu jest umo¿liwienie
uczniom kontaktów z ludmi z odmiennych kulturowo krajów, ich zrozumienie, wys³uchiwanie opinii osób, które maj¹ ró¿ne punkty widzenia,
a tak¿e umo¿liwienie wzajemnego poszanowania. Projekt ma za zadanie
oceniæ reakcjê mieszkañców poszczególnych krajów na biotechnologiê.
M³odzie¿ w trakcie warsztatów bada lokalne produkty rolnicze, odwiedza
miejscowe farmy i placówki przemys³u spo¿ywczego, sporz¹dza mapy
lokalnych miejsc produkcji rolnych, obserwuje proces produkcji ró¿nych
produktów. Wczeniej uczniowie ¿ychliñskiej szko³y brali udzia³ w sesjach
naukowych, które odbywa³y siê w Turcji, Niemczech, Bu³garii i Norwegii.
Dzi sami bêd¹ gospodarzami spotkania i jako tacy zapewnili swoim
kolegom atrakcyjny program pobytu w naszym kraju i w powiecie. Jednym
z punktów programu bêdzie spotkanie z w³adzami powiatu kutnowskiego i
warsztaty naukowe, które odbêd¹ siê 24 listopada o godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym w Kutnie.
Maciej Zem³o

WYBITNY UZDROWICIEL
Tomasz Æwiek to bioterapeuta, który
od dawna nale¿y do ekstraklasy polskiej bioterapii. W 1998 r. zosta³
laureatem plebiscytu na polskiego
uzdrowiciela organizowanego przez
miesiêcznik Uzdrawiacz. Jest
cz³onkiem Krajowego Cechu Bioterapeutów oraz by³ym prezesem
Ostrowieckiego Stowarzyszenia
Radiestezyjnego. Wyda³ trzy ksi¹¿ki
i znalaz³ siê wród 15 najlepszych
uzdrowicieli ostatniego 15-lecia w
Polsce. Jest te¿ wybitnym zielarzem
i twórc¹ pierwszego w kraju Orodka
Terapii Naturalnej w Krynicy Morskiej. Pomaga przede wszystkim
w chorobach oczu, kobiecych, serca i naczyñ, schorzeniach uk³adu
pokarmowego, oddechowego, moczowego, ³uszczycy, nerwicy, kamicach
itd. Oto wybrane wpisy do Z³otej Ksiêgi:
Do p. Tomasza zg³osi³am siê z siln¹ nerwic¹ i bezsennoci¹, które ust¹pi³y
po 4 wizytach. Energia p. 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.
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Bioterapeuta 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
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¯YCIE POLITYCZNE
KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

W tegorocznych wyborach samorz¹dowych Polacy wybierali: 1576
wójtów, 796 burmistrzów i 107 prezydentów miast. Wybieralimy równie¿ 49.288 radnych, sporód 262.233 kandydatów (5,32
osób na jedno miejsce). W rachunku tym nie uwzglêdniamy,
wybieranych w sposób poredni, starostów powiatu i marsza³ków
województwa. W samym miecie Kutnie by³o 39.429 osób uprawnionych do g³osowania. Kandydatów na prezydenta by³o 6 osób;
o 21 mandatów radnych - ubiega³o siê 217 osób. Na 10 miejsc
(z 23) ogó³em radnych powiatowych - pretendowa³o 132 kandydatów. O 6 mandatów do samorz¹du województwa ³ódzkiego ubiega³o siê a¿ 99 osób.
Andrzej Stelmaszewski

... TEN ¯YCIA I WIATA NIE ZNA

So³tys Zagryziakowa z Kwaniewic

MASZ BABO PLACEK !

Masz babo placek ! W porównaniu z ubieg³ym rokiem zima darowa³a
nam ju¿ miesi¹c, co przyjêli z zadowoleniem nie tylko ekonomici,
ale zwykli mieszkañcy, w tym i Ziemi Kutnowskiej. Co wiêcej,
w dwa dni (Wszystkich wiêtych i niedzielê 14-ego) pogoda by³a jak
w lato. Skwaru nie by³o, ale w po³udnie by³o nawet 16-18 stopni (!).
Masz babo placek ! U nas najpierw co siê wprowadza bez ³adu
i sk³adu, a nastêpnie okazuje siê, ¿e w efekcie budzimy siê z rêk¹
w nocniku. Tak jest m.in. i z rentami strukturalnymi. Zdecydowa³o
siê na nie 65 tysiêcy rolników (kolejnych 11,5 tysiêcy chêtnych wyst¹pi³o po nie w tym roku). Pomijaj¹c szczegó³y, zak³adano, ¿e dziêki
nim poprawi siê tzw. struktura agrarna i nast¹pi odm³odzenie polskiej
wsi. Teoria sobie, ¿ycie ... sobie. Teraz dopatrzono siê, ¿e renty trzeba
p³aciæ przez 10 lat, a w dodatku po 2013 r. zmieni siê unijna polityka
rolna i - prawdopodobnym jest - ¿e wobec mniejszych, unijnych funduszy wiêksze bêdzie do 2020 r. obci¹¿enie - polskiego bud¿etu. Masz
babo placek ! Po wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który na rz¹d
i parlament na³o¿y³ obowi¹zek - w ci¹gu 15 miesiêcy - na zmianê
przepisów o ubezpieczeniach zdrowotnych rolników, trwa du¿y
kociokwik. Ju¿ superdoradca rz¹dowy Micha³ Boni b¹kn¹³, ¿e zmiany
bêd¹ i to kompleksowe, a projekt powstanie w ci¹gu kilku miesiêcy.
Ale bêd¹ one wprowadzane stopniowo i dopiero za kilka lat. Jak dla
mnie oznacza to, ¿e koncepcja ca³ociowych przemian - póki co opóni³y reformê KRUS o co najmniej wiele lat. Masz babo placek !
W gminie Bedlno kociokwik, jak nie wiem. Na zebraniu wyborczym
rolnik obla³ wod¹ wójta - b. wojewodê i kilku notabli. Powodem by³a
niska jakoæ wody w kranach i brak w³aciwej reakcji gminy na tak¹
sytuacjê. Rolnik zarzuca³ w³adzom, ¿e zamiast siê zaj¹æ zwyk³¹ wod¹,
rodki przeznaczono na pa³acowy budynek gminy i molo (podobno
zrobione z pêkaj¹cych desek). Masz babo placek ! Oj, bluni¹ swoje
w³adze, równie¿ mieszkañcy Krzy¿anowa. Jak to mo¿e byæ, ¿e prace
na wysypisku trwaj¹, chocia¿ procedura odwo³awcza niezakoñczona.
No jeszcze w pobli¿u jest wielka ubojnia, a wiatry jak na z³oæ zachodnie. Dobrze, ¿e zapad³o milczenie o podziemnych zbiornikach
tlenku wêgla (Be³chatów), ale z drugiej strony ludzie nie dowierzaj¹
ju¿ swoim rz¹dz¹cym. No mo¿e na obronê w³adz mo¿na przytoczyæ
fermy wiatrowe. I fakt, ¿e wójt (by³y lub ponownie wybrany) mieszka
te¿ przy wysypisku. Masz babo placek !

Pan Piotr Maks
£ódzki Wojewódzki Inspektor
Ochrony rodowiska

INTERWENCJA POSELSKA
Szanowny Panie Inspektorze
Na podst. Art. 20 Ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu
pos³a i senatora (t.j. Dz.U. z 2003 r., Nr 221, poz. 2199, z pón. zm.)
zwracam siê do Pana Inspektora z interwencj¹ poselsk¹ w sprawie ewentualnego naruszenia prawa w zakresie ochrony rodowiska w £ódzkiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej - Podstrefa Kutno.
W £ódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej - Podstrefa Kutno, od 2001 r.
instaluj¹ siê liczne przedsiêbiorstwa maj¹ce wp³yw na rozwój regionu
i zmniejszenie bezrobocia w Powiecie Kutnowskim. Pomimo pozytywnych
elementów dzia³ania tych przedsiêbiorstw, niepokój mieszkañców Kutna
i okolic budzi oddzia³ywanie na rodowisko niektórych zak³adów.
Do mojego Biura Poselskiego w Kutnie zg³aszaj¹ siê mieszkañcy miasta
i Powiatu Kutnowskiego, zaniepokojeni potencjalnie negatywnym wp³ywem na rodowisko ubojni zwierz¹t Pini Polonia Sp. z o.o. Zastrze¿enia
wyborców budzi te¿ niew³aciwy nadzór s³u¿b podleg³ych Panu Inspektorowi, Starocie Kutnowskiemu i Prezydentowi Kutna, w sprawie badania
zanieczyszczenia powietrza (nieprzyjemny zapach) i czystoci cieków
odprowadzanych z w/w ubojni, a przejmowanych przez Przedsiêbiorstwo
Wodoci¹gów i Kanalizacji w Kutnie.
Panie Inspektorze
Uprzejmie proszê o piln¹ odpowied na postawione ni¿ej pytania i osobiste
zainteresowanie siê spraw¹ oddzia³ywania na rodowisko przedsiêbiorstw
zlokalizowanych w £ódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej - Podstrefa
Kutno.
- Czy podleg³e Panu Inspektorowi s³u¿by prowadz¹ monitoring
oddzia³ywania na rodowisko przedsiêbiorstw zlokalizowanych
w £ódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej - Podstrefa Kutno, ze
szczególnym uwzglêdnieniem ubojni Pini Polonia Sp. z o.o. ?
- Czy oddzia³ywanie na rodowisko w/w przedsiêbiorstwa jest zgodne
z polskim prawem i operatami ?
- Czy w LSSE - Podstrefa Kutno zanotowano przypadki negatywnego
oddzia³ywania na rodowisko przekraczaj¹cego polskie normy w tym
zakresie ?
- Czy funkcjonowanie zak³adu Pini Polonia Sp. z o.o. ma lub mo¿e
mieæ negatywne oddzia³ywanie na czystoæ wód, gleby i powietrza,
a co za tym idzie, na zdrowie okolicznych mieszkañców ? Jakie istniej¹
zagro¿enia w tym zakresie ?
- Czy istniej¹ nieprawid³owoci w zrzucie cieków pochodz¹cych
z Pini Polonia Sp. z o.o. do urz¹dzeñ Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów
i Kanalizacji w Kutnie ?
- Czy odpady organiczne powstaj¹ce w trakcie uboju i rozbioru
zwierz¹t w Pini Polonia Sp. z o.o. s¹ odbierane i utyiizowane we w³aciwy sposób ?
- Czy tocz¹ siê postêpowania prokuratorskie wobec zak³adów umiejscowionych w £ódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej - Podstrefa
Kutno, w zakresie ochrony rodowiska ? Je¿eli tak to wobec których
zak³adów i czego one dotycz¹ ?
- Czy stwierdzono jakiekolwiek zaniedbania w zakresie ochrony
rodowiska w £ódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej - Podstrefa
Kutno ? Je¿eli tak, to czy osoby winne zosta³y ukarane i w jaki sposób ?
- Jakie dzia³ania podejmuje Pan Inspektor w celu wyeliminowania
negatywnego oddzia³ywania na rodowisko zak³adów zlokalizowanych
w £SSE - Podstrefa Kutno, ze szczególnym uwzglêdnieniem zanieczyszczenia wód i powietrza ?
W za³¹czeniu przesy³am kserokopie pism dostarczonych do mojego Biura
Poselskiego w Kutnie przez p. Zdzis³awa Krakowiaka z prob¹ o podjêcie
interwencji w tej sprawie.
Z powa¿aniem - Tadeusz Woniak, pose³ na Sejm RP

OSTATNIA KONFERENCJA

W Hotelu Awis w Kutnie odby³a siê w dniu 17 listopada konferencja
prasowa Sztabu Wyborczego Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy
Demokratycznej w Kutnie. Prowadz¹cy spotkanie Krzysztof Wac³aw Dêbski
zapozna³ zebranych z treci¹ Owiadczenia podsumowuj¹cego kadencjê
samorz¹du miejskiego.
Sztab Wyborczy KW SLD w Kutnie
Owiadczenie
Mija 5 kadencja odrodzonego samorz¹du. Przez 20 lat Kutno raz lepiej,
raz gorzej, korzysta³o z instrumentów jakie daje demokracja. Dzisiaj
jestemy w zupe³nie innym miejscu ni¿ w roku 1990 na pocz¹tku przemian ustrojowych. Miasto zmieni³o swoje oblicze, potencja³ gospodarczy
równie¿ siê zmieni³, wielka szkoda, ¿e jest nas o kilka tysiêcy mniej i ¿e
Kutno w ostatnich latach w wielu dziedzinach nie do koñca wykorzysta³o
swoje szansê. Radni lewicy byli w opozycji do koalicji rz¹dz¹cej. Mielimy krytyczne spojrzenie na styl sprawowania w³adzy i wiele dzia³añ
realizowanych przez rz¹dz¹cych. Na przyk³ad nasze powa¿ne zastrze¿enia
dotyczy³y realizowanej i oddanej na skróty inwestycji Pini Polonia.
W sprawie budowy biogazowni dwa lata zosta³y zmarnowane na zwi¹zki
z nie do koñca wiarygodnym inwestorem. Nadzór w³acicielski prezydenta nad spó³kami miejskimi budzi³ wiele zastrze¿eñ, co udokumentowa³a komisja rewizyjna. Kutno nie wykorzysta³o wielu szans m.in. zwi¹zanych z pozyskiwaniem rodków unijnych. Jestemy mocno w tyle we
wszystkich rankingach. Ze redni¹ 621z³ na mieszkañca nie ma nas
w pierwszej 30 miast w woj. ³ódzkim (dane Min. Rozw. Reg.). Pierwsze
miejsce zajmuje Uniejów z kwot¹ 6459 z³/l mieszkañca, trzydzieste Radomsko z kwot¹ 1921 z³. Pomimo optymizmu ustêpuj¹cych w³adz,
dzieli nas przepaæ nawet od trzydziestego samorz¹du. Mamy powa¿ne
zastrze¿enia do marginalnego traktowania budownictwa komunalnego
i socjalnego oraz braku reakcji rz¹dz¹cych na niewydoln¹ kanalizacjê
deszczow¹, braku decyzji o budowie zbiorników retencyjnych i widoczny
ba³agan i bród w miecie. Nie do przyjêcia by³ styl sprawowania w³adzy,
którego efektem by³o stworzenie mato przejrzystego i nie zawsze czytelnego uk³adu w³adzy, brak normalnego dialogu z opozycj¹ i spo³eczeñstwem np. brak reakcji na ³amanie prawa lokalnego- dotyczy terenów,
przycmentarnych na £¹koszynie. Polityka personalna realizowana
w ostatnich 8 latach równie¿ wywo³ywa³a wiele zastrze¿eñ. Niezale¿nie
od tego co nas dzieli³o, potrafilimy tak¿e w wielu innych sprawach,
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Czytelniczy Hyde Park

KUTNOWSKIE KITY
W kutnowskim podziemnym obiegu ukaza³a siê swoista ocena odchodz¹cej Rady Powiatu Kutnowskiego. Z cyklu Kutnowskie Kity
i z pytaniem Czy chcecie znów na nich g³osowaæ ? Zastanówcie siê.
Trzeba stwierdziæ, ¿e doæ zgrabnie napisana (nawet z dziennikarskim
nerwem) i z pogl¹dami, z których znacz¹ czêci¹ mo¿e siê uto¿samiaæ
przeciêtnie - redni czytelnik. No bo jak nie zgodziæ siê, ¿e moralnoæ (a faktycznie niemoralnoæ), bezczelnoæ, arogancja i niekompetencja wystawione na piedesta³ - to wstyd. Równie¿ z okreleniami,
w ich ujemnym znaczeniu: farmer, Buster Keaton, mamuka, wiejski
inteligent, szczur, spalak, pêcherzyk ¿ó³ciowy, cwaniaczek miêtowy,
sztandar na wietrze, wataszka (pisownia zachowana), donosiciel,
milczek, naiwny, hydraulik, gracz samorz¹dowy, chytrus. S¹ jeszcze
mocniejsze stwierdzenia np. chodz¹cy pomnik g³upoty elektoratu
kutnowskiego, jak te¿ kanalia czy - pajac ... Takimi to epitetami okrelono - i to imiennie - poszczególnych radnych. Zreszt¹, z du¿o szerszymi opiniami by³ych przedstawicieli naszego powiatu. Chcia³oby
siê podaæ nazwisko ich autora, ale odwaga stania³a, ale nie a¿ na
tyle, ¿eby je podaæ jak kawê na ³awê. Wygl¹da na to, ¿e ów Polak Anonim jest ... Na pewno w sztabie konkurentów po nowe powiatowe
mandaty i kto wie, czy stamt¹d nie wyjdzie - kolejny (?) starosta. Czy
bêdzie chocia¿ - nie gorszy, ni¿ poprzednicy ? Poczekamy, zobaczymy ...
Jan Widz
Od Redakcji: w Czytelniczym Hyde Parku zamieszczamy czytelnicze opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji
P¯K

Kutnowskie obserwacje

GŁOWY NA SŁUPACH

Czytaj¹c ten felieton mieszkañcy Kutna bêd¹ ju¿ wiedzieæ kto
i w jakim samorz¹dzie bêdzie ich reprezentowa³. Pisz¹c ten tekst
18 listopada pónym wieczorem, a wiêc kilkadziesi¹t godzin przed
wyborami, postanowi³em poruszyæ tylko dwie kwestie. Pierwsza - to
bitwa o s³upy pasjonuj¹ca dla niektórych komitetów wyborczych,
a odbierana przez wielu mieszkañców Kutna z du¿ym obrzydzeniem.
Przebieg i styl kampanii prowadzonej na s³upach og³oszeniowych nie
odbiega³ ¿enuj¹cym poziomem od wczeniejszych batalii wyborczych. Zmienia³y siê tylko g³owy i mielimy tradycyjnie umiechniête
twarze kandydatów na raczej kiczowatych plakatach, których ¿ywot
na s³upach by³ bardzo krótki. S³upy by³y klejone bez opamiêtania,
z g³ów kapa³ klej i wypada³y ró¿ne fragmenty, raz nie by³o nosa,
innym razem brakowa³o ucha, a czasami widaæ by³o tylko grzywkê
lub czo³o. mieszne to by³y widoki i ca³e szczêcie, ¿e nie by³y to
gadaj¹ce g³owy, bowiem dla wielu mog³oby to byæ prze¿ycie traumatyczne ciê¿kie do zniesienia.
Powracam wiêc do propozycji, któr¹ zg³asza³em kilka lat temu. Ustalmy
w drodze porozumienia kilka miejsc w Kutnie tak, by w ka¿dym okrêgu
postawiæ du¿e wyborcze tablice informacyjne na których bêdzie miejsce
dla wszystkich komitetów wyborczych. Niech w tych miejscach
komitety poka¿¹ swoich kandydatów, a wyborcy w okrêgu bêd¹ mieli
mo¿liwoæ obejrzenia wszystkich. Oczywicie, to jest tylko fragment
cywilizowanej kampanii wyborczej. Pozostaje jeszcze wyci¹gn¹æ
wnioski z fatalnej koncepcji debaty zorganizowanej przez Regionaln¹
Izbê Gospodarcz¹. Przedsiêbiorcy najwyraniej nie byli tak¹ debat¹
zainteresowani i gdyby nie posi³ki ci¹gniête przez kandydatów, to
debacie przys³uchiwa³oby siê mo¿e z 10 osób. Wydaje siê, ¿e znacznie
lepszym rozwi¹zaniem by³aby debata na ¿ywo transmitowana przez
lokaln¹ telewizjê i radio, oczywicie przy odpowiednim ustaleniu
czasu trwania i czasu zadawanych pytañ i odpowiedzi. To s¹ wszystko
wnioski na przysz³oæ, a tym czasem pasjonujemy siê wynikami
wyborów i spekulacjami kto z kim i przeciwko komu. Wa¿ne, by
wybrani nie zapomnieli, ¿e maj¹ s³u¿yæ spo³eczeñstwu i ¿eby pamiêtali, co g³osili w swoich programach wyborczych.
Krzysztof Wac³aw Dêbski

WYBORCZY PASZKWIL

wa¿nych dla Kutna i mieszkañców wspó³dzia³aæ z koalicj¹ rz¹dz¹c¹.
Sojusz Lewicy Demokratycznej sk³ada wyrazy serdecznego podziêkowania
wszystkim, którzy wspó³pracowali z kutnowskim samorz¹dem i którzy
swoim dzia³aniem, cennymi radami i inicjatywami wspierali naszych
radnych. Wyra¿amy równie¿ s³owa uznania i sk³adamy podziêkowanie
kutnowskim mediom za informowanie spo³ecznoci lokalnej o dzia³aniach
samorz¹du. Wasza rola informacyjna i edukacyjna oraz prezentowane
opinie by³y i s¹ istotnym elementem demokracji.
Kandydat na prezydenta naszego miasta Bartosz Wojciech Serenda:
W przypadku wygrania w wyborach, chcia³bym stworzyæ koalicjê wiarygodn¹ i nie ma w tym przypadku znaczenia przynale¿noæ partyjna. Najwa¿niejszy jest kontakt z ludmi, znalezienie dla nich czasu, likwidowania
wskazanych przez nich bol¹czek. Mówi³ te¿ o sytuacji w zarz¹dzaniu
powiatem. Kutnowska organizacja SLD ma wiadomoæ odpowiedzialnoci jaka istnieje w ¿yciu publicznym - mówi³ B. Serenda. Naszym celem
jest podjêcie zdecydowanych dzia³añ w nadchodz¹cej kadencji. Wiemy
jak to zrobiæ, dlatego zamierzamy d¹¿yæ do odbudowy presti¿u i rangi
w³adzy powiatowej. Przywrócenie renomy w funkcjonowaniu kutnowskiego szpitala, skutecznej walki z bezrobociem, wspierania rozwoju wsi
i ochrony rodowiska, nowoczesnej edukacji nie nale¿y odk³adaæ na dalszy
czas. Wspomniano te¿ o programie SLD do samorz¹du powiatowego
i sejmiku wojewódzkiego.
/A.B./

Najbardziej wredny, plotkarski paszkwil by³ w gminie D¹browice.
Jednej z mocniejszych kandydatek na wójta, czyli zastêpcy dyrektora
Zespo³u Szkó³ w D¹browicach, przypisano, ¿e chce wprowadziæ
dodatkowy podatek kastralny. Brednia wy¿sza od Himalajów ! Poniewa¿ uprawnienia w tym zakresie s¹ - w Rz¹dzie, a jak dotychczas
wiadomo, ten z PO rodem, wcale nie kwapi siê z ich wprowadzeniem.
lady paszkwilu wiod¹ do ... Kutna !? Ale w sumie nie wiadomo co za
Jagna, czy Dyzma to wymylili ?! Gdy nie ma wyborczych argumentów, siêga siê po ... k³amstwa. Ciekawe, jaki wp³yw mia³a na wybór
wójta ta najwiêksza w powiecie prowokacja?! Czy nie wstydzi siê pani,
czy pan, takich wrednych insynuacji !?
Jan Widz

BEZ − UMOWNIE

Ponad 27% zatrudnionych Polaków nie ma
sta³ej umowy o pracê - wynika z raportu
Praca Polska 2010. To pierwsze miejsce
w Europie. Przyk³adowo na Litwie umowy
czasowe ma 3% pracowników.
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¯YCIOWE ROZMAITOCI

PRZEDWYBORCZY RIG

JUBILEUSZ SOKOŁA
(ci¹g dalszy ze strony 4)
Na Walnym Zgromadzeniu 29 maja 2010 r. podjêto temat upamiêtnienia
50 lat dzia³ania Ko³a poprzez wbudowanie tablicy pami¹tkowej z nazwiskami wszystkich aktualnie ¿yj¹cych cz³onków. Dzia³a ich w Kole 29,
w tym jedna kobieta Katarzyna Kaczmarek-Czekalska. W dniu 6 listopada
2010 r. ods³oniêto tablicê pami¹tkow¹ przez cz³onków Ko³a, tj. T. Pszczó³kowskiego, M. Dudkiewicz, M. Brauer, P. Surkowskiego, Z. Kotkowskiego.
Znajduje siê obok Domku Myliwskiego Sokó³ka. Aktualnie Zarz¹d
dzia³a w sk³adzie: prezes Ko³a - Zdzis³aw S³owiñski, ³owczy - Tadeusz
Pszczó³kowski, skarbnik - Mariusz niecikowski, sekretarz - Zbyszek
Kotkowski. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej - Andrzej Janakowski.
7 listopada 2010 r. uroczycie przekazano sztandar przez ³owczego Ko³a
T. Pszczó³kowskiego. Odebrali go m³odzi cz³onkowie: £ukasz Pszczó³kowski, S³awomir ³owiñski, M. niecikowski, chor¹¿y sztandaru
S³awomir Trembarczyk.
Zbigniew Kotkowski

W siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie, 16 listopada, odby³o
siê spotkanie informacyjno-poznawcze maj¹ce na celu poznanie kandydatów na prezydenta Kutna i ich programów wyborczych. Spotkanie prowadzi³ Wies³aw Antoniak - prezes RIG, a przybyli na nie m.in. kandydaci:
Zbigniew Burzyñski, Konrad K³opotowski, Jerzy Pawlak, Jerzy Runiñski,
Bartosz Serenda i Dorota Wojtczak. Sylwetki kandydatów zaprezentowali
pe³nomocnicy ich komitetów wyborczych. Nieco d³u¿ej, bo po szeæ minut
mieli oni do swojej dyspozycji. Jeszcze urzêduj¹cy prezydent stwierdzi³,
¿e systemy podatkowe dla przedsiêbiorstw oraz budowa infrastruktury
i dalszy rozwój strefy przemys³owej mog¹ byæ przyczynkiem polepszania
¿ycia rodzin. O wsparciu lokalnych inwestorów, tu w miecie, a nie tych
w strefie przemys³owej mówi³ Jerzy Pawlak. W dzia³aj¹cych tam firmach
krytykowa³ uprawianie XIX-wiecznego kapitalizmu, odnosz¹cego siê do
wyzysku zatrudnionych tam ludzi. To skandal, aby takie firmy istnia³y.
O porz¹dkach, estetyce i integracji mieszkañców nadmieni³ Jerzy Runiñski.
Nie znaczy to, ¿e zrobimy jeszcze jedn¹ kolejn¹ drogê, ale nale¿y przemyleæ system komunikacyjny miasta, oczywicie za jego ulepszeniem.
Realizacja dalszego rozwoju miasta mo¿e byæ w ci¹gu dwóch najbli¿szych
lat uzale¿niona od dotacji unijnych. Trzeba dysponowaæ nimi jak najm¹drzej oraz sk³adaæ jak najwiêcej wniosków. Nie mo¿emy te¿ zapominaæ
o likwidacji tak du¿ego bezrobocia - twierdzi³a Dorota Wojtczak. Byæ
prezydentem zwyk³ych ludzi, byæ poród nich na ulicy, prowadziæ - konsultacje, a póniej podejmowaæ decyzje. Dzia³aæ tak, aby ka¿dy z mieszkañców by³ zadowolony - to dewiza m³odego kandydata Bartosza Serendy.
Rozwój strefy przemys³owej, pozyskiwanie dobrych firm z du¿ych grup
kapita³owych, rozwój lecznictwa, infrastruktury, zmniejszenia bezrobocia
- to g³ówne myli kandydata Konrada K³opotowskiego.
/A.B./

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

7 grudnia 2010 r.

PODZIĘKOWANIE !
Wszystkim, którzy brali udział
w wyborach samorządowych
i oddali głos na mnie jako
kandydatkę na prezydenta
Kutna składam serdeczne
podziękowania.
Dorota Barbara Wojtczak

MISTRZYNIE ORTOGRAFII

A¿ 59 uczniów gimnazjum i szkó³ ponadgimnazjalnych uczestniczy³o w konkursie IX Powiatowy
Mistrz Ortografii. Zorganizowano go w LO w Kroniewicach. Najlepiej dyktando W pogoni za
cud - odbiornikiem (autorstwa Ma³gorzaty Majtczak) napisa³a Aleksandra Niewiadomska (II LO
im. J. Kasprowicza w Kutnie, zamieszka³a w Kroniewicach). Drugie miejsce zdoby³a Maja Stelmaszewska, a trzecie - Paulina Biernacka (obie z I LO im. J. H. D¹browskiego w Kutnie) wyró¿nienia
otrzyma³y Justyna Ciniarska (GM nr 1 w Kutnie), Olga Stanik (GM nr 2 w Kutnie) i Aleksandra
Tomczak (I LO w Kutnie). Dwa wyró¿nienia specjalne dla najlepszego uczestnika z terenu dzia³ania
Banku Spó³dzielczego w Kroniewicach otrzyma³y: Alicja Zientalska (LO Kroniewice) i Kinga
Winiewska (GM Kroniewice).
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¯YCIE REKLAMOWE

10

POZDROWIENIA !

STRZELECKA KAPLICZKA

Serdeczne uciski dla redaktorów i czytelników Powiatowego ¯ycia
Kutna ze stolicy Republiki Po³udniowej Afryki Johannesbourga, gdzie
odbywa³ siê wiatowy kongres sêdziów boksu zawodowego, przesy³a przyjaciel Kutna Miros³aw Brózio - prezes OZB w £odzi.
P.S. Od pana Miros³awa otrzymalimy do tej pory przepiêkne widokówki
z Puerto Rico, Dominikany i Albanii.

Kapliczka na skraju strzeleckiego lasu wybudowana przez cz³onków Ko³a Myliwskiego Sokó³, którego aktualnym prezesem
jest Zdzis³aw S³owiñski.

POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 22/298 • 25 LISTOPADA 2010 R.

¯YCIE HISTORYCZNE

BITWA POD KUTNEM
(14−16 listopada 1914 roku)
(...) Gen. A. Mackenzen mimo pocz¹tkowych niepowodzeñ nakaza³
w dniach 14-15 listopada rozpoczêcie natarcia z rejonu Kutna. Te w³anie
dzia³ania niemieckie przeciwko prawemu skrzyd³u 2 armii rosyjskiej
nosz¹ w historiografii wojskowej nazwê bitwy pod Kutnem. 13 listopada wieczorem strona niemiecka zaplanowa³a uderzenie z linii: Ko³o Lubieñ na £êczycê na ty³y 2 armii rosyjskiej, aby w pierwszej kolejnoci
zniszczyæ II korpus rosyjski ubezpieczaj¹cy prawe skrzyd³o tej armii,
której g³ówne si³y wysunê³y siê na zachód od £odzi. W dniu nastêpnym XI korpus niemiecki mia³ uderzyæ na D¹bie i Drzewce, a XVII
korpus na Kroniewice. W tym czasie XX korpus mia³ zaatakowaæ
Rosjan z frontu. I korpus rezerwowy otrzyma³ zadanie pocigu za
V korpursem syberyjskim odpartym spod W³oc³awka, a 3 dywizja gwardyjska mia³a stanowiæ odwód. Rosjanie w przededniu bitwy pod
Kutnem zajmowali nastêpuj¹ce pozycje:
- V korpus syberyjski z I armii zaj¹³ pozycje na zachód od Gostynina,
- II korpus wysun¹³ siê na przedpole Kroniewic zajmuj¹c pozycje na
linii: £aniêta - Wola Pierowa - D¹browice,
- XXIII korpus mia³ zabezpieczyæ skrzyd³o 2 armii w rejonie Uniejowa
i D¹bia.
Si³y rosyjskie na przedpolu by³y zabezpieczane wysuniêtymi oddzia³ami
kawalerii. W pierwszym dniu bitwy (14 listopada) na froncie od Wis³y
do Warty, ³ukiem na pó³noc i zachód od Kutna rozpoczê³a siê bitwa,
w której dwa i pó³ korpusu rosyjskiego przeciwstawi³o siê piêciu korpusom niemieckim. XI korpus niemiecki po ca³odziennej walce opanowa³
pó³nocny brzeg Neru. XVII korpus niemiecki powstrzymywany przez
kawaleriê rosyjsk¹ przesun¹³ siê tylko o 12 kilometrów. XX korpus
uderzy³ w kierunku po³udniowym 37 dywizj¹ piechoty na D¹brówkê,
a 41 dywizjê piechoty po osi Lubieñ-Kroniewice. Do wieczora obydwie dywizje prze³amuj¹c ubezpieczenia rosyjskie wesz³y w kontakt
bojowy z g³ówn¹ lini¹ oporu wojsk rosyjskich, jednak szturm od³o¿ono
do dnia nastêpnego. 6 dywizja kawalerii niemieckiej napotka³a na opór
wojsk rosyjskich oko³o 10 kilometrów na zachód od Gostynina. Pod
wieczór pierwszego dnia bitwy, wojska niemieckie na ca³ym odcinku
od K³odawy do Wis³y napotka³y na zwarty front wojsk rosyjskich.
W drugim dniu bitwy (15 listopada) przez ca³y dzieñ pada³ deszcz, drogi
by³y rozmok³e, co powodowa³o opónienie w marszu wojsk i w dostawach zaopatrzenia. 71 brygada niemiecka w po³udnie opanowa³a przejcie przez Bzurê pod £êczyc¹, a 69 brygada na po³udnie od Kroniewic
wysz³a na ty³y II korpusu rosyjskiego. Nie podjêto jednak ataku na
wycofuj¹cych siê Rosjan, czekaj¹c na 35 dywizjê piechoty, z któr¹
brygada mia³a razem nacieraæ. Oko³o godziny 2 po po³udniu wojska
niemieckie zajê³y Kroniewice. Frontalne natarcie obydwu dywizji
niemieckiego XX korpusu doprowadzi³o do opanowania g³ównej pozycji
rosyjskiej i na ca³ym odcinku wojska rosyjskie zaczê³y odwrót. Jednostki niemieckie posunê³y siê 12 kilometrów na po³udnie i po³udniowy
wschód od Kroniewic, jednak wobec silnego oporu tylnych stra¿y
rosyjskich nic uda³o siê Niemcom zaj¹æ Kutna. Wieczorem czo³owe
jednostki niemieckie osi¹gnê³y rejon Strzelec. Nadzieje dowództwa
niemieckiego na szybkie z³amanie oporu rosyjskiego i zniszczenie si³
II korpusu nie sprawdzi³y siê. Osi¹gniêto zdobycze terenowe, wziêto
15.000 jeñców, jednak¿e Rosjanie wycofywali siê we wzglêdnym
porz¹dku wyprowadzaj¹c prawie ca³¹ artyleriê. Wieczorem 15 listopada
sytuacja dla Rosjan stawa³a siê jednak coraz trudniejsza. Wojska
niemieckie wdar³y siê miêdzy 1 i 2 armiê, drogi z kierunku zachodniego
nie by³y zabezpieczone i brakowa³o ju¿ si³, aby zatkaæ poszerzaj¹c¹ siê
lukê. Do £owicza przerzucono wszystkie mo¿liwe si³y, aby zabezpieczyæ prawe skrzyd³o 2 armii. W nocy z 15 na 16 listopada niemiecka
6 dywizja kawalerii dowodzona przez hr. Schmettowa nag³ym wypadem
zajê³a Kutno, bior¹c znaczn¹ liczbê jeñców i sprzêtu wojennego, w tym
dzia³. Atak na miasto mia³ przebieg nastêpuj¹cy. Oddzia³y niemieckie
zaatakowa³y Kutno od pó³nocy i pó³nocnego zachodu. Dwa szwadrony
kawalerii niemieckiej po drobnych utarczkach z Kozakami dotar³y a¿
do rynku, gdy z bocznych ulic wysz³a czêæ rosyjskich wojsk stacjonuj¹cych w Kutnie i zaatakowa³a Niemców. W trakcie walki armaty
niemieckie ustawiono na pó³nocnym skraju miasta przy drodze g³ogowieckiej, sk¹d planowano ostrzeliwaæ centrum. Tymczasem prawie na
wszystkich ulicach miasta trwa³y zaciête walki, czêsto dochodzi³o do
stare wrêcz, które rozstrzygnê³o dopiero u¿ycie karabinów maszynowych przez stronê niemieck¹. Wiêksza dyscyplina i determinacja Niemców spowodowa³a, ¿e do godz. 4.00 rano 16 listopada 1914 r. ca³e Kutno
by³o w ich rêkach, a o godz. 5.00 przyby³ tutaj sztab 6 dywizji kawalerii.
Ogó³em strona niemiecka w czasie walk o Kutno wziê³a do niewoli
oko³o l.500 jeñców rosyjskich. W trzecim dniu bitwy (16 listopada)
niemiecki XVII korpus od witu przekroczy³ Bzurê w rejonie £êczycy.
Do godziny 10 oddzia³y II korpusu rosyjskiego zosta³y odepchniête od
pó³nocnego brzegu Bzury. Na pó³noc od rzeki niemieckie oddzia³y
zajê³y teren do linii Or³ów-Zychlin, natomiast na po³udniu front walk
dotar³ do Ozorkowa. Pod koniec dnia tempo natarcia niemieckiego by³o
ju¿ jednak niewielkie, z powodu przemêczenia oddzia³ów. Niemiecka
9 armia w bitwie pod Kutnem osi¹gnê³a powa¿ny sukces. Mimo ¿e nie
uda³o siê w pe³ni zrealizowaæ celu jakim by³o okr¹¿enie i rozbicie
2 armii rosyjskiej, to jednak odepchniêto si³y przeciwnika na wschód
i bior¹c znaczn¹ liczbê jeñców, zmuszono Rosjan do zaniechania
planów ofensywy na zachód. Na czêciowe za³amanie siê planów
niemieckich g³ównie wp³ynê³y twarde i uporczywe walki V korpusu
syberyjskiego z 1 armii i II korpusu z 2 armii rosyjskich. W ciê¿kich
walkach pod W³oc³awkiem i Kutnem spowodowano os³abienie tempa
natarcia niemieckich jednostek, co da³o stronie rosyjskiej cenny czas
na podci¹gniêcie rezerw i wyrównanie frontu. W konsekwencji mia³o
to du¿y wp³yw na wynik póniejszej bitwy pod £odzi¹.
(Jan Józefecki, Bitwa pod Kutnem (14-16 listopada 1914 r.)
[w:] Kutnowskie Zeszyty Regionalne, t. II, TPZK, Kutno 1998)

Po raz pierwszy publikowane

MOŻE KTOŚ PAMIĘTA ...

Akcja Katolicka Kutna (w roku 1927 lub 1928). Pocztówka zakupiona
na paryskim ... Montmartre. Wród osób s¹ m.in.: ksiadz Micha³
Oziêb³owski i z ty³u dr Jan Ciechanowski (póniejszy proboszcz
parafii £¹koszyn).

Rok 1942 (?). Andrzej Sawiñski - szef okrêgu Kutno AK (?), za nim
Józef Usarkiewicz (Usarski) (?). Zdjêcie wykonano na ulicy Herman
Goeringstrasse w Kutnie, obecnej ulicy Sienkiewicza.

KUTNOWSKIE DZWONY

(...) W 1948 roku zosta³a podpisana umowa pomiêdzy firm¹ Metalton
a rzymskokatolick¹ parafi¹ w. Wawrzyñca w Kutnie, któr¹ reprezentowa³
ks. dziekan Bronis³aw P¹gowski, na wykonanie dzwonów (tzw. zespo³u
melodyjnego omiog³osowego). Spo³eczeñstwo kutnowskie od 1 lutego
1948 roku rozpoczê³o zbiórkê z³omu metali pó³szlachetnych na budowê
dzwonów. Wierni przynosili do kocio³a: mosiê¿ne modzierze z t³uczkami, ¿yrandole mosiê¿ne, ³uski karabinowe, gilzy armatnie, miedziane
patelnie, miednice i miski, rurki, ruby, klamki mosiê¿ne i inne drobiazgi.
Ponadto srebrne ³y¿ki sto³owe, lichtarze, srebrne rosyjskie monety. Zbierano aluminium, blachê cynkowa oraz cynê. Na apel ksiêdza P¹gowskiego
w akcjê zbierania w³¹czy³ siê prawie ka¿dy w miecie i na wioskach,
a ksi¹dz proboszcz stara³ siê o pozyskanie pieniêdzy. W tym celu wypo¿ycza³ sale Domu Katolickiego na ró¿ne imprezy, np.: zabawy taneczne
organizowane przez Ligê Kobiet, przedstawienia teatralne, jase³kowe, mecze
bokserskie organizowane przez klub sportowy Kolejarz. Odby³o siê
nawet w sali wesele cygañskie. Powo³ano równie¿ Komitet Fundacji
Dzwonów. Zebrano oko³o 4043 kg metalu (1643 kg miedzi i 2400 kg
mosi¹dzu). Pierwszy dzwon zwany PIOTREM o wadze 155 kg przyjecha³
do Kutna pod koniec lipca 1948 roku. Powiêcony zosta³ pamiêci budowniczego kocio³a ks. infu³ata Piotra Zbrowskiego. z p³askorzeb¹ jego
popiersia, i na pami¹tkê otwarcia wi¹tyni (4 II 1945 roku) przez ksiêdza
Bronis³awa P¹gowskiego, po barbarzyñskiej profanacji przez okupanta.
Drugi dzwon zwany BRONIS£AWEM o wadze 460 kg przyby³ w grudniu
1948 roku. Dzwon powiêcony zosta³ mêczeñskiej stolicy Warszawie.
Przedstawia, na tle ruin kocio³a, postaæ Jezusa uginaj¹cego siê pod
ciê¿arem krzy¿a. Trzeci dzwon zwany ZYGMUNTEM o wadze 130 kg
przyby³ do Kutna w po³owie stycznia 1949 roku. Powiêcony zosta³ m³odzie¿y katolickiej. Na dzwonie umieszczono popiersie Prymasa Polski
Arcybiskupa Stefana Wyszyñskiego. Czwarty dzwon powiêcono MATCE
- POLCE, piastunce wiary i polskoci. Dotar³ do Kutna 14 czerwca 1949
roku. P³askorzeba ukazuje pietê, Matkê Bo¿¹ trzymaj¹c¹ na kolanach
martwego Syna, jest te¿ napis: Bohaterskiej Matce Polce za ³zy, cierpienia
i krew mêczeñsk¹ twoich synów wylan¹ w latach 1939-1945. Pi¹ty dzwon
zwany AUGUSTEM o wadze 65 kg przyby³ do parafii w sierpniu 1949
roku. Dzwon zawiera z jednej strony herb miasta Kutna, a z drugiej
popiersie kard. Augusta Hlonda i powiêcony zosta³ pamiêci przejazdu
arcypasterza przez Kutno i ingresowi do Archidiecezji Warszawskiej
30 maja 194S roku. Szósty dzwon zwany MARI¥ przyby³ do Kutna
w marcu 1950 roku. Na wieñcu dzwonu umieszczono p³askorzebê Maryi
z Dzieci¹tkiem Jezus na rêce, a z drugiej strony wizerunek kocio³a kutnowskiego. Siódmy dzwon zwany MICHA£EM, najciê¿szy z dotychczasowych, o wadze 800 kg dotar³ do Kutna ju¿ w kwietniu 1950 roku.
Powiecony zosta³ mêczeñskiej mierci duchowieñstwa. Na rodku widnieje popiersie ks. pra³ata Micha³a Woniaka, po drugiej stronie umieszczono monstrancjê z hosti¹. Ósmy dzwon zwany ZWYCIÊSTWEM POD
KUTNEM wa¿y³, najwiêcej ze wszystkich. 1850 kg i zosta³ powiecony
czci Chrystusa Króla, za zwyciêstwo pod Kutnem. Dzwon przyby³ na
stacjê kolejow¹ w Kutnie 15 kwietnia 1950 roku. Do jego zdjêcia z wagonu
i postawienia przed kocio³em u¿yto specjalnego dwigu. Na przedniej
czêci dzwonu widnieje p³askorzeba przedstawiaj¹ca na tle kocio³a kutnowskiego czterech ¿o³nierzy, a z drugiej strony stoj¹ca postaæ Matki
Boskiej z roz³o¿onymi rêkoma i odziana w d³ugi p³aszcz, a tak¿e wizerunek
or³a w koronie. Uroczystoæ powiêcenia dzwonów odby³a siê 4 listopada
1950 roku. Mszê wiêt¹ w obecnoci ksiêdza biskupa Zygmunta Choromañskiego odprawi³ salezjanin, ks. dr J. Stru. Pieni wykonywa³
kutnowski chór kocielny pod dyr. A. Sawickiego i chór salezjanów pod
dyr. prof. Mañkowskiego. Okolicznociowe kazanie wyg³osi³ biskup Choromañski. Po mszy wiêtej, na zewn¹trz, przed kocio³em biskup w asycie
proboszcza ks. Bronis³awa P¹gowskiego i duchowieñstwa, odmówi³ przepisane modlitwy powiecenia i namaci³ wiêtymi olejami ciany dzwonów,
które okadzi³ i pokropi³ wod¹ wiêcon¹. Stoj¹c przy dzwonie zwanym
Zygmuntem, powiêconym m³odzie¿y katolickiej, wzi¹³ w swe d³onie
serce dzwonu i poruszy³ nim. Dzwon odezwa³ siê piêknym g³osem, którego
dwiêk powtarza³o wielokrotnie echo. Po zakoñczonej uroczystoci dzwony
zosta³y uruchomione. Ich spi¿owy, harmonijny dwiêk nape³ni³ ca³e miasto.
Z zawieszeniem dzwonów na wie¿y kocielnej by³o nieco k³opotów i trudnoci obiektywnych. Ostateczne zezwolenie i materia³y na konstrukcjê
¿elazn¹ pod dzwony z firmy Metalton parafia otrzyma³a w listopadzie
1951 roku. Piêkne dzwony kutnowskie zosta³y umieszczone w wie¿ach
kocielnych w styczniu 1952 roku. (...)
(ks. Zbigniew Drzewiecki, Cmentarz parafialny w Kutnie, tom 1,
Apostolicum, Z¹bki 2009)

Czytelniczy Hyde Park

JA, MURZYN Z KUTNA

Rok 1934. Na wiêcie 37 Pu³ku Piechoty na wojskowym kucyku
Jurek Sobczak (?).

Tak wyglada³o centrum ¯ychlina w 1914 roku.
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Do Murzyna czytaj¹cego na przystanku Jidisze zeitung podchodzi
rabin i komentuje: Ma³o Ci jeszcze, ¿e jeste czarny. Tak te¿ mogê skomentowaæ ustawê antynikotynow¹ sp³odzon¹ przez podobno liberalny rz¹d
Donalda Tuska, bo zosta³em podobnie upokorzony niczym negroamerykanin w po³udniowych stanach USA. Ustawê zapewne antykonstytucyjn¹
(ale o tym zdecyduje stosowny trybuna³), lecz nade wszystko dyskryminuj¹c¹
znaczn¹ czêæ spo³eczeñstwa. Okazuje siê bowiem, ¿e dymka bezstresowo
mogê jedynie puciæ w swoich czterech cianach, bo poza, to ju¿ niezupe³nie. Bo jak na przyk³ad t³umaczyæ siê stra¿nikowi miejskiemu, gdzie
koñczy siê powierzchnia przystanku autobusowego, a kolejowemu policjantowi z granicy dworca. Krótko mówi¹c niedopracowana ustawa to
gniot, który le wiadczy o jej twórcach. Zreszt¹ wybrañcy narodu od kilku
lat chc¹ na si³ê uszczêliwiaæ swój elektorat. A to obowi¹¿kow¹ jazd¹ na
wiat³ach, a to koniecznoci¹ zapinania pasów. A efekt taki jak przed
decyzjami. Iloæ wypadków drogowych nie spada, podobnie jak liczba
ofiar. Podejrzewam wiêc, i¿ za postanowieniemi sejmu mog¹ staæ lobbyci.
Przecie¿, kto zarabia na sprzeda¿y akumulatorów, wyrobie tzw. pasów
bezpieczeñstwa, a teraz na czujnikach dymu. Ale wracaj¹c do palenia, to
ju¿ sobie wyobra¿am miejskich stra¿ników wlepiaj¹cych mandat Keitowi
Richardsowi, na koncercie Rolling Stones, który podczas wystêpu pali
niczym smok. A swoj¹ drog¹ nie po to wybieram pos³ów, ¿eby zmuszali
mnie do czegokolwiek i naginali prawo. Tylko, ¿eby walczyli np. z deficytem
bud¿etowym, czy w³aciwym i terminowym wykorzystywaniem rodków
unijnych. Ze swoimi wadami mogê ju¿ sobie sam poradziæ.
Pawe³ Piotrowski
Od Redakcji: w Czytelniczym Hyde Parku zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji P¯K
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SAMO ¯YCIE

DZIEJE KUTNOWSKIEGO SPORTU

WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY
Denat

Podczas spaceru po lesie, przy ulicy
Jesiennej w Kutnie, spacerowiczka
odkry³a ... zw³oki mê¿czyzny.

Napaæ na Len¹ chatê

W Ostrowach trzej nieznani osobnicy po wybiciu szyby w oknie
zajazdu Lena Chata dostali siê
do rodka i gro¿¹c pozbawieniem
¿ycia prowadz¹cym zajazd dokonali
kradzie¿y telefonów komórkowych
Motorola i Sony Ericsson, pieniêdzy
w kwocie 540 z³otych oraz po
wy³amaniu zamków w dwóch
automatach do gier skradli z nich
nieustalon¹ kwotê.

Nowy biznes

W Kaszewach Kocielnych, z magazynu na terenie prywatnej posesji,
skradziono oko³o 30 sztuk opon do
kó³ samochodów ciê¿arowych,

OG£OSZENIA
DROBNE
Sprzedam mieszkanie w Kutnie,
ul. Krasiñskiego, pow ok. 48 m2,
parter, 3 pokoje + aneks kuchenny. Tel. 0519-592-418
Sprzedam dom 153 m2 przebudowany, rozk³adowy, wszystkie
media, dzia³ka 1840 m2, Woniaków. Tel. 605-557-827
SPRZEDAM W£ASNOCIOWE
32 m2, IV P., PO GENERALNYM
REMONCIE, KUTNO UL.
GRUNWALDZKA. TEL. 604
072 430, 602 481 285
Sprzedam dom w zabudowie
szeregowej o powierzchni 141 m2
przy ul. Granicznej (os. Bajkowe).
Tel. 606-307-217
Sprzedam w³asnociowe 52 m 2
w osadzie lenej w Ostrowach. Tel.
24 252-18-39
Sprzedam w³asnociowe 48 m 2
(2p+k) du¿y balkon, po remoncie,
IV p., os. ródmiecie. Tel. 696915-013
Sprzedam lokal mieszkalny
w kamienicy (89 m2, I p, w³asnoæ
hipoteczna), cis³e centrum Kutna,
piec CO w piwnicy. Tel. 500- 034-650
Posiadam do wynajêcia umeblowane 46 m 2 (2p+k) najchêtniej
osobie samotnej lub na s³u¿bowe,
Kutno. Tel. 607-605-109 po 16
Posiadam do wynajêcia pokój +
kuchnia + ³azienka osobie pracuj¹cej,
doje¿d¿aj¹cej. Tel. 501-818-757
Sprzedam dom 180 m2 , dzia³ka
1200 m2, gara¿ 46 m2, Kutno. Tel.
669-920-644
Sprzedam dom 220 m2 lub wynajmê na dzia³alnoæ gosp., Kutno.
Tel. 504-363-388
Sprzedam dom piêtrowy 110 m2
+ budynek gosp. 30 m2, dzia³ka
576 m2, media, Kutno. Tel. 503090-534
Posiadam do wynajêcia od zaraz
domek 48 m2 firmie lub rodzinie,
przy ul. £ódzkiej. Tel. 698-421-012
Sprzedam dzia³ki budowlane,
Sieciechów. Tel. 602-383-970
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
9000 m2, obok las 3,5 ha, blisko
Kutna. Tel. 698-773-008
Sprzedam dzia³kê bud. - inwest.
0,5 ha w Kutnie. Tel. 697-586-508,
24 254-46-22
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
820 m2, media, Kutno ul. Wiejska.
Tel. 606-316-399

Elżbieta Chrząstek

Biuro Nieruchomości

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

WYCENY NIERUCHOMOCI
WYNAJMY MIESZKAÑ

12

a z pomieszczenia zak³adu wulkanizacyjnego skradziono narzêdzia
elektryczno-pneumatyczne. Oszacowano szkody na 33 tysi¹ce z³otych.

Na otwarcie

Nieznany sprawca zerwa³ czujnik
zewnêtrzny drzwi wejciowych
oraz wybi³ podwójn¹ zespolon¹
szybê w drzwiach ewakuacyjnych
sklepu Polo Market przy ulicy
Barlickiego w Kutnie. Straty - tysi¹c z³otych.

Bez litoci

Na ulicy Królewskiej w Kutnie
z³oczyñca wykorzystuj¹c wiek
i nieporadnoæ starszego mê¿czyzny z kieszeni marynarki dokona³
kradzie¿y pieniêdzy w kwocie 836
z³otych.

Potêga prasy

W Kroniewicach, z kiosku Ruch
BIURO
OBRACHUNKOWE
wiadczy us³ugi w zakresie
rozliczeñ z US
dla firm i osób fizycznych
 ksi¹¿ka przychodów i rozchodów
 ksiêgi handlowe
 rozliczenia z ZUS
Tel. 691−736−008
Sprzedam 3 dzia³ki po 4500 m2
w Krzesinie 500 m od trasy
A2, wszystkie media. Tel. 0603639-456
Sprzedam dzia³kê budowlan¹,
ogrodzon¹ 1900 m2, media w drodze,
dodatkowo woda na dzia³ce, Kutno
ul. Kosmonautów. Tel. 503-348-541
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
5200 m2, Kutno ul. Boczna. Tel.
505-909-158, 171-287-3902
Sprzedam 2,11 ha w ca³oci lub na
dzia³ki ok. Kutna. Tel. 608-797-871
Posiadam do wynajêcia pow. handlowo-us³ugow¹ 9 m 2 , parter,
witryna, centrum Kutna (wejcie od
ul. Królewskiej). Tel. 603-185-727
Posiadam do wynajêcia 4 lokale na
dzia³alnoæ lub gabinet, Kutno ul.
Zamkowa 6. Tel. 503-742-583
Sprzedam stoisko handlowe na
Manhattanie w Kutnie. Tel. 502127-530
Sprzedam wyposa¿enie sklepu
- perfumy rozlewane plus srebro.
Tel. 502-127-530
Posiadam do wynajêcia lokal 67 m2,
centrum Kutna. Tel. 602-219-254
Posiadam do wynajêcia lokal 39 m2,
parter, ul. Podrzeczna. Tel. 504659-343, 601-051-027
Wynajmê lokal handlowy, pow.
25 m2, w centrum Kutna, parter, po
remoncie. Tel 500-034-650 lub
505-135-915
Sprzedam Suzuki (`94) 3-drzwiowy, przebieg 110 tys., czerwony,
szyberdach, cena do uzgodnienia.
Tel. 785-617-575
Sprzedam tanio Mercedesa. Tel.
724-721-324
Sprzedam tanio Mercedesa. Tel.
785-519-405
Sprzedam ciê¿arowy Man d³ugoæ kont. ³adunkowego 6.2 m. Tel.
603-751-994
Kupiê pilnie ci¹gnik T-25, Ursusa
C-330 mo¿e byæ do remontu. Tel.
725-562-998

DIDŻEJ − bale, wesela,
imprezy okolicznościowe.

Tel. 0609−107−203
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

przy ulicy Kolejowej, skradziono
bi¿uteriê, zegarki i ... gazety na
sumê 300 z³otych.

Jubilerskie cwaniactwo

oleju napêdowego. Wartoæ strat
- 1400 z³otych.

Samochodowa corrida

W miejscowoci Liliopol z niezabezpieczonych budynków gospodarczych skradziono pi³ê spalinow¹
Husqvarna oraz oko³o 200 litrów

Z ulicy £okietka w Kutnie skradziono samochód osobowy marki
Mazda 6. Straty wyceniono na
30 tysiêcy z³otych.
Stoj¹cy na ulicy Parkowej w Kroniewicach pojazd marki Fiat 126p
sta³ siê ³upem z³odzieja. Szkodê
okrelono na 850 z³otych.
W Kutnie na ulicy Olimpijskiej
porysowano pow³okê lakiernicz¹
samochodu Mercedes-Benz 300 SE.
Szkody wyceniono na tysi¹c z³otych.
Na ulicy £¹koszyñskiej w Kutnie
nieznani sprawcy obrzucili kamieniami samochód marki VW Golf,
przez co zosta³y wybite szyby przednia i boczna oraz pozosta³y
wgniecenia na elementach karoserii.
Straty oszacowano na 500 z³otych.

Posiadam do wynajêcia gara¿ os.
Tarnowskiego. Tel. 785-519-405
Kupiê szybê przedni¹ do Hondy
Civic 90 r. 1400. Tel. 665-613-424,
665-613-798
Sprzedam tanio 2 drzwi ³azienkowe,
zlewozmywak metalowy, baterie
³azienkowe, wannê. Tel. 696-482-360
Sprzedam okna drewniane starego
typu 210x145, nieu¿ywane, 50 z³/
szt. Tel. 784-613-784
Sprzedam stó³ owalny (rozk³adany)
w kolorze olcha + 6 krzese³. Tel.
604-093-882
Sprzedam u¿ywane 4-letnie opony
Barum-Bravuris rozm. 195/60 15``.
Tel. 607-386-549
Sprzedam okazyjnie tanio numizmaty srebrne i poz³acane z certy-

fikatami w ³adnym etui. Tel. 604254-132
Sprzedam nowy okap kuchenny
grass 90 cm, w³oskiej firmy Falmec.
Tel. 505-072-742
Sprzedam tanio nowy materac do
masa¿u na gwarancji, sprzêt graj¹cy
(3 lata gwarancji). Tel. 604-254-132
SPRZEDAM SUKNIÊ LUBN¥
BR¥ZOWO-Z£OT¥, ROZM. 38/
165 + DODATKI, STAN BDB.
TEL. 721-446-039
Sprzedam b. tanio garnitur czarny
we³na, szczup³a osoba 170 cm. Tel.
698-426-028
Sprzedam b. tanio garnitur popiel
we³na na tê¿sz¹ osobê. Tel. 698426-028
Sprzedam owies. Tel. 880-789-758

Doktor nauk medycznych

Brukarstwo

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

Uk³adanie kostki brukowej
Wykonawstwo
i pod wykonawstwo
Du¿e i ma³e powierzchnie
Kutno i okolice
Faktury Vat

Wykorzystuj¹c nieuwagê sprzedawczyni sklepu, przy ulicy Królewskiej w Kutnie, przestêpcy skradli drewnian¹ paletê ze z³otymi
obr¹czkami (48 sztuk). Straty oszacowano na 40 tysiêcy z³otych.

Gazowy szejk

W Klonowcu Wielkim po oderwaniu k³ódki zabezpieczaj¹cej klatkê
metalow¹ z jej wnêtrza skradziono
cztery puste butle gazowe wartoci
400 z³otych.

Nieproszone wizyty

RAFA£ KAMIÑSKI

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

BRYDŻ SPORTOWY
Kutnowski Dom Kultury (c.d.)

We wrzeniu zorganizowano w Kutnie dwa ogólnopolskie turnieje bryd¿owe.
W Grand Prix Ziemi £ódzkiej o Puchar Przewodnicz¹cego Rady Powiatu
w Kutnie wziê³o udzia³ 108 zawodników z Warszawy, £odzi, P³ocka,
W³oc³awka, Konina, Piotrkowa Trybunalskiego, Opoczna, ¯yrardowa
i Kutna. Zwyciê¿yli Janusz G¹siorowski i Daniel Karwas z £odzi. Drugie
miejsce zajê³a para kutnowska Adam Paw³owski i Karol Pokorski. Z zawodników kutnowskich 14 miejsce zajêli Pawe³ Babecki i Czes³aw Paw³osik,
17 lokatê zajêli Zdzis³aw Majer i Zdzis³aw Przybylski, 18 miejsce wywalczyli Andrzej Tybura i Andrzej Walczak, a na 19 miejscu uplasowali siê
Zbigniew Gralewski i Krzysztof Majkowski. W turnieju par o puchar Prezydenta Kutna startowa³o 102 zawodników z Be³chatowa, ¯yrardowa,
Warszawy, £odzi, P³ocka, W³oc³awka, Konina, Piotrkowa Trybunalskiego
i Kutna. Zwyciê¿y³a para z Warszawy Wojciech Biega³o i Marek Kowalski.
Pary kutnowskie zajê³y nastêpuj¹ce miejsca: 11 - Marian mia³ek i Rafa³
mia³ek, 13 - Jan Pajor i Ryszard Maras, 14 - Andrzej Walczak i Czes³aw
Paw³osik. We wrzeniu 2004 roku kutnowscy bryd¿yci przyst¹pili pod
firm¹ Kutnowski Dom Kultury do rozgrywek mistrzowskich czwartej ligi.
W dniu 3 padziernika rozegrano w £odzi pierwszy zjazd, w którym zespó³
kutnowski pokona³ Zarzewie £ód 25:2, Fit £ód 19:11, Rapier
£ód 16:14 i Jupiter Be³chatów 25:0. W dru¿ynie kutnowskiej wystêpowali: Miros³aw Andrzejczak, Waldemar Brzozowski, Zbigniew Gralewski,
Ryszard Maras, Jan Pajor, Zdzis³aw Pajor. Kierownik Janusz Osiak.
W rozgrywkach czwartej ligi bierze udzia³ 14 zespo³ów. W zorganizowanym
Turnieju Wigilijnym startowa³o 30 zawodników z Warszawy, £odzi, P³ocka,
W³oc³awka i Kutna. W turnieju indywidualnym zwyciê¿y³ Ryszard
Borzuchowski, a w parach Adam Paw³owski i Karol Pokorski. W klasyfikacji kongresowej zwyciê¿y³ Adam Paw³owski przed Ryszardem Borzuchowskim. W rozgrywkach IV ligi bryd¿owej sezonu 2004/2005 zespó³
KDK osi¹gn¹³ nastêpuj¹ce wyniki: z Aksjomatem £ód 23:7, Ekologiem
£ód 16:14, Domem Kultury Rondo £ód 16:14, PTC Pabianice 11:19,
Cemk¹ £ód 25:1, Joksem £ód 7:23. Ekipa kutnowska zajê³a drugie
miejsce i awansowa³a do rozgrywek fina³owych o wejcie do trzeciej ligi.
Wyniki fina³u: KDK Kutno - ZEC £ód 22:8, KDK - Aksjomat £ód
21:9. W powy¿szych rozgrywkach barw kutnowskiego zespo³u bronili:
Miros³aw Andrzejczak, Waldemar Brzozowski, Zbigniew Gralewski, Zdzis³aw
Majer, Ryszard Maras, Jan Pajor, Zdzis³aw Pajor, Andrzej Tybura.
W 2005 roku kutnowscy bryd¿yci przyst¹pili do nowej edycji Korespondencyjnych Mistrzostw Polski. W pierwszyn turnieju rozegranym w Kutnie
wygra³a para Adam Paw³owski - Karol Pokorski przed Janem Pajorem
- Ryszardem Marasem oraz Zbigniewem Gralewskim - Zdzis³awm Pajorem.
W drugim zwyciê¿yli Andrzej Tybura - Leszek Warwocki przed Janem
Gawroñskim  Edwardem Napiórkowskim oraz Adamem Paw³owskim
- Karolem Pokorskim. W Grand Prix Kutna 2005 rozegrano 27 turniejów.
W ogólnej punktacji zwyciê¿y³ Adam Paw³owski, przed Karolem Pokorskim, Paw³em Babeckim, Ryszardem Marasem, Czes³awem Paw³osikiem,
Janem Pajorem, Andrzejem Tybur¹, Zbigniewem Ratajczakiem, Marianem
mia³kiem i Rados³awem Tomczakiem.

Tel. 508-722-413

Sprzedam plac o powierzchni 2772 m2 (pod budowę domku,
bloku, marketu, bloku z handlem i usługami)
ul. Oporowska−Szymanowskiego (przed blokami TBS).
Tel. 0602−70−90−90

Ciekawostki wyborcze

Kto wie, czy w Polsce starocina Dorota D¹browska (wraz z cz³onkami
Zarz¹du) najlepiej jak mogli, udowodnili mieszkañcom powiatu kutnowskiego, ¿e starostwo jest ... niepotrzebne. Nawet odejæ nie potrafi³a i do
ostatniego pi¹tku reklamowa³a siê z przesadn¹ zapobiegliwoci¹ (jak rozumiem) za ... pieni¹dze powiatu. St¹d mieszkañcy D¹browic i powiatu
najprawdopodobniej od¿egnali siê od niej. Wielu odetchnê³o w myl zasady
baba z wozu, koniom l¿ej.
Sensacja ! By³a wicestarosta pozwa³a wojewodê do s¹du. Có¿ ! Chyba najs³uszniej post¹pi³ organ orzekania w £odzi, który wyznaczy³ termin rozstrzygniêcia sprawy na poniedzia³ek, godzina 9.45., a wiêc ju¿ po ... wyborach.

Świąteczna zabawa
Dzi Cyganie wiêto maj¹,
Graj¹, tañcz¹ i piewaj¹,
Du¿o pracy w to w³o¿yli,
By siê wszyscy ubawili.
Liczne grono naszych goci,
Dowód du¿ych da zdolnoci,
S¹ muzycy, piosenkarze,
I tancerek liczne twarze.
Tu nie braknie si³ nikomu,
I nie spieszno nam do domu,
U¿yjemy dzi zabawy,
Nie ¿a³uj¹c nóg i trawy.
Bo w Cyganach taka dusza,
¯e do tañca ich przymusza,
Tañcz¹ starsi, tañcz¹ m³odzi,
Cygan siê ju¿ taki rodzi.
Taniec piewem przystroimy,
Zgodn¹ parê utworzymy,
Zapiewamy z ogniem w g³osie,
O cygañskim trudnym losie.
Towarzyszy nam muzyka,
Co z pod smyczków siê wymyka,
Ona nie da w miejscu staæ,
Mo¿na g³owê za to daæ.
Roman Cybu³ka

Uczestnicy turnieju Grand Prix Kutna 2005.
Wyniki rozgrywek IV Ligi bryd¿owej: KDK Kutno - Ekolog £ód 23:7,
PTC Pabianice 16:14, TKKF Opoczno 17:13, Stekom £ód 16:14, Zarzewie
£ód 20:10, Wysokie Blotki £ód 18:12, DK Rondo £ód 9:21, Aksjomaty
£ód 11:19. Dru¿ynê kutnowsk¹ reprezentowali: Miros³aw Andrzejczak,
Pawe³ Babecki, Zbigniew Gralewski, Ryszard Maras, Jan Pajor i Zdzis³aw
Pajor. W turnieju zorganizowanym w Kutnie z udzia³em zawodników
Aleksandrowa £ódzkiego, £odzi, P³ocka, W³oc³awka i Kutna Miros³aw
Andrzejczak - Waldemar Brzozowski zajêli drugie miejsce, Lucjan Niedzielak - S³awomir Pilarski uplasowali siê na trzeciej pozycji, a Pawe³
Babecki - Czes³aw Paw³osik wywalczyli pi¹te miejsce. W turnieju o puchar
Przewodnicz¹cego Rady Powiatu para Marian mia³ek - Rafa³ mia³ek
uplasowa³a siê na trzeciej pozycji.
2006 rok. Rozgrywki IV ligi. KDK Kutno - ZEC S.A. £ód 25:3, Jupiter
Be³chatów 24:6, Rapier £ód 17:3, Bzura II Ozorków 6:24. Sk³ad: Miros³aw
Andrzejczak, Pawe³ Babecki, Waldemar Brzozowski, Ryszard Maras, Jan
Pajor, Czes³aw Paw³osik, Karol Pokorski. W rozegranym w Gostyninie
turnieju o Puchar Prezydenta Miasta zwyciê¿yli Miros³aw Andrzejczak Waldemar Brzozowski, wyprzedzaj¹c Pawla Babeckiego - Adama Paw³owskiego. Pi¹t¹ lokatê wywalczyli Andrzej Tybura - Leszek Warwocki.
Po rozegraniu 25 kolejek turniejów o Grand Prix Kutna, w ogólnej punktacji
zwyciê¿yl Karol Pokorski przed Adamem Paw³owskim, Czes³awem Paw³osikiem, Marianem mia³kiem, Paw³em Babeckim, Andrzejem Tybur¹,
Janem Pajorem, Ryszardem Marasem, Zdzis³awem Pajorem i Waldemarem
Brzozowskim.
2008 r. W rozgrywkach trzecioligowych bryd¿yci KDK pokonali zespo³y
Rapiera £od 20:10, Wodoci¹gów W³oc³awek 23:7, Medii Sieradz 19:11,
Aksjomatów £ód 19:11, Bzury Ozorków 20:10, Mazowii P³ock 21:9
i Pikara Czêstochowa 19:11 oraz ulegli dru¿ynie CKM £ód 10:20. W rozgrywkach dru¿ynowych barw zespo³u kutnowskiego bronili: Miros³aw
Andrzejczak, Pawe³ Babecki, Waldemar Brzozowski, Zbigniew Gralewski,
Zdzis³aw Majer, Ryszard Maras, Jan Pajor, Zdzis³aw Pajor, Czes³aw
Paw³osik, Adam Paw³owski, Karol Pokorski i Andrzej Tybura. W dniu 26
listopada rozegrany zosta³ turniej o mistrzostwo KDK. W zawodach zwyciê¿y³ Krzysztof Makowski wyprzedzaj¹c Ryszarda Marasa i Adama
Paw³owskiego.
Jerzy Truciñski
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¯YCIE SPORTOWE
Pi³ka no¿na

Koszykówka

Siatkówka

O MISTRZOWSKIE PUNKTY ANWIL WŁOCŁAWEK W KUTNIE „KASPROWICZ” NAJLEPSZY

III liga

Radomiak Radom - MKS Kutno 2:2 (2:0)
Do przerwy kutnianie murowali swoj¹ bramkê. Gospodarze mieli przewagê, któr¹ udokumentowali dwoma golami Piotra Tarnowskiego (20,31).
Druga ods³ona meczu to zmiana taktyki przez trenera i inna gra (skuteczna)
MKS-u. Dwa gole zapisa³ na swoim koncie Rafa³ Jankowski (50,62). Ma
ich 16. Miejscy mogli nawet to spotkanie wygraæ, ale bêd¹cy pod presj¹
ponad 3 tysiêcznej widowni sêdziowie, bali siê podyktowaæ ewidentnego
karnego po faulu na Dawidzie Skrzyneckim.

MKS ODPADŁ Z PP

Niezwykle zaciêty, wyrównany oraz szybki by³ mecz IV rundy Pucharu
Polski szczebla okrêgu ³ódzkiego pomiêdzy MKS-em II Kutno i Soko³em
Aleksandrów £ódzki. Gole: 0:1 - Arkadiusz wiêtos³awski (6), 1:1 - Rafa³
Jankowski (7), 2:1 - Jankowski (27), 2:2 - wiêtos³awski (35). Bramki
dla kutnian pad³y po piêknych, indywidualnych akcjach Adama Grzybowskiego i Sylwestra P³achety, które sprawnie wykoñczy³ Jankowski.
Gocie zdobyli gole po prezentach obrony MKS-u, w której nie grali (choroba): Maciej Rutkowski, Przemys³aw Michalski i Maciej Kowalczyk.
Dogrywka by³a bez bramek, a w karnych lepsi byli podopieczni trenera
Bogus³awa Jówiaka, którzy wygrali je 4:2. Jedenastek z MKS-u nie
strzelili: £ukasz Znyk i £ukasz Trzeciak.

V liga

Górnik £êczyca - Kroniewianka Kroniewice 3:1 (0:1)
Górnik £êczyca to uznana dru¿yna. W 2006 r. gra³a w III lidze centralnej
(cztery tylko grupy), nastêpnie spad³a do IV ligi, a w 2008 r. do ³ódzkiej
ligi okrêgowej. Marzy o powrocie do IV ligi. Jej trenerem jest Witold
Obarek. Kroniewianka jest beniaminkiem V ligi. Gra³a w sk³adzie: Marcin
B³aszczyk, Micha³ Dopieralski, Jakub Molik, Adam Cieplak, £ukasz Nowicki, Tomasz £ezka (60 Tomasz Pl¹skowski), Rafa³ Wiêcek (75 Maciej
Waliszewski), Andrzej Pasternik (70 B³a¿ej Hartwich), Rafa³ Szymczak,
Tomasz Oleksy, Przemys³aw Borzuchowski (46 Marcin Braun). Trener
Witold Wojtczak. Gole: 0:1 - Tomasz Oleksy (23 g³ow¹), 1:1 - £ukasz
Olczyk (48), 2:1 - Mariusz Czekalski (65), 3:1 - Tomasz Czajkowski (73).
Pierwsza po³owa wyrównana, druga dla gospodarzy.
MKS II Kutno - KKS Koluszki 1:0 (0:0)
Bramkê na wagê trzech punktów dla podopiecznych trenera Mieczys³awa
Sztonderskiego zdoby³ w 85 minucie Adrian Kamierczak.
GKS Bedlno - PTC Pabianice 2:1 (1:1)
Niezwykle cenna wygrana zespo³u trenera Leszka Sowiñskiego. Gole 0:1
- Piotr Szynka (25), 1:1 - Marcin Kosiorek (40), 2:1 - Bogdan Paca³owski (75).
MKS II Kutno - Polonia Andrzejów 3:3 (0:2)
Bramki: 0:1 - Adam Kaczmarek (22), 0:2 - Sebastian Lesiak (42), 1:2 Marcin Panek (64, wolny), 2:2 - Emmanuel (67), 3:2 - Tomasz Franoszek
(87, karny), 3:3 - £ukasz Górczyñski (90, karny). Przewaga kutnian
wyrana, ale szwankowa³a skutecznoæ i b³êdy w obronie, które ambitni
gocie wykorzystali bezlitonie.
Kroniewianka Kroniewice - MKS II Kutno 1:2 (1:1)
Niezwykle zaciêty i ostry mecz tocz¹cy siê na wodnym boisku. Gospodarze nie przebierali w rodkach chc¹c wygraæ za wszelk¹ cenê. Rezultat
- dwie dla nich czerwone kartki. Arbiter opuszcza³ boisko w asycie policji.
Kutnianie wygrali zas³u¿enie, chocia¿ na pewno chcieliby osi¹gn¹æ zwyciêstwo w duchu fair play. Gospodarze objêli prowadzenie w 26 minucie
po strzale Rafa³a Szymczaka. Wyrówna³ w 44 minucie Marcin Panek,
a wynik spotkania ustali³ £ukasz Trzeciak w 87 minucie.
LKS Ró¿yca - GKS Bedlno 2:3 (1:1)
Cenne zwyciêstwo dru¿yny trenera Leszka Sowiñskiego i prezesa Marka
Gajewskiego nad wy¿ej notowanym zespo³em. Bramki dla bedlnian zdobyli: Marcin Kosiorek (40), Igor Poszeptowicz (68, karny) i Arkadiusz
Andrzejczyk (75).
GKS Bedlno - Pogoñ Rogów 1:2 (1:1)
Gol dla Bedlna - Bogdan Paca³owski.
KKS Koluszki - Kroniewianka 1:1 (1:0)
Bramka dla Kroniewic - Tomasz Oleksy.

£ódzka liga juniorów

MKS Kutno - Metalowiec £ód 3:4 (1:1)
Dla MKS-u gole strzelili: Maciej Rogala, Arkadiusz B³aszczyk i £ukasz
Wszo³ek. Trener Andrzej Grzegorek.

Górski 98

Akademia Pi³karska £KS £ód - MKS Mavex Kutno 2:1 (0:0)
Gole dla MKS-u zdoby³ Adrian Bartczak. Trener Robert Marzec.

Górski 99

Akademia Pi³karska £KS £ód - MKS Mavex Bis Kutno 7:3 (3:0)
MKS: Bartosz Paw³owski 2, Wiktor £uczyniak. Trener S³awomir Ryszkiewicz.

Boks

UDANE ZAWODY

W Piotrkowie Trybunalskim odby³ siê dwudniowy I Miêdzynarodowy
Turniej bêd¹cy zarazem eliminacjami do Pucharu Polski kadetów i juniorów.
Organizatorem tych udanych ze wszech miar zawodów by³ Okrêgowy
Zwi¹zek Bokserski £ód (prezes Miros³aw Brózio) i Piotrkowska Szko³a
Sportów Walki. Komisji Sêdziowskiej przewodniczy³ arbiter klasy miêdzynarodowej i boksu zawodowego (jeden z nielicznych Polaków) Miros³aw
Brózio. Rozegrano 16 walk turniejowych i 10 towarzyskich, w których
bra³o udzia³ 60 piêciarzy z Niemiec, Czech, Rosji, Francji, £otwy, Ukrainy
oraz z ró¿nych regionów Polski. Dobrze spisali siê dwaj zawodnicy BKS
Stal Kutno, podopieczni szkoleniowca - spo³ecznika Jerzego Karolewskiego. Jacek Sobczyk zwyciê¿y³ 3:0 Adriana Marchewiñskiego w kategorii junior w wadze do 75 kg. Trzeba odnotowaæ fakt, ¿e przeciwnik
ambitnego kutnianina dwukrotnie by³ liczony. Natomiast w wadze plus
81 kg (ciê¿ka) w kategorii junior, Adam Konopek zremisowa³ z Maciejem
Pêcin¹ z KS Ring Piotrków Tryb. Zdaniem obserwatorów tego pojedynku
19-letni Adam zosta³ skrzywdzony. Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy
bokserów z Kutna.

W hali sportowej SP nr 9 ponad tysi¹c osób dopingowa³o zespó³ kutnowski
w towarzyskim spotkaniu z Anwilem, czo³ow¹ dru¿yn¹ Polski; wielokrotnym reprezentantem naszego kraju w ró¿nego rodzaju Pucharach
Europy. Do Kutna znakomici gocie przyjechali na zaproszenie rektora
WSGK dr S³awomiry Bia³ob³ockiej i prezydenta miasta Zbigniewa
Burzyñskiego, dodajmy przyjechali w najsilniejszym sk³adzie.
AZS Polfarmex Kutno - Anwil W³oc³awek 49:87
(w kwartach 7:20, 20:26, 15:23, 7:18)
AZS: Piotr Karólewski 5, Sebastian Kopczyñski 0, Grzegorz Ma³ecki 0,
Tomasz Smorawiñski 5, Krzysztof Rydlewski 0, Pawe³ Pydych 0, Tomasz
Deja 4, Kacper Kromer 5, Jakub Kowalski 3, Micha³ Marciniak 6, Aleksander Perka 17, Bart³omiej Strzelecki 4. Trener Andrzej Kowalczyk.
Anwil: Dardan Berisha 9, Eric Hicks 22, Stipe Modric 9, Nikola Jovanovic 0,
Christopher Thomas 4, Andrzej Pluta 0, Sasa Music 3, £ukasz Majewski 11,
Tomasz Celej 10, Darryl Thompson 5, Paul Miller 14. Trener Igor Griszczuk.
Sêdzia g³ówny Maciej Kucharski, komisarz techniczny S³awomir Erwiñski,
spiker Jerzy Papiewski. Atmosfera podczas meczu by³a wspania³a. Kutnowska publicznoæ gor¹co oklaskiwa³a akcje obu dru¿yn. W przerwach
tañczy³y: kutnowskie Per³y Ars Vity oraz w³oc³awski Anwil dance
team z Vaness¹ Skibiñska i Judyt¹ Witkowsk¹. Zaprezentowane zosta³y
m³odzie¿owe zespo³y AZS WSGK wraz ze szkoleniowcami. Kutnianie,
dopingowani kulturalnie przez swoich fanów, starali siê jak tylko mogli.
Momentami prowadzili równorzêdn¹ grê, ale przeciwnik to nie tylko
utytu³owana dru¿yna, ale silna i miêdzynarodowa ekipa. Akademicy przegrali, ale po dobrej walce. Pokazali, ¿e jest w Nich du¿y potencja³.

KOLEJNE WYGRANE AZS−u

II liga

Kutnianie w rozgrywkach mistrzowskich i po nieoczekiwanej pora¿ce
Sidenu Toruñ w Bielsku Podlaskim zrównali siê punktami z dotychczasowym
liderem (obie dru¿yny maj¹ po 8 zwyciêstw i po 1 pora¿ce).
KK wiecie - AZS Polfarmex Kutno 48:66
(w kwartach 5:14, 17:15, 17:15, 9:22)
AZS: Perka 19, Ma³ecki 16, Marciniak 11, Deja 8, Pydych 4, Smorawiñski 3,
Kromer 3 i 15-letni kutnianin Sebastian Kopczyñski 2. By³ to ciê¿ki mecz,
ale najwa¿niejsze dla AZS-u, ¿e zwyciêski. Krzysztof Poniszewski,
kierownik naszego zespo³u, podkreli³ du¿¹ determinacjê akademików
i wolê walki do koñca meczu.
AZS Polfarmex Kutno - OSSM Warszawa 81:53
(w kwartach: 24:6, 19:24, 19:15, 19:8)
AZS: Karólewski 2, Ma³ecki 8, Smorawiñski 3, Pydych 9, Deja 10, Kromer 6, Kowalski 2, Marciniak 7, Perka 24, Strzelecki 10.
1 grudnia o godz. 18.00 w Kutnie graæ bêdzie AZS Koszalin, ubieg³oroczny zdobywca Pucharu Polski.

AZS W III RUNDZIE PP

Po zwyciêstwie 74:61 nad Ksiê¿akiem £owicz i nad I ligowcem Zniczem
Pruszków akademicy awansowali do trzeciej fazy Pucharu Polski. Brawo.
AZS Polfarmex Kutno - Znicz Basket Pruszków 88:66
(w kwartach 21:17, 25:8, 31:18, 11:23)
AZS: Karólewski 4, Kopczyñski 0, Ma³ecki 20, Smorawiñski 0, Rydlewski 2,
Pydych 13 (3x3), Deja 12, Kromer 14, Kowalski 0, Marciniak 10, Perka 13,
Strzelecki 0. Zespó³ Znicza prowadzi³ tylko do 3 minuty (7:6). Póniej
gospodarze z minuty na minutê umacniali swoj¹ dobr¹ gr¹ przewagê.
Najwiêksza by³a w 29 minucie (77:41) i w 33 minucie (83:47).

KADECI AZS−u

Ze zmiennym szczêciem gra³y zespo³y m³odzie¿owe Kutna w 5 kolejce
mistrzostw regionu ³ódzkiego w kategorii U-16. AZS WSGK II Domel
(trener Karol Ja¿d¿ewski) uleg³ w £owiczu Ksiê¿akowi 78:94 (23:9, 17:25,
15:27, 23:33). AZS: Micha³ Haczyk 15, Karol Czekalski 14, Jakub wi¹tek 14, Witold Guz 13, Patryk Klosik 6, Mateusz Rusek 6, Patryk
Sobieszczak 6, Tomasz Frontczak 4. Natomiast AZS WSGK I Skandynawska Odzie¿ (trener Tomasz Skowron) pokona³ w Kutnie Start £ód
86:76 (24:25, 18:21, 18:18, 26:12). Punkty dla Kutna: Sebastian
Kopczyñski 30, Bartosz Waliszewski 23, Kacper Wawrzyñczak 20,
Wiktor Szymañski 9, Kamil Zduñczyk 4. Gra 7 zespo³ów. AZS I jest 2,
AZS II - 3. Prowadzi Ósemka I Skierniewice.

SUKCES NATALII

W Nowym Targu rozegrano o Puchar Tatr turniej kadr wojewódzkich
dziewcz¹t (rocznik 1996/97). Wygra³a go reprezentacja Dolnol¹skiego
pokonuj¹c w finale £ódzkie 99 i 88. W zespole regionu ³ódzkiego wyst¹pi³o
14 zawodniczek: z Aleksandrowa £ódzkiego, £odzi, £owicza, Tomaszowa
Mazowieckiego i Kutna. Nasze miasto reprezentowa³a Natalia £ukasik
z MKS-Sirmax Kutno (trener Adam Paw³owski), która by³a jedn¹ z najskuteczniejszych zawodniczek turnieju. Zdoby³a 70 punktów i zosta³a
wybrana do dru¿yny All Star. Brawo ! Gratulujemy Natalii i trenerowi
Paw³owskiemu oraz ¿yczymy dalszych sukcesów.

POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 22/298 • 25 LISTOPADA 2010 R.

Udany by³ III Turniej Szkó³ Ponadgimnazjalnych, którego organizatorem
by³ UKS Szóstka (prezes Piotr £apaj). Odby³ siê on w hali SP nr 6, a bra³y
w nim udzia³ zespo³y dziewcz¹t: LO Gostynin, II LO Kasprowicz Kutno,
ZS nr 3 Grabski Kutno, ZS nr 1 Staszic Kutno, ZS nr 1 ¯ychlin i ZSZ
nr 2 Troczewski Kutno. Walczy³y one o Puchar Starosty Kutnowskiego.
Mecze by³y bardzo zaciête i wyrównane, chocia¿ wszystkie dru¿yny przewy¿sza³a poziomem gry ekipa Kasprowicza (trener Urszula Matusiak).
Sêdziowali: Piotr £apaj i Marek Witkowski. Wyniki eliminacyjne:
Kasprowicz - Staszic 2:0 (20:8, 20:6); Grabski - Troczewski 0:2
(18:20, 18:20); Staszic - ¯ychlin 2:0 (20:17, 20:8); Gostynin Grabski 2:1 (19:21, 20:16, 10:7); Kasprowicz - ¯ychlin 2:0 (20:9,
20:15); Gostynin - Troczewski 1:2 (20:22, 21:19, 7:10). W meczu
o V miejsce Grabski - ¯ychlin 0:2 (18:20, 11:20); O III - Gostynin
- Staszic 2:1 (20:5, 15:20, 10:5). W spotkaniu o I lokatê Kasprowicz
pewnie pokona³ Troczewskiego 2:0 (20:6, 20:10). Drugie miejsce
Troczewskiego jest mi³¹ niespodziank¹ (trener Robert Kamierczak).
MVP turnieju (trwa³ 7 godzin) zosta³a Joanna B¹czyk (Troczewski),
miss foto Adrianna Berliñska (Kasprowicz), najlepsz¹ rozgrywaj¹c¹
Marta rednicka (Kasprowicz) i najlepsz¹ atakuj¹c¹ Izabela Szymaniak
(Kasprowicz). Równie¿ dla uczczenia 92 rocznicy Odzyskania Niepodleg³oci zosta³ rozegrany turniej w siatkówce, ale panów. W hali sportowej
Gimnazjum nr 2 w Kutnie uzyskano wyniki: Elgo Gostynin - Marpap
Kutno 1:2 (25:19, 18:25, 13:15) Powiercie Ko³o - AZS WSGK Kutno
2:0 (25:17, 25:18). O III miejsce Elgo - AZS 2:1 (25:23, 26:28, 16:14).
Turniej organizowany ju¿ po raz 9 przez KU AZS WSGK (prezes Mieczys³aw Ga³usa) wygra³o Powiercie pokonuj¹c 2:1 Marpap (25:18,
17:25, 15:12).

P³ywanie

FROM NA MEDAL

Na 25 piêtrowym obiekcie w M³awie rozegrano Otwarte Mistrzostwa
Polski w kategorii masters. Bra³o w nich udzia³ 350 zawodników, tak¿e
z Rosji, Litwy, £otwy i Ukrainy. Dobrze wypad³ w tych presti¿owych
zawodach 79-letni kutnianin Kazimierz From (sponsorowany przez
Zarz¹d Inwestycji w Kiutnie i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe).
Pan Kazimierz zdoby³ m.in. III miejsce na dystansie: 400 m stylem dowolnym (24.29.42 min.), by³ drugi na: 50 m grzbietowym (01.13.49 min.)
na 200 m grzbietowym (06.13.94 min.) na 50 m dowolnym (0.56.44 min.).
Najbardziej jednak p. Kazimierz by³ usatysfakcjonowany z br¹zowego
medalu na 100 m dowolnym (02.12.29 min.). Gratulujemy !

SZTAFETY DLA „KASPROWICZA” I „STASZICA”
Na p³ywalni SP nr 9 odby³y siê zawody dla szkó³ ponadgimnazjalnych.
Na dystansie 1-x50 m stylem dowolnym rywalizowa³o 5 szkó³ z Kutna.
Wród dziewcz¹t wygra³ Kasprowicz (7.56.68 min.), drugi by³ Staszic,
trzecie miejsce zajê³o I LO PUL. Najlepsz¹ zawodniczk¹ by³a Zuzanna
wirska z ZS nr 1. Kasprowicz reprezentowa³y: Milena Winiewska,
Katarzyna Woliñska, Marta wiêcicka, Anna Kubiak, Karolina Bobrowicz,
Karolina Lewandowska, Justyna Michalak, Izabela Szymaniak, Paula
Winiarska, Mi³os³awa Lach, Ada Golis, Ewa Murzynowska. Trener Urszula
Matusiak. Wród ch³opców zwyciê¿y³ Staszic (6.04.66 min.) przed
I LO PUL i Kasprowiczem. Indywidualnie najlepszy czas (31.89 s.)
uzyska³ £ukasz Proniewski z ZS nr 1. Oprócz niego w Staszicu p³ywali:
Adrian Maciejewski, Damian B³aszczyk, Adam Kowalski, Artur Krasiñski,
Mateusz Wasielewski, £ukasz Jekot, Maciej Wróblewski, Micha³ Ignaczewski, Fabian Dusio. Trener Mariusz £ubiñski.

Judo

KUTNIANIE W CZOŁÓWCE
W hali sportowej KS Gwardia w £odzi odby³ siê I Turniej XII Edycji Ligi
Szkolnej Dzieci, w którym na matach rywalizowali zawodnicy z regionu
³ódzkiego. Wród nich by³o 13 reprezentantów UKS Ippon MDK Kutno.
Pierwsze miejsca zdobyli: Rafa³ Zduñczyk, Cezary Kulesza, Mateusz Kura,
Weronika Kura, Oliwia Medyñska, Natalia Stobiñska, Jakub Szymañski;
drugie - Marcel Darul, Adrian Olczak, Adrian Wiliñski; trzecie - Wiktor
Kasprowicz, Fratczak. Pi¹ty by³ Mateusz Szymañski. W Bochni rozegrano
dru¿ynowe mistrzostwa Polski juniorów i juniorek m³odszych. Mateusz
Kura zosta³ wypo¿yczony do KS Gwardia £ód i razem z tym klubem
wywalczy³ V miejsce.

OTWARTY PUCHAR POLSKI

W hali sportowej w Bytomiu 400 zawodników - wród nich reprezentanci
UKS Ippon MDK Kutno, z Polski, Ukrainy, Niemiec i Czech bra³o udzia³
w turnieju rankingowym PZJ juniorów i juniorek m³odszych. Jakub Lempke
by³ trzeci, Martyna Kamierczak pi¹ta, a Agnieszka Banasiak siódma.
Teraz przed kutnianami Puchar Polski M³odzików w Poznaniu.

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski
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¯YCIE ROZRYWKOWE
Mariusz Kamoda specjalnie dla P¯K

KONSTRUKTOR − AMATOR

- Proszê przedstawiæ siê naszym czytelnikom.
- Jestem rodowitym kutnowianinem. Mam 30 lat. Po ukoñczeniu SP nr 4
w Kutnie kontynuowa³em naukê w Technikum Budowlanym w Gostyninie,
którego jestem absolwentem. Zadecydowa³y chyba o tym wiêzy rodzinne,
gdy¿ mój tata prowadzi zak³ad budowlany. Z wykszta³cenia jestem magistrem in¿ynierem budownictwa. Mia³em przyjemnoæ studiowaæ i skoñczyæ
studia na Politechnice P³ockiej - filii Politechniki Warszawskiej (r. 2006).
- Ma pan niezwyk³¹ pasjê ?
- Chyba tak, chocia¿ nie wiem, czy ona jest niezwyk³a. Interesujê siê i to
bardzo budowaniem ró¿nych i nietypowych pojazdów, gdy¿ prawdê mówi¹c
z zami³owania jestem mechanikiem i cichym konstruktorem.
- Sk¹d akurat u pana takie a nie inne zainteresowanie ?
- Odpowied jest prosta. Od dzieciñstwa interesowa³em siê motoryzacj¹,
a w szczególnoci ciekawymi modelami. Dlaczego ? Otó¿ jestem osob¹
dociekliw¹, która chce wiedzieæ jak to wszystko dzia³a i funkcjonuje ze
sob¹ oraz jak to jest zbudowane.
- W takim razie czy mo¿emy pana nazwaæ konstruktorem ?
- Mylê, ¿e tak - poniewa¿ sam projektujê i wykonujê w³asnorêcznie ramy
(nadwozia) , zawieszenia oraz ró¿ne rozwi¹zania mechaniczne, takie jak
na przyk³ad przeniesienie napêdu, uk³ady kierownicze, hamulce.
- Co pan do tej pory wykona³, a raczej stworzy³ ?
- Nie mam na koncie swoim jeszcze wielu dzie³. Mogê poszczyciæ siê
i pochwaliæ tylko dwoma (tymczasem). Moim pierwszym pojazdem (2006 r.)

OG£OSZENIA
DROBNE
Sprzedam mieszkanie 48m2, I p.,
(2 pok., kuchnia, du¿y balkon). ul.
Br. niadeckich. Tel. 605-080-742
(godz. 9-15)
Sprzedam dzia³kê na ogródkach
dzia³kowych, na Bielawkach. Tel.
695-59-1002
Wynajmê nieruchomoæ o pow. 50 m2,
dzia³ka 200 m2 pod ka¿d¹ dzia³alnoæ,
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
w³asnociowe umeblowane o pow.
49 m2, 3 pokoje, IV pietro, centrum
miasta, tel. 0664-01-85-95.
Posiadam do wynajêcia lub sprzedam magazyn w Kutnie o pow. ok.
400 m2 + dwa gara¿e + budynek
mieszkalny do remontu na dzia³ce
ogrodzonej ok. 3000 m 2. Mo¿li-

woæ najmu czêciowego lub zmiana
adaptacji lokali. Tel. 24 355-68-64,
0501-666-527
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
o powierzchni 5 tys. m2 w Krzesinie.
Dostêp do pr¹du i wody. Tel. 604913-028
Sprzedam dom 220 m2 - wysoki
standard na dzia³ce 7500 m2. Tel.
0-507-072-007
Sprzedam schodo³az Scalamobil
S20, urz¹dzenie do transportowania
osoby niepe³nosprawnej wraz z wózkiem po schodach. Maksymalne
obci¹¿enie 130 kg. Tel. 0604-913-028
Sprzedam akordeon Weltmeister
Cordal, 80 basów, stan bdb. Tel.
0604-913-028
Wentylacja - doradztwo, certyfikaty
energetyczne tel. 0-507-072-007
Posiadam do wynajêcia lokale
o powierzchni 2 x 90 m2 na ka¿d¹
dzia³alnoæ, centrum Kutna. Faktura
VAT. Tel. 501-669-196, 501-666-527
Sprzedam tanio okna drewniane po
demonta¿u z bloku. Tel.606-475-184

PRZEWÓZ GRUPOWY OSÓB

Kraj, zagranica − srebrny Bus Vito
(9−osobowy, długi, klimatyzacja)
Tel. 0−605 830−684
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by³a replika Lotusa Super Seven z lat 1957-1973. Drugim natomiast
pojazdem jest wykonany w maju tego roku quad g¹siennicowy - amfibia.
- Proszê nam zdradziæ jak to siê robi ?
- Dla mnie to proste. Najpierw rodzi siê w mojej wiadomoci pomys³,
a nastêpnie opracowujê wszystkie mo¿liwe rozwi¹zania techniczne oraz
zbieram stosowne i potrzebne materia³y. Nastêpnie przystêpujê do konkretnej ju¿ pracy nad nowym projektem.
- Sk¹d pan bierze materia³y do swoich dzie³ ?
- To pytanie jest w miarê trudne. W zale¿noci od rozwi¹zañ konstrukcyjnych kupujê odpowiednie modele samochodów - na przyk³ad do Lotusa
podstawow¹ baz¹ by³ Ford Sierra z silnikiem 2.01, które s³u¿¹ mi jako
dawcy g³ównych czêci. Poza tym pozosta³e czêci dobieram z innych
samochodów, ze sklepów motoryzacyjnych lub dorabiam w³asnorêcznie
(czêsto tak bywa).
- Gdy powstanie ju¿ pana arcydzie³o, to co z nim siê dzieje ?
- Zanim odpowiem, to jeszcze chcia³bym podkreliæ, ¿e wszystkie moje
prace wykonujê na dzia³ce u ojca. Tam postawi³em gara¿, który jest moj¹
twórcz¹ pracowni¹. U¿ytkujê pojazdy, np. Lotusem Seven je¿d¿ê, a quada
eksploatujê w trudnym terenie.
- Dlaczego pan wykonuje t¹ specyficzn¹ pracê ?
- To jest moja g³ówna pasja, która daje mi bardzo du¿o przyjemnoci,
a poza tym jest ona doskona³¹ odskoczni¹ od codziennej, szarej rzeczywistoci.
- Nad czym pan aktualnie pracuje ?
- To ¿adna tajemnica. Obecnie intensywnie pracujê nad jednoosobowym
Buggy. Bêdzie on mia³ centralnie umieszczony silnik.
- Czy kto panu pomaga w realizacji pañskiego hobby ?
- Niestety, wszystko robiê w³asnorêcznie sam. Mo¿e to i dobrze, bo nie
muszê siê dzieliæ finalnym sukcesem.
- Sk¹d bierze pan pieni¹dze ?
- Pierwszy pojazd w ca³oci sfinalizowali moi rodzice, gdy¿ jeszcze wtedy
studiowa³em i nie pracowa³em. Obecnie pracujê i sam w miarê mo¿liwoci
wyk³adam na moje dzie³a rodki finansowe.
- Co w najbli¿szych planach ?
- Przede wszystkim pragnê skoñczyæ wspomnian¹ ju¿ wczeniej Buggy,
ale powoli, powoli rodzi siê we mnie nowy pomys³. Jeszcze szanownym
czytelnikom Powiatowego ¯ycia Kutna nie zdradzê, aby nie zapeszaæ.
- Czy s¹ te¿ u pana jakie inne zainteresowania ?
- Oczywicie, tylko w du¿o mniejszym zakresie. Lubiê wêdkarstwo, dobry
film, teatr, ksi¹¿kê. Interesujê siê sportem, zw³aszcza futbolem.
- Co o pana specyficznym koniku myli rodzina ?
- Wszyscy bliscy mi wspieraj¹ mnie i ¿ycz¹ wytrwa³oci w tym co robiê.
Szczególnie ceniê sobie wsparcie duchowe mojej ¿ony Sylwii, która mimo
tego, ¿e pracuje w obuwniczej bran¿y to mi pomaga zawsze ciep³ym
s³owem. Dla mnie to du¿o znaczy.
- Czego nale¿a³oby panu ¿yczyæ ?
- Chyba czasu do realizacji tych moich marzeñ, no i dobrych pomys³ów.
Dziêkujê za rozmowê - Jerzy Papiewski

UWAGA ! UWAGA !
REGULAMIN KONKURSU
„Najlepszy sportowiec, drużyna,
trener Ziemi Kutnowskiej”
1. Konkurs polega na wyborze najlepszego zawodnika, zespo³u i trenera roku 2010 powiatu kutnowskiego.
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, sporód zg³oszonych kandydatów 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. Królewska 47, tel. 24 355-10-00, fax 24 355-10-02
do 15 stycznia 2011 r.
6. Wrêczenie nagród odbêdzie siê w sali konferencyjnej Urzêdu Miasta w lutym 2011 r.
7. Organizatorem konkursu jest Powiatowe ¯ycie
Kutna.

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 298

??
Poziomo: A-1. Biznesmen z serialu Plebania (Janusz) albo osoba
pi³uj¹ca k³ody drzew A-7. Z Rad¹ Bezpieczeñstwa B-9. Certyfikat przedmiotu C-1. Utwór muzyczny Hanny Banaszak do s³ów noblistki Wis³awy
Szymborskiej D-9. Nazwa E-1. Pi³ka poza boiskiem E-5. Od genera³a po
szeregowca G-1. Warzywo bogate w ¿elazo I-1. Ryba drapie¿na z ciernistymi kolcami I-6. Na pierwsze danie w wazie J-9. Wydrozwierz - ssak
morski K-1. Znana m.in. z komedii filmowej M¹¿ swojej ¿ony (El¿bieta
- emisja telewizyjna 1.X.2010 r.) L-9. Ma j¹ zawsze ¿ona (s³usznoæ)
M-1. Wiecznie zielone dzrewo z Afryki M-5. Z hydromasa¿em.
Pionowo: 1-A. Jasne t³o w poligrafii 1-I. Olsza (inaczej) 2-E. Hak rynnowy 3-A. Wyznawca idei, nauki 3-I. Maszkara 4-F. Zgrubia³a, zdrewnia³a ³odyga drzewa 5-A. Komediodramat amerykañski z J. Nicholsonem
lub ogieñ w prze³yku 5-J. Zdolnoæ w jakim kierunku 6-E. Wród
zawodników rugby 7-A. Np. morfina i kodeina 7-I. Nadrzewny je¿ozwierz
z rodziny kolczaków 9-A. Choroba oczu na staroæ 9-I. Rynka akwariowa
11-A. ... ju¿ wiem z repertuaru Szymona Wydry 11-I. Podstawowy
narz¹d oddechowy krêgowców 13-A. Sufit, powa³a 13-I. Beczna na piwo
objêtoci 18 garnców.
oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Has³o: B9-M7-B3-L9-A5-H4-L12-J9-B1

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

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

Telefon:

0−724−126−378

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

CENY KONKURENCYJNE

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

kom. 509 302 316
ZAPRASZAMY

SPRZEDAM
nieruchomość
pod inwestycje
10.200 m2 − teren

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

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

BIURO

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

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

POWIA
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ŻYCIE KUTNA
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¯YCIE DIECEZJALNE

ORLIK PRZY „SZÓSTCE” PRZEDSZKOLAKI OJCZYŹNIE SPOTKANIE INTEGRACYJNE

(ci¹g dalszy ze strony 1)
To inwestycja wykonana w ramach projektu Moje boisko-Orlik 2012.
Sk³ada siê ona z boiska do pi³ki no¿nej o wymiarach 62x30 m oraz boiska
wielofunkcyjnego do siatkówki, koszykówki i pi³ki rêcznej o wymiarach
32x19 m. Wybudowane jest te¿ zaplecze sanitarne i szatnie. Ca³y kompleks jest owietlony. Prace budowlane prowadzone przez warszawsk¹
firmê Tamex trwa³y ponad cztery miesi¹ce. Warunki pogodowe pozwoli³y
tylko na dokonanie oficjalnego otwarcia boisk na powietrzu. W tradycyjnym
przeciêciu wstêgi udzia³ wzieli: Jacek Sikora - przewodnicz¹cy Rady
Miasta, Zbigniew Burzyñski - prezydent Kutna, Ryszard Kaliñski - dyrektor
Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzêdu Marsza³kowskiego w £odzi, Emilia Malanowska - dyrektor SP nr 6 i Julia Ostrowska
- przewodnicz¹ca Samorz¹du Szkolnego. Obiekt powiêci³ proboszcz
parafii w £¹koszynie ksi¹dz pra³at Miros³aw Czarno³êcki. Dalsza czêæ
uroczystoci mia³a miejsce w hali sportowej, gdzie zebrani gocie, nauczyciele, rodzice i uczniowie obejrzeli program artystyczny o tematyce sportowej.
To wspania³y podarunek ze strony w³adz miasta zaznaczy³ Piotr £apaj,
nauczyciel W_F, teraz uczniowie bêd¹ mogli graæ i trenowaæ na obiekcie,
o którym marzyli od d³u¿szego czasu. £¹koszyñski ORLIK jest 120 tego
rodzaju kompleksem boisk wybudowanych w województwie ³ódzkim.
/A.B./

Dnia 8 listopada o godz. 10:30 w Przedszkolu Miejskim Nr 16 Calineczka
w Kutnie odby³a siê uroczystoæ z okazji wiêta Narodowego 11 Listopada.
Dzieci piêcioletnie i szecioletnie zaprezentowa³y monta¿ s³owno-muzyczny:
Przedszkolaki Ojczynie. Monta¿ przygotowa³y panie: El¿bieta Nowicka
i Anna Winiecka.

Ciekawe by³o spotkanie integracyjne uczniów ze Szko³y Podstawowej nr 1
w Kutnie, uczniów niepe³nosprawnych z Orodka Rehabilitacyjno-Eduklacyjno-Wychowawczego Niezabudka oraz uczestników Warsztatu
Terapii Zajêciowej, dzia³aj¹cym przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz
Osób z Upoledzeniem Umys³owym Ko³o nr 1 w Kutnie, które odby³o siê
17 listopada. By³o wspólne ogladanie spektaklu pt. Sekrety Pana Kleksa
oraz gry i zabawy pod kierunkiem Zespo³u Teatralnego Grupa T z Torunia.

PRZEDSZKOLNA AKADEMIA

POMOC AMAZONKOM
W ramach dzia³añ zwi¹zanych z profilaktyk¹ raka piersi w miesi¹cu padzierniku br. wychowankowie Bursy Nr 1 w Kutnie w³¹czyli siê do dzia³añ
profilaktycznych, które realizowane by³y poprzez udzia³ w zajêciach sportowych, wykonywanie ekspozycji wizualnych, rozdawanie ulotek oraz
uczestnictwo w spotkaniach z przedstawicielkami Kutnowskiego Klubu
Amazonek. Koordynatorkami dzia³añ by³y: Sylwia Stelmachowicz-Peda
i Aleksandra Lewandowska.
W Przedszkolu Miejskim Nr 15 Bajka w Kutnie 9 listopada zorganizowano uroczyst¹ akademiê. By³ monta¿ s³owno-muzyczny przygotowany
przez Jadwigê Czerniec i Karolinê Cielak, zaprezentowany przez najstarsz¹ grupê S³oneczka. W Polsce tradycja to rzecz wiêta ... od tych
s³ów rozpoczê³a siê druga czêæ wystêpu, na którym zabrzmia³y znane
pieni ludowe. Ka¿dy utwór zilustrowany by³ ciekaw¹ choreografi¹. Rok
2010 jest rokiem Fryderyka Chopina. Z tej okazji dzieci z grupy IV i V,
wspólnie z Ann¹ Bartczak i Edytê Misiak, przygotowa³y improwizacjê
muzyczno-ruchow¹ do utworu Mazurka A op. 68. Podsumowaniem
uroczystoci by³ krótki konkurs wiedzy o Polsce, w którym wziêli udzia³
przedstawiciele z grupy IV, V i VI.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
NA STRZELNICY

Dla uczczenia 92 rocznicy odzyskania Niepodleg³oci Polski na obiekcie
Klubu Strzelectwa Sportowego Orze³ odby³y siê zawody w trójboju
sportowym: strzelanie z kbks i broni pneumatycznej oraz rzut granatem
do celu. Wziê³o w nich udzia³ 27 osób, cz³onków grup rekonstrukcyjnych
Wojska Polskiego i dru¿yna kutnowskiej policji. Pocz¹tkowo te zawody
mia³y odbyæ siê w Skierniewicach, st¹d w gronie organizatorów byli:
Stowarzyszenie Tradycji 26 Skierniewickiej Dywizji Piechoty, starosta
kutnowski, prezydent Skierniewic i Liga Obrony Kraju w Kutnie. Najlepsz¹
dru¿yn¹ okazali siê cz³onkowie grupy 17 Pu³ku U³anów pow. kutnowskiego, którzy wyprzedzili 10 Pu³k Piechoty £owicz i dru¿ynê oznakowan¹ jako JS 4035 ZS Strzelec OSW. W grupie juniorów kolejnoæ by³a
nastêpuj¹ca: I m. 17 Pu³k U³anów pow. kutnowskiego, II m. 9 KDW
Desperado, III m. Klonovia. Puchary i nagrody wrêcza³ w imieniu starosty
kutnowskiego Marek Drabik.
/A.B./
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Projekt pod nazw¹: Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach
Zwi¹zku Gmin Regionu Kutnowskiego  Etap II zosta³ zrealizowany
przy udziale finansowym z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa £ódzkiego na lata 2007-2013 O Priorytetowa I. Infrastruktura transportowa Dzia³anie I.1. Drogi. Projekt ten jest konsekwencj¹ planów w³adz Zwi¹zku Gmin Regionu Kutnowskiego oraz gmin bêd¹cych
jego cz³onkami i zwi¹zany jest z przebudow¹ dróg gminnych na terenie 8
gmin z powiatu kutnowskiego i powiatu ³êczyckiego. Realizacja projektu
wp³ywa na spójnoæ regionu i przyczynia siê do wzrostu jego atrakcyjnoci.
Cele projektu s¹ zbie¿ne z za³o¿eniami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa £ódzkiego na lata 2007-2013. Celem szczegó³owym omawianego dzia³ania jest poprawa dostêpnoci komunikacyjnej
województwa ³ódzkiego, do czego niew¹tpliwie przyczyni siê realizacja
projektu. Jednym z celów operacyjnych jest zwiêkszenie bezpieczeñstwa
ruchu drogowego w województwie. Realizacja projektu wp³ynie na
polepszenie dostêpnoci regionu i usprawnienie lokalnego systemu
komunikacyjnego. Inwestycja zosta³a zrealizowana zgodnie z zasadami
zrównowa¿onego rozwoju. Inwestycja ta dotyczy³a przebudowy gminnej
sieci drogowej w gminach: Bedlno, D¹browice, Grabów, Kroniewice,
Krzy¿anów, Kutno, £aniêta, Strzelce. Drogi, które zosta³y objête niniejszym projektem to:
 Gmina Bedlno  droga gminna Janów  Maurycew nr 102003E  d³ugoæ 4,06700 km,
 Gmina D¹browice  droga gminna Mariopol  Augustopol nr 102855E
 d³ugoæ 1,98100 km,
 Gmina Grabów  droga gminna Besk Nowy  Brudzeñ  Teofilki
nr 104108E  d³ugoæ 3,56412 km,
 Gmina Kroniewice  droga gminna Stara Wie  Franki nr 102111E
 d³ugoæ 3,73600 km,
 Gmina Krzy¿anów  droga gminna przez wie Psurze nr 102156E
 d³ugoæ 1,52834 km,
 Gmina Kutno  droga gminna Wroczyny  Franki Wroczyñskie
nr 102217E  d³ugoæ 1,42448 km,
 Gmina £aniêta  droga gminna Budy Stare  Suchodêbie nr 102260E
 d³ugoæ 3,97400 km,
 Gmina £aniêta  droga gminna przez wie Suchodêbie nr 102270E
 d³ugoæ 1,5600 km,
 Gmina Strzelce  droga gminna Siemianów  Parcele Niedrzew
nr 102269E  d³ugoæ 2,12028 km.
Ca³kowita d³ugoæ 9 dróg przeznaczonych do przebudowy wynosi³a 23,95
km (23,95522km).
Powy¿sza inwestycja jest kontynuacj¹ dzia³añ inwestycyjnych rozpoczêtych
przez Zwi¹zek Gmin Regionu Kutnowskiego w latach 2004-2006 pod
nazw¹: Budowa i przebudowa dróg gminnnych w gminach Zwi¹zku
Gmin Regionu Kutnowskiego  Etap I zwi¹zanych z popraw¹ infrastruktury drogowej, które zosta³o dofinansowane ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu ³ódzkiego
Projekt jest wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa £ódzkiego na lata 2007 - 2013

