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KUTNOWSKA „SYRENKA”

STRAŻACKI ROK

W sali starostwa powiatu odby³a siê narada roczna o bezpieczeñstwie
i ochronie przeciwpo¿arowej powiatu kutnowskiego. Przewodniczy³ jej
brygadier Marek Myszkowski, komendant PSP w Kutnie. W swym
wyst¹pieniu omówi³ zagadnienia operacyjno-szkoleniowe, przyczyny
powstawania po¿arów, udzia³ jednostek OSP w akcjach ratowniczo-
ga�niczych, ale tak¿e w³¹czenie siê jednostki do wspó³pracy ze szko³ami.
W minionym roku stra¿acy wzywani byli do 943 zdarzeñ (600 miejsco-
wych zagro¿eñ i 279 po¿arów). To 114 mniej ni¿ piêæ lat temu, z kolei
dwa razy od 2008 roku wzros³a liczba fa³szywych alarmów (do 64).

(ci¹g dalszy - strona 4)

W OPOROWSKIM ZAMKU

Spotkanie Noworoczne organizowane przez Starostwo Powiatu Kutnow-
skiego odby³o siê w Muzeum � Zamku w Oporowie. Uczestniczyli w nim
przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, instytucji, s³u¿b mundurowych
i firm znajduj¹cych siê na terenie powiatu. Byli te¿ przedstawiciele
Sejmu RP i Sejmiku Woj. £ódzkiego.         (ci¹g dalszy - strona 15)

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

11 lutego 2014 r.

Kutnowskie firmy AMZ-KUTNO Sp. z o.o. i Polfarmex S.A. planuj¹
wznowiæ produkcjê polskiego samochodu osobowego - Syrenki. Koor-
dynacji tego odwa¿nego projektu podjê³a siê Agencja Rozwoju Regionu
Kutnowskiego S.A. Prace koncepcyjne rozpoczê³y siê ju¿ w 2011 roku.

(ci¹g dalszy - strona 16)

KOTŁOWNIA NA BIOMASĘ

ZA 100 DNI MATURA

Czym kierowali�my siê d¹¿¹c do zrealizowania kot³owni na biomasê wraz
z instalacj¹ solarn¹?
G³ównie potrzeb¹ produkcji taniego ciep³a dla potrzeb centralnego ogrze-
wania i przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej dla potrzeb funkcjonowania
budynku Zespo³u Szkó³ nr 1 i hali sportowej. Zosta³ wybudowany nowy
obiekt o ³¹cznej kubaturze 1142,40 m2, sk³adaj¹cy siê z dwóch czê�ci,
tj. kot³owni oraz magazynu paliw.
Jak sama nazwa wskazuje �kot³ownia na biomasê�, paliwem które jest
wykorzystywane do zasilania instalacji jest w³a�nie biomasa, w tym przy-
padku pochodzenia drzewnego, taka jak zrêbek drzewny i pellet.

(ci¹g dalszy - strona 2)

Ponad 150 osób (uczniowie z trzech klas maturalnych i nauczyciele)
z �Kasprowicza� bawi³o si¹ na balu w Zawadach.          (foto - strona 5)

Jubileusz 100-lecia obchodzi³a mieszkanka Kutna Anna Walkowiak.
Z tej okazji serdeczne ¿yczenia i list gratulacyjny przekaza³
prezydent miasta Kutna Zbigniew Burzyñski. Jubilatka urodzi³a
siê w £êce, ko³o B³onia, w powiecie ³êczyckim. Wiêkszo�æ swojej
pracy zawodowej zwi¹za³a z Pañstwowym Domem Dziecka
w Grotnikach, pracuj¹c tam blisko 30 lat w charakterze opiekunki
nad dzieæmi. Za wieloletni¹, sumienn¹ pracê zosta³a uhonoro-
wana Z³otym Krzy¿em Zas³ugi.Z Kutnem pani Anna zwi¹zana
jest od 2002 roku. Obecnie Jubilatka jest pod opiek¹ siostrzenicy
El¿biety i wnuczki Iwony, a tak¿e najbli¿szej rodziny, m.in. pra-
wnuczki i dwóch praprawnuków. Recepta pani Ani na d³ugoletnie
¿ycie w dobrej kondycji to pogodne nastawienie do ¿ycia, spokój
i wewnêtrzna harmonia. Jej ulubionym zajêciem jest rozwi¹zywanie
krzy¿ówek i ³amig³ówek, które zapewniaj¹ �wietn¹ kondycjê
umys³ow¹.

NAJLEPSZE ŻYCZENIA
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(ci¹g dalszy ze strony 1)
Biomasa
Biomasa stanowi trzecie, co do wielko�ci na �wiecie, naturalne �ród³o energii,
to najstarsze i najszerzej wspó³cze�nie wykorzystywane odnawialne �ród³o
energii. Biomasê warto wykorzystywaæ z wielu powodów. Paliwo to jest
nieszkodliwe dla �rodowiska: ilo�æ dwutlenku wêgla emitowana do atmosfery
podczas jego spalania równowa¿ona jest ilo�ci¹ CO2 poch³anianego przez
ro�liny, które odtwarzaj¹ biomasê w procesie fotosyntezy.
Ogrzewanie biomas¹ staje siê op³acalne - ceny biomasy s¹ konkurencyjne na
rynku paliw. Wykorzystanie biomasy pozwala wreszcie zagospodarowaæ
nieu¿ytki i spo¿ytkowaæ odpady, np. po przycinaniu zieleni miejskiej, wycince
przydro¿nych krzaków itp.
W³asne paliwo
Obecnie w miejscowej kot³owni jako wsad wykorzystywany jest zrêbek drzewny,
który jest pozyskiwany z wycinki pielêgnacyjnej odrostów drzew, krzaków,
przycinki ga³êzi drzew. Materia³ ten jest rozdrabniany w³asnym rêbakiem i trans-
portowany do magazynu paliwa stanowi¹cego integraln¹ czê�æ kot³owni.
Jak to dzia³a?
Zrêbek wsypywany jest do stoj¹cego w nim kontenera z ruchom¹ pod³og¹
i stamt¹d automatycznie zsypywany do zasypu i podajnikami �limakowymi
transportowany do kot³a.
W kot³owni (przy Zespole Szkó³ nr 1 i hali sportowej) zosta³ zainstalowany
kocio³ Firmy Mawera Viessmann Group z p³askim rusztem skokowym typu
FSB o mocy 850 kW wraz z przewo�nym kontenerowym magazynem paliw
(3 szt. kontenerów) oraz wykonano instalacjê solarn¹ o ³¹cznej powierzchni
18 m2 (6 szt. x 3 m2). P³aski ruszt skokowy, oprócz do spalania biomasy, nadaje
siê szczególnie do spalania paliw drzewnych o wysokiej zawarto�ci popio³u.
Istotnymi zaletami p³askiego rusztu skokowego typu FSB s¹ z jednej strony,
mo¿liwo�æ u¿ycia ró¿nych paliw, a z drugiej strony niska zawarto�æ py³ów
w spalinach, dziêki stacjonarnemu z³o¿u ¿aru.
W paleniskach z p³askim rusztem skokowym Pyroflex stosuje siê generalnie
technologiê redukcji tlenków azotu LowNOX. Komora spalania LowNOX
wyposa¿ona jest w stopniowany nadmuch powietrza pierwotnego, redukuj¹cy
emisje tlenków azotu. Geometriê komory spalania opracowano w oparciu
o w³asne badania podstawowe na naszej instalacji do�wiadczalnej, we wspó³-
pracy z Politechnik¹ Graz. Emisjê NO

x
 zredukowano o nawet 80% w porów-

naniu z konwencjonalnymi paleniskami z rusztem ruchomym!
Sterowanie i regulacja instalacji odbywa siê za pomoc¹ sprawdzonego w prak-
tyce sterownika mikroprocesorowego z ekranem dotykowym. Dodatkowo mo¿na
nabyæ modem do zdalnej kontroli, system kierowania procesem (MAVIS) oraz
modu³ komunikacyjny informuj¹cy o ewentualnych awariach poprzez sieæ GSM.
Kocio³ posiada automatyczne odpopielanie ci¹g³e paleniska. To co pozostaje

KOTŁOWNIA NA BIOMASĘ

z procesu spalania przypomina szary py³ i nadaje siê doskonale do nawo¿enia
np. trawników.
Jaki jest tego efekt?
Dotychczas do ogrzewania kompleksu szkolno�rekreacyjnego wykorzystywano
istniej¹c¹ kot³owniê zasilan¹ lekkim olejem opa³owym. Obecnie po wybudo-
waniu nowego obiektu, wspomniany kompleks mo¿e byæ zasilany z jednej lub
drugiej kot³owni. Ponadto kot³ownie mog¹ wspó³pracowaæ ze sob¹ w cyklu
automatycznym, czyli przy wy³¹czeniu kot³owni na biomasê automatycznie
produkcjê ciep³a przejmuje kot³ownia olejowa. Je¿eli chodzi o dotychczasowe
zu¿ycie oleju dla potrzeb ogrzewania ca³ego kompleksu, to zu¿ycie np. za rok
2011 wynios³o 67.000 litrów, w roku 2012 przy czê�ciowej eksploatacji nowej
kot³owni 40.000 litrów (sezony grzewcze 2010/2011 i 2011/2012). Dla sza-
cunkowego wyliczenia do zamówienia publicznego w tamtym czasie przyjmo-
wa³o siê ok. 80.000 litrów oleju przy cenie ok. 4,00 z³ za 1 litr, co daje nam
320.000,00 z³ � tyle zaoszczêdzili�my i co roku co najmniej tyle samo spodzie-
wamy siê zaoszczêdziæ. Przy stosowaniu biomasy g³ównym i kluczowym jest
jej dobór ze wzglêdu na warto�æ energetyczn¹ (opa³ow¹), to jeden z najwa¿-
niejszych parametrów termofizycznych biopaliw sta³ych. Waha siê od 6-8 GJ/
t dla biopaliw o wilgotno�ci 50-60%, przez 15-17 GJ/t dla biopaliw podsuszo-
nych do stanu powietrznie-suchego, których wilgotno�æ wynosi 10-20%, a¿ do
19 GJ/t dla biopaliw ca³kowicie wysuszonych (EC BREC). Jest ni¿sza od war-
to�ci opa³owej wêgla � 1,5 tony podsuszonego drewna b¹d� s³omy ma tak¹
warto�æ energetyczn¹ jak tona wêgla o przeciêtnej warto�ci opa³owej - i znacznie
ni¿sza od warto�ci opa³owej gazu ziemnego. Warto�æ energetyczna biopaliwa
sta³ego ro�nie wraz ze spadkiem wilgotno�ci, im bardziej suche bowiem bio-

paliwo, tym mniej energii potrzeba do odparowania wody w procesie spalania
i tym efektywniejszy jest proces energetyczny. W tym przypadku najbardziej
wydajnym energetycznie jest pellet (ok. 18 MJ/kg), którego cena na chwilê
obecn¹ za 1 tonê wraz z dostaw¹ waha siê w granicach 850-950 z³ brutto. Gdy-
by�my chcieli zrezygnowaæ z opalania zrêbkiem w³asnej produkcji i  stosowaæ
jako wsad do kot³a tylko pellet mo¿emy przeliczyæ jak bêd¹ waha³y siê wielko�ci
i ceny eksploatacji tych dwóch kot³owni. Przyjmujemy 80.000 l oleju na
sezon, co jest równoznaczne ze 170 tonami pelletu (1 tona pelletu zastêpuje
470 litrów oleju opa³owego).

80.000 z³ x 4,00 z³ = 320.000 z³
170 t x 900 z³ = 153.000 z³

OSZCZÊDNO�Æ: 167.000 z³
Pellet do magazynu transportowany mo¿e byæ luzem cystern¹ i wdmuchiwany
ci�nieniowo bezpo�rednio do kontenera, co nie generuje dodatkowych kosztów
za³adunku i dodatkowej obs³ugi. Jak wcze�niej wspomniano na chwilê obecn¹
kot³ownia zasilana jest zrêbkiem drzewnym. W roku 2012 piec zosta³ rozpalony
w dniu 21 pa�dziernika (sezon grzewczy 2012/2013) w godz. 7.00-8.00.
Dla potrzeb grzewczych do koñca roku 2012 wyprodukowano i zu¿yto 61 przy-
czep zrêbka drzewnego, co stanowi ok. 110 ton. Gdyby�my chcieli zakupiæ
gotowy zrêbek o takich parametrach � wilgotno�ci, jego cena na rynku waha
siê w granicach od 250-350 z³ brutto za 1 tonê. Do obliczeñ przyjêto �redni¹
jego cenê.

110 t x 300 z³ = 33.000 z³
Koszt wytworzenia zrêbka drzewnego w przypadku gminy, to koszt oleju
napêdowego zu¿ytego dla potrzeb pracy silnika rêbaka i ci¹gnika rolniczego,
który wykorzystywany jest jako �rodek transportu. Obs³ugê przy wytwarzaniu
biomasy stanowi¹ zatrudnieni pracownicy gospodarczy Urzêdu Miejskiego
w Kro�niewicach i pracownicy zatrudniani w ramach np. robót publicznych.
Jak widaæ, na chwilê obecn¹, sk³adowymi kosztów funkcjonowania nowego
obiektu kot³owni, stanowi¹cego �ród³o energii cieplnej dla kompleksu szkolno-
rekreacyjnego s¹:

koszt energii elektrycznej
(praca silników elektrycznych, szafa sterownicza, o�wietlenie budynku)

+
koszt oleju napêdowego

(rêbak, ci¹gnik)
+

inne koszty po�rednie
(przegl¹dy, dozór)

Nale¿y równie¿ podkre�liæ, i¿ tego typu kot³ownia jest obiektem nie wymaga-
j¹cym sta³ej obs³ugi lecz tylko jej dozoru podobnie jak w przypadku kot³owni
olejowej, co nie generuje dodatkowych kosztów.
Zapraszamy równie do zapoznania siê z relacj¹ filmow¹ z IV Forum Energia
w Gminie, które odby³o siê w dniu 27 wrze�nia 2012 r. w Uniejowie: www.kro-
sniewice.pl � zak³adka projekty � Biomasa i Kolektory � IV Forum Energia
w Gminie.              Jakub Krygier
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SPACERKIEM PO KUTNIE

PROJEKTOWANIE
ARCHITEKTONICZNO

−BUDOWLANE
99−300 Kutno, ul. Zdrojowa 22

Tel. (24) 254−28−48

W budynku przy ulicy Wyszyñskiego 11 w Kutnie mia³o miejsce uroczyste
otwarcie Spó³dzielni Socjalnej TIFT. To pierwsza tego typu placówka
w naszym mie�cie, która zapewnia pe³en zakres us³ug w produkcji
reklam, tak¿e na potrzeby mniejszych firm reklamowych. Pracuj¹ca tu
piêcioosobowa grupa mo¿e wykonywaæ obrazy w kamieniu, tablice
pami¹tkowe, nadruki na kubkach, talerzach, d³ugopisach. Wykonuje
wizytówki, zaproszenia, ulotki, plakaty, reklamy pod�wietlane, szyldy,
kasetony, a nawet oklejanie aut i grawerowanie laserowe. Firma dysponuje
wielofunkcyjnymi maszynami i urz¹dzeniami. Pomys³ na powstanie takiej
spó³dzielni powsta³ w pierwszej po³owie ubieg³ego roku. Do jego zreali-
zowania przyst¹pi³o piêæ osób: Leszek Kubiak (prezes), Marta Dalkowska,
Marlena Walczak, Grzegorz Zaremba i Artur Katzerka (wiceprezesi).
Wymienieni wy¿ej maj¹ grupy inwalidzkie, przeszli oni stosowne szkolenia
w £odzi uzyskuj¹c imienne certyfikaty. Jeste�my nowi na rynku w tej
dziedzinie � mówi³ Leszek Kubiak, zajmujemy siê reklam¹ wizualn¹
zewnêtrzn¹ i wewnêtrzn¹, liczymy na wspó³pracê lokalnych przedsiê-
biorstw i jednostek samorz¹dowych. Na uroczystym otwarciu placówki
obecni byli: wiceprezydent miasta Jacek Boczkaja, prezes Oddzia³u Pol-
skiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Anna Jó�wiak oraz ksi¹dz pra³at
Stanis³aw Pisarek, który dokona³ po�wiêcenia pomieszczenia pracowni
Spó³dzielni.          /A.B./

PIERWSZA W KUTNIE

Panu
Zbigniewowi Burzyñskiemu

PREZYDENTOWI MIASTA KUTNA
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia

i s³owa wsparcia
w tych trudnych chwilach, po stracie

MAMY
sk³adaj¹

Pracownicy Urzêdu Miasta Kutno

Panu Prezydentowi Miasta Kutna

ZBIGNIEWOWI
BURZYÑSKIEMU

szczere wyrazy wspó³czucia
z powodu �mierci

MAMY
�P. Emilii

sk³ada
Redakcja �Powiatowego ¯ycia Kutna�

Tomasz Sadzyñski, prezes £ódzkiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej, którego rodzice mieszkaj¹ w Kutnie, otrzyma³ Statuetkê
Mened¿era Roku 2013. W�ród nominowanych do tej nagrody by³
m.in. Kamil Matolicz, prezes ECO Kogeneracja sp. z o.o. w Kutnie
(absolwent Politechniki Wroc³awskiej, MBA AE w Poznaniu
i Georgia State University Atlanta).

MENEDŻER ROKU 2013

Wojskowy kolos
W bazie wojskowej w kutnowskich
Sklêczkach rozpoczêto budowê
magazynów o powierzchni 18.000 m2.
Maj¹ kosztowaæ 102 miliony z³otych
i byæ ukoñczone w 2015 r. Pó�niej
podobne centra powstan¹ w Pile
i Jastrzêbiu Zdroju.

K³opoty z A-1
Tu¿ przed wigili¹ oddano kierow-
com 45 kilometrów trasy A-1,
pozosta³o jeszcze 19 km: od wêz³a
W³oc³awek Zachód do wêz³a Kowal.
Nikt nie chce podaæ terminu zakoñ-
czenia tej inwestycji. Byæ mo¿e
w tegoroczne lato pojedziemy jed-
nak do Gdañska (pierwotny termin
ME-2012) chocia¿ problemy s¹ i to
du¿e. Chocia¿by z mostem nad

W Urzêdzie Stanu Cywilnego w Kutnie mia³a miejsce uroczysto�æ jubile-
uszu 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego Pañstwa Ma³gorzaty i W³adys³awa
Lelewskich. Prezydent Miasta Kutna Zbigniew Burzyñski uhonorowa³
Jubilatów medalami Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za d³ugoletnie
po¿ycie ma³¿eñskie. W s³owach skierowanych do czcigodnych Jubilatów
Prezydent pogratulowa³ wspania³ego jubileuszu: �Piêædziesi¹t wspólnie
prze¿ytych lat to wspania³y przyk³ad do na�ladowania dla Waszych dzieci,
wnuków i wszystkich m³odych ludzi. Wieloletnim sta¿em ma³¿eñskim,
wzajemnym poszanowaniem i przywi¹zaniem �wiadczycie, ¿e rodzina jest
najwa¿niejsz¹ warto�ci¹ w ¿yciu cz³owieka�. Pani Ma³gorzata przez bli-
sko trzydzie�ci lat zwi¹zana by³a z Zak³adem Podzespo³ów Radiowych
�Miflex�, natomiast pan W³adys³aw by³ wieloletnim pracownikiem
Fabryki Maszyn Rolniczych �KRAJ�. Pañstwo Lelewscy wychowali dwoje
dzieci i doczekali siê piêcioro wnucz¹t. Ca³a uroczysto�æ przebieg³a
w mi³ej atmosferze, a za pomy�lno�æ Jubilatów wzniesiony zosta³ toast
lampk¹ szampana.

JUBILEUSZ 50−LECIA

Mia³a ona charakter nadzwyczajnej. Zosta³a zwo³ana na wniosek siedmiu
radnych i dotyczy³a rozpatrzenia skargi Aleksandry Bagiñskiej na prezy-
denta miasta Kutna. Skar¿¹ca w pi�mie z dn. 30 grudnia 2013 r. podnosi,
¿e mimo z³o¿enia w dniu 17 kwietnia 2013 r. pisma skierowanego do
prezydenta miasta z pro�b¹ o interwencjê w sprawie zalewania jej posesji
przez s¹siadkê nie uzyska³a odpowiedzi na swoje pismo. Ponadto stwierdza,
¿e w jej sprawie nie zosta³a podjêta ¿adna interwencja ze strony Urzêdu
Miasta w Kutnie. Komisja Rewizyjna Rady Miasta w Kutnie przeanalizo-
wa³a skargê i wys³ucha³a dodatkowych wyja�nieñ: naczelnika Wydzia³u
Obs³ugi Miasta, kierownika biura prezydenta i kierownika biura praso-
wego uznaj¹c skargê Aleksandry Bagiñskiej za zasadn¹ w czê�ci doty-
cz¹cej braku odpowiedzi w terminie i za bezzasadn¹ w czê�ci dotycz¹cej
braku dzia³añ interwencyjnych ze strony Urzêdu Miasta Kutna w kwestii
poprawy nawierzchni ulicy Pogodowej. Akceptuj¹c tak¹ argumentacjê
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kutna radni podjêli stosown¹ uchwa³ê.

/J.P./

XLV SESJA RADY MIASTA

W dniu 22 stycznia 2014 roku spo³eczno�æ kutnowska upamiêtni³a 151.
rocznicê wybuchu Powstania Styczniowego. Symboliczne wi¹zanki kwiatów,
pod tablicami przy ul. Sienkiewicza 1 i przy kaplicy Matki Boskiej Czê-
stochowskiej przy ul. £êczyckiej, z³o¿yli przedstawiciele w³adz samorz¹-
dowych miasta, powiatu, stowarzyszeñ kombatanckich, sportowych i kul-
turalnych, harcerzy, a tak¿e instytucji kultury. Wartê honorow¹ przy tablicy
na ul. Sienkiewicza oraz poczet sztandarowy �wiatowego Zwi¹zku
¯o³nierzy Armii Krajowej Ko³o w Kutnie wystawili uczniowie I Liceum
Ogólnokszta³c¹cego PUL im. 37 £êczyckiego Pu³ku Piechoty w Kutnie.
Organizatorem spotkania by³ Miejski Komitet Ochrony Pamiêci Walk
i Mêczeñstwa w Kutnie.

ROCZNICA
POWSTANIA STYCZNIOWEGO

rzek¹ Lunienk¹, który okaza³ siê
zbyt... s³aby. Cz wiêc w lato poje-
dziemy autostrad¹ (a raczej tras¹
ekspresow¹) do -  Gdañska!?

Brzd¹c
W pi¹tek, 31 stycznia, godzina
17.00 w Centrum Teatru, Muzyki
i Tañca �Popo³udnie z Chaplinem�.
Bêdzie film niemy z Charlie Cha-
plinem �Brzd¹c�, z muzyk¹ zespo³u
�Czerwie�. Bilet kosztuje 15 z³otych.

Teledysk
Przez dwa tygodnie oko³o 7 tysiêcy
osób obejrza³o i wys³ucha³o teledy-
sku �The fate cvill change�. To
dzie³o kutnowskiego piosenkarza
Andrzeja Lewandowskiego, który
broniæ ma w tym roku pracê magi-
stersk¹ o Festiwalu �Stacja Kutno�.

Grupa 50 osób z Kutna spêdzi³a tygodniowe ferie w Poroninie. Byli to
m³odzi koszykarze (g³ównie z Gimnazjum nr 1 i Szko³y Podstawowej nr 6)
z trenerami Tomaszem Skowronem i S³awomirem Rybarczykiem. Równie¿
grupa rekreacyjna z opiekunem Ma³gorzat¹ Jeziersk¹ oraz instruktorem
narciarskim Zygmuntem Po�wiatowskim. Co ciekawe, dzieci w ten tydzieñ
nauczy³y siê je�dziæ na nartach. Szusowali na nowym stoku w Suchym
k/Poronina. Organizatorem tego wyjazdu w dniach 18-25 stycznia by³
�Team Tour� S.C. Tomasz Gruszczyñski i El¿bieta Go�.

FERYJNE SZUSOWANIE



4 POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 2/374 • 30 STYCZNIA 2014 R.

¯YCIE REGIONALNE

WIEŚCI GMINNE
Euro Velo
Rowerowy Szlak Europejski, licz¹cy
oko³o 6 tysiêcy kilometrów, ³¹cz¹cy
Ateny i Nordkapp (Norwegia) prze-
biegaæ ma przez miasto Kutno. Ma
on liczyæ w naszym mie�cie 8,4 ki-
lometra, a koszt budowy wyniesie
5,5 miliona z³otych brutto. Póki co,
to na dokumentacjê przeznaczono
22 tysi¹ce z³otych.

Po przeliczeniu pieniêdzy przez panie z Banku PKO BP SA, oficjalna kwota
jak¹ Sztab Kutno zebra³ podczas 22 Fina³ WO�P to: 31.154 z³ 28 gr. Wolonta-
riusze kwestowali w Kutnie, £aniêtach i Strzelcach. Serdecznie dziêkujemy:
Grupa Teatralna Maska 2 przy UTW, oddzia³ Ratownictwa Wodnego Rzeczpo-
spolitej w Kutnie, Kutnowski Dom Kultury, M³odzie¿owy Dom Kultury, Centrum
Teatru Muzyki i Tanca, ZHP Hufiec Kutno, Oriflame, Klub Origami Kwadracik,
RCKiK punkt pobrañ w Kutnie, Muzeum Regionalne w Kutnie, GRS RANGER,
Pañstwowa Stra¿ Po¿arna, Urszula Jêdrzejczyk, Alicja Olczak, Henryka Dybiec,
Jadwiga Urbañska, Krystyna Urbaniak, Józef Stañczyk, Józef Marciniak, S³a-
womir Suchodolski, Edward Ksi¹¿ek, Ludowy Zespó³ Dzieciêcy �Pacyna�, PSS
Spo³em, MOTO PUB Garage, Kawiarnia Croccantino, Cukiernia Wasiakowie,
Klubo-kawiarnia Kutnowianka, Przedszkole Miejskie nr 15 Bajka. Szczególne
podziêkowania dla naszych wolontariuszy, którzy zagrali z nami w �Orkiestrze�
mimo niesprzyjaj¹cych warunków atmosferycznych. Dziêkujemy mieszkañ-
com, którzy mimo wszystko wyszli w ten dzieñ, aby wrzuciæ do puszki oraz
wszystkim, którzy byli, s¹ i bêd¹ z nami.

WIELKA ORKIESTRA �WI¥TECZNEJ POMOCY - SZTAB KUTNO

FINANSOWY „OWSIAK”

Pan Lech Koperkiewicz by³ �so³-
tysem z zami³owania�. Po raz
pierwszy zosta³ nim wybrany przez
mieszkañców so³ectwa Zalesie
6 wrze�nia 1990 roku. Pe³ni³ tê
funkcjê przez ca³e I, II, III, IV i V
kadencje, za� w VI kadencji do
16 grudnia 2013 r.
Przez wiele lat troszczy³ siê
o mieszkañców swojego so³ectwa.
Zwraca³ uwagê nie tylko na du¿e,
ale i na te wa¿ne aczkolwiek drobne
sprawy. By³ so³tysem aktywnym �
wiele razy zabiera³ g³os na sesjach
Rady Miejskiej monituj¹c o spra-

Z ¿a³obnej karty

SOŁTYS Z ZAMIŁOWANIA
Wspomnienie o �.p. Lechu Koperkiewiczu

� so³tysie so³ectwa Zalesie

wach swojego so³ectwa. Bardzo chêtnie wspó³pracowa³ z innymi so³-
tysami. Z so³tysem Witowa zorganizowali razem zbiórkê i transport
p³odów rolnych dla poszkodowanych w powodzi rolników w 2010 r.
By³ pogodnym, mi³ym i uczciwym cz³owiekiem. Bêdzie nam Go
bardzo brakowa³o.
W dniu 14 stycznia br. So³ectwo Zalesie wybra³o nowego so³tysa.
Zosta³ nim Krzysztof Wróbel, nale¿¹cy do bliskiej rodziny Lecha
Koperkiewicza.

(ciag dalszy ze strony 1)
G³ówn¹ przyczyn¹ po¿arów by³a g³ównie nieostro¿no�æ przy pos³ugiwaniu
siê ogniem (kuchnie, piece), ale by³y te¿ wady w urz¹dzeniach elektrycz-
nych. Najwiêcej interwencji mia³o miejsce w samym Kutnie. W po¿arach
ucierpia³o 10 osób, na szczê�cie nie by³o ofiar �miertelnych. W statystykach
znalaz³y siê tzw. charakterystyczne po¿ary i miejscowe zagro¿enia, do
których wyje¿d¿ali stra¿acy. To dotyczy przyk³adowo po¿aru budynku
gospodarczo-inwentarskiego w Paw³owicach (gmina Krzy¿anów). W gaszeniu
ognia wziê³o udzia³ 21 zastêpów stra¿y po¿arnej, w tym 7 z Jednostki
Ratowniczo-Ga�niczej Kutno. Miejscowym zagro¿eniem dla miasta by³
czerwcowy, wysoki poziom rzeki Ochni spowodowany du¿ymi opadami
deszczu. Zadysponowano w sumie 41 zastêpów stra¿y po¿arnej. W�ród
wypadków drogowych by³ i ten na autostradzie A1, podczas którego
samochód osobowy wjecha³ w grupê osób kosz¹cych trawê na poboczu
drogi. Zginê³a jedna osoba, a 8 zosta³o rannych. Godne podkre�lenia jest
to, ¿e Komenda Powiatowa PSP we wspó³pracy z OSP jest wspó³organi-
zatorem imprez o tematyce po¿arniczej, bierze udzia³ w pogadankach
szkolnych, eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej,
zawodach sportowo-po¿arniczych, zaprasza dzieci i m³odzie¿ do budynku
stra¿nicy zapoznaj¹c ich ze specyfik¹ pracy stra¿aka.

STRAŻACKI ROK

W naradzie, obok druhów stra¿aków, wziêli udzia³ przedstawiciele s³u¿b
mundurowych, wójtowie gmin, samorz¹dowcy powiatu i miasta, by³ tak¿e
kapelan stra¿aków ksi¹dz Piotr Kalisiak. Najwa¿niejszym go�ciem by³
brygadier Zbigniew £yszkowicz � naczelnik Wydzia³u Operacyjnego
Komendy Wojewódzkiej PSP w £odzi. Z³o¿y³ on podziêkowania druhom
� stra¿akom za ich oddanie w to, do czego zobowi¹zali siê podejmuj¹c
swoj¹ pracê. ¯yczy³ przede wszystkim zdrowia i szczê�liwych powrotów
z akcji ratowniczych. Do ¿yczeñ przy³¹czyli siê: Miros³awa Gal-Grabowska,
starosta kutnowski, Zbigniew Burzyñski, prezydent miasta, Tadeusz Wo�niak,
pose³ na Sejm RP oraz Jakub �witkiewicz, prezes Zarz¹du Zwi¹zku Gmin
Regionu Kutnowskiego.           /A.B./

Onegdaj
W 1921 roku gmina Kutno liczy³a
605 domów i 22 inne budynki miesz-
kalne oraz 7.084 mieszkañców...
W 2012 r. najwiêcej �wymeldowañ�
z Kutna by³o do gminy wiejskiej
Kutno -  125 (do £odzi odesz³o -
56 osób, do Warszawy - 49).
W 2012 r. bazê noclegow¹ w Kutnie
stanowi³o 9 obiektów (262 miejsca).

W dniach 10-12 stycznia 2014 roku, na zaproszenie dr. Gerharda Geya
- starosty lipskiego, przebywa³a z wizyt¹ w Niemczech delegacja w³adz
z Powiatu Kutnowskiego, której przewodniczy³ Konrad K³opotowski,
wicestarosta kutnowski. W sk³ad delegacji m.in. wchodzili: Zdzis³aw
Sapiejka, wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu w Kutnie oraz Sylwester
Reterski, cz³onek Zarz¹du Powiatu w Kutnie. Wizytê rozpoczêto od udzia³u
w Koncercie Noworocznym w wykonaniu orkiestry Filharmonii Lipskiej,
w miejscowo�ci Borna-siedzibie Powiatu Lipskiego. Po koncercie dele-
gacja kutnian by³a podejmowana uroczyst¹ kolacj¹, co by³o okazj¹ do
nawi¹zania kontaktów z osobisto�ciami ¿ycia politycznego i administra-
cyjnego Powiatu Lipskiego. Nastêpnego dnia rozpoczê³y siê rozmowy
plenarne, podczas których uzgodniono p³aszczyzny wspó³pracy, dotycz¹ce
wymiany do�wiadczeñ w pracy administracyjnej, gospodarczej, o�wiatowej,
kulturalnej, sportowej i pomocy spo³ecznej. Uzgodniono te¿ wstêpne
terminy wymiany grup m³odzie¿y z obu powiatów.  Kontakty wirtualne
sta³y siê zatem rzeczywisto�ci¹ , a wzajemna wspó³praca przyczyni siê
z pewno�ci¹ do podniesienia jako�ci pracy obu zaprzyja�nionych o�rod-
ków samorz¹dowych.

Z WIZYTĄ W NIEMCZECH
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

8 lutego 2014 r. od godz. 9.00 (sobota)
Informacje i zapisy: Centrum Bioterapii i Doradztwa

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

Tomasz Æwiek jest wybitnym pol-
skim bioenergoterapeut¹ i zielarzem,
twórc¹ pierwszego w kraju O�rodka
Terapii Naturalnej w Krynicy Morskiej.
By³ prezesem Ostrowieckiego Stowa-
rzyszenia Radiestezyjnego. W ran-
kingach i plebiscytach na najlepszego
polskiego uzdrowiciela jest od lat
w �cis³ej czo³ówce. W 1998 r. zosta³
laureatem takiego plebiscytu, a w roku
1994 najlepszym polskim uzdrowi-
cielem. W 2005 r. zosta³ uznany przez
miesiêcznik �Uzdrawiacz� jednym
z 15 najlepszych polskich uzdrowicieli
ostatniego 15-lecia. Znalaz³ siê te¿

w Leksykonie Polskich Uzdrowicieli w 2006 i w 2007 r. Jest autorem
trzech ksi¹¿ek oraz cz³onkiem Polskiego Cechu Psychotronicznego.
Posiada certyfikat najwy¿szej jako�ci us³ug w zawodzie bioenergoterapeuty.

WYBITNY UZDROWICIEL

Dumka
Na skraju lasu grób samotny stoi
Zaros³y traw¹, polnymi kwiatami.
W nim le¿y ¿o³nierz. O wolnej Polsce �ni.
Daremnie czeka matka... p³acze i liczy dni.
...
Syn nie powróci³. Wolno�ci wiosnê wita
Braæ ptasia swarliwa, rozradowana.
Rozp³ynê³y siê �niegi, stopnia³y lody
Zazieleni³y siê pola, ³¹ki i ogrody.
...
A ty przechodniu choæ na chwilê
Przystañ, podumaj przy mogile.
Pomódl siê za ¿o³nierza nieznanego,
Co poleg³ w obronie kraju ojczystego.
...
Na skraju lasu grób samotny stoi,
W nim le¿y wielkie serce ¿o³nierza.
Nad nim stara jod³a pochylona,
Niemy �wiadek wojennej po¿ogi.

Autor by³ z wykszta³cenia polonist¹ i hi-
storykiem. Laureat konkursów literackich
szczebla ogólnopolskiego. Zwi¹zany
z Gnieznem, gdzie uczy³ jêzyka polskiego
w szko³ach �rednich i Wielkopolsk¹. Dzia-
³acz spo³eczny i kulturalny. Drug¹ Ma³¹
Ojczyzn¹ by³a dla Niego Ziemia Kutnowska.
Bra³ udzia³ w Bitwie pod Kutnem we wrze-
�niu 1939 r. Przez wiele lat wspó³pracowa³
z �Powiatowym ̄ yciem Kutna�, na ³amach
którego ukazywa³y siê Jego wiersze i wspo-
mnienia z kampanii wrze�niowej 1939 r.
Wiersz �Dumka� by³ jednym z ostatnich

HENRYK NOWAKOWSKI (1919−2012)

w Jego bogatej twórczo�ci, a udostêpni³a go nam ¿ona �P Henryka
Nowakowskiego - Teresa. Dziêkujemy.            /J.P./

Pu³kownik Jan D³ugoszewski mieszka obecnie w Bydgoszczy. Niedawno
skoñczy³ 80 lat. Przez wiele lat zwi¹zany by³ czynnie z naszym miastem
i Ziemi¹ Kutnowsk¹. Pe³ni³ funkcjê szefa Wojskowej Komendy Uzupe³nieñ.
Oprócz pracy zawodowej by³ aktywnym dzia³aczem na rzecz rozwoju
grodu nad Ochni¹. Uczestniczy³ czynnie w ¿yciu kulturalnym, sporto-
wym, gospodarczym i spo³ecznym miasta Kutna. Na zdjêciu, z koñca lat
70 XX wieku, widzimy p³k. Jana D³ugoszewskiego podczas otwarcia
wystawy w Muzeum Regionalnym (pierwszy z prawej strony naczelnik
miasta Kutna Adam Karasiñski. Jubilatowi �P¯K� ¿yczy du¿o zdrowia
i spe³nienia dalszych, ambitnych marzeñ.            /J.P./

KOCHA KUTNO

W balu, który odby³ siê w Hotelu & Restauracji KolumnaPark***,
uczestniczy³o 135 go�ci. W tym roku z zaproszenia senatora Andrzeja
Owczarka skorzystali miêdzy innymi: wicepremier i minister infra-
struktury i rozwoju El¿bieta Bieñkowska, wicemarsza³ek Sejmu RP
Cezary Grabarczyk, europose³ Jacek Saryusz-Wolski, marsza³ek
województwa ³ódzkiego Witold Stêpieñ, prezes NIK Krzysztof Kwiat-
kowski, a tak¿e przedstawiciele Stra¿y Po¿arnej i Wojska Polskiego
oraz prezydenci i burmistrzowie pobliskich miejscowo�ci. Z Kutna
w balu brali udzia³: Jacek Urbaniak, prezes TBS-u i Jerzy Runiñski,
prezes PKS-u Kutno.

BAL CHARYTATYWNY
W sobotê, 4 stycznia 2014 roku, odby³ siê dziewi¹ty Bal Charytatywny
organizowany przez senatora RP � Andrzeja Owczarka. Po zsumo-
waniu wp³ywów z biletów wstêpu, licytacji zgromadzonych przed-
miotów i loterii fantowej organizatorzy uzyskali 74.000 z³.

G³ównym punktem corocznego balu jest licytacja warto�ciowych
przedmiotów. W tym roku mo¿na by³o nabyæ m.in: zestaw porcelany
z Kancelarii Prezydenta RP z certyfikatem oryginalno�ci, skamienia³y
pieñ drzewa sprzed 20 milionów lat wydobyty z Kopalni Wêgla
w Be³chatowie z certyfikatem oryginalno�ci, srebrny jacht na bursz-
tynowej podstawie, z³ote i srebrne monety, dzie³a sztuki, bogato zdo-
bion¹ zbrojê, replikê tekstu Konstytucji 3-go Maja, miecz � Katanê,
zdobiony He³m Stra¿acki, zestawy wykwintnych win oraz wiele innych.
Szczê�cia mo¿na by³o spróbowaæ tak¿e w loterii fantowej z licznymi
drobnymi upominkami przekazanymi przez uczestników balu.
Pieni¹dze, jak co roku, zostan¹ przeznaczone na pomoc dla chorych
i potrzebuj¹cych, na pomoc dla maturzystów wybieraj¹cych siê na
studia wy¿sze a bêd¹cych w trudnej sytuacji materialnej. Do Kutna
trafi¹ 2 stypendia dla maturzystów po 1.000 z³ ka¿da.

Zarz¹d Powiatowy Ligi Obrony Kraju, wspólnie ze Szko³¹ Podstawow¹
nr 4 w Kutnie, w³¹czy³ siê do prowadzonej w naszym mie�cie Akcji Zima
2014. W hali sportowej, w okresie ferii zimowych, prowadzone s¹ strze-
lania z broni pneumatycznej. Razem z uczniami kutnowskich szkó³ swoje
umiejêtno�ci strzeleckie sprawdzali te¿ ich rodzice. Tylko w dniu 22 stycznia
wziê³o udzia³ w zawodach 35 osób. Akcja Zima prowadzona bêdzie do
dnia 31 stycznia. Chêtni do wziêcia udzia³u w strzelaniu mog¹ telefonowaæ
pod numer (24) 253-78-64 - Zarz¹d Powiatowy LOK.            /a.b./

AKCJA ZIMA

ZA 100 DNI MATURA

Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 15 �Bajka� w Kutnie, przy ulicy
Jagie³³y, zaprosi³y swych ukochanych dziadków na Dni Babci i Dziadka.
Z tej okazji maluchy z grupy Rybki przygotowa³y wzruszaj¹cy wystêp.
Uroczysto�æ przygotowa³y pod kierownictwem Pauliny Marciniak.
Rado�ci i wzruszeñ by³o co niemiara!

DZIEŃ BABCI I DZIADKA „BAJCE”
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MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

Kutnowskie obserwacjeKTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

Chocia¿ z opó�nieniem, ale w koñcu zasypa³o i zawia³o na bia³o, plus
�lizgawki na chodnikach. Zima jakby nadrabia³a swoje zaleg³o�ci. Teraz
w dwójnasób daje siê we znaki! Masz babo placek! Na pocz¹tku stycznia
alarmowano; drzewa w sadach zaczynaj¹ kwitn¹æ. Przed spodziewanymi
na po³owê stycznia och³odzeniami i opadami �niegu mog³o to oznaczaæ,
¿e w tym roku o wi�niach, jab³kach czy czere�niach mo¿na tylko pomarzyæ.
Masz babo placek! Gdy we�miemy pod uwagê, ¿e tak samo bêdzie ze
zbo¿ami ozimymi, to by³oby �dno� w tegorocznych uprawach rolniczych.
Wszyscy przypominaj¹ kryzysowy rok 1976, kiedy dzienna amplituda
przekroczy³a 30° Celsjusza. To wówczas trzeba by³o zaoraæ sady... Masz
babo placek! Jak bêdzie ? Chuchaj¹c na obecne zimno (i opady) mo¿na
tylko zdaæ siê na... los (i aurê). Masz babo placek! W listopadzie pad³
kolejny rekord cenowy skupu mleka, którego ceny przekroczy³y pu³ap
1,5 z³otego za litr. Wysokie ceny skupu bêd¹ siê utrzymywaæ co najmniej
do koñca marca 2015 roku. Dlaczego? Bo wówczas Unia Europejska ma
zlikwidowaæ kwoty ograniczaj¹ce produkty. Masz babo placek! Dyskusje
dyskusjami, ale ju¿ wiemy, ¿e polska wie� dostanie wiêcej pieniêdzy ni¿
przewidywano. Jak twierdzi minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanis³aw
Kalemba bêdzie to 32,1 miliarda euro. Nawet na op³aty bezpo�rednie
bêdzie �grosza� wiêcej, bo 23,7 mld euro (21,8 - w latach 2007-2013).
£¹cznie polska wie� otrzyma w latach 2014-2020 42,4 mld euro (w latach
2007-2013 - 39,2 mld euro). Ale jak zwykle, kto widzia³ zadowolonego
polskiego rolnika!? Masz babo placek!

Dramat rodziców pó³rocznej Basi, która zmar³a w sobotê 11 stycznia,
�obieg³ ca³¹ Polskê�. Szok! Teraz prokuratura ma ustaliæ czy pediatra
z przychodni s³usznie post¹pi³a decyduj¹c siê na podanie dziecku szcze-
pionki, mimo kaszlu. Czy dziecko mia³o odpowiedni¹ opiekê medyczn¹
w kutnowskim szpitalu? Dlaczego do szpitala karetka dotar³a po trzech
godzinach? Czy nie dosz³o do fa³szowania dokumentacji medycznej? Czy
to skutek wadliwych procedur? Itepe, itede... To potrwa... Ale ju¿ nic
pó³rocznej dziewczynce ¿ycia nie przywróci. Dramat rodziny. Ale ta
tragedia nasuwa szereg powa¿nych w¹tpliwo�ci. Zaleca zdecydowan¹
ostro¿no�æ w lekarskim postêpowaniu, gdy¿ tak po prawdzie chyba nie
wi¹¿e siê to tylko �z jednym uk³uciem ig³y, a nie kilku...�. Bo takie postê-
powanie bli¿sze jest biznesowemu marketingowi, ni¿ faktycznej trosce
o ¿ycie i zdrowie cz³owieka.

OSTRO¯NIE!
No bo chocia¿by szczepionka 6 w 1 chroni niemowlêta przed sze�cioma
chorobami: b³onic¹, wirusowym zapaleniem w¹troby typu B, bakteri¹
Haemiophilus Influenae typu B (Hib), polio, tê¿cem oraz kokluszem. To
wielkie osi¹gniêcie medycyny, ale jak czytamy: �Nie wolno podawaæ tej
szczepionki dzieciom, które wykaza³y reakcje (anafilaksja) na wcze�niej-
sze dawki szczepionki lub który� ze sk³adników szczepionki�. Cytujemy
dalej z informacji prof. dr Marii Doroty Majewskiej: �Rodzice nie po-
winni wierzyæ firmowej propagandzie, ¿e szczepionka 6-walentna jest
mniej gro�na od 6 osobnych szczepionek zawieraj¹cych te same sk³adniki.
Jest ona tak samo gro�na. Je�li chce siê szczepiæ dzieci, to na pewno
bezpieczniej jest rozdzielaæ szczepienia w czasie i ograniczaæ siê do
minimum.

OSTRO¯NIE!
Obowi¹zkiem ka¿dego rodzica powinno byæ gruntowne zapoznanie siê
z mo¿liwymi powik³aniami poszczepiennymi, a obowi¹zkiem szczepi¹-
cego lekarza dostarczenie rodzicom pe³nych informacji na ten temat oraz
uzyskanie ich pisemnej zgody na szczepienie dziecka. W krajach zachod-
nich lekarze p³ac¹ kary za nieinformowanie pacjentów o zagro¿eniach ze
strony szczepieñ. W Polsce, zgodnie z polskim prawem, powinno byæ tak
samo, a wiadomo, ¿e nie jest�.

OSTRO¯NIE!
Tym bardziej, gdy jak alarmowa �bomba� tyka kolejna informacja z USA
(vactrth.com) organizacji Initiative Citoyenne, z którego wynika, ¿e: pro-
ducent szczepionek otrzyma³ ³¹cznie 1742 raportów na temat niepo¿¹da-
nych dzia³añ w okresie od 23 pa�dziernika 2009 do 22 pa�dziernika 2011,
w tym 503 o niepo¿¹danych reakcjach i 36 zgonów�. Dedykujê ten tekst
i lekarzom, i rodzicom.

OSTRO¯NIE!
Dla zdrowia dzieci.     Jan Widz
PS. Nie jestem lekarzem i nie pracujê w s³u¿bie medycznej, a dane
zaczerpn¹³em z Internetu.

Czytelniczy Hyde Park

Jeszcze nie tak dawno w PRL ta data by³a w Kutnie �wiêtowana uroczy-
stymi akademiami i przypominana jako dzieñ wyzwolenia spod okupacji
niemieckiej. To bezsprzeczny fakt historyczny. Przypomina³ to pomnik
w �rodku miasta, dzisiaj zburzony, a na tym miejscu jest sezonowa �budka
z piwem�. Tamtego 19 stycznia zima by³a mro�na i �nie¿na. W tym dniu
nie by³o ju¿ Niemców w Kutnie. Od rana w magistracie zebra³ siê Komitet
Obywatelski, którego zadaniem by³o zabezpieczyæ opuszczone magazyny,
gdy¿ nie wszystko okupant zd¹¿y³ wywie�æ! Nale¿a³o te¿ uruchomiæ
agregat w elektrowni i zapewniæ bezpieczeñstwo na ulicach, bo rabunek
by³ wtedy powszechno�ci¹. Pozostawione przez Niemców opuszczone
domy i mieszkania rozkradano i dewastowano, szczególnie to co nada-
wa³o siê na opa³, stawa³o siê ³upem rabusiów. Có¿, ostra zima bez opa³u,
wêgiel pod wydzia³em - wymaga³a zapewnienia ciep³a do prze¿ycia. Ma³o
kto przyznaje, ¿e by³ to wtedy czas �g³odu i ch³odu�; zreszt¹ pozosta³y do
dzisiaj jednostki, a tak naprawdê nie ma ju¿ kogo spytaæ o tamten czas.

Czytelniczy Hyde Park

ZAPOMNIANA ROCZNICA

Komitetowi w magistracie przewo-
dzi³ przedwojenny wiceburmistrz
Leon Spychalski, osoba znana
w Kutnie i szanowana. Cz³owiek
o nieposzlakowanej opinii, dowód-
ca obrony cywilnej z wrze�nia 1939
roku, a wcze�niej jako m³odzieniec
cz³onek POW w Kutnie z 1918 r.
Rodzina Spychalskich posiada³a
du¿y drewniany dom na rogu ulic
dzisiejszej Kochanowskiego i Sien-
kiewicza (dzisiaj stoi tam opusz-
czony pawilon �Spo³em�) i tam
mieszka³ Leon Spychalski nim zosta³
wiceburmistrzem. By³ pracowni-
kiem w S¹dzie Kutnowskim, a tak¿e
³awnikiem s¹dowym. Wtedy tylko
ludzie o nienagannej opinii mogli
piastowaæ takie  stanowiska.
Tamtego 19 stycznia Komitet Oby-
watelski w Ratuszu Kutnowskim
by³ w³adz¹, jako ¿e przedwojenny

burmistrz j¹ kontynuowa³ i by³ prawdziwym symbolem powrotu Polski.
Na ratuszu wywieszono bia³o czerwon¹ flagê i lotem b³yskawicy wie�æ
roznios³a siê, powtarzana z ust do ust, ¿e Kutno jest wolne, zewsz¹d
ludzie zbierali siê pod ratuszem, aby na w³asne oczy zobaczyæ to na co
czekali przez 6 lat okupacji. Wtedy jeszcze nikt nie my�la³ o tym, ¿e jest to
zmiana okupanta. My�lano kategoriami sprzed 1939 r. Tego samego dnia
do magistratu wtargnê³a bojówka PPR uzbrojona w karabiny, si³¹ usunê³a
Komitet Obywatelski, zdarto bia³o czerwon¹ flagê i zawieszono czerwo-
n¹. Ten fakt w owym czasie ró¿nie by³ pojmowany i komentowany. Sta³o
siê faktem dokonanym, i¿ bêdzie nowa w³adza i nowy porz¹dek, czyli
system sprawowania w³adzy. Nikt z Komitetu Obywatelskiego nie mia³
broni, a brutalno�æ bojówki PPR i gro�ba u¿ycia karabinów spowodowa³a,
¿e ust¹piono z budynku ratusza. Po trzech dniach do domu
pp. Spychalskich przyby³ w mundurze NKWD oficer i wywo³a³ z izby na
podwórze Leona Spychalskiego. Oznajmi³, ¿e jest aresztowany. Od tej
chwili Leon Spychalski ju¿ nie zobaczy³ domu rodzinnego, zosta³
wywieziony do ³agru w obwodzie Swierd³owskim ko³o Uralu i tam
w marcu 1946 r. zmar³. O jego �mierci i potwierdzeniu tego faktu rodzina
dowiedzia³a siê niedawno po d³ugich i ¿mudnych poszukiwaniach. Uda³o
siê �wydobyæ� dokumenty potwierdzaj¹ce miejsce i datê zgonu. Jak¹¿ to
zbrodniê pope³ni³ ten spokojny, solidny, prawy cz³owiek, patriota, ochotnik
wojny 1920 r. Uczciwy na wskro� Polak, któremu nawet okupanci hitle-
rowscy nie mieli co zarzuciæ? Wtedy, w styczniu 1945 r., a¿eby NKWD
mia³o wiedzê kogo nale¿y aresztowaæ - musia³ kto� takowej udzieliæ!!!
Siedziba NKWD w 1945 roku, tu¿ po zajêciu Kutna, mie�ci³a siê w bu-
dynkach na rogu dzisiejszej ulicy 1 Maja i Krasiñskiego. Istniej¹ te domy
do dnia dzisiejszego ze starej ceg³y, s¹ �wiadkami tamtych wydarzeñ.
Otó¿ s³u¿by sowieckie w Kutnie przejê³y ca³¹ dokumentacjê po poprzed-
niej niemieckiej gestapo i innych policyjnych w³adzach niemieckich, gdy¿
po�piech nie pozwoli³ na niszczenie akt w ca³o�ci. Np. �Deutsche Haus�,
na pierwszym piêtrze podpalono w po�piech papiery przywiezione z pa³acu
w Sójkach, gdzie by³ Urz¹d RSHA, gdy¿ ciê¿arówkê, która mia³a
wywie�æ te dokumenty zarekwirowali ¿o³nierze Wermachtu, aby uciekaæ
w kierunku na Toruñ. Dzisiaj ten budynek jest parterowy, by³a tam restau-
racja �My�liwska� (niektórzy pamiêtaj¹). Do roku 1989 tê datê przypo-
mina³o kino o nazwie �19 Stycznia�, dzi� ma³o kto pamiêta. Dlaczego
nale¿y kultywowaæ pamiêæ o tamtym czasie i ludziach? Tego¿ samego
19 stycznia 1945 r. dowództwo Armii Krajowej wyda³o rozkaz o rozwi¹-
zaniu Armii Krajowej. ¯o³nierze zostali cywilami, nie broni³a ich ju¿
¿adna konwencja, zreszt¹ prawo zwyciêzcy jest tylko jedno. Dzisiaj nikt
nie pamiêta o tej dacie, a historia zamazuje i wypacza pamiêæ o tamtym
czasie, niby to by³o tak niedawno, a tak bardzo zmieni³a siê wiedza
o faktach, które przecie¿ s¹ sta³e, nie da siê zmieniæ czasu przesz³ego. Ale
cz³owiek potrafi wszystko, za ile� tam lat co kto napisze to tak bêdzie
odbierane i wiara w to bêdzie niepodwa¿alna - oczywi�cie! Dowód - proszê
bardzo. Czy kilka lat temu kto� odwa¿y³by siê napisaæ lub twierdziæ, ¿e
by³y �polskie obozy koncentracyjne�, bo ja tego nigdy, nawet w wyobra�ni,
bym sobie nie da³ przeistaczaæ takiej formy i có¿ - istnieje, i kr¹¿y takie
�widmo� co dajê pod rozwagê i zastanowienie wspó³czesnym! O przy-
sz³o�ci my�lmy ju¿ dzisiaj.

Zdzis³aw Wojciech Krakowiak
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

Leon Spychalski - zdjêcie sprzed
1939 roku, orygina³ z archiwum
prywatnego.

OSTROŻNIE!

Czy w Kutnie kto� jeszcze pamiêta, ¿e oficjalna kampania wyborcza do
Parlamentu Europejskiego zacznie siê po zarz¹dzeniu wyborów... 24 lutego?
Same wybory odbêd¹ siê w maju. Chocia¿ europos³owie (i nie tylko) pro-
muj¹ siê ju¿ od dawna. Celuje w tym �Solidarna Polska�, a w Kutnie jej
reprezentant - Tadeusz Wo�niak. Oczywiste, ¿e raczej z funduszów unij-
nych. Jakie ugrupowania otrzymuj¹ na ten cel od UE (75 tysiêcy euro �na
g³owê� europos³a). Jest jak na razie jedynym, tak promuj¹cym siê przed-
stawicielem parlamentu w naszym mie�cie. Ale wkrótce za nim pójd¹ inni...
W poszczególnych partiach czy stowarzyszeniach ju¿ trwaj¹ personalne
�czystki�. Czy uwierzycie, ¿e w ci¹gu dwóch tygodni jednej z partyjek
przyby³o oko³o 100% m³odych cz³onków!? Trudno stwierdziæ, ¿e dopro-
wadz¹ one do tego, ¿e w�ród kandydatów na radnych, pos³ów, wójtów,
prezydentów itepe, itede znajd¹ siê prawi, czy�ci moralnie i najzdolniejsi
do sprawowania tych funkcji. Ju¿ raczej... odwrotnie. Ja np. chcia³bym,
¿eby zachowano minimum przyzwoito�ci. Oznaczaæ to mog³oby, ¿e na
listach wyborczych nie znajd¹ siê: kryminali�ci, ludzie z �¿ó³tymi papie-
rami�, bez fa³szywych dyplomów! Tyle, ¿e sam wiem, ¿e to w polskiej -
czy kutnowskiej rzeczywisto�ci - to iluzja!? Ewentualny sukces wyborczy
stwarza przecie¿ mo¿liwo�æ zatrudnienia dla wybrañców, pociotków
i znajomych. A biura wyborcze zamieni³y siê w dzia³y kadr firm podle-
g³ych samorz¹dowcom. To �wiadczy o wielkiej w³adzy! Bo dzi� rz¹dzi
pieni¹dz, a wiêc - ETAT. A¿ �puchn¹� szeregi zatrudnionych w spó³kach
samorz¹dowych (przyk³adowo niech kto� siê przyjrzy zatrudnieniu w ciep³ow-
nictwie kutnowskim przed i po prywatyzacji). Dlaczego tak siê dzieje? Bo
z jednej strony nie ma dostêpu przeciêtnego zatrudnionego do nowocze-
snych, zagranicznych zak³adów, (!) Czy kto� wie w jakich specjalno�ciach
nie mog¹ one znale�æ fachowców!? A no szukaj¹ m.in. specjalistów od
IT, programistów aplikacji mobilnych, wirtualizacji, administracji i roz-
woju sieci, programistów BHP itp.); finansistów i ksiêgowych bankowych
i do us³ug; handlowców (z wyj¹tkiem firm farmaceutycznych); in¿ynierów
produkcji (automatyków, in¿ynierów jako�ci) czy energetyków. Przy tym
musz¹ byæ to ludzie �znaj¹cy perfect� techniczne jêzyki obce. Wiêc, ¿eby
zdobyæ etat dla szeregowego obywatela, wyj�cia s¹ dwa. Albo szturmem
znajdziemy siê na listach wyborczych, albo naprawdê zaczniemy siê uczyæ
tego co trzeba. Inaczej to bezrobocie lub praca na zagranicznym �zmywaku�...

Andrzej Stelmaszewski

Kutno spowite mrozem i lodowym �niegiem jest bia³e i niebezpieczne.
Wywrotki i z³amania zdarzaj¹ sie czêsto. Administratorzy i w³a�ciciele
budynków tradycyjnie zostali zim¹ zaskoczeni. Niestety, symbolem pierw-
szych tygodni stycznia by³a czarna seria tragicznych zdarzeñ. Pocz¹tkowo
dominowa³y pirackie rajdy na polskich drogach koñcz¹ce siê �mierci¹
niewinnych ludzi. Pó¿niej przysz³a czarna seria �mierci chorych niemowl¹t
obs³ugiwanych przez chory system ochrony zdrowia i ratownictwa medycz-
nego. Niestety, w tym ³añcuchu tragicznych styczniowych zdarzeñ znalaz³o
siê równie¿ Kutno. Gwa³towna �mieræ 6-miesiêcznej dziewczynki, po otrzy-
maniu byæ mo¿e w¹tpliwej szczepionki, po gwa³townej zapa�ci zdrowia,
która przysz³a w drugim dniu pobytu w kutnowskim szpitalu, po wielogo-
dzinnym oczekiwaniu na karetkê ratunkow¹, która po pilnym zg³oszeniu
i  kilku monitach, dzielnie zmierza³a do Kutna i niestety przyjecha³a po
czasie. Kutno nie by³o wyj¹tkiem pokazuj¹cym nisk¹ skuteczno�æ systemu
ratownictwa. Otó¿ w szpitalu w Zakopanem 9-miesiêczna dziewczynka
blisko godzinê czeka³a na karetkê, która mia³a j¹ przewie¿æ do szpitala
specjalistycznego w Krakowie. Dziecko by³o w stanie ciê¿kim, lekarze
stwierdzili sepsê. W takiej sytuacji ka¿da minuta jest na wagê z³ota i tego
czasu znów zabrak³o. Dziecko zmar³o przed dotarciem karetki do Krakowa.
System ratownictwa medycznego budzi wiele zastrze¿eñ i spotyka siê
z uzasadnion¹ krytyk¹. Dotar³em do korespondencji Spo³ecznego Komi-
tetu Ratowników Medycznych, który w maju ubieg³ego roku skierowa³ do
Ministra Zdrowia list z propozycjami rozwi¹zañ systemowych. Miêdzy
innymi czytamy, ¿e ratownicy proponuj¹ wprowadzenie maksymalnych
czasów rozpoczêcia realizacji miêdzyszpitalnego transportu sanitarnego.
I tak transport o statusie�alarmowym� by³by podjêty w ci¹gu 20 min.,
transport o statusie �pilny� do 60 min., a transport �planowy� wg zaleceñ
lekarza. Ministerstwo niestety nie podjê³o tematu i schowa³o g³owê w pia-
sek. Karetka jedzie z £odzi do Kutna  trzy godziny z hakiem i jak ju¿
doje¿d¿a, to jest niepotrzebna. Podobnie w Zakopanem. Nasze mocno kry-
tykowane dzielne ministerstwo szykuje siê do wojny z kolejkami, wiêc
w tych m¹drych g³owach zbrak³o miejsca na ratownictwo medyczne.
A mo¿e urzêdnicy ministerialni zastanowi¹ siê powa¿nie nad postulatami
ratowników. Mo¿e te¿ rozwa¿¹ czy ratownictwo medyczne nie potraktowaæ
jako s³u¿by pañstwowej, tak jak potraktowano policjê i stra¿ po¿arn¹.

Radny Krzysztof Wac³aw Dêbski

CZARNY STYCZEŃ

Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia
Komitet Oddzia³u w P³ocku
Organizacja Po¿ytku Publicznego
ul. Tysi¹clecia 10 p.53
Tel./fax 24 262-29-15

Nr KRS: 0000161803
1%

Bank Pekao S.A. I/O P³ock
92 1240 3174 1111 0000 2889 9707

Szanowni Pañstwo!
Mo¿ecie darowaæ z Waszego podatku dochodowego na rzecz OPP za 2013 r.
Pomóc sobie, najbli¿szym i wszystkim korzystaj¹cym z us³ug medycznych.
1% ofiarowane na rzecz NFOZ to mo¿liwo�æ zebrania funduszy na:
- zakup nowoczesnej aparatury medycznej i sprzêtu rehabilitacyjnego dla
placówek s³u¿by zdrowia.
W 2013 roku na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia
Komitetu Oddzia³u w P³ocku w ramach 1% OPP z odpisu podatników
- darczyñców wp³ynê³o na nasze konto 61.175,29 z³. �rodki te, zgodnie
z wol¹ ofiarodawców zwrócone zosta³y w formie zakupionego sprzêtu
i aparatury medycznej Zak³adom Opieki Zdrowotnej w miejscu ich gro-
madzenia. Dziêkujemy.
Chc¹c pomóc s³u¿bie zdrowia przy odliczaniu podatku za 2013 rok
wystarczy dobra wola i wype³nienie jednego z formularzy zeznania
podatkowego PIT zaznaczaj¹c cel przeznaczenia.
Liczymy na Pañstwa pomoc w roku 2014 i przekazanie 1% swojego
podatku dochodowego na ten szlachetny cel. Podajemy nr KRS:
0000161803, który nale¿y wpisaæ w zeznaniu podatkowym PIT za rok
2013 oraz odliczon¹ kwotê stanowi¹c¹ 1% podatku. Resztê formalno�ci
za³atwi Urz¹d Sakarbowy. Za podjêcie decyzji o przekazaniu 1% swego
nale¿nego podatku dla s³u¿by zdrowia serdecznie dziêkujemy.

Prezydium NFOZ KO w P³ocku

Jak nowy
Kosztem 1,1 miliona z³otych wykonano remont kapitalny Komisariatu
w Kro�niewicach. W pi¹tek w uroczysto�ci otwarcia wzi¹³ udzia³ m.in.
nadinspektor Marek Dzia³oszyñski. komendant g³ówny policji i inspektor
Dariusz Banachowicz, komendant wojewódzki policji Pawe³ Bejda,
wicewojewoda ³ódzki.
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¯YCIE MIESZKANIOWE

Inwestycja obejmuje zespó³ domów wielorodzinnych
(od IV do VII kondygnacji) projektowanych w Kutnie
ul. Wilcza - B³. Królowej Jadwigi dla RSM Pionier w Kutnie.
Na terenie projektowane jest piêæ podpiwniczonych
cztero-, piêcio-, sze�cio- i siedmiokondygnacyjnych
budynków wielorodzinnych. Budynki usytuowano
równolegle i prostopadle do ul. Wilczej i B³. Królowej
Jadwigi.
W pierwszym budynku projektowanych jest sze�æ i sie-
dem kondygnacji, które przeznaczone s¹ w sumie na
33 mieszkania o ³¹cznej powierzchni okolo 1.500 m2:
Budynki projektowane to:
- �A� - 33 mieszkania powierzchnia �
1 klatka � 2 mieszkania z klatki x 6 kondygnacji
2 klatka � 3 mieszkania z klatki x 7 kondygnacji
- �B� - 33 mieszkania powierzchnia � ok. 1.500 m2;
- �C� - 18 mieszkañ powierzchnia - ok. 900 m2;
- �D� - 18 mieszkañ powierzchnia - ok. 900 m2;
- �E� - 26 do 32 mieszkañ powierzchnia � 1.300 m2.

£¹cznie 134 mieszkania o powierzchni przewidywanej
okolo 6.100 m2.
Ka¿dy z budynków ma partery przystosowane i dostêpne
dla osób niepe³nosprawnych. W ka¿dym mieszkaniu na
parterze istnieje te¿ mo¿liwo�æ przystosowania dla miesz-
kaj¹cej osoby niepe³nosprawnej.
Istotn¹ rolê dla bry³y budynku odgrywaj¹ loggie i balkony
oraz nawi¹zuj¹ce do nich attyki. Od strony p³n. budynku
od zewn¹trz zespo³u zaprojektowano wej�cia i klatki
schodowe. Wej�cia podkre�lono ozdobnie ukszta³towa-
nymi daszkami. �ciany: murowane z ceg³y silikatowej

+ ocieplenie ze styropianu + tynkowane tynkiem mine-
ralnym na siatkach systemowych metoda lekka mokra
� malowane.
Budynki wyposa¿one w kompletn¹ instalacjê domofo-
now¹, instalacjê odgromow¹, instalacjê AZART.
Mieszkania ogrzewane bêd¹ z wêz³ów co - wykonywa-
nych przez dostawcê ciep³a. W mieszkaniach grzejniki
p³ytowe za zaworami regulacyjnymi. Podgrzewanie
wody projektuje siê z wêz³ów co, a wspomaganie bêdzie
przez instalacjê solarn¹.
Dla uk³adu budynków wielorodzinnych zaprojektowano
piêæ zespo³ów parkingów dla samochodów osobowych
po 1 miejscu dla ka¿dego mieszkania, a oko³o 10% dla
przyjezdnych mo¿e znale�æ miejsce w pasie drogowym
ulicy Wilczej. W sumie przewidziano 140 miejsc par-
kingowych, w tym 6 miejsc dla osób niepe³nospraw-
nych (134 mieszkania + 6 nieprzypisanych dla osób
niepe³nosprawnych).

WILCZA ESKA

ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PIONIER” W KUTNIE
99−300 Kutno, ul. Staszica 21, tel. (24) 355−26−00, fax (24) 355−26−01, www.pionier.kutno.pl
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Uczniowie klas czwartych Szko³y Podstawowej nr 9 w Kutnie w bie¿¹cym
roku szkolnym uczestnicz¹ w konkursie na EKO-klasê czwart¹. Og³osi³ go
Samorz¹d Uczniowski pracuj¹cy pod opiek¹ Barbary Raszewskiej i Ewy
Wachowskiej. Celem konkursu jest promocja w�ród dzieci zdrowego, bezpiecz-
nego stylu ¿ycia i postaw proekologicznych. Odby³y siê ju¿ 4 spotkania kon-
kursowe. W grudniu czwartoklasi�ci przygotowali klasowe wystawki choinek
wykonanych z materia³ów ekologicznych. Uczniowie zrezygnowali z dekoro-
wania sal lekcyjnych choinkami i ozdobami z tworzyw sztucznych, przekonuj¹c
siê, ¿e te zrobione z papieru, orzechów, ga³¹zek czy makaronu s¹ równie piêkne.
Niektóre z nich uczniowie wykonali samodzielnie, stosuj¹c technikê origami.
17 stycznia 2014 r., w ostatnim dniu nauki przed feriami zimowymi, odby³ siê
fina³ innej konkurencji � zbiórki karmy dla bezdomnych zwierz¹t, któr¹ uczniowie
przynosili od kilku tygodni. Po podliczeniu darów okaza³o siê, ¿e czwartokla-
si�ci s¹ bardzo hojni przekazuj¹c do schroniska w Kotliskach oko³o 100 kg
karmy. Bezinteresowno�æ uczniów zas³uguje na uznanie, za� oni sami odczuli
satysfakcjê mog¹c wspieraæ zwierzêta potrzebuj¹ce pomocy. Konkurs na
EKO-klasê trwa dalej, przed uczniami klas czwartych nowe konkurencje,
w których ka¿dy mo¿e znale�æ co� dla siebie.

EKO − KLASA
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PERUWIAŃSKA ESKAPADAUCZESTNICY POWSTANIA
Z KUTNOWSKIEGO

Augustynowicz Jan z Kutna - pracownik ³¹czno�ci na kolei, Banacho-
wicz Jan, Biñkowski Karol z Kro�niewic, Bogusz Andrzej ze Studzienia,
Brzeziñski z Kro�niewic, Chotkowski Jan z Kutna - pracownik ³¹czno�ci
na kolei. Chrzanowski z Kro�niewic, Cielecki Stanis³aw �Orlik� z Sójek,
Cielecki W³adys³aw z Komadzyna i Russocic, Czarnowski Aleksander
- w³a�ciciel maj¹tku £êki Ko�cielne, D¹browski Jan z gminy ¯ychlin,
D¹bski Stanis³aw - w³a�ciciel ziemski, Dolman Wojciech ze Strzelec,
Donaczyñski Józef, Duszkiewicz Wawrzyniec, Epstein Miko³aj Stanis³aw
- syn warszawskiego bankiera, Estkowski Feliks, Fija³kowski Józef,
Gajewski Adolf, Galewski Szymon, Godziñski Leon, Go�cicki A., Góra
Tadeusz, Grochowski Stanis³aw, Handeisman Józef - lekarz, Hejdarowski
Marcin z Kro�niewic, Hermanowski Jan z gminy ¯ychlin, Imbs z Kro-
�niewic, Jab³onowska Matylda z Dmochowskich z Sójek, Jab³oñska Anna
- ¿ona dziedzica folwarku Nowe, Jab³oñski F. ks. proboszcz, Jakubowski
Tomasz, Jankowski Antoni z gminy ¯ychlin, Kalinowski Jan, Kaliñski
Lucjan z Kro�niewic, Kamiñski Józef z Kro�niewic, Klepczarek Miko³aj
z gminy ¯ychlin, Konopka Artur, Kopa Andrzej z Kro�niewic, Krüger
Juliusz z Kutna - pracownik ³¹czno�ci na kolei, Krukowski Ignacy z gminy
¯ychlin, Kubiak Wojciech z Gaju, Kurowski z ¯ychlina, Laurysiewicz
Roman - dyrektor cukrowni w Dobrzelinie, Lewandowski Stanis³aw ze
�leszyna, Lewczyñski Feliks z Kutna - pracownik ³¹czno�ci na kolei,
£azarowicz z Kro�niewic, £êkawski Jan ze �leszyna, Majewski Bona-
wentura - zarz¹dca maj¹tku w �leszynie, Manitius Herman architekt,
Marcin Hajdrowski, Milde Karol z Kro�niewic, Niesio³owski Ferdynand
z Rycerzewa, Niewiadomy Szymon z gminy ¯ychlin, Nowaczewski Piotr
z gminy ¯ychlin, Nowakowski Jakub z gminy ¯ychlin, Olejniczak Kon-
stanty z ¯abikowa, Orfowski W³adys³aw, Ostrowski, Paskuda Wojciech
z Gajów, Paterski Tomasz z gminy ¯ychlin, Paw³owski Walenty z gminy
¯ychlin, Piaskowski - kowal z ¯ychlina, Pruski Walenty, Przybylski Jan
z gminy ¯ychlin, Przybysiak Adam z gminy ¯ychlin, Rogalski Antoni - ks.
z Nowego, Rokicki Szymon z gminy ¯ychlin, Rzêdzikowski Jan, Savary
Andrzej - lekarz z Kro�niewic, Siewierski Karol z Mnichu, Skrodzki Jan,
Skrodzki Kazimierz z Kutna - pracownik ³¹czno�ci na kolei, Soko³owski
Antoni, Stankiewicz Ludwik - w³a�ciciel zajazdu w ¯ychlinie, Stawowski
Jakub, Stêpkowski Jan - w³a�ciciel Golêdzkiego, Stromfeid Wilhelm
z Kro�niewic - powstañczy naczelnik miasta, w³a�ciciel apteki, Studziñski
Andrzej, Sulimierski Marceli z Kutna, Szczeciñski Maciej, Szenk Pawe³
z gminy ¯ychlin, Szymañski Antoni z Zarêbowa, Swiat³owski T. ksi¹dz
z Kutna, Tolsch Jan z Budzynia, Tomaszewski Józef - robotnik cukrowni
z Sannik, Toporski Aleksander, Trojanowski Szymon - rze�nik z Kro-
�niewic, Urbañski Izydor z gminy ̄ ychlin, Wabner Józef ze Strzelec, Wil-
kanowicz Kazimierz z Oporowa, Wo�niak Franciszek z gminy ¯ychlin,
Zawadzki Jan z ¯ychlina, Ziemowit Boles³aw ze �leszyna, ¯egliñski
Józef, ¯ychliñski Józef z Or¹tek.
W powstaniu bra³ udzia³ dozorca z cukrowni Dobrzelin Stanis³aw
Burzyñski, który jeszcze 18 stycznia uda³ siê do gminy po legitymacjê
i nie wróci³, a w marcu by³ osadzony we W³oc³awku za udzia³ w powstaniu.
Ponadto z akt s¹dowych Tymczasowej, a tak¿e Sta³ej Komisji Wojenno-
�ledczej ustanowionej przy Namiestniku i G³ównodowodz¹cym Wojskami
w Królestwie Polskim wynika, ¿e w konspiracjê powstañcz¹ byli zaanga-
¿owani: Boñkowski W³adys³aw - mieszkaniec Kutna, Bukowski Józef
- mieszkaniec Pleckiej D¹browy, Gajewski Adolf, Taliewski Szymon
- kupiec z Kutna, Grochowski Stanis³aw - mieszczanin z Kutna.
O udzia³ w powstaniu byli podejrzewani: Stanis³aw Jó�wiak (lat 22)
z Woli Skar¿yñskiej oraz Wojciech Woszczyñski i jego ¿ona Marianna
z Kutna. We wrze�niu i pa�dzierniku 1863 roku byli wezwani do s¹du. Nie
wiadomo jednak jak zakoñczy³y siê te sprawy.

�Powstaj¹cej Ojczy�nie Twojej dasz bez ¿alu...
Pamiêci uczestników Powstania Styczniowego w 150 rocznicê�,
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POWSTAŃCZA KAPLICZKA
Kapliczka Powstañcza Matki Boskiej Czêstochowskiej zosta³a wybudo-
wana na miejscu pochówku powstañców bior¹cych udzia³ w Powstaniu
Styczniowym 1863 r. W tamtym czasie w tym miejscu by³ las, w którym
rozegra³a siê bitwa pomiêdzy znacznymi si³ami wojsk rosyjskich
a powstañcami. Poleg³o wtedy wielu powstañców, z których kilku zosta³o
pochowanych na miejscu, w lesie, gdy¿ nie wolno by³o urz¹dzaæ uroczy-
stych pogrzebów. Po upadku powstania by³y represje i aresztowania. Gdy
wszystko ucich³o powstañcy, którzy ocaleli, postanowili wybudowaæ
poleg³ym kolegom na miejscu ich wiecznego spoczynku pami¹tkow¹
kapliczkê. Budow¹ zaj¹³ siê Stanis³aw Zawadzki, rotmistrz ³êczyckiego
oddzia³u powstañczego. Rodzina Andrysiewiczów dogl¹da³a budowy.
Wojciech Andrysiewicz przywióz³ z Czêstochowy du¿y obraz Matki
Boskiej Czêstochowskiej. Mo¿na go ogl¹daæ w kapliczce. Rodzina
Andrysiewiczów opiekowa³a siê kapliczk¹ przesz³o 100 lat. W roku 1918
Polska odzyska³a wolno�æ. Wyciêto las. Pan Zawadzki, w³a�ciciel grun-
tów, sprzedaj¹c ziemiê wydzieli³ wokó³ kapliczki ma³y placyk. W czasie
II wojny �wiatowej w 1944 r. Niemcy zburzyli kapliczkê, mieszkañcy
schowali obraz. W 1946 r. Henryk Andrysiewicz wraz z rodzin¹ na daw-
nych fundamentach odbudowa³ kapliczkê. Zawieszono obraz i ogrodzono
placyk (informacja o tej tre�ci znajduje siê na kapliczce). Szcz¹tki
powstañców do dzi� spoczywaj¹ w ziemi, ale �ladów mogi³ ju¿ nie ma.
Na kapliczce figuruj¹ dwa napisy: Roch Teresiñski - kolejny powstaniec,
krakus z oddzia³u atakuj¹cego Rosjan; Feliks Wo�niak - kolejny powstaniec,
krakus poleg³y podczas potyczki z Rosjanami. W roku 1988 nast¹pi³a
zmiana granic parafii w Kutnie. Do parafii �w. Micha³a Archanio³a
przy³¹czono ca³y rejon £êczyckiej. W latach 1994-1996 z inicjatywy
i pod nadzorem ksiêdza Jana Sposoba zosta³a wybudowana kaplica przy-
legaj¹ca do istniej¹cej kapliczki. Powstañcz¹ Kapliczk¹, przy ulicy
£êczyckiej w Kutnie i dobudowan¹ kaplic¹, opiekuje siê kustosz, Sale-
zjanin ks. Jan Sposób.
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W latach czterdziestych XIX wieku fortepian ten podarowa³a ówczesnej w³a�cicielce
Sójek, Wandzie Cieleckiej, jej serdeczna przyjació³ka ksiê¿na Karolina Sayn-Wintt-
genstein.
Kim by³a ksiê¿na Karolina Winttgenstein?
Ksiê¿na Karolina z Iwanowskich Sayn-Wittgenstein, polska szlachcianka, spadko-
bierczyni i zarz¹dzaj¹ca ogromnymi dobrami na Ukrainie z pa³acem w Woroniñ-
cach by³a jedynym  dzieckiem Pauliny i Piotra Iwanowskich, herbu Rogala. Kiedy
skoñczy³a siedemna�cie lat, ulegaj¹c ¿yczeniu ojca, po�lubi³a ksiêcia Miko³aja Sayn-
Wittgensteina, do którego nie ¿ywi³a ¿adnych  uczuæ. Ojciec Karoliny kierowa³ siê
przysz³ymi koligacjami rodzinnymi, bo niemiecki ksi¹¿ê by³ spokrewniony z wieloma
wielkimi rodzinami � np. Radziwi³³ami. Przez ma³¿eñstwo swojego brata Ludwika,
byæ mo¿e mia³ dodawaæ splendoru rodzinnym Woronincom Iwanowskich. Plany
Piotra Iwanowskiego na niewiele siê zda³y, poniewa¿ ksi¹¿ê prowadzi³ hulaszczy
tryb ¿ycia, nie mia³ ¿adnych umiejêtno�ci do zarz¹dzania posiad³o�ciami, rzadko
bywa³ w domu. W lutym 1837 roku ksiê¿na Karolina urodzi³a córkê ksiêcia - Mariê
Paulinê Antoninê. By³a ona jedynym dzieckiem Karoliny, pó�niej ulubienic¹ Fran-
ciszka Liszta. Ksiê¿na zdana tylko na siebie, znakomicie sobie radzi³a z plenipoten-
tami, zarz¹dcami, s³u¿b¹. Poza obowi¹zkami gospodarczymi du¿o czyta³a: Scheling,
Hegel, Goethe, Dante. Równie¿ pisa³a � w 1845 r. napisa³a komentarz do �Fausta�,
który nie doczeka³ siê jednak druku. Ksiê¿na Karolina by³a serdeczn¹ przyjació³k¹
dziedziczki Sójek Wandy Cieleckiej, ¿ony Zdzis³awa Cieleckiego syna Feliksa budow-
niczego dworu w Sójkach. Co roku w Kijowie odbywa³y siê s³ynne w tym czasie
Targi. Zje¿d¿ano na nie z ca³ej Ukrainy po �wiêcie Trzech Króli i bawiono prawie
do koñca lutego. To tutaj  podpisywano umowy dzier¿awne, anga¿owano plenipo-
tentów i rz¹dców maj¹tkowych, dokonywano wszelkich transakcji kupna - sprzeda¿y
p³odów rolnych czy hodowlanych, tak¿e maj¹tków ziemskich. To by³y s³ynne Kon-
trakty Kijowskie. W dzisiejszych czasach, w Poznaniu - POLAGRA, Gospodarczym
sprawom towarzyszy³y ró¿nego rodzaju rozrywki. Kwit³o ¿ycie towarzyskie w hote-
lach i zajazdach. Uczêszczano do teatrów, na koncerty � rozmaito�æ i ró¿norodno�æ
rozrywek by³a bardzo du¿a. W 1847 r. na targi zosta³ zaproszony Fr. Liszt Przyjazd
na czas Kontraktów �najwiêkszego pianisty �wiata�, jak o Franciszku Liszcie wówczas
w gazetach pisano, wzbudzi³ sensacjê i poruszenie. Tak¿e dla samego pianisty by³o
to bardzo wa¿ne wydarzenie. Tutaj, w Kijowie, pozna³ kobietê, która sta³a  siê jego
prawdziw¹ muz¹. Drugiego lutego 1847 roku Franciszek Liszt da³ recital w sali
kijowskiego uniwersytetu. W�ród publiczno�ci by³a ksiê¿na Karolina Sayn-Witt-
genstein. S³uchaj¹c gry pianisty, jak pó�niej wyzna³a, nie mog³a rozeznaæ czy jest
on wirtuozem, artyst¹, czy szarlatanem. Dopiero w kilka dni pó�niej, kiedy pos³u-
cha³a porannej mszy i skomponowanej przez Liszta muzyki do Pater Noster, stwier-
dzi³a, ¿e jest, prawdziwym artyst¹, i ¿e jego powo³aniem winno byæ komponowanie,
a nie tylko odtwarzanie muzyki. Tak te¿ siê sta³o. Franciszek Liszt zapowiada i daje
koncert na cele dobroczynne - na li�cie subskrypcyjnej przy jej nazwisku widnia³a
kwota 100 rubli. Artysta, zdumiony wysoko�ci¹ datku, udaje siê do niej, by osobi�cie
podziêkowaæ za tak hojne wsparcie celu. To by³o pierwsze spotkanie tych dwojga.
Liszt go�ci³ dwukrotnie w Woroniñcach u ksiê¿nej Karoliny. Po raz pierwszy zaraz
po Kontraktach, w czasie dziesi¹tych urodzin ma³ej ksiê¿niczki Marii, córki Karoliny
i powtórnie jesieni¹ tego¿ roku. Jesienny pobyt przed³u¿y³ siê na zimê. Artysta
wyjecha³ stamt¹d dopiero w drugiej po³owie stycznia 1848 roku. Pamiêci¹ po tym
pobycie pozostaje jego cykl z trzech utworów fortepianowych (dwie pie�ni polskie)
oraz dumka Complainte. Opiekuñcza sympatia Karoliny wobec Liszta przerodzi³a
siê w mi³o�æ. I to ona pierwsza wyzna³a swoje uczucie. Mówi³a nie tylko o swojej
mi³o�ci, ale tak¿e, ¿e pragnie zostaæ jego ¿on¹, ¿yæ dla niego i jego geniuszu. Liszt,
mia³ wykrzykn¹æ: �Pani, bogata ksiê¿na, i ja, biedny artysta � to nie mo¿e, to nie
mo¿e siê staæ!�. Po wyje�dzie Franciszka ksiê¿na, jak co roku, uda³a siê na Kon-
trakty Kijowskie. Jednak licz¹c siê z tym, ¿e mo¿e do Rosji nigdy nie wróciæ sprzedaje
kilka swoich maj¹tków za zawrotn¹ sumê miliona rubli w z³ocie. Ca³o�æ wywioz³a
ze sob¹ do Weimaru, gdzie mia³a siê spotkaæ z ukochanym. W 1848 r. Liszt i Karolina
zamieszkali wspólnie w Weimarze. Ich �lub by³ jednak niemo¿liwy, gdy¿ Karolina
by³a praktykuj¹c¹ katoliczk¹, za� jej m¹¿ jeszcze ¿y³. Rozpoczê³y siê wieloletnie
starania  o uzyskanie rozwodu, w co zamieszane by³y najwy¿sze w³adze �wieckie
i duchowe - car oraz papie¿. W roku 1860, wydawa³o siê, ¿e nast¹pi³ sukces, gdy¿
Stolica Apostolska uzna³a �lub Wittgensteinów za �niewa¿ny�. Zaplanowano wówczas
�lub na 22 pa�dziernika 1861 roku, na piêædziesiêciolecie Liszta. Jednak ma³¿onek
Karoliny, Miko³aj Sayn-Wittgenstein, jak siê wydaje, namówi³ cara Rosji na inter-
wencjê dyplomatyczn¹ w Watykanie, w zwi¹zku z czym wydane ju¿ pozwolenie na
�lub zosta³o cofniête. Dodatkowo, rz¹d carski skonfiskowa³ Karolinie wiêkszo�æ jej
posiad³o�ci i ch³opów, co mia³o uniemo¿liwiæ pó�niejsze wyj�cie za m¹¿. Nale¿y
domniemywaæ równie¿, ¿e rosn¹ca awantura mog³a skutecznie zaszkodziæ planom
ma³¿eñskim Marii Pauliny, córki Karoliny, co ostatecznie sk³oni³o  j¹ do rezygnacji
o dalsze starania dotycz¹ce �lubu z Lisztem. W Weimarze mieszkali 11 lat. Potem
by³ Rzym.  Sytuacja ta bez w¹tpienia przyczyni³a siê do tego, i¿ Liszt w roku 1865
uzyska³ �wiêcenia kap³añskie i zosta³ opatem. Pozosta³ jednak w platonicznym zwi¹zku
z Karolin¹, która uprawiaj¹c amatorsko pisarstwo, okazywa³a Lisztowi wielk¹
pomoc, zw³aszcza w pracy nad jego ksi¹¿k¹ �¯ycie Chopina�. Mimo nowych oko-
liczno�ci ksiê¿na Wittgenstein nadal niewidzialn¹ rêk¹ kierowa³a poczynaniami
genialnego muzyka. Wierzy³a w jego talent, zachêca³a do wysi³ku twórczego, pod-
suwa³a pomys³y, inspirowa³a jego wyobra�niê. Powsta³y wtedy  poematy symfo-
niczne - wspania³e dzie³a orkiestrowe w nowym gatunku wymy�lonym przez Liszta,
symfonie, zdumiewaj¹ce odkrywczo�ci¹ utwory fortepianowe oraz dziesi¹tki partytur
zawieraj¹cych muzykê sakraln¹ (msze, oratoria, psalmy, Requiem itp.). Pod wp³y-
wem Karoliny napisa³ wspania³e oratorium o tematyce polskiej pt. �Legenda liryczna
o �wiêtym Stanis³awie biskupie i mêczenniku�, w którym wykorzysta³ dwie polskie
melodie narodowe: pie�ni ko�cielnej �Bo¿e, co� Polskê� oraz patriotyczn¹ �Jeszcze
Polska nie zginê³a�. Przebywaj¹c rokrocznie w trzech miejscach po kilka miesiêcy:
Weimar, Rzym, Budapeszt, oddawa³ siê te¿ pracy pedagogicznej, kszta³c¹c m³o-
dzie¿ z ca³ego �wiata, w tym  liczne grono Polaków. Uczucie, jakim zapa³ali do
siebie ksiê¿na Karolina i Franciszek Liszt, przetrwa³o ca³e  ich ¿ycie. Wprawdzie
ostatnie lata spêdzili osobno � ona w Rzymie, on w Niemczech � zawsze jednak
byli bliscy sobie. 1886 � 31 lipca Fr. Liszt umiera na zapalenie p³uc w Bayreuth
w Niemczech. �mieræ ukochanego Ferenca Liszta wyniszczy³a Karolinê zupe³nie �
prze¿y³a go zaledwie siedem  miesiêcy. W dowód pobytu Fr. Liszta w Woroniñcach
oraz wielkiej mi³o�ci Fr. Liszta z Ksiê¿na Karolin¹ w parku dworku w Woroniñ-
czach postawiono pomnik.     Wiadomo�ci zebra³a Krystyna Bombrych

Po 84 latach  fortepian, na którym koncertowa³ Franciszek Liszt, powróci³
na swoje dawne miejsce do dworu w Sójkach

FORTEPIAN LISZTA CUSCO
Jednak inkaski orygina³ by³ tak ostry, ¿e kelner mia³ co najmniej 20 minut
�miechu z jednego Polaka. Nawet na drugi dzieñ czu³em smak potrawy w ustach
i jej pal¹ce, niezatarte wra¿enie. Na koniec wszyscy siê ze mn¹ po¿egnali -
jakie� dwadzie�cia osób. Tyle da³em im rado�ci. Mnie samego piek³y równie¿
oczy, poniewa¿ u�mia³em siê do ³ez, nieopatrznie tr¹c oczy d³oñmi, na których
musia³y byæ drobinki piekielnego sosu.
Kolejnego dnia termometr na placu S³oñca pokazywa³ +40°C! Taka zima. Rano,
po przebudzeniu, odczyta³em sms-a od rodziców, ¿e siadaj¹ do obiadu. U mnie
by³a 7.00! Po toalecie porannej �niadanie. Gospodyni i jej wnuczka wspólnie
przygotowa³y posi³ek. Komunikacja pe³na: ja zero hiszpañskiego, one zero
angielskiego, ale ile siê narozmawiali�my to nasze. Po odpoczynku wyj�cie do
miasta. Znane ju¿ ulice i te nieznane. Trafi³em do Museo de Arte Religiosos
del Arzobispado. Mie�ci siê ono w Pa³acu Arcybiskupim. Rezydencja ta zosta³a
zbudowana na szczycie dawnego pa³acu w³adcy Inca Roca. Najs³ynniejszym
malarzem ze szko³y Cusco pozostaje Diego Quise Tita. Muzeum (pa³ac) szczyci
siê rze�bionymi cedrowymi stropami, mauretañskimi drzwiami i balkonami,
witra¿ami i sal¹ z naturalnej wielko�ci portretami arcybiskupów Cusco. Droga
prowadzi³a mnie dalej. Kto zgadnie jakie samochody s¹ najpopularniejszymi
taksówkami w Cusco!?  Daewoo Tico! Nie ¿artujê. Bogato ozdobione, z szyber-
dachami, spojlerami i alufelgami króluj¹ na drogach stolicy prowincji. Oczy-
wi�cie okno otwarte, muzyka nastawiona w taki sposób, aby nie by³o w¹tpliwo�ci,
¿e jedziemy i ci¹g³e u¿ywanie klaksonu! W jakim celu? Uliczki s¹ w¹skie (to
nadal zabudowa z XVII wieku), ruch na miarê XXI wieku tak samochodów,
jak i pieszych - wiêc wzglêdy bezpieczeñstwa! Jednak domy�li³em siê, ¿e jest
to równie¿ sposób na zwrócenie uwagi potencjalnego klienta - przecie¿ móg³
przeoczyæ tak¹ taksówkê, a jest mu aktualnie niezbêdna! Wiêc klaksomaniacy
mieliby w Cusco raj na ziemi! Doszed³em do Museo Inca.

Oczywi�cie, zbudowane na inkaskich fundamentach, nosi³o nazwê Palacio del
Almirante (Pa³ac Admira³a). W³a�cicielem budynku by³ admira³ Francisco
Aldrete Maldonaldo (nie myliæ!) i do dnia dzisiejszego uchodzi za jedn¹ z naj-
piêkniejszych budowli kolonialnych w Cusco. Je�li kto� z czytelników intere-
suje siê kultur¹ inkask¹ i by³by w Cusco nie mo¿e go omin¹æ! Obejrzeæ tu
mo¿na mumie, ceramikê, tkaniny oraz wyroby ze z³ota. Najwiêksz¹ na �wiecie
kolekcjê keros (drewniane, bogato zdobione kubki Inków) mo¿na podziwiaæ
godzinami. W trakcie zwiedzania ca³y czas dobiega³y mnie odg³osy uroczysto�ci
na Plaza de Armas. W Peru rok szkolny trwa do grudnia, a zaczyna siê w marcu!
Oczywi�cie ma to zwi¹zek z porami roku, które na po³udniowej pó³kuli maj¹
miejsce odwrotnie ni¿ u nas. Otó¿ dok³adnie 12 lipca pierwszoklasi�ci maj¹
swoje �wiêto, w ramach którego odbywa siê przemarsz reprezentacji klas
i szkó³ na g³ównym placu miasta. Korowód ma³ych postaci trwa³ oko³o trzech
godzin! Fantazyjne stroje i kreacje mo¿na zobaczyæ na zdjêciach, natomiast
uk³ady taneczne ju¿ nie! Ca³o�æ tworzy³a niespotykan¹ mieszankê, od której
nie mo¿na by³o oderwaæ wzroku.

Spêdzi³em ponad dwie godziny na Plaza i robi³em zdjêcia. Zdziwi³em siê,
poniewa¿ chwilê pó�niej (tak mi siê wydawa³o) zaczê³o siê �ciemniaæ. Peru
le¿y w bliskim s¹siedztwie równika, wiêc czy lato, czy zima doba w³a�ciwie
trwa tyle samo! S³oñce �wstaje� oko³o 6 rano i robi siê ciemno oko³o 6 wieczo-
rem. Co za niespotykana u nas prawid³owo�æ! Cieszyæ siê czy zazdro�ciæ!?
W ka¿dym b¹d� razie tutaj tak maj¹, a my mamy inn¹ �promocjê�. Chcê wspo-
mnieæ jeszcze o obiedzie. Nie dlatego, ¿e mnie powali³ na kolana, ale z powodu
lemoniady. Dosta³em ca³y dzbanek! Piêknej, smacznej, gasz¹cej pragnienie,
z grubym ko¿uchem piany na wierzchu! Mogê tylko stwierdziæ, ¿e wiêkszo�æ
podawanych zimnych napojów miejscowej produkcji tak wygl¹da! Co nie zmienia
faktu, ¿e doskonale gasz¹ pragnienie! Jednak u nas by siê to nie przyjê³o -
pomy�la³em.
Cech¹ charakterystyczn¹ na Plaza de Armas s¹ sprzedawcy: akwarel, temper,
rze�bionych tykw, papierosów, okularów i czego tylko siê chce! Policja ma
ca³¹ tê sytuacjê pod kontrol¹. Daje siê tu wyczuæ stan equilibrium (równowagi)
pomiêdzy instancj¹ pañstwa a swobod¹ obywateli. Niew¹tpliwie dla turystów
to dobrze, poniewa¿ nie maj¹ oni do czynienia z usilnym zabieganiem o ich
pieni¹dze. Pierwszym, z którym siê spotka³em by³ sprzedawca akwarel. Pod-
szed³ do mnie (raczej nie pasujê do stereotypu przeciêtnego mieszkañca Cusco)
i zaproponowa³ zakup �dzie³a�. Oczywi�cie, zachwala³ je w stylu, ¿e �drugi
Picasso�, itp. Jednak urzek³y mnie same obrazy. Oddany naturalizm Peru, Cusco
i zamieszkuj¹cych je ludzi. Kupi³em! Ju¿ wiem, ¿e spodoba³ siê Oli i wisi
u niej w pokoju. Wieczorem krótki spacer po pe³nych ludzi i samochodów
(tr¹bi¹cych a jak¿e!) uliczkach i uda³em siê na zas³u¿ony odpoczynek. (c.d.n.)

Artur Gierula
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OG£OSZENIA
DROBNE

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

Sprzedam 3 dzia³ki po 4500 m2

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

Sprzedam nowy dom, halê maga-
zynow¹ na dzia³ce 1920 m2 przy
ul. Grunwaldzkiej. Tel 607-658-165

Sprzedam mieszkanie Gdañsk
Wrzeszcz, 64 m2 I piêtro. Tel. 514-
007-818
Sprzedam nieruchomo�æ (woda,
pr¹d, gaz) 50 m2, dzia³ka 200 m2.
Przeznaczenie - zamieszkanie
lub dzia³alno�æ. gosp. Dybów,
ul. Wiosenna. Tel. 510-245-969
Sprzedam du¿y dom jednoro-
dzinny w zabudowie bli�niaczej,
dzia³ka 360 m2, wszystkie media,
centrum Kutna. Tel. 509-302-316
Sprzedam dom 153 m2 przebudo-
wany, rozk³adowy, wszystkie me-
dia, dzia³ka 1840 m2, Wo�niaków.
Tel. 605-557-827
Sprzedam kamienicê w Kutnie
przy ul. M.C. Sk³odowskiej 27,
z wolnym od 1.01.2012 r. miesz-
kaniem ok. 60 m2 (2 p +k+³, przed-
pokój) dzia³ka 898 m2, cena 300
tys. z³. Tel. (58) 348-73-32
Sprzedam dom 220 m2 wysoki
standard na dzia³ce 7500 m2. Tel.
507-072-007
Sprzedam dzia³ki komercyjne
pod dzia³alno�æ gospodarcz¹

o powierzchni od 2000 do 2500 m2,
wszystkie media w ulicy, Kutno,
ul. Zielarska. Tel. 509-302-316
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
o pow. 5 tys. m2 w Krzesinie, dostêp
do pr¹du i wody. Tel. 604-913-028
Sprzedam lub wynajmê lokal han-
dlowy 25 m2 + mieszkanie 73 m2,
�cis³e centrum Kutna. Tel. 500-
034-650
Sprzedam magazyn 375 m2 nowo
pobudowany, na dzia³ce o pow.
1700 m2, Kutno. Tel. 501-669-196
Sprzedam lokal handlowy 25 m2

+ mieszkanie 73 m2 �cis³e cen-
trum Kutna. Tel. 500-034-650
Wynajmê lokal handlowy pod
dzia³alno�æ 25 m2, �cis³e centrum
Kutna. Tel. 500-034-650
Wynajmê lokal na dzia³alno�æ han-
dlowo-us³ugow¹ przy ul. Królew-
skiej. Tel. 519-762-235
Wynajmê domek 60 m2 dla
przedstawiciela firmy (wszystkie
media). Tel. 609-534-752
Posiadam do wynajêcia lokale
o pow. 2 x 90 m2 na ka¿d¹ dzia-
³alno�æ, centrum Kutna. Faktura
VAT. Tel. 501-669-196, 501-666-527
Lokal do wynajêcia na dzia³al-
no�æ us³ugowo-handlow¹, Kutno,
ul. Królewska. Tel. 519-762-235
Wynajmê budynek o pow. 60 m2

na dzia³alno�æ gospodarcz¹ (biuro
rachunkowe, gabinet kosmetyczny,
fryzjer, masa¿) przy ul. £êczyckiej
(Hotel Awis), niezale¿ne wej�cie.
Tel. 509-302-316
Posiadam do wynajêcia lub sprze-
dam magazyn w Kutnie o pow.
400 m2 + dwa gara¿e + bud.
mieszkalny do remontu na dzia³ce
ogrodzonej 3000 m2. Mo¿liwo�æ
najmu czê�ciowego lub zmiana
adaptacji lokali. Tel. 24 355-68-64,
501-666-527
Sprzedam schodo³az Scalamobil

Sprzedam dom w Leszczynku
220 m2, dzia³ka 0,75 ha, oczysz-
czalnia, klimatyzacja, podwójny
gara¿, ogrzewanie z rekupera-
cj¹. Cena 890 tys. z³.

Tel. 507-072-007

Dla 5-8 osób: 3 pokoje, du¿a kuchnia, ³azienka, hall. Umeblowane. Wysoki
standard. Do dyspozycji du¿y ogród do rekreacji, miejsce na grila, 6-8 miejsc
parkingowych na terenie, 10 minut dojazd do centrum Kutna. Cena 20 z³
za dobê od osoby. Wystawiam fakturê Vat lub rachunek. Mo¿liwo�æ parko-
wania na terenie posiad³o�ci lub korzystania z gara¿u na 2 auta dodatkowo.

Kontakt: 510-991-497

TANIE KWATERY PRACOWNICZE od zaraz!
Wynajmę FIRMIE cały dom pod Kutnem

Dostawa Gazu
 � Gold Gaz Plus -

 Tel. 355-15-99, 605-130-288
Dostawa Gazu

� Gold Gaz Plus -
Tel. 355-15-99, 605-130-288

Dostawa Gazu
� Gold Gaz Plus -

Tel. 355-15-99, 605-130-288

DID¯EJ - bale, wesela,
imprezy okoliczno�ciowe.

Tel. 609-107-203

S20, urz¹dzenie do transportowa-
nia osoby niepe³nosprawnej wraz
z wózkiem po schodach. Maks.
obci¹¿enie 130 kg. Tel. 0-604-
913-028
Sprzedam tanio wannê z hydro-
masa¿em. Tel. 519-762-235
Wentylacja - doradztwo, certyfikaty
energetyczne tel. 507-072-007
Sprzedam tanio kamieñ - piasko-
wiec na elewacjê budynków. Tel.
519-762-235
Sprzedam 2 dzia³ki rekreacyjne
w Gorzewie, Jez. Sumino (ogro-
dzone, uzbrojone, z domkiem
holenderskim o pow. 40 m2 ka¿dy)
wraz z P.T. zabudowy. Istnieje
mo¿liwo�æ wykupu komercyjnego
doj�cia do jeziora. Pe³ny las, do
jeziora 150 m. Pow. dzia³ki 540 m2.
Tel. 509-302-316
Sprzedam dzia³kê w Skrzynkach.
Tel. 784-336-270
Odst¹piê plac na cmentarzu
w Kutnie, przy 1 bramie. Tel. 667-
218-122
Sprzedam mieszkanie w³asno-
�ciowe, 64 m2, III p., 4 pokoje
+k+³ i u, du¿y balkon. Tel. 24
253-79-36
Sprzedam mieszkanie 32,5 m2

przy ulicy Kard. Wyszyñskiego,
III piêtro. Tel. 789-101-389
Sprzedam mieszkanie 88 m2

w starym budownictwie, po
remoncie. Tel. 798-624-350
Sprzedam mieszkanie 45,94 m2.
Kutno - Czarnieckiego (Nowy
TBS), II p., 2 p i salon z aneksem
kuchennym, gaz ziemny. Tel. 605-
231-898
Sprzedam nowy dom w Wierz-
biu lub zamieniê na bloki z do-
p³at¹. Tel. 795-442-968
Sprzedam dom (pow. 160 m2)
z gara¿em na dzia³ce 1000 m2

w Kutnie. Tel. 728-454-541
Sprzedam lub zamieniê dom

SPORT SZKOLNY

SP „JEDYNKA”
Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa M³odzików
Siedem dru¿yn rywalizowa³o o miano najlepszej dru¿yny w Miêdzy-
wojewódzkich Mistrzostwach M³odzików w regionie Polski Pó³nocnej
i �rodkowej (Region �A�).W turnieju starowa³y: BUKS Kruki Augu-
stów, UBKS Baza Bydgoszcz, UKS Dêby Osielsko, dwa zespo³y MKS
Stal BiS Kutno, UKS Comets Mazowsze oraz WUKB Comets
Warszawa.
Kutnowski zespó³ w 99% sk³ada³ siê z uczniów szko³y Podstawowej
nr 1 im. Tadeusza Ko�ciuszki w Kutnie. Ta bardzo usportowiona szko³a
mo¿e byæ wzorem dla innych, jak ³¹czyæ wychowanie przez sport
z nauk¹. Wiadomo, ¿e Ministerstwo Sportu poszukuje aktualnie
w³a�ciwych rozwi¹zañ tego problemu � zapraszamy, wiêc do Kutna.
Turniej otwierali: prezydent miasta Zbigniew Wdowiak oraz dyrektor
SP 1 w Kutnie Jaros³aw Koszañski w towarzystwie zespo³u organiza-
torów MKS-u Stal. Pierwszy zespó³ z Kutna wygra³ wysoko wszystkie
swoje cztery mecze: z Augustowem � 15:5, Osielskiem � 20:5, War-
szaw¹ � 14:4 i Mazowszem 14:1, a drugi rozstrzygn¹³ na swoj¹
korzy�æ pojedynek z Bydgoszcz¹ � 15:10 i by³a to pierwsza wygrana
w historii nowej dru¿yny w SP 1. Ostateczna kolejno�æ mistrzostw:
1. Kutno I. 2. Augustów, 3. Mazowsze, 4. Osielsko, 5. Warszawa,
6. Kutno II, 7. Bydgoszcz.
Mistrzowski zespó³ z Kutna gra³ w sk³adzie: Jan Bardziñski, Denis
Bednarek, Micha³ Flisowski, Damian Go³êbiewski, Mi³osz Jarota,
Bart³omiej Kopañski, Adrian Kotkowski, Jakub Michalak, Tyman
Niezgoda, Gerard Podlewski, Wiktor Pu�cian, Miko³aj Stañdo, Tobiasz
�wiat³owski, Marcin Zwoliñski. Druga dru¿yna z Kutna: Bartosz
Ciesielski, Grzegorz Æwikliñski, Hubert Drzewiecki Oskar Fr¹tczak,
Jan G³owienka, Jakub Grodzicki, Szymon Ka³êbasiak, Dawid Ka³u¿a,
Filip Kidawa, Micha³ Nowicki, Marcel Rusin, Jakub Sobczak,
Bartosz Tomczak, Micha³ Zielak, Kacper Wojciechowski, Wojciech
Zagawa. Trenerami dru¿yn s¹: Andrzej Pietrzak i S³awomir Kryska,
a opiekunami kutnowskich dru¿yn w turnieju byli: Rafa³ Gajdziñski
oraz Andrzej Jeszke. Zawody organizowane by³y w ramach ogólno-
polskiego systemu wspó³zawodnictwa m³odzie¿y szkolnej, a zdobyte
w nich rankingowe punkty zaliczone bêd¹ do krajowej klasyfikacji
województw, powiatów, gmin, miast i klubów. Punkty zdobyte przez
kutnowskich m³odzików doliczone zostan¹ do zdobytej ju¿ kilka
tygodni wstecz puli zwi¹zanej ze wywalczenia tytu³u mistrza Polski
w rywalizacji 15-latków, przez prowadzon¹ równie¿ przez trenera
Andrzeja Pietrzaka dru¿ynê kadetów MKS Stal. To pozwoli naszemu
powiatowi i miastu zaznaczyæ swoj¹ obecno�æ w tej klasyfikacji
w górnej po³owie krajowego rankingu.

M³odzie¿ ze Szko³y Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Ko�ciuszki
w Kutnie przed Stadionem Narodowym w Warszawie.

Wizyta w Warszawie
W dniu 29 pa�dziernika 2013r. uczniowie z klasy o rozszerzonym
programie wychowania fizycznego o elementy baseballu Szko³y Pod-
stawowej nr 1 im. Tadeusza Ko�ciuszki w Kutnie � rocznik 2002,
2003, na co dzieñ graj¹cy w MKS �Stal BiS� Kutno, wziêli udzia³
w wycieczce do Warszawy. W tamtejszej Szkole Podstawowej nr 205
im. ¯o³nierzy Powstania Warszawskiego uczestniczyli w sparingu
treningowym z dru¿ynami Warszawskiego Baseballowego Uczniow-
skiego Klubu Sportowego �Centaury�. Spotkanie zapocz¹tkowa³o
wspó³pracê uczniów kutnowskiej �jedynki� z warszawsk¹ dru¿yn¹.
W grudniu bie¿¹cego roku odby³o siê kolejne spotkanie m³odych spor-
towców w Warszawie, natomiast wiosn¹ spodziewamy siê Warsza-
wiaków z rewizyt¹ w Kutnie.

Minister Sportu Andrzej Biernat w�ród baseballowej m³odzie¿y
z kutnowskiej �Jedynki�.

Skutek nieuwagi
W Kutnie, przy ulicy Podrzecznej,
wykorzystuj¹c nieuwagê pokrzyw-
dzonej z kieszeni kurtki skradziono
portfel z zawarto�ci¹ dokumentów
oraz 25 z³otych.
W Kterach, z niezamkniêtego gara¿u
na terenie posesji, skradziono pie-
ni¹dze w kwocie 3 tysi¹ce z³otych.
W ̄ ychlinie, przy ul. ̄ eromskiego,
w sklepie spo¿ywczym z torby
zakupowej, wykorzystuj¹c nieuwagê
pokrzywdzonej mieszkanki ̄ ychlina,
skradziono portfel z dokumentami,
kartami p³atniczymi oraz 210 z³otych.
W Kutnie, na ulicy £ódzkiej,
mieszkanka Kutna w wieku 51-lat
skrad³a z niezamkniêtego domu
portfel z dowodem osobistym,
prawem jazdy, dowodem rejestra-
cyjnym i pieniêdzmi w kwocie 90

z³otych. Zatrzyma³ j¹ w³a�ciciel
posesji wspólnie z synem.

Polscy szejkowie
W �leszynie, po pokonaniu zamka
i korków wlewu paliwa, skradziono
50 litrów oleju napêdowego ze
zbiornika koparko-³adowarki, 250
litrów ze zbiornika koparki oraz
4 akumulatory. Straty oszacowano
na 4,5 tysi¹ca z³otych.

By³o mu zimno
W Muchnicach, po wybiciu szyby
w oknie i wepchniêciu krat do �rodka,
z³odziej dosta³ siê do sklepu spo-
¿ywczego, sk¹d zabra³ trzy zgrzewki
wina. Warto�æ strat wynios³a oko³o
100 z³otych.

Próba oszustwa
W ¯ychlinie, podaj¹c siê za wnuczka,
z³oczyñca  próbowa³ telefonicznie
wy³udziæ pieni¹dze w kwocie

40.000 i 4.300 z³otych od 91 i 79-
letniej mieszkanki powiatu kutnow-
skiego. Nie uda³o siê! Kobiety
w porê zorientowa³y siê, ¿e jest to
próba oszustwa.

Bimbrowniczka
Policjanci Komisariatu w ̄ ychlinie,
podczas przeszukania mieszkania
przy ulicy Narutowicza, zabezpie-
czyli 8 litrowych butelek spirytusu
bez polskich znaków akcyzy. Ich
sprzeda¿¹ zajmowa³a siê 56-letnia
mieszkanka ¯ychlina.

Samochodowy w³am
W Kutnie, przy ulicy Wschodniej,
po wybiciu szyby  w samochodzie
Audi z jego wnêtrza skradziono
tablet Samsung, radio cb, dowód
osobisty, prawo jazdy, dowód
rejestracyjny i gotówkê - 200 z³otych.
Ogólna warto�æ strat 4 tysi¹ce
z³otych.

Trefny ³adunek
Przy ulicy Mickiewicza w Kutnie
policjanci Wydzia³u Ruchu Drogo-
wego zatrzymali do kontroli
drogowej pojazd Opel Zafira.
Kieruj¹cy samochodem 42-letni
mieszkaniec W³oc³awka podczas
sprawdzania dokumentów zacho-
wywa³ siê nerwowo. Okaza³o siê,
¿e w baga¿niku samochodu prze-
wozi³ 50 litrowych butelek spirytusu
bez polskich znaków akcyzy.

Nieudany w³am
W Pniewie uszkodzono szybê
antyw³amaniow¹ okienn¹ w sklepie
ogólnospo¿ywczym  powoduj¹c
straty w wysoko�ci 700 z³otych.

Denat
W Muchnicach Nowych, gmina
Strzelce, zapali³ siê dom. Zgin¹³
53-letni, samotnie mieszkaj¹cy
mê¿czyzna.

88 m2 bli�niak z gara¿em na
mieszkanie w bloku I p. lub
parter. Tel. 721-575-200
Posiadam do wynajêcia lokal
o pow. 90 m2 pod biuro, gabinet
lub inn¹ dzia³alno�æ w centrum
Kutna. Tel. 605-377-111
Posiadam do wynajêcia halê na
gara¿ lub magazyn z parkingiem
i wszystkimi mediami o po-
wierzchni 100 m2 i 200 m2

w Kutnie. Tel. 605-377-111
Sprzedam tanio nowy aparat do
malowania natryskowego oraz
ró¿ne filmy na DVD. Tel. 604-
254-132

Wynajmê halê magazynow¹
przy ul. Pó³nocnej. Tel. 512-
335-561

Chcieliby�my poinformowaæ
pacjentów iz w naszym

NZOZ-ie bêdzie przyjmowaæ
w ramach gabinetu prywatnego

lekarz specjalista angiolog
Zbigniew Klimczak.
Doktor wykonuje badanie
USG Doppler ¿y³ koñczyn

dolnych, USG Doppler
têtnic szyjnych.

Zapisy prowadzone s¹
w poradni NZOZ Salus
przy ul. Szpitalnej 46

i telefonicznie
(24) 254-38-68, 609-727-500
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Pi³ka no¿na

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Koszykówka

Wojewódzka liga juniorek U-18 (play-off)
MKS Kutno - UKS Aleksandrów £. 61:60
(w kwartach: 11:11, 17:18, 14:17, 19:14)

MKS: Michalina Kamiñska 21, Natalia £ukasik, Paulina Kacprowicz 8,
Natalia Furmañska 8, Maria Z³otowska 8, Kinga Chodorowska 2, Zuzanna
Molka 2, Martyna Borowiecka 1, Marta Domañska 0, Ma³gorzata Lesicka 0,
Anna Walicka 0; trener Tomasz Pasiñski.

UKS Aleksandrów £. - MKS Kutno 65:69
(w kwartach: 15:16, 17:15, 20:22, 13:16)

MKS: Michalina Kamiñska 22, Maria Z³otowska 10, Natalia Furmañska 8,
Paulina Kacprowicz 6, Dominika Piestrzyñska 6, Natalia Piestrzyñska 10,
Natalia £ukasik 5, Marta Domañska 2 oraz: Martyna Borowiecka, Kinga
Chodorowska, Anna Walicka. Zespó³ trenera Tomasza Pasiñskiego odniós³
du¿y sukces odnosz¹c, w play offie, drugie zwyciêstwo nad faworyzowanym
przeciwnikiem. Wygrywaj¹c pó³fina³ sympatyczne kutnianki awansowa³y
do fina³u wojewódzkiego oraz uzyska³y prawo gry w turnieju strefowym.

Wojewódzka liga m³odziczek U-14
Widzew £ód� - MKS Kutno 109:23
(w kwartach: 38:5, 14:5, 37:9, 20:4)

MKS: Weronika Bogdañska 7, Blanka Zawierucha 7, Martyna Goniarska 3,
Marta Erwiñska 4, Milena Adamiak 2, Paulina Dzier¿awska 0, Karolina
Jankowska 0, Zuzanna Jêdrzejczak 0, Ma³gorzata £ukasiewicz 0, Kamila
Pi³acik 0, Daria Raurowicz 0, Anna ¯eberkiewicz 0; trener Mariusz
£ubiñski.

Wojewódzka liga ¿aczek U-12
MKS Sirmax Kutno - LUKS  Trójka Sieradz 65:8

(w kwartach: 12:4, 26:0, 9:2, 18:2)
MKS Sirmax Kutno - Dekorex Pabianice 43:15

(w kwartach: 10:8, 14:0, 8:5, 11:2)
MKS: Julia Myszkowska 26, Iga Wo�niak 26, Justyna Kozarska 19, Na-
talia Kacalak 8, Sara Kubiak 6, Julia Ambroziak 5, Julia Brewiñska 4,
Natalia Pietrzak 4, Zuzanna Sikorska 4, Dorota Ferensztajn 2, Nikola
Go³êbiewska 2, Aleksandra ¯urawik 2 oraz Aleksandra Szymczak, Alicja
Stelmasiak, Kinga Polatowska 0, Ma³gorzata Jab³oñska 0, Zuzanna
Janczak 0; trener Adam Paw³owski.

GRAJĄ DZIEWCZĘTA MKS−u

Ju¿ po raz drugi zespó³ kutnowski gra³ w fazie centralnej Pucharu Polski
- Intermarche Basket Cup. W ubieg³ym roku nasi przegrali z PGE Turów
Zgorzelec (czo³owa dru¿yna kraju) 73:103 (24:24, 17:27, 19:22, 13:30),
a niedawno (14.01) za przeciwnika mieli ekipê Tauron Basket Ligi z Tar-
nobrzega, w której gra czterech zawodników z USA. By³ to niezwykle
zaciêty i wyrównany mecz. Co prawda kutnianie go przegrali, ale wstydu
nie przynie�li licznym, jak zwykle, kibicom i grodowi nad Ochni¹. Klub
z Tarnobrzega to nie tylko utytu³owani koszykarze, ale i potê¿ny potencja³
finansowy!

Polfarmex Kutno - Stabill Jezioro Tarnobrzeg 65:73
(w kwartach: 20:24, 24:11, 10:24, 11:14)

�Polfarmex�: Krzysztof Jakóbczyk 12 (4x3), S³awomir Sikora 0, Mateusz
Szwed 2, Jakub D³uski 10, Mateusz Bartosz 6, Hubert Mazur 11, Dawid
Brêk 7, Norbert Kulon 5, Szymon Rduch 4, Hubert Pabian 8 (2x3). �Stabill
Jezioro�: Andrew Fitzgerald 19, Marcin Nowakowski 8, Krzysztof Kraj-
niewski 0, Nicchaeus Doaks 14, Chaisson Allen 8, Jakub Patoka 4, Szymon
£ukasiak (215 cm wzrostu) 10, Kevin Goffney 10.

„POLFARMEX” PROMUJE KUTNO

Dru¿yna pi³ki no¿nej (16-stu zawodników) Miejskiego Klubu Sportowego
�Mavex-Kutno�, uczestnicz¹ca w rozgrywkach Wojewódzkiej Ligi im.
Kazimierza Deyny, w okresie 25 stycznia do 1 lutego 2014 roku przebywaj¹
na obozie sportowym w O�rodku Banderoza Kompleksu Turystycznego
�Sudety� w G³ucho³azach. Banderoza le¿y w G³ucho³azach w wojewódz-
twie opolskim, przy granicy z Republik¹ Czesk¹, w otulinie Parku Krajo-
brazowego Gór Opawskich na piêciu malowniczych hektarach z w³asnym
laskiem i rzeczk¹. Zgrupowanie s³u¿y realizacji planów treningowych i przy-
gotowania zespo³u do rundy wiosennej sezonu 2013/2014. W czasie
pobytu dru¿yna trenuje na boisku pe³nowymiarowym ze sztuczn¹
nawierzchni¹, dodatkowo s¹ prowadzone zajêcia na hali sportowej oraz
si³owni. Rozegrane zostan¹ dwa spotkania kontrolne. Oprócz treningów
przewidziane s¹ dodatkowe atrakcje takie jak: nauka jazdy na nartach
biegowych i zjazdowych, wyjazd na basen kryty, wycieczka piesza na Górê
Chrobrego (490 m n.p.m.), sesje w Jaskini Solnej, zimowe ognisko z kie³ba-
skami, korzystanie z kawiarenki internetowej. Zimowe zgrupowanie
zespo³u trenera Tomasza Kaby jest finansowane przez rodziców zawod-
ników i firmê Mavex Marka Michalskiego.

WYJECHALI DO GŁUCHOŁAZ

Go�cie objêli od pocz¹tku meczu prowadzenie. W 12 minucie gospodarze
niesieni mocnym dopingiem doprowadzili do remisu 26:26, a nastêpnie
punktowali na plus. Najwy¿sze prowadzenie kutnianie mieli w 21 minucie
- 47:37. Podopieczni trenera Dariusza Szczubia³a zmniejszali pora¿kê
z ka¿d¹ minut¹ w III kwarcie i od 29 minuty znów przewa¿ali punktowo.
Tak ju¿ by³o do koñca tego, fascynuj¹cego i stoj¹cego na dobrym pozio-
mie, spotkania. O tym, ¿e by³ to wyrównany mecz niech �wiadcz¹ dane:
�Polfarmex� prowadzi³ przez 15.06 min., a �Jezioro� (ex �Siarka�) 22.01
min. Naszej dru¿ynie nale¿¹ siê du¿e brawa za walkê i ambicjê.

Lekkoatletyka

W hali RKS w £odzi odby³ siê ogólnopolski mityng z udzia³em podopiecz-
nych trenera Jacka Kud³y. Zawodnicy UKS �Dziewi¹tka� Kutno zapre-
zentowali siê z jak najlepszej strony bij¹c rekordy ¿yciowe. Juniorka m³odsza
Natalia Ko³odziejczak zwyciê¿y³a z juniorkami skacz¹c na odleg³o�æ 551 cm,
a na 60 m pp³. mia³a czas 9.48 s. Piotr Kowalski (junior m³odszy) w biegu
na 200 m uzyska³ 24 sek., a na 60 m - 7.46 s. Marcin Kacprzak (junior)
przebieg³ 400 m w czasie 51.41 s. Wymienione troje zawodników oraz
Rafa³ Ewkowski przygotowuje siê do Halowych Mistrzostw Polski Junio-
rów i Juniorów m³odszych w Spale. �wietnie te¿ spisali siê m³odzicy UKS
�Dziewi¹tka�. Aleksandra Snopkowska na dystansie 60 m pp³. mia³a 10.32 s.,
a Emilia Ku�min 10.52 s., Adrian Jarosiñski skoczy³ wzwy¿ 165 cm,
a Sandra Kucharska 145 cm.

DOBRE WYNIKI „DZIEWIĄTKI”

1. Konkurs polega na wyborze najlepszego zawodnika, zespo³u
i szkoleniowca roku 2013 powiatu kutnowskiego.
2. Jest on adresowany do osób indywidualnych oraz klubów
i stowarzyszeñ sportowych.
3. Kandydatury dotycz¹ sportowców naszego powiatu oraz
innych - pod warunkiem, ¿e aktualnie reprezentuj¹ barwy �Kutna�.
4. Ostatecznego wyboru spo�ród zg³oszonych kandydatów
i dru¿yn dokona Kapitu³a Konkursu z³o¿ona z przedstawicieli
Redakcji �P¯K�.
5. Zg³oszenia prosimy kierowaæ do 28 stycznia 2014 r. na
adres Redakcji �Powiatowego ¯ycia Kutna�; 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47; tel.: 24 355-10-00; fax: 24 355-10-02;
e-mail: powiatowe@zyciekutna.com.pl
6. Organizatorem Konkursu jest �Powiatowe ¯ycie Kutna�,
a honorowy patronat sprawuj¹: przewodnicz¹cy Rady Miasta
Kutna Grzegorz Chojnacki i przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Kutnowskiego Rafa³ Jó�wiak.
7. Wrêczenie okoliczno�ciowych pucharów i dyplomów odbêdzie
siê w sali konferencyjnej Urzêdu Miasta Kutna, przed Sesj¹
Rady Miasta, w lutym 2014 roku.

„Najlepszy sportowiec, drużyna,
trener Ziemi Kutnowskiej”

Uwaga! Uwaga!
Regulamin Konkursu

Mimo ¿e w tym samym czasie by³a telewizyjna transmisja konkursu skoków
narciarskich w Zakopanem, to komplet widzów ogl¹da³ w hali SP nr 9
interesuj¹ce spotkanie XVI kolejki mistrzostw I ligi. To �wiadczy o popu-
larno�ci w naszym mie�cie mêskiego basketu. Kutnowski zespó³ �w po-
dziêkowaniu� zrewan¿owa³ siê swym licznym fanom �wietnym meczem
i gr¹ na wysokim poziomie, i co szczególnie cieszy... skuteczno�ci¹.

Polfarmex Kutno - Spójnia Stargard Szcz. 90:60
(w kwartach: 31:16, 13:18; 25:9, 21:17)

�Kutno�: Krzysztof Jakóbczyk 10, S³awomir Sikora 0, Mateusz Szwed 4,
Jakub D³uski 9, Mateusz Bartosz 13, Dawid Brêk 6 (2x3), Norbert Kulon 11,
Szymon Rduch 29 (5x3) i Hubert Pabian 8. Podopieczni trenera Jaros³awa
Krysiewicza prowadzili przez ca³e spotkanie i odnie�li, w dobrym stylu,
zas³u¿one zwyciêstwo. Go�cie (trener Czes³aw Kurkianiec) grali bardzo
ambitnie i robili co mogli, aby ich pora¿ka by³a jak najmniejsza (nawet
udanie wypad³a dla nich druga ods³ona). Kapitalny mecz rozegra³ Szymon
Rduch. Przed spotkaniem prezes Koszykarskiego Klubu Sportowego �Pro-
basket� S³awomir Erwiñski wrêczy³ zawodnikowi �Spójni� £ukaszowi
Kwiatkowskiemu (gra³ w zespole �Kutna� w sezonie 2012/2013) pami¹t-
kowy puchar, a widownia nagrodzi³a £ukasza mocnymi brawami.

DOBRY MECZ „POLFARMEX−u”

Tenis sto³owy

W tej bardzo dobrze zorganizowanej przez MOSiR imprezie bra³o udzia³
117 zawodniczek i zawodników w sze�ciu kategoriach wiekowych.
W hali SP nr 6 najlepszymi byli:

Szko³y podstawowe:
- Kinga Stasinowska, Maria Domaniewska, Anna Matysiak, Dawid
Nowacki, Jakub Paw³owski, Mi³osz Galant.

Gimnazja:
- Patrycja Maciejczyk, Magdalena Zawalska, Klaudia Kubiak; Patryk
Witczak, Rafa³ Wrzesiñski, Bartosz Gawrysiak.

Szko³y ponadgimnazjalne:
- Marta Dominiak, Julia Matusiak, Aleksandra Rosiñska; Kamil Krucz-
kowski, Micha³ Wrzesiñski, Tomasz Cie�liñski.

Kobiety:
- Joanna Pomorska, Paulina Pawlina, Katarzyna Lewandowska.

Mê¿czy�ni do lat 35:
- Adam Rybacki, Pawe³ Maniak, Rafa³ Andrzejczak.

Mê¿czy�ni powy¿ej 35 lat:
- Krzysztof Skowroñski, Tomasz Wrzesiñski, Janusz Wojnarski.

X MISTRZOSTWA KUTNA
W hali RKS £ód� odby³y siê mistrzostwa £odzi m³odzików z udzia³em
siedmiu zawodników UKS �Dziewi¹tka� Kutno. Tytu³ mistrzowski w biegu
na 60 m pp³. zdoby³a Aleksandra Snopkowska z czasem 10.04 s. (rekord
¿yciowy). Ponadto Adrian Jarosiñski wywalczy³ dwa medale srebrne.
W skoku wzwy¿ mia³ 160 cm, a na 60 m ppL. 10.18 s. Wicemistrzem
regionu ³ódzkiego zosta³a tak¿e inna podopieczna trenera Jacka Kud³y
Sandra Kucharska, która wzwy¿ skoczy³a 140 cm. Gratulujemy!

To by³ mecz XVII kolejki mistrzostw I ligi. Zmierzy³y siê z sob¹ zespo³y
zajmuj¹ce:4 miejsce (Polfarmex) i 5 (King)... w Kutnie by³o dla nas 90:60,
ale beniaminek ze stolicy Pomorza Zachodniego zawsze u siebie jest gro�ny.
Mecz by³ nie tylko emocjonuj¹cy, ale i wyrównany. Druga jego po³owa
nale¿a³a do ambitnych kutnian, którzy pokazali w niej swoj¹ klasê.

King Wilki Morskie Szczecin - Polfarmex Kutno 93:95
(w kwartach: 23:22, 22:18, 24:26, 24:29)

�Kutno�: Krzysztof Jakóbczyk 18, Jakub D³uski 23, Mateusz Bartosz 7,
Hubert Mazur 11, Dawid Brêk 11, Norbert Kulon 16, Szymon Rduch 3,
Hubert Pabian 6.
Nastêpny mecz w Kutnie: 01.02. g. 17.30 Polfarmex - MCKiS Jaworzno.

CENNA WYGRANA
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 374

Telefon: 724−126−378
US£UGI

Projektowanie i nadzór
w budownictwie

Tel. 607-386-512
CENY KONKURENCYJNE

Masz problem
z komputerem

DZWOŃ 605−65−17−76

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

Has³o: K7-B12-H2-A3  K1-G6-A9-M3
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.
G³ówn¹ nagrod¹ jest KARNET do Fitness Club FORZA w Kut-
nie, ul. 1-go Maja 16. Tel. 533-160-166. Wiêcej na stronie
www.fitforza.pl.

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

Tel. 605−830−684

PRZEWÓZ OSÓB

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

Kardiolog
Kontrola rozruszników,

Holter, nadci�nienie, arytmia
Dr n. med. Marcin Rosiak

Starszy Asystent
Kliniki Elektrokardiologii

Sterlinga 1/3 w £odzi
Przyjêcia:

Kutno, ul. Zamkowa 6
Zapisy:

tel. (24) 254 39 76

- Od kiedy istniejecie na rynku estradowym?
- Zespó³ powsta³ w 1985 roku w Bydgoszczy.
- Wasz debiut�
- W roku 1987 grupa zadebiutowa³a na profesjonalnej scenie. Mu-
zycy zespo³u (uczniowie Zespo³u Szkó³ Mechanicznych) od 1981 r.
grali w bydgoskim Klubie �Medyk�, a pó�niej zadebiutowali kon-
certem w Kinoteatrze i �Orionie�.
- Macie dobrego mened¿era.
- W po³owie lat 80 mened¿erem zespo³u zosta³ dzia³acz studencki
(Klub �Beanus�) Miros³aw Balbuza.
- Jak¹ muzykê gracie?
- �¯uki� to polski rokowy zespó³ muzyczny. W trakcie swojej kariery
muzycznej zespó³ skupi³ siê praktycznie wy³¹cznie na wykony-
waniu utworów grupy The Beatles. Gra tak¿e przeboje takich
wykonawców jak Led Zeppelin, Krzysztof Klenczon, Czerwone
Gitary, czy Free. Z racji skoncentrowania siê na twórczo�ci The
Beatles, zespó³ przyj¹³ spolszczon¹ nazwê �Czwórki z Liverpoolu�.
- Jeste�cie bardzo popularni�
- Tak nam siê wydaje. Dajemy rocznie 200 koncertów, a to o czym�
�wiadczy.
- Wasze najwiêksze sukcesy�
- Grupa �¯uki� zosta³a uhonorowana nagrod¹ �Metronomu� dla
najlepszego zespo³u 1990 r. oraz nagrod¹ kulturaln¹ �BIK-u�. Pod
batut¹ Jana Walczyñskiego grupa gra³a wspólnie z Orkiestr¹
Symfoniczn¹ Filharmonii Pomorskiej. W kraju go�ci³a na reno-
mowanych estradach (Sala Kongresowa, Opera Le�na, Festiwal
w Sopocie - 1993).
- Wystêpowali�cie tak¿e za granic¹�
- W trakcie dzia³alno�ci grali�my koncerty równie¿ w USA, Libanie
czy Wielkiej Brytanii.
- Mieli�cie tak¿e przyjemno�æ muzykowaæ z innymi uznanymi
muzykami...
- Wystêpowali�my tak¿e jako support zespo³ów: Electric Light
Orchestra, Pet Shop Boys, The Troggs oraz Fisha z zespo³u
Marillion.
- Macie na koncie dwie p³yty�
Tak. S¹ to: Dom (1996) � album z komozycjami Krzysztofa Klen-
czona oraz K. Klenczon & ¯uki � Ko³ysanki (1997).
- Kto wchodzi w sk³ad zespo³u �¯uki�?
- Zespó³ od momentu powstania pozostaje w niezmienionym sk³a-
dzie: Piotr Andrzejewski � �piew, gitara, gitara elektryczna; Adam
Staniszewski � gitara elektryczna, gitara, �piew; Marek Posieczek
� gitara basowa, �piew; Jerzy Bo³ka � perkusja.
- Jak siê Wam koncertowa³o w Kutnie?
- Jeste�my w Waszym mie�cie nie pierwszy raz. By³o jak zawsze
piêknie. Atmosfera cudowna - wiadomo Sylwester. Mo¿na nasze
spotkanie z urocz¹ publiczno�ci¹ kutnowsk¹ uto¿samiæ sobie
z nasz¹ piosenk¹ �Ca³e miasto przysz³o chyba tu�.

Jerzy Papiewski

�¯uki� w Kutnie

MUZYKA DLA KAŻDEGO
Zespó³ �¯uki� go�ci³ w naszym mie�cie w Noc Sylwestrow¹
i wspaniale bawi³ mieszkañców grodu nad Ochni¹.

Poziomo: A-1. Dziedziniec wewnêtrzny w domach hiszpañskich
ozdobiony fontann¹ i kwiatami A-7. Trunek z Jamajki B-9. Indianin
z Meksyku C-1. Umowa miêdzy papie¿em a danym krajem D-9. Nó¿
do ciêcia winoro�li E-1. Wymar³y prze¿uwacz E-5. Rynek, po którym
spacerowa³ Platon G-1. Czwarty przypadek w deklinacji I-1. Wykupne
I-6. Przyjaciel Aramisa J-9. Ptak - beka�nica K-1. £uszczak (ptak)
L-9. Typ nadwozia jak polski zespó³ muzyczny M-1. Mitologiczna
¿ona Kronosa M-5. Wiêksze od pude³ka.

Pionowo: 1-A. Upolowana zwierzyna (wynik polowania) 1-I. Lecz-
niczy, wysoki krzew (w Polsce wirginijski) 2-E. Gnêbienie 3-A. G³os
Jana Kiepury 3-I. Powie�æ Kraszewskiego 4-F. �lad zwierzyny 5-A.
Cz³owiek pojedynczo wziêty 5-J. Krzywy, krótki nó¿ szewski 6-E.
Zarz¹dzana przez wójta 7-A. Popisy zrêczno�ciowe kowbojów we
w³adaniu lassem 7-I. Stosowana w medycynie bylina z rodziny
jaskrowatych 9-A. �... królów� Brandysa, sfilmowana przez J. Zaor-
skiego 9-I. Opera Rimski-Korsakowa 11-A. Certyfikat produktu 11-I.
Na powierzchniê wydobywa siê jako lawa 13-A. Dzielona na
nied�wiedziu 13-I. Tytu³ opery St. Moniuszki.

oprac. Jerzy Ka³u¿ka

W Szkole Podstawowej nr 9 uczniowie klasy I c wraz z na-
uczycielami 16 stycznia 2014 r. podejmowali niezwyk³ych
go�ci. Babcie i Dziadkowie ze wzruszeniem ogl¹dali czê�æ
artystyczn¹ z udzia³em wnucz¹t. Wiele emocji wzbudzi³a �Pod-
ró¿ do przesz³o�ci�, podczas której  pierwszaki mog³y poznaæ
zabawy Babæ i Dziadków, a go�cie na chwilê poczuli siê znów
dzieæmi. Ciekawym do�wiadczeniem okaza³a siê wspólna praca
przy komputerach. Ca³o�æ uroczysto�ci umilili rodzice przy-
gotowuj¹c s³odki poczêstunek. Po zakoñczeniu spotkania
w klasie wszyscy udali siê do sto³ówki szkolnej, gdzie odby-
wa³a siê uroczysto�æ z okazji Dnia Babci i Dziadka zorganizo-
wana przez kierownik �wietlicy, wychowawców i �wietliczanki.
Dzieci zatañczy³y poloneza, recytowa³y wiersze, �piewa³y
piosenki i gra³y na pianinie. Wrêczy³y te¿ babciom i dziadkom
laurki. Punktem kulminacyjnym by³y dwa torty i gromkie
od�piewanie �100 lat�.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
W SP nr 9 w Kutnie
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Uczniowie klas 3 b i 2 b ze Szko³y Podstawowej nr 1 w Kutnie, w ramach
realizacji grantu o�wiatowego �Kutno � Miasto Ludzi z Pasj¹�, spotkali
siê Tadeuszem Kacalakiem, wybitnym kutnowskim rze�biarzem i kolek-
cjonerem. Pan Tadeusz pokaza³ dzieciom licznie zgromadzone w swojej
kolekcji, dzie³a sztuki ludowej twórców z terenu ca³ej Polski. Gospodarz
Domu Twórczo�ci Ludowej opowiedzia³ historie  niektórych dzie³ z jego
kolekcji oraz przybli¿y³ proces ich powstawania. Spotkanie przebieg³o
w bardzo mi³ej atmosferze. Zainspirowane klimatem miejsca dzieci zada-
wa³y arty�cie mnóstwo pytañ. Spotkanie zorganizowa³y: Agnieszka
Ciesielska oraz Joanna Traczyk.

KUTNO − MIASTO LUDZI Z PASJĄ

Wspania³y bal karnawa³owy dla dzieci z klas I-III i oddzia³ów przedszkol-
nych odby³ siê 9 stycznia w SP nr 9. Organizatorem balu by³a kierownik
�wietlicy Ewa Milka wraz z wychowawcami oraz Rada Rodziców. Sto-
³ówka szkolna na czas balu zmieni³a siê w cyrkow¹ arenê, na której rej
wodzi³ u�miechniêty klaun, wodzirej wspania³ej zabawy. �Cyrkowa arena�
mieni³a siê wszystkimi kolorami têczy, rozbrzmiewa³a u�miechem i muzyk¹.
Atrakcj¹, jak co roku, by³ konkurs na najwspanialszy strój karnawa³owy.
Wybór by³ bardzo trudny. A¿ 50 dzieci zosta³o nagrodzonych.

KARNAWAŁOWY BAL

We wtorek, 14 stycznia br., Szko³a Podstawowa nr 9 im. W³. Jagie³³y
w Kutnie po raz kolejny otworzy³a swoje drzwi przed  dzieæmi, które
w przysz³ym roku szkolnym 2014/2015 rozpoczn¹ edukacjê w szkole pod-
stawowej. Z zaproszenia skorzysta³y Przedszkola nr 3,  8, 15, 16. £¹cznie
szko³ê odwiedzi³o oko³o 210 dzieci wraz z nauczycielami i opiekunami.
Celem imprezy by³a prezentacja szko³y z jej wyposa¿onymi klasami, pra-
cowniami oraz zaprezentowanie efektów naszej pracy. To by³ wyj¹tkowy
dzieñ. Dla ma³ych go�ci przygotowano przedstawienie profilaktyczne
�¯eby zdrowym byæ, trzeba zdrowo ¿yæ� oraz ró¿ne zajêcia zorganizo-
wane w salach lekcyjnych. Przyszli adepci nauki korzystali z tablicy inte-
raktywnej, komputerów, e-booków, rozwi¹zywali zagadki, wykonywali
prace plastyczne, uczestniczyli w dramie, poznali kilka s³ówek w jêzyku
niemieckim. Ogromnym powodzeniem cieszy³y siê zabawy w hali spor-
towej, która przeistoczy³a siê na czas pobytu maluchów w Krainê Zabaw.
Wszyscy doskonale siê bawili, a takie spotkanie ze szko³¹ by³o na pewno
ciekawym do�wiadczeniem dla przysz³ych uczniów. Miny dzieci �wiad-
czy³y o tym, ¿e chêtnie powróc¹ tu we wrze�niu.

W � Dziewi¹tce�

DZIEŃ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

16 stycznia odby³o siê spotkanie �wi¹teczno-noworoczne cz³onków kut-
nowskiego PIS. W spotkaniu, któremu przewodniczy³ szef kutnowskiego
PIS-u Konrad K³opotowski, wziêli udzia³ pos³owie: Marek Matuszewski
i Grzegorz Schreiber. B³ogos³awieñstwa udzieli³ ksi¹dz Jan Dobrodziej.
Wzajemne ¿yczenia � oprócz osobistych - dotyka³y g³ównie sukcesów
w trudnym, wyborczym 2014 roku.

NOWOROCZNE SPOTKANIE

Tegoroczne uroczysto�ci Dnia Babci i Dnia Dziadka w Szkole
Podstawowej Nr1 w Kutnie przygotowano dziêki Agnieszce
Ciesielskiej, wychowawcy klasy III b. Uczniowie zaprezentowali
program artystyczny � by³y wiêc wiersze i piosenki, by³y te¿
rymowane ¿yczenia, ale równie¿ oklaskami nagrodzono wystêp
instrumentalny skrzypaczki Katarzyny Chojnackiej (uczennicy
Szko³y Muzycznej). Wnukowie wrêczyli Im w³asnorêcznie
zrobione upominki. By³y podziêkowania i buziaki. A pó�niej�
przeprowadzone by³y konkursy dla dziadków i wnuków. Spotkanie
zakoñczy³o �s³odkie ucztowanie�, które przygotowa³y mamy
uczniów.         /A.B./

BABCIOM I DZIADKOM

W zwi¹zku z ukazaniem siê w Nr 1/2014 �P¯K� artyku³u dotycz¹cego tematu
�Na Przemys³owej - �wi¹teczne spotkanie� nasza Placówka SOSzW nr 1
w Kutnie prosi o sprostowanie informacji zwi¹zanej z nastêpuj¹c¹ tre�ci¹: �której
zakup by³ mo¿liwy dziêki funduszom otrzymanym tak¿e z PFRON.� Prosimy
o wydrukowanie zdania: �której zakup by³ mo¿liwy dziêki Towarzystwu
Walki z Kalectwem i zaanga¿owaniu w sprawie Pana Ireneusza Terki.�

Z powa¿aniem, dyrektor O�rodka - mgr Jolanta �mia³ek

PROŚBA O WYJAŚNIENIE

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Spotkanie prowadzi³ Zdzis³aw Sapiejka, wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu,
a rozpocz¹³ je wystêp dzieci z sekcji rytmiki �MDKusie� z M³odzie¿owego
Domu Kultury z koncertem kolêd i pastora³ek. Przyby³ych go�ci powita³
Rafa³ Jo�wiak, przewodnicz¹cy Rady Powiatu Kutnowskiego. W krótkim
przemówieniu starosta Miros³awa Gal-Grabowska wspomnia³a, i¿ Spo-
tkania Noworoczne w sali oporowskiego zamku maj¹ swój specyficzny
charakter, a tak¿e swoje znaczenie. �Od wielu lat, na progu rozpoczynaj¹cego
siê roku, pragniemy w tym miejscu upewniaæ siê nawzajem, ¿e jeste�my
sobie potrzebni. Chcemy sobie kolejny raz u�wiadomiæ, ¿e nasze intencje,
zaanga¿owanie, wiedza i pracowito�æ s³u¿¹ dla dobra i rozwoju naszego
regionu � mówi³a starosta. Gratulujê wszystkich osi¹gniêæ, jakie by³y pañstwa
udzia³em w 2013 roku. ¯yczê wiele dobra w Nowym Roku i oby te Spotkania
Noworoczne pozosta³y dla nas tradycj¹�. Go�ciem szczególnym by³ ksi¹dz
Biskup Pomocniczy Diecezji £owickiej Józef Zawitkowski.

W OPOROWSKIM ZAMKU

To w³a�nie jemu, Uchwa³¹ Zarz¹du Powiatu z dnia 14 stycznia 2014 roku,
przyznano Medal Starosty Kutnowskiego �Zas³u¿ony dla Powiatu Kut-
nowskiego�, z podziêkowaniami za wieloletni¹ opiekê duszpastersk¹
i pomna¿anie dorobku duchowego mieszkañców Ziemi Kutnowskiej
w latach 1992�2013 roku. Ksi¹dz biskup Zawitkowski jest autorem 140
pamiêtnych Kazañ �wiêtokrzyskich transmitowanych w niedziele przez
I Program Polskiego Radia w latach 1980�2006. Jest poet¹, muzykolo-
giem, autorem pie�ni powszechnie �piewanych: �Panie dobry jak chleb�,
czy te¿ �Aby�my byli jedno�. Jest autorem modlitewników, bajek i ksi¹¿ek
publikuj¹cy pod pseudonimem literackim ks.Tymoteusz. Ksi¹dz biskup
jako wikariusz pe³ni³ pos³ugê kap³añsk¹ w Kro�niewicach i uczestniczy³
we wszystkich spotkaniach noworocznych. Wrêczenia medalu dokonali:
Miros³awa Gal-Grabowska oraz Rafa³ Jó�wiak. Zebrani wys³uchali krótkich
wyst¹pieñ ksiêdza biskupa Zawitkowskiego, radnego Sejmiku Woj. £ódz-
kiego Wies³awa Garstki oraz pos³a na Sejm RP Marka Matuszewskiego.
Aby tradycji sta³o siê zado�æ toast noworoczny szampanem wzniesiony
zosta³ przez Konrada K³opotowskiego, wicestarostê.          /A.B./



KUTNOWSKA „SYRENKA”

Obecnie w Polsce nie produkuje siê seryjnie ¿adnego rdzennie
polskiego pojazdu osobowego. Reaktywacja polskiej marki
na przyk³adzie Syrenki mo¿e byæ pierwszym krokiem do
odbudowy polskiego przemys³u motoryzacyjnego. Firma
AMZ-KUTNO zbudowa³a od podstaw polski pojazd
u¿ywaj¹c do tego celu nowoczesnych technologii, dziêki
którym bez ogromnych nak³adów finansowych uda siê
uruchomiæ produkcjê ma³oseryjn¹.

Nowoczesny wizerunek i stylistyka, nowoczesne technologie
materia³owe, nowoczesny niskoemisyjny napêd spalinowy
oraz alternatywny ekologiczny napêd elektryczny przy lek-
kiej kompozytowej konstrukcji nadwozia uczyni z Syrenki
pierwszy po wielu latach polski pojazd, który bêdzie sku-
tecznie konkurowaæ z podobnymi rozwi¹zaniami europej-
skimi. Syrenka zosta³a zaprojektowana przez polskich
in¿ynierów. Co najmniej 70% podzespo³ów ma powstawaæ

w Polsce. W chwili obecnej firma wyprodukowa³a ju¿
prototyp, który oczywi�cie je�dzi. Je�li pojazd siê spodoba,
planowana jest produkcja ma³oseryjna.
Na obecnym etapie firma nie zdradza danych technicznych.
Podyktowane jest to faktem, ¿e nie zdecydowano w 100%
jakie podzespo³y zostan¹ zastosowane. Mo¿na jedynie
potwierdziæ, ¿e silnik bêdzie ma³olitra¿owy, a w przysz³o�ci
równie¿ elektryczny.

W grudniu ubieg³ego roku Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju
og³osi³o wyniki Konkursu, który dotyczy³ projektów realizowa-
nych na rzecz bezpieczeñstwa i obronno�ci pañstwa.
Konsorcjum - w sk³ad którego wchodz¹: AMZ-KUTNO Sp. z o.o.,
jako lider projektu, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia,
Wojskowy Instytut £¹czno�ci i Wojskowy Instytut Chemii
i Radiometrii - otrzyma³o dofinansowanie na realizacjê projektu
pt. �Nowy lekki opancerzony transporter rozpoznawczy�.
G³ównym celem projektu jest opracowanie pojazdu do dzia³añ
rozpoznawczych, zapewniaj¹cych ponad przeciêtne warunki
trakcyjne, wysoki stopieñ ochrony za³ogi przy zachowaniu para-
metru p³ywalno�ci.
Pojazd zapewni za³odze wymagan¹ ochronê balistyczn¹ przeciw
minom oraz improwizowanym ³adunkom wybuchowym (IED).
Pojazd bêdzie wyposa¿ony w modu³ uzbrojenia zapewniaj¹cy k¹t
ostrza³u w p³aszczy�nie poziomej wynosz¹cy 360°. Wyposa¿enie
rozpoznawcze obejmie taktyczny radar rozpoznawczy zintegro-
wany z wielosensorow¹ g³owic¹ optoelektroniczn¹. W sk³ad
wyposa¿enia ³¹czno�ci wejd¹ radiostacje HF, VHF i lotnicza,

NOWY LEKKI OPANCERZONY TRANSPORTER ROZPOZNAWCZY

zapewniaj¹ce spe³nienie za³o¿eñ interoperacyjno�ci. Wszystkie
zastosowane systemy rozpoznawcze i sensory bêd¹ zintegrowane
w jednolity system rozpoznania bojowego.
W wyniku realizacji projektu w ci¹gu najbli¿szych trzech lat maj¹
powstaæ dwa prototypy pojazdów spe³niaj¹ce wymagania
okre�lone w Opracowanych i uzgodnionych z MON Za³o¿eniach
Taktyczno-Technicznych.
AMZ-KUTNO Sp. z o.o. ma na swoim koncie bogate do�wiad-
czenie w realizacji podobnych projektów w ramach, których
powsta³ �Ko³owy, p³ywaj¹cy transporter opancerzony � Hipopotam
- mobilny no�nik systemów wykrywania i identyfikacji materia³ów
niebezpiecznych z mo¿liwo�ci¹ wykorzystania podczas stanów
klêsk ¿ywio³owych� oraz bêd¹cy w fazie badañ �P³ywaj¹cy ko³owy
opancerzony lekki transporter - Bóbr�. Do�wiadczenia z ich reali-
zacji stanowi¹ doskona³¹ bazê wyj�ciow¹, by sprostaæ wyzwaniu
jakie stoi przed firm¹ � NOWY LEKKI OPANCERZONY
TRANSPORTER ROZPOZNAWCZY.

mgr in¿. Roman Musia³


