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KONIEC „TEVY”,
CZYLI „POLFY”

CIĄGŁOŚĆ POKOLEŃ

Rozmowê z przewodnicz¹cym Zarz¹du Powiatowego Stowarzyszenia
Pokolenia w Kutnie Zdzis³awem Sapiejk¹ zamieszczamy na stronie 6.

Los kutnowskiej Polfy (wczeniej m.in. Motor Alkoloidy)
zosta³ rozstrzygniêty. Niestety, negatywnie dla miasta
Kutna. Równie¿ negatywnie dla za³ogi. Chocia¿ z tysi¹cosobowego personelu osta³o siê w ostatnich czasach oko³o
200 osób. Bêdzie ten stan sukcesywnie spada³, a w II pó³roczu
2015 roku kutnowska filia Tevy zostanie zamkniêta.
W Rzeczpospolitej prezes Teva Operation Poland Dorota
Szopiñska-Wójcik stwierdzi³a po mened¿ersku, ¿e: Zamkniêcie fabryki w Kutnie i skoncentrowanie ca³ej produkcji w Krakowie zapewni stabilny rozwój naszej firmy
w przysz³oci. Dotychczas w Kutnie wytwarzano, przede
wszystkim dla polskich pacjentów, m.in. leki przeciwastmatyczne stosowane w cukrzycy i nadcinieniu, osteoporozie, chorobach serca, orodkowego uk³adu nerwowego,
uk³adu moczowego, uk³adu oddechowego, uk³adu pokarmowego i w chorobach reumatycznych. Tak¿e leki dostêpne
bez recept, takie jak m.in. Vibovit (w 2013 r. 40-lecie produkcji) Aescinu czy witaminy C. Dotychczas zak³ady Tevy
w Polsce (w tym 600-osobowy personel w Krakowie) produkowa³y oko³o 4 miliardów proszków rocznie i zajmowa³y
pi¹te miejsce wród farmaceutycznych potentatów. Ju¿ za
rok - Kutno bez kutnowskiej Tevy (potocznie Polfy). Nie
bêdzie wiêc Najwiêkszej, farmaceutycznej firmy wiata,
a Teva faktycznie bêdzie (tylko) wród po¿¹danych pracodawców.
Redakcja

NAJLEPSI

Kutnowski Hit 2013
dla

Fabryki Maszyn Rolniczych

Agro−Factory
w Lubieniu k/Łęczycy

Kutnowski Hit 2013
dla

Hodowli Roślin Strzelce
Spółka z o.o. Grupa IHAR
WYRÓŻNIENIE SPECJALNE:
• KZD „Exdrob” S.A.
• Muzeum im. Jerzego
Dunin−Borkowskiego
w Krośniewicach
• Pini Hamburger w Kutnie
• Pini Polonia w Kutnie
(szczegó³y - strona 8)

W Szkole Podstawowej 9, 5 lutego 2014 r., mia³a miejsce mi³a
uroczystoæ. W obecnoci prezydenta miasta Kutna Zbigniewa
Burzyñskiego, dyrekcji szko³y, wychowawców, nauczycieli wychowania fizycznego i zaproszonych rodziców uczniowie otrzymali
stypendia za wyniki w nauce oraz za osi¹gniêcia sportowe. Dyrektor
Danuta Blus pogratulowa³a wszystkim stypendystom imponuj¹cych
osi¹gniêæ, a rodzicom zdolnych i pracowitych dzieci. Nastêpnie g³os
zabra³ prezydent miasta, który podkreli³, ¿e ta placówka, niczym
kunia talentów, sprzyja rozwojowi uczniów i osi¹ganiu przez nich
tak wielkich sukcesów. Rodzice z dum¹ przyjmowali gratulacjê,
a dzieci z radoci¹ odbiera³y dyplomy.
Stypendia za wysokie wyniki w nauce  rednia ocen 5,20 i wzorowe
zachowanie, otrzymali: Julia Myszkowska kl. Va, Karolina ¯ak
kl. Vc, Aleksandra Netkowska kl. Vd.
Stypendia za osi¹gniêcia sportowe otrzymali: Alicja Janecka Va,
Micha³ Jurczak Va, Natalia Kacalak Va, Sara Kubiak Va, Szymon Pajor Va, Marta Budner Via, Jakub Grams Via, Jakub
Jasku³a Via, Martyna Puchalska Via, Natalia Rojewska Via, Bartosz Ruszkowski Via, Adam S³oma Via, Julia Skrzynecka Via,
Martyna Wojciechowska Via.

TAKICH TARGÓW
JESZCZE NIE BYŁO

Targi Rolnicze POLAGRA  PREMIERY, które odby³y siê w Poznaniu
w dniach 30 stycznia - 2 lutego, by³y prawdziwym wiêtem bran¿y rolniczej.
(ci¹g dalszy - strona 2)

¯YCIE KOLOROWE

TAKICH TARGÓW
JESZCZE NIE BYŁO
(ci¹g dalszy ze strony 1)
O tym, ¿e bran¿a rolnicza jest wiod¹cym segmentem polskiej i wiatowej
gospodarki nikogo nie trzeba przekonywaæ. W³aciciele gospodarstw,
pasjonaci, hodowcy, w³aciciele gruntów rolnych  to grupa , która oczekiwa³a kolejnej edycji Targów POLAGRA  PREMIERY. A oto Targi
w liczbach: 13 pawilonów wystawienniczych, 5 ha powierzchni wystawienniczej, 50.000 zwiedzaj¹cych, 360 wystawców, 120 przedstawicieli
prasy i tv, 30 z³otych medali, 3 Nagrody Acanthus Aureus.
Firma EXPOM Kroniewice, tradycyjnie uczestniczy³a w POLAGRZE,
prezentuj¹c nowoczesny sprzêt rolniczy z grupy maszyn uprawowych.
Na stoisku firmy prezentowane by³y wa³y uprawowe z typoszeregu
TYTAN, JACEK, UNIWERSAL i PROGRES, agregaty do przygotowania
gleby do siewu WICHER, agregat talerzowy GOLIAT, agregat podorywkowy AJAX oraz agregat uprawowo-siewny ORLIK ,a tak¿e podsiewacze
nawozów i trawy austriackiej firmy A P V.
W tym roku firma EXPOM Kroniewice otrzyma³a Nagrodê Acanthus
Aureus ( Z³oty Liæ) za profesjonalne stoisko najbardziej sprzyjaj¹ce
realizacji strategii marketingowej na targach.
Firmê EXPOM Kroniewice reprezentowali: prezes Marek Wietrzyk,
zastêpca prezesa Jacek Kapral, dyrektor ds. marketingu i handlu Leszek
Weremczuk, specjalici dzia³u marketingu: Teresa Dr¹¿kiewicz i Marcin
Kowalewski oraz konstruktor Pawe³ Dudkiewicz.
(ogl¹daj równie¿ foto na stronie 9)
Leszek Weremczuk
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“BÓJ” O UCZNIÓW

prowadzonego prze nauczyciela muzyki Piotra Pawlaka. Przedszkolaki
bra³y udzia³ w konkursach. Wszystkich nagrodzono weso³ymi okularami,
a trzecioklasici dziêkuj¹c im za wizytê w szkole poczêstowali ich lizakami.
Dyrektor szko³y Emilia Malanowska wspomnia³a, i¿ Szko³ê nr 6 uznaæ
mo¿na za placówkê bezpieczn¹ i przyjazn¹ uczniom, nie ma te¿ przemocy.
Poszczególne sale klasowe s¹ wyposa¿one w pomoce dydaktyczne, m.in.
tablice interaktywne, rzutniki, ekrany, laptopy. Wizyta w szkole zakoñczy³a siê zwiedzaniem kilku klas. Nauczycielka Agata Andrych powiedzia³a: Chcielimy przekonaæ przedszkolaków, ¿e w naszej szkole mo¿e
byæ tak jak w bajce  jest kolorowo, weso³o, a i uczyæ te¿ siê trzeba. Od
wrzenia szóstka przygotowana jest na przyjêcie uczniów do czterech
klas pierwszych.
/A.B./

W pi¹tek, 7 lutego 2014 roku, w ramach tzw. Dnia Otwartego nauczyciele i uczniowie Szko³y Podstawowej nr 6 gocili grupy przedszkolaków
z Przedszkoli Miejskich nr 5 i nr 16. Podczas prawie godzinnego spotkania
przyszli uczniowie szóstki obejrzeli program artystyczny pod tytu³em
Witajcie w naszej bajce przygotowany przez uczniów klas trzecich pod
okiem swych wychowawczyñ: Agaty Andrych, Haliny Cielak i Renaty
Suchiñskiej. M³odzi artyci zaprezentowali wiersze Juliana Tuwima oraz
Jana Brzechwy. By³y te¿ piosenki z Akademii Pana Kleksa. Zebrani oklaskami nagrodzili pokaz w ¿onglowaniu trzema pi³kami przez ucznia klasy
VI Micha³a Sêczkowskiego. Nie zabrak³o te¿ wystêpu szkolnego chóru

INFORMACJA
W zwi¹zku z doniesieniami prasowymi w dniu 5 lutego 2014
roku prezydent Zbigniew Burzyñski spotka³ siê z przedstawicielami Teva Operations Poland Sp. z o.o. w osobach: Dorota
Szopiñska-Wójcik - cz³onek Zarz¹du, Szef Operacji Teva
w Polsce oraz Aneta Filik - dyrektor ds. Personalnych Operacji
Przemys³owych.
W trakcie spotkania potwierdzono informacjê o planowanej
likwidacji zak³adu Teva Kutno. Decyzjê w tej sprawie podj¹³
Zarz¹d korporacji Teva na szczeblu europejskim.

Firma przewiduje zwolnienia grupowe w trzech turach,
pocz¹wszy od IV kwarta³u 2014 roku do koñca III kwarta³u
2015 roku. O warunkach zwolnieñ i dzia³aniach os³onowych
dla pracowników Zarz¹d Tevy planuje podjêcie negocjacji
z przedstawicielami zwi¹zków zawodowych.
W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ prezydent Zbigniew Burzyñski
rozmawia³ z Marsza³kiem Województwa £ódzkiego Witoldem
Stêpniem oraz Wicewojewod¹ £ódzkim Paw³em Bejd¹ w celu
podjêcia wspólnych dzia³añ maj¹cych na celu przeanalizowanie
i zmianê tej niepokoj¹cej - niekorzystnej dla miasta decyzji
Zarz¹du Teva. Podjête zostan¹ równie¿ starania o spotkanie
w tej sprawie na szczeblu ministerialnym.
Biuro Prasowe

Kutnowskie obserwacje

ANONIMEM W KOSZ
Pierwszym znanym kronikarzem w Polsce by³ Gall Anonim. ¯y³ i pisa³
swoj¹ kronikê w Polsce Piastów. Gall Anonim nie jest postaci¹ do koñca
zidentyfikowan¹. Prawdopodobnie by³ mnichem pochodz¹cym z Wenecji,
który po przybyciu do Polski napisa³ swoj¹ epokow¹ kronikê. Dzisiaj
mamy drug¹ dekadê XXI wieku i anonimów nam siê namno¿y³o, jak truj¹cych grzybów po deszczu. ¯yjemy w czasach brutalizacji ¿ycia publicznego i aktywnoci ludzi maj¹cych ró¿ne problemy. Czêsto s¹ to problemy
wynikaj¹ce z niepowodzeñ, rozchwianej równowagi i zaburzeñ osobowociowych, które nêkaj¹ anonimowych pisarzy. ¯yj¹ omotani z³ymi
emocjami. Zwalaj¹ winê na otoczenie w którym ¿yj¹, a jak ju¿ siê rozpêdz¹, to ich chory umys³ b³¹dzi gdzie daleko w nierealnym wiecie. Anonimowi nieszczêliwi ludzie niestety nie poszli w lady Galla Anonima.
Teksty którymi nas racz¹ s¹ wytworem chorej wyobra¿ni, w której jest
ma³o faktów, a treci nasycone s¹ jadem, k³amstwami i pomówieniami.
W Kutnie mamy ostatnio kilka przyk³adów chorobliwej twórczoci osób,
które raczej mia³y pokrêcone ¿ycie pe³ne problemów, z którymi nie byli
w stanie daæ sobie rady. Dlatego ich frustracja znalaz³a ujcie w pisaniu
anonimów. Grupa mieni¹ca siê mieszkañcy miasta i powiatu kutnowskiego pisze anonim do Wojewody, Narodowego Funduszu Zdrowia,
Prokuratury i innych instytucji i wylewa swoje ¿ale do kutnowskiego szpitala, obarczaj¹c go win¹ za prawie wszystko. Do tego wykorzystywana
jest mieræ dziecka. Dla autorów anonimu nie maj¹ ¿adnego znaczenia
fakty publicznie znane, bo szeroko informowa³y o nich media oraz stawiane pytania, co by³o przyczyn¹ mierci dziecka? Czy podana wczeniej
szczepionka w sytuacji gdy dziecko nie by³o zdrowe? Czy b³¹d lekarski
w szpitalu? Czy brak szybkiej reakcji Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa
Medycznego z £odzi? Czy te¿ mielimy do czynienia z inn¹ przyczyn¹?
Sprawê bada Prokuratura z pomoc¹ powo³anych bieg³ych i ferowanie
wyroków przed obiektywnym ustaleniem przyczyn i walenie w kutnowski
szpital jest nie tylko zwyk³¹ nieuczciwoci¹, ale jest przede wszystkim
wyrazem chorej wyobra¿ni pisz¹cych anonim. Autorzy zachowuj¹ siê jak
jak obroñcy starego systemu pracy SP ZOZ, który doprowadzi³ w latach
2000-2010 do blisko 90-milionowego zad³u¿enia szpitala. S¹ to klasyczni
frustraci, którym nic siê nie podoba, a dzia³ania naprawcze podejmowane
przez Zarz¹d Szpitala nale¿y zaniechaæ i dzisiaj do tej krytyki wykorzystywana jest perfidnie mieræ dziecka. Tym ludziom wydaje siê, ¿e za
pomoc¹ czarodziejskiej ró¿d¿ki znajd¹ pieni¹dze na godziwe pensje,
a ponoszone koszty nale¿y zostawiæ w spokoju i broñ bo¿e nie mo¿na
restrukturyzowaæ zatrudnienia. Niestety, utopia, po³¹czona z g³upot¹, wziê³a
górê nad rozs¹dkiem i logik¹. Ostatnio ukaza³o siê kolejne dzie³o anonimowych paszteciarzy podpisuj¹cych siê jako Komitet Obrony Powiatu
Kutnowskiego.
(ci¹g dalszy - strona 4)

SPACERKIEM
PO KUTNIE
Zgoda dla Star Fitness

Star Fitness, producent kompleksowego wyposa¿enia si³owni klubów
w sprzêt do æwiczeñ, zakupi³ teren
w Kutnie o powierzchni 1,6 ha.
Ma realizowaæ inwestycjê za 8 milionów z³otych i zatrudniaæ oko³o
20 osób.

Przeniesienie ZOL-u

Zarz¹d Kutnowskiego Szpitala
Samorz¹dowego sp. z o.o. i miasto
Kutno finalizuj¹ umowê na dofinansowanie Zak³adu OpiekuñczoLeczniczego w szpitalu. Decyzj¹
zarz¹du spó³ki bêdzie on przeniesiony na drugie piêtro.

A to ciekawe...

NZOZ Kutnowski Szpital Samorz¹dowy im. dr. A. Troczewskiego
jest jednym z dwóch szpitali
w województwie ³ódzkim, w którym
ca³odobowe dy¿ury pe³ni¹ t³umacze
jêzyka migowego. W razie potrzeby
t³umacze deklaruj¹ pomoc w szpitalu psychologa, prawnika, ksiêdza
znaj¹cych jêzyk migowy oraz mog¹
dojechaæ do okolicznych szpitali.
Szczegó³owe informacje pod nr tel.
693-661-014 lub adres e-mail:
k.mordzak@o2.pl

Nowe w³adze w UTW

W sk³ad obecnego 9-osobowego
Zarz¹du Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Kutnie wchodz¹: Maria
Wierzbicka - przewodnicz¹ca,
Wanda Rzepnikowska - wiceprzewodnicz¹ca, Andrzej Zielonkawiceprzewodnicz¹cy, Zofia Kowalewska - sekretarz oraz cz³onkowie:
Stefania Szatkowska, Mieczys³aw
Orliñski, Hanna Gontarek. Bo¿ena
Gajewska - TPZK i Marianna
Banasiak - Rada S³uchaczy.

Nowa przewodnicz¹ca

Krystyna Korkus zosta³a now¹
przewodnicz¹c¹ Rady Miejskiej
Sojuszu Lewicy Demokratycznej
i zast¹pi³a Aleksandra Wiliñskiego.
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ZGROMADZENIE
„POKOLEŃ”
W auli Wy¿szej Szko³y Gospodarki Krajowej w Kutnie odby³o
siê roczne, Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Pokolenia. Po
pó³godzinnym wystêpie chóru Speranza, dzia³aj¹cym przy
M³odzie¿owym Domu Kultury (dyrygent Cezary Górczyñski),
zebranych powita³ Zdzis³aw Sapiejka, przewodnicz¹cy Zarz¹du
Powiatowego Stowarzyszenia Pokolenia. Przedstawi³ roczne
sprawozdanie z realizacji podjêtych wczeniej zadañ. Zebrani
wys³uchali te¿ sprawozdania z dzia³alnoci Komisji Rewizyjnej,
przedstawi³ je jej przewodnicz¹cy Pawe³ W³odarczyk. Obydwa
sprawozdania przyjêto bez uwag. Jednym z punktów zgromadzenia
by³o podpisanie porozumienia o wspó³pracy pomiêdzy Stowarzyszeniem POKOLENIA a Zwi¹zkiem ¯o³nierzy Wojska Polskiego
Ko³a Nr 9 im. p³k. Bronis³awa Musia³a w Kutnie. Aktu tego dokonali Zdzis³aw Sapiejka oraz Zygmunt Szadkowski. Wród goci
Zgromadzenia byli m.in.: Cezary Olejniczak, pose³ na Sejm RP,
Stanis³aw Gabrielski, przewodnicz¹cy Zarz¹du Krajowego Stowarzyszenia Pokolenia. Zebranie zakoñczy³o siê krótk¹ dyskusj¹
i podjêciem propozycji uchwa³ dalszej dzia³alnoci Stowarzyszenia.
/A.B./

Szanowny Pan
dr Andrzej Stelmaszewski
Redaktor Naczelny
Powiatowego ¯ycia Kutna
Podczas spotkania Radnych Miejskich w dniu 28 stycznia podda³am pod
dyskusjê propozycjê zawart¹ w Pana pimie z listopada ubieg³ego roku,
w Sprawie nadania tytu³u Honorowego Obywatela Gminy ¯ychlin pani
Janinie Barbarze Soko³owskiej.
W czasie o¿ywionej dyskusji Radni podnosili argumenty zarówno za
jak i przeciw Uznalimy, ¿e wobec jednoznacznego stanowiska musimy
lepiej poznaæ dzia³alnoæ kandydatki, a w szczególnoci zas³ugi, które
ponios³a na polu budowania pozytywnego wizerunku naszej miejscowoci
jako miejsca Jej urodzenia, wychowania i edukacji.
Wa¿nym aspektem jest równie¿ bezporednie oddzia³ywanie postawy
¿yciowej i dzia³alnoci poetki na mieszkañców ¯ychlina, tak jak mia³o to
miejsce chocia¿by w przypadkach dotychczas uhonorowanych tym
zaszczytnym mianem osób.
Postaæ pani Soko³owskiej jest niestety zbyt ma³o znana na naszym terenie.
Nie by³o wielu okazji, ¿eby mieszkañcy mogli odczuæ na w³asnej skórze
jak jest to ceniona postaæ ze sfery kultury.
Radni przed podjêciem tak wa¿kiej decyzji postanowili daæ sobie wiêcej
czasu na zastanowienie, poznanie dokonañ poetki i ewentualne konsultacje
z przedstawicielami lokalnych organizacji, czy te¿ instytucji owiaty
i kultury.
Ponadto, jeli nie bêdzie mo¿liwe wypracowanie jednoznacznego stanowiska Rady, postanowi³am przedstawiæ kandydaturê pani Soko³owskiej
panu Grzegorzowi Ambroziakowi, Burmistrzowi Gminy, do przyznania
wyró¿nienia Puls ¯ychlina przez kapitu³ê nagrody.
Statuetka i wyró¿nienie Puls ¯ychlina w kategorii Osobowoæ mo¿e
byæ równie¿ znakomitym uwieñczeniem postawy pani Soko³owskiej na
polu budowania pozytywnego wizerunku ¯ychlina.
Przewodnicz¹ca Rady - El¿bieta Tarnowska

HONOROWI OBYWATELE
ŻYCHLINA
Maria Kownacka  tytu³ Honorowego Obywatela Miasta nadano
w dniu 22 marca 1979r.
Tadeusz Ignacy Gumiñski  tytu³ Honorowego Obywatela Gminy
i Miasta ¯ychlin nadano w dniu 8 czerwca 1993 r.
Irena Adaszewska  tytu³ Honorowego Obywatela Gminy i Miasta
¯ychlin nadano w dniu 10 listopada 1993 r.
Jan Jedwabny  tytu³ Honorowego Obywatela Gminy i Miasta ¯ychlin
nadano w dniu 10 listopada 1993 r.
Papie¿ Jan Pawe³ II  tytu³ Honorowego Obywatela Gminy i Miasta
¯ychlin nadano w dniu 16 czerwca 1998 r.
Ludwik Zalewski  tytu³ Honorowego Obywatela Gminy ¯ychlin nadano
w dniu 19 kwietnia 2007 r.
Ks. Franciszek liwonik  tytu³ Honorowego Obywatela Gminy
¯ychlin nadano w dniu 21 wrzenia 2009 r.
Ks. Roman Indrzejczyk  tytu³ Honorowego Obywatela Gminy
¯ychlin nadano w dniu 14 kwietnia 2010 r.
Zygmunt Okoniewski - tytu³ Honorowego Obywatela Gminy ¯ychlin
nadano w dniu 28 czerwca 2011 r.

Czy wiecie, że...
... Pod wzglêdem administracyjnym gmina Kutno podzielona jest na
31 so³ectw i 54 miejscowoci. Do miejscowoci so³eckich nale¿¹:
Bielawki, Bo¿a Wola, Byszew, Florek, Go³êbiewek Nowy, Go³êbiewek
Stary, Go³êbiew, Grabków, Gnojno Wie, Julinki, Kotliska, Komadzyn,
Krzesin, Leszno, Leszczynek, Malina, Marianki, Nowa Wie, Podczachy,
Piwki, Raciborów, Sieciechów, Sieraków, Strzegocin, Stanis³awów, Wierzbie,
Wroczyny, Wysoka Wielka, Woniaków, ¯urawieniec.
... Ca³kowita powierzchnia gminy, wed³ug Urzêdu Gminy Kutno na 2009 r.,
wynosi 12.231 ha (122, 31 km2). Powierzchnia u¿ytków rolnych ogó³em
 10.495 ha (grunty orne  9.795 ha, sady  203 ha, ³¹ki  330 ha, pastwiska  117 ha; lasy i grunty lene  795 ha); pozosta³e grunty i nieu¿ytki 
941 ha...
...Urz¹d Gminy Kutno zawiadamia, ¿e w³aciciele posesji, na których
znajduj¹ siê wyroby zawieraj¹ce azbest, mog¹ sk³adaæ wnioski o nieodp³atne ich zdemontowanie, spakowanie i utylizacjê. Termin sk³adania
wniosków up³ywa w dniu 30 kwietnia 2014 r . ...

WIEŚCI GMINNE
Przetarg na A-1

W przetargu na roboty na wêle
Kutno Wschód i Miejsc Obs³ugi
Podró¿nych (MOP) Krzy¿anów
Wschód i Krzy¿anów Zachód bierze
udzia³ 5 firm: Budimex (61 mln z³),
Strabag (64,5 mln z³), konsorcjum
PBDiM Kobylarnia (72,295 mln z³),
Erbedim (73,109) oraz konsorcjum
Miñsk Mazowiecki, PRD Kutno
i Planeta (79, 660 mln z³). Na te
roboty jest 65,08 mln z³.

Bez odpadów

Ogromne emocje wywo³a³y wród
mieszkañców Kaszew Kocielnych
i Kaszew Kolonia plany w³aciciela
Zak³adu Gospodarowania Odpadami
EKO Alf. Nie maj¹ nic przeciwko
zalesieniu terenów. Natomiast s¹
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zdecydowanie przeciwni lokalizacji
w do³ach niebezpiecznych odpadów.

Kutnowskie obserwacje

ANONIMEM W KOSZ
(ciag dalszy ze strony 3)
Autorzy tego anonimowego paszkwilu zupe³nie odlecieli w nieznane sfery
chorej wyobra¿ni. W ulotce wszystko im siê pomyli³o. Pracê lekarzy,
ratowników medycznych, skutki podania szczepionki, czy te¿ inne przyczyny mierci 6-miesiêcznej dziewczynki, pomylili z prac¹ radnych
powiatowych. Anonimowy komitet napisa³ ... ¿e mierci 7-miesiêcznej
Basi porednio winni s¹ wszyscy radni.... Czytaj¹c t¹ ulotkê wydaje siê,
¿e trudno bêdzie znale¿æ wiêksz¹ bzdurê, ale dalsza lektura nas zaskakuje
kolejnym mega bzdurnym k³amstwem. Mianowicie czytamy ...szczere
kondolencje z powodu czyjej mierci sk³ada siê rodzinie zaraz po fakcie,
a nie po 18 dniach, które up³ynê³y od dnia mierci. Fakt tak ogromnego
opó¿nienia z³o¿enia kondolencji rodzicom Basi przez Zarz¹d Powiatu
Kutnowskiego i przez pracowników Starostwa jest przyk³adem wykorzystywania tej niepotrzebnej mierci do poprawy w³asnego wizerunku....
Sfrustrowani i zmêczeni ¿yciem przyt³oczonym ró¿nymi problemami
cz³onkowie komitetu nie zauwa¿yli faktu, ¿e kondolencje Zarz¹du Powiatu
Kutnowskiego dotyczy³y zmar³ej by³ej pracownicy Starostwa i ze mierci¹
dziecka te kondolencje nie mia³y ¿adnego zwi¹zku, poza faktem, ¿e oba
tragiczne zdarzenia ³¹czy³o to samo imiê Barbara. Tak oto chora wyobra¿nia
autorów anonimów strzela armat¹ kul¹ w p³ot. Kondolencje zosta³y z³o¿one osobicie przedstawicielowi Rodziny przez starostê i wicestarostê
w kilkadziesi¹t godzin po mierci dziecka. Ró¿nica pomiêdzy twórczoci¹
Galla Anonima a wypocinami dzisiejszych anonimów jest taka, ¿e Gall
Anonim zapewni³ sobie godne miejsce w historii, a twórczoæ chorych
frustratów ma zapewnione miejsce w koszu na mieci.
Radny Krzysztof Wac³aw Dêbski

GMINA KROŚNIEWICE
posiada do oddania w najem lub do sprzedaży:
Nieruchomoæ zabudowan¹ budynkiem Gminnego Centrum
Kultury Sportu i Rekreacji w Kroniewicach
oraz Klubu Sportowego, po³o¿on¹ w Kroniewicach,
przy ul. Kolejowej 21, zlokalizowan¹ na terenie
stadionu miejskiego, oznaczon¹ w operacie ewidencji gruntów
obrêb miasto Kroniewice jako dzia³ka nr 20.
Przedmiotowa nieruchomoæ oznaczona jako dzia³ka nr 20, po³o¿ona jest
w Kroniewicach przy ul. Kolejowej 21, obrêb geodezyjny Miasto Kroniewice. S¹siedztwo tej nieruchomoci stanowi¹ tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Dojazd do nieruchomoci drog¹ utwardzon¹.
Nieruchomoæ po³o¿ona jest w odleg³oci oko³o 200 m od centrum miasta.
Dostêpnoæ do obiektów administracyjnych i handlowych bardzo dobra.
Lokalizacja szczegó³owa dobra. Dzia³ka nr 20 uzbrojona jest technicznie
w instalacjê wodno-kanalizacyjn¹, elektryczn¹, CO zasilan¹ z kot³owni
osiedlowej. Dzia³ka nr 20 zabudowana jest budynkiem siedziby Gminnego
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Kroniewicach oraz Klubu Sportowego, o powierzchni zabudowy 251,81 m2, powierzchni u¿ytkowej
301,38 m2, powierzchni ca³kowitej 378,07 m2, jednopiêtrowym, wolnostoj¹cym czêciowo podpiwniczonym. Dla nieruchomoci prowadzona
jest w S¹dzie Rejonowym w Kutnie Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych w £êczycy,
ksiêga wieczysta LD1Y/00024845/2.
Powierzchnia dzia³ki do oddania w najem lub do sprzeda¿y do uzgodnienia
z zainteresowanym, jednak nie mniejsza ni¿ 1000 m 2 zgodnie z obowi¹zuj¹cym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kroniewice.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kroniewice przedmiotowa nieruchomoæ oznaczona jest symbolem 2US:
1) przeznaczenie podstawowe: obiekty sportu i rekreacji (hale sportowe,
boiska, korty, p³ywalnie itp.);
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowania gospodarcze i gara¿owe,
b) zieleñ urz¹dzona,
c) obiekty ma³ej architektury,
d) miejsca postojowe,
e) urz¹dzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych.
OSOBY ZAINTERESOWANE WYNAJÊCIEM LUB KUPNEM
POWY¯SZEJ NIERUCHOMOCI PROSIMY O ZG£ASZANIE SIÊ
DO URZÊDU MIEJSKIEGO W KRONIEWICACH, UL. POZNAÑSKA 5, POKÓJ NR 16, LUB O KONTAKT TELEFONICZNY POD
NUMEREM TEL. (24) 25-23-024 wew. 56.
Osob¹ do kontaktu jest: Dominika Turkowska  inspektor ds. gospodarki
nieruchomociami gminy.
e-mail: grunty@krosniewice.pl
Nieruchomoæ mo¿na ogl¹daæ codziennie w godz. od 9.00 do 15.00.

Nowy komendant

Nowym komendantem Komisariatu
Policji w ¯ychlinie zosta³ Rafa³
Towolski.

Castrum Sichlin

Wystawê pod tym tytu³em zorganizowa³o w ¯ychliñskim Domu Kultury Towarzystwo Mi³oników Historii ¯ychlina. Zaprezentowano na
nim prace plastyczne 131 autorów,
z których nagrodzono 21. Pierwsze
miejsce zdobyli: Kacper Piotrowski,
Maja So³tyszewska, Jakub Szczapa,
a w kategorii makiet zamku ¿ychliñskiego Krzysztof Za³uga (opiekun
Ma³gorzata Urbañska). Gociem by³
m.in. wicestarosta Konrad K³opotowski.
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¯YCIE KULTURALNE

FERIE ZIMOWE 2014
By³y one interesuj¹ce programowo i cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem
dzieci oraz m³odzie¿y. Ich organizatorem by³y placówki upowszechniania
kultury i sportu podleg³e Urzêdowi Miasta Kutna.

Kutnowski Dom Kultury zaprosi³ m.in. dzieci i doros³ych na Ma³e co
nieco dla du¿ych i ma³ych. Uroczycie obchodzono Dzieñ Kubusia
Puchatka. Odby³o siê tak¿e w parku Wiosny Ludów Zimowe ptakoliczenie, rodzinny spacer po³¹czony z obserwacj¹ ptaków. By³ konkurs
recytatorski Zwierz¹tkowo, konkurs z wyobrani¹ Nie taki wielki
Konkurs Wierszoklecki oraz konkurs plastyczny i origami. Kino KDK
wywietla³o wspania³e filmy w formacie 2D i 3D. By³y bajki i obrazy
familijne. W filii KDK - Centrum Teatru, Muzyki i Tañca - wystawiono
ciekawy spektakl dla dzieci Dziadek.

FERIE Z KULTURĄ
Dobieg³y ju¿ koñca Ferie z Kultur¹, czyli zajêcia zorganizowane przez
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Kroniewicach. W okresie
wolnym od nauki szkolnej dzieci mog³y spêdzaæ czas na zajêciach prowadzonych przez instruktorów w piêciu placówkach (Andersówka,
Biblioteka Publiczna Oddzia³ dla Dzieci, Filia Biblioteki Publicznej
w Nowem, Orodek Kultury, Hala Sportowa). Co dzia³o siê w poszczególnych punktach? O tym poni¿ej.

Szuflada z pomys³ami to nazwa, pod któr¹ odbywa³y siê zajêcia
w Orodku Kultury. Spotkania g³ównie nastawione by³y na zajêcia plastyczne
i manualne. Powsta³y wówczas kartki z okazji Dnia Babci i Dziadka, krajobrazy z wykorzystaniem wielobarwnych guzików, zimowe wydzieranki,
a tak¿e karmniki dla ptaków. Zwieñczeniem pierwszego tygodnia ferii
by³o spotkanie z pracownikami Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Kutnie. Nie zabrak³o tak¿e zimowych piosenek i zabaw.

CIEKAWA WYSTAWA W RATUSZU

NIEZNANY EPIZOD
Genera³ Tadeusz Kutrzeba, bêd¹c w oflagu w Murnau, napisa³ swoje
wspomnienia i wyda³ je w formie ksi¹¿kowej po 1945 roku. Cytat
bardzo wa¿ny o Marsza³ku z osobistej rozmowy w Sulejówku.
(...) Na pocz¹tku marca 1926 r. zawiadomiono mnie, ¿e Marsza³ek
przyjmie mnie w swej willi w Sulejówku. Pani Marsza³kowa poprosi³a
mnie bym poczeka³ w saloniku. Przyby³em du¿o wczeniej. Wkrótce
do tego¿ saloniku zosta³ poproszony tak¿e genera³ Gustaw OrliczDreszer, który nadjecha³ nieco póniej. Znaj¹c siê dobrze i nawet
bêd¹c z sob¹ na ty, rozmawialimy o ró¿nych sprawach nie pytaj¹c siê
wzajemnie po co tu przybylimy. Wreszcie wszed³ Marsza³ek, jak
zwykle z pochylon¹ g³ow¹. Panowie ju¿ tu? i zaprosi³ nas do gabinetu (...) Kaza³ nam usi¹æ i nie patrz¹c na nas, bez ¿adnych pytañ,
zacz¹³ mówiæ: Dzisiaj otrzymacie ostateczne moje dyrektywy - tak
siê zaczê³a przemowa. Mówi³ o tworzeniu jakiej grupy, podawa³ sk³ad
i nazwiska oficerów ... By³em zdezorientowany, czu³em ¿e zasz³o
jakie nieporozumienie (...) nie widzia³em innej mo¿liwoci ni¿
siedzieæ i s³uchaæ. Marsza³ek wydawa³ dyspozycje do wojskowego
puczu, demonstracji czy zamachu stanu... By³em przera¿ony, co ja
Kutrzeba mam z tym wspólnego...? Wyczuwa³em tylko, ¿e Pi³sudski
nie orientuje siê, ¿e siedzi przed nim II Zastêpca Szefa Sztabu Generalnego, nic wspólnego niemaj¹cy z ¿adn¹ polityk¹, nigdy nie wci¹gany do ¿adnej kombinacji. Takie mia³em wtedy odczucia, dzi wiem,
¿e Marsza³ek wiedzia³ i we wszystkim bardzo dobrze siê orientowa³.
Popatrzy³em na Dreszera, s¹dz¹c, ¿e to jemu raczej przypada obowi¹zek
zameldowania Komendantowi o fatalnej pomy³ce. Pozostawa³ nieruchomy, pe³en wewnêtrznej determinacji. A Pi³sudski mówi³ d³ugo.
(...) w czasie Marsza³kowskich instrukcji rozmyla³em nerwowo - jak
siê zachowaæ?! Moment by³ magnetyzuj¹cy! Teraz i póniej. Dla
Marsza³ka mia³em, mam i mieæ bêdê zawsze du¿y kult i przywi¹zanie... On to Niepodleg³oæ - Tak uwa¿ali i wiedzieli Wszyscy!!! Ale
przede mn¹ odkrywa swe plany cz³owiek gotuj¹cy siê do zamachu
stanu. Uwa¿a³em, ¿e z³o¿enie przeze mnie meldunku po wyjciu od
Marsza³ka o jego planowaniu by³o - s³usznie czy nie s³usznie - wprost
nieuczciwe wobec siebie samego. W poszukiwaniu jakiego wyjcia,
dla siebie, postanowi³em siê rozdwoiæ. Powiedzia³em sobie, ¿e enuncjacje Pi³sudskiego by³y wys³uchane przez innego Kutrzebê. (...)
Dreszer patrzy³ mi w oczy. Zrozumia³ od razu. Wyci¹gn¹³ do mnie
rêkê, ucisn¹³ bardzo mocno kilka razy i rzek³: A wiêc Tadziu - s³owo? Twoje s³owo?. Odwzajemni³em jego spojrzenie i ucisk d³oni
równie mocno!!! Tyle genera³ Tadeusz Kutrzeba, wtedy w tamtym
czasie jak¿e trudnym dla Polski i Polaków czasie (...).
Zdzis³aw Krakowiak

POMÓŻMY KAROLINIE!
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna oprócz zajêæ rekreacyjnych
w parku Traugutta prowadzi³a lekcje origami, warsztaty rysunkowe,
zabawy muzyczne. By³a wycieczka do £odzi oraz czytano ksi¹¿ki Ewy
Nowak, z któr¹ by³o tak¿e spotkanie autorskie.
Muzeum Regionalne w Kutnie, wspólnie z Muzeum Czêstochowskim,
zorganizowa³o ekspozycjê zatytu³owan¹ Najpiêkniejsze owady wiata.
Wystawa jest prezentacj¹ kolekcji owadów egzotycznych pochodz¹cych
z najodleglejszych zak¹tków Ziemi, które Muzeum Czêstochowskie
zakupi³o w 2000 roku od czêstochowskiego kolekcjonera Jana Bieñkowskiego. Liczy ona oko³o 1000 okazów najpiêkniejszych motyli i chrz¹szczy
wiata. Wystawa czynna bêdzie do 25 marca br.
/B.G./

Muzeum Regionalne organizowa³o warsztaty plastyczne z okazji Dnia
Babci i Dnia Dziadka, warsztaty fotograficzne, warsztaty plastyczne.
Poruszano historiê motoryzacji, tworzono drzewka genealogiczne rodzin.
By³ pokaz starych narzêdzi oraz wycieczki do 3 Regionalnej Bazy Logistycznej - Sk³ad Kutno, gdzie ogl¹dano samoloty i mig³owce oraz lotnicze
wyposa¿enie wojskowe. W £odzi natomiast podziwiano Palmiarniê,
Studio Se-ma-for i Muzeum Animacji. Zapoznawano siê równie¿... ze
szkieletem ludzkim. Kutnowski Miejski Orodek Sportu i Rekreacji
w hali SP nr 4 prowadzi³ rozgrywki w koszykówkê, pi³kê no¿n¹, w hali
SP nr 6 mecze w siatkówkê i tenisa sto³owego. W hali SP nr 1 by³y ró¿ne
gry i zabawy. Z zajêæ korzystali tak¿e gimnazjalici. Warto te¿ odnotowaæ zajêcia w kutnowskim Aquaparku i wystawê fotograficzn¹ Dariusza
migielskiego, reportera Dziennika £ódzkiego. Na swoich zdjêciach
(kilkadziesi¹t) w KDK pokaza³ on 35 £ódzkie Spotkania Teatralne, które
odbywa³y siê m.in.. w Kutnie. Po dobrym wypoczynku - czas na dobr¹
naukê. Powodzenia!
/J.P./

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

25 lutego 2014 r.

Pomó¿ mi, a udowodniê ca³emu wiatu, ¿e warto! Przeka¿
mi 1% podatku na leczenie i rehabilitacjê.
Karolina Paliga ur. 21.06.2002 roku. Schorzenia: dzieciêce
pora¿enie mózgowe (MPD), szerokozakrêtowoæ mózgu
(pahygyria), padaczka, niedos³uch granicz¹cy z g³uchot¹,
(implanty limakowe).

www.karolinapaliga.kutno.com.pl

Za ka¿d¹ przeznaczon¹ kwotê Wszystkim Darczyñcom serdecznie dziêkujemy! Wp³aty prosimy kierowaæ na konto:

Spo³eczna Fundacja Miasta Kutna
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 5
KRS 0000089639
Konto PKO BP I/O KUTNO
31 1020 3440 0000 7802 0063 0939
Na leczenie Karoliny Paligi

WYBITNY UZDROWICIEL

INTERESUJĄCA PROPOZYCJA
Ko³o nr 109 Metalurg Kutno (prezes Zbigniew Gralewski) oraz Ko³o
nr 110 Miejskie Kutno (prezes Jacek Byczek), nale¿¹ce od niedawna
do Okrêgu Mazowieckiego Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego, wychodz¹
z inicjatyw¹ zorganizowania w dn. 19 marca br. (Dzieñ Wêdkarza) wystawy
zabytkowego sprzêtu wêdkarskiego u¿ywanego do lat 80 XX w. Prosz¹
zatem Szanownych Kolegów Wêdkarzy o jego u¿yczenie, jak i innych
pami¹tek z tego okresu. Bêd¹ one prezentowane na wystawie w Kutnowskim
Domu Kultury, a nastêpnie (do koñca marca br.) w holu Urzêdu Miasta
Kutna. Imprezie w KDK towarzyszyæ bêdzie wspomnieniowe spotkanie
(seniorzy +64 lat) przy kawie i ciastkach. Najstarsi otrzymaj¹ okolicznociowe upominki. Zabytkowy sprzêt i pami¹tki przyjmowaæ bêd¹ do
8 marca w sklepie wêdkarskim ARA przy ulicy Narutowicza 8 i sklepie
wêdkarskim przy ul. Grunwaldzkiej.
/J.P./
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Tomasz Æwiek jest wybitnym polskim bioenergoterapeut¹ i zielarzem,
twórc¹ pierwszego w kraju Orodka
Terapii Naturalnej w Krynicy Morskiej.
By³ prezesem Ostrowieckiego Stowarzyszenia Radiestezyjnego. W rankingach 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 uzdrowicielem. 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 jakoci us³ug w zawodzie bioenergoterapeuty.
Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie

w lokalu P¯K, ul. Królewska 47 (I p.)
15 marca 2014 r. od godz. 8.00 (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
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¯YCIE POLITYCZNE
KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

Ten ma prawo nie wiedzieæ, ¿e ju¿ po raz dwudziesty rozstrzygalimy
konkurs o nagrodê Kutnowskiego Hitu, w tym po raz 16 z redakcj¹
P¯K. W 2013 roku prze¿ywalimy marazm gospodarczy, wiêc wiêkszoæ zg³oszeñ dotyczy³a przejawów kulturalno-owiatowego ¿ycia
w Kutnie, ¯ychlinie, Kroniewicach oraz pozosta³ych gminach powiatu
kutnowskiego. Za to zdecydowanie mniej efektów gospodarczych. Z wyj¹tkiem najnowszej instalacji produkcyjnej w fabryce Fresenius Kabi... ,
któr¹ wyeliminowa³ brak pozytywnych informacji ze strony zak³adu. Za
przedsiêwziêcia gospodarcze wyró¿niono wszystkie pozosta³e. I tak tytu³
Kutnowskiego Hitu 2013 zdoby³a rodzina pañstwa Denarskich z Kutna
za oddanie w Kutnie polskiej fabryki maszyn rolniczych Agrotechnika
oraz Hodowla Rolin w Strzelcach, która w 2013 roku odnios³a kolejne
sukcesy w polskim nasiennictwie. To równie¿ wielka zas³uga wieloletniego dyrektora - prezesa Wojciecha B³aszczaka, który z poznañsk¹
pedanteri¹ prowadzi firmy faktycznie sk³adaj¹ce siê z piêciu du¿ych gospodarstw. Poza tym Honorowe Wyró¿nienia otrzyma³y trzy tuzy naszej kutnowskiej, miêsnej specjalnoci - czyli KZD Exdrob oraz Pini Hamburger
sp. z o.o. i Pini Polonia. Co ciekawe, Kapitu³a przyzna³a je równie¿
Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Kroniewicach za kontynuowanie Spotkañ Kolekcjonerów Polskich. Nasze gratulacje dla wszystkich
zg³oszonych 20 propozycji. I taka uwaga koñcowa. A¿ siê wierzyæ nie
chce, ¿e skromny konkurs Kutnowskiego Hitu przetrwa³ ju¿ dwie
dekady. Oby tak dalej.
Andrzej Stelmaszewski

... TEN ¯YCIA I WIATA NIE ZNA
So³tys Zagryziakowa z Kwaniewic

MASZ BABO PLACEK !
Zima w pe³ni, a wiêc nawet asfalt bia³y, a mimo ¿e stra¿acki bojowy wóz
z p³ugiem utrzymuje komunikacjê miejsko-wiejsk¹ MZK, to na zakrêtach
zawiewa³o nielicho. Jak zwykle dochodzi³a do tego lizgawka na drogach,
która jeszcze bardziej utrudnia³a kierowcom jazdê. Masz babo placek!
Ale tak w sumie, to a¿ dziw, ¿e wiejski handel dzia³a i ¿yje niezgorzej.
Zreszt¹ sklep od sklepu to niewiele mniej ni¿ kilometr (s¹ so³ectwa, gdzie
mniej). Ró¿ne ró¿noci! I drewniane kioski, murowane, a w tym i w budynkach jednorodzinnych. Nazywane przez miejscowych WDK-kami,
czyli Wiejskimi Domami Kultury. S¹ i w zimie miejscem towarzyskich
spotkañ, g³ównie mê¿czyzn przy piwie, a co najwy¿ej winie w cenie tego
pierwszego napoju. Masz babo placek! Jak zwykle, jak co siê dzieje wokó³
Rosji, to to od razu Moskwa reaguje embargiem. Tym razem na³o¿y³a te
sankcje na eksport miêsa do siebie przez wszystkie (!) kraje Unii. Powód
zawsze siê znajdzie, tym razem choroba dzików na - Litwie. Masz babo
placek! W sumie to sam fakt nie ma wiêkszego znaczenia, gdy¿ eksport
wiñskiego miêsa do Rosji ma dla Polski niewiele... Tyle, ¿e inne kraje
Unii, gdy uciê³o siê z Rosj¹, zwiêksz¹ konkurencjê w swoich
i s¹siedzkich krajach. A to ju¿ ma znaczenie dla polskich rzeników
i masarzy. Tym bardziej, ¿e chocia¿ wzrasta chiñski popyt na wieprzowinê,
to g³ównie dotyczy to wiñskich nó¿ek i g³ów wieprzowych. Masz babo
placek! Alarmowy sygna³ wysy³aj¹ równie¿ polscy piekarze. Doæ stwierdziæ,
¿e gdy w ubieg³ym roku spo¿ycie pieczywa w gospodarstwach domowych
spad³o rednio do 49,5 kg (w 1990 r.- 104 kg; w 2003 r.- 73,5). W Polsce,
w roku poprzednim dzia³¹³o 8,8-8,9 tysi¹ca piekarñ. Szacuje siê, ¿e
w ubieg³ym roku upad³o ich - 300. Sytuacjê trochê uratowa³ (w drugiej
po³owie 2013 r.) spadek cen m¹ki Masz babo placek! Na wsi trwa wojna
o polskich rolników. PiS kontra PSL. Programy prawie takie same, wiêc
gra toczy siê o symbole. Przyk³adowo w 140 rocznicê urodzin Wincentego
Witosa, na zaproszenie NSZZ Solidarnoæ Rolników Indywidualnych,
Jaros³aw Kaczyñski odwiedzi³ ch³opski matecznik, jakim s¹ Wierzchos³awice. Poza tym zarzuca on PSL, ¿e zgodzi³ siê na obci¹¿enie Lasów
Pañstwowych kosztami dróg lokalnych (w tym roku 600 mln z³otych,
a w przysz³ym znacznie wiêcej). To nie podoba siê ludziom na wsi... Masz
babo placek!

Czytelniczy Hyde Park

UKRAIŃSKI GALIMATIAS
Ukraina walczy o demokracjê! - krzycz¹ tytu³y w gazetach, a najbardziej
medialne telewizja i radio podgrzewaj¹, jak z frontu, komunikaty... Czy
aby siê kto nie zagalopowa³?! No bo przeczyta³em, ¿e Polska na pomoc
biedniejszym krajom przeznacza 400 milionów z³otych, w tym najwiêcej
dla Ukrainy i Bia³orusi. Czy¿by rz¹d polski utrzymywa³ dyktatury Janukowicza i £ukaszenki!? Poza tym wci¹¿ emocjonujemy siê Majdanem, gdzie
dochodzi ju¿ do dramatycznie miertelnych scen. Czy czasami nie jest to
zorganizowana faszystowska opozycja!? Doæ stwierdziæ, ¿e wszystkiemu
patronuje Stefan Bandera, a to ju¿ mrozi atmosferê bardziej ni¿ Dziadek
Mróz. Jak wyjania Andrij Parubij, komendant Majdanu i deputowany
Batkiwszczyzny, ¿e barykad Majdanu broni¹ teraz 32 sotnie samoobrony
Majdanu, czyli oko³o 4,5 tysi¹ca ludzi. Ró¿nych profesji! S¹ to ch³opcy:
z UNA - UNSO, czyli banderowcy, którzy wojowali ju¿ nawet z Rosj¹
w Naddniestrzu, Karabachu, Czeczenii. Bia³y M³ot to specjalici od pogromów, a w Patriocie Ukrainy gromadz¹ siê nazici. Dziwne, ¿e wród
opozycjonistów rej wodz¹ np.: wiatowy mistrz bokserski, który oko³o 20 lat
przebywa³ w Niemczech i nie zna jêzyka ukraiñskiego. Tak¿e by³y minister
spraw wewnêtrznych...? Sponsor obecnego prezydenta, jeden z najbogatszych ludzi Ukrainy!? Jeszcze dalej idzie wysokonak³adowa rosyjska
Komsomolskaja Prawda. Twierdzi ona bowiem, ¿e opozycjonici s¹
utrzymywani przez ambasadê... USA. Ka¿demu kierownikowi grupy obiecano za ka¿dego bojownika po 200 dolarów dziennie i dodatkowo 500
dolarów gdy w grupie jest ponad 10 ludzi. Koordynatorzy dostaj¹ nawet
po 2000 dolarów. Gdy obiektywnie, czyli cynicznie spojrzymy na to, kto
najbardziej zyskuje, to wychodzi, ¿e USA i UE. Ale dlaczego UE nie przewidzia³a pomocy, dla bezbronnej gospodarczo Ukrainy!? Przecie¿ wystarczy³o przeznaczyæ 20 miliardów euro i bez walk nasi wschodni s¹siedzi
byliby w... Unii. Ale chyba nie oto chodzi? Wiêc ju¿ jest blokada wiñskiego
eksportu do Rosji... Wkrótce, jak s¹dzê po Olimpiadzie w Soczi, nast¹pi
przykrêcenie gazowego kurka!? Nie tylko Ukrainie, ale i Europie. I wtedy
zapiewamy: Po co nam to by³o?!
Jan Widz
Od Redakcji: w Czytelniczym Hyde Parku zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji P¯K
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CIĄGŁOŚĆ POKOLEŃ
- Od kiedy dzia³a w Kutnie Stowarzyszenie Pokolenia?
- Od czerwca 2008 roku, mamy wiêc ju¿ ponad 5 lat.
- Ilu cz³onków nale¿y do Waszego Stowarzyszenia?
- Aktualnie liczymy 75 osób w trzech ko³ach, tj. w Kutnie, Kroniewicach i ¯ychlinie. Jak to wskaza³o ostatnie Walne Zgromadzenie, mamy
równie¿ jeszcze wiêcej sympatyków...
- Kogo gocilicie na lutowym Zgromadzeniu?
- Wród goci byli: pose³ na Sejm RP - Cezary Olejniczak, przewodnicz¹cy
ZG Stowarzyszenia Pokolenia - Stanis³aw Gabrielski (który zadeklarowa³
swój tegoroczny udzia³ w Kutnie, w panelu dyskusyjnym), przewodnicz¹cy ZW Stowarzyszenia Pokolenia - Marek Klimczak i jego zastêpca
Krzysztof Jagie³³o, wiceprzewodnicz¹cy Sejmiku Wojewódzkiego - Mieczys³aw Teodorczyk, przewodnicz¹cy Ko³a SLD w Kutnie - Aleksander
Wiliñski, przewodnicz¹cy Unii Pracy w powiecie kutnowskim - Roman
Ostasz, przewodnicz¹cy ZEiR Policji - Franciszek Sikorski, przewodnicz¹cy Twój Ruch - w Kutnie Daniel Szwejda, dziekan WSGK - Dariusz
Stokfiszewski, przewodnicz¹cy Zwi¹zku Inwalidów Wojennych - p³k
Józef Balawajder, radni Miasta Kutna - Aleksandra Koszada i Krzysztof
Dêbski.
- Kto jest we w³adzach Stowarzyszenia Pokolenia?
- W 2013 roku Zarz¹d pracowa³ w sk³adzie: przewodnicz¹cy - Zdzis³aw
Sapiejka; zastêpca - Wies³aw Garstka; sekretarz - Martyna Pajmel; skarbnik
- Mieczys³aw Orliñski; cz³onek - Leszek Drapiñski oraz przewodnicz¹cy
Kó³: w ¯ychlinie - Miros³aw Falkowski, w Kroniewicach - Andrzej
D¹browicz. Komisja Rewizyjna pracowa³a w sk³adzie: Pawe³ W³odarczyk,
Bo¿ena Malana i Waldemar Malinkiewicz.
- Czym zajmowa³ siê w 2013 roku Zarz¹d Powiatowy Stowarzyszenia
Pokolenia?
- Zarz¹d Powiatowy Stowarzyszenia odby³ w 2013 roku 10 posiedzeñ,
które powiêcone by³y miêdzy innymi przygotowaniu sprawozdawczego
Walnego Zebrania Cz³onków za 2012 rok. Tak¿e wyjazdu delegacji
Stowarzyszenia do Sejmu na zaproszenie pos³a Cezarego Olejniczaka (z³o¿enie kwiatów na grobach Jerzego Szmajdziñskiego i Jolanty SzymanekDeresz). Omawialimy sytuacjê w kutnowskim szpitalu, wokó³ którego
jest du¿o emocji, czêsto podsycanych dla tworzenia niepokojów. Brak
jest rozwi¹zañ systemowych, które s¹ konieczne. Obecnie sytuacja w szpitalu
jest porz¹dkowana. Zajmowalimy siê obchodami wiêta 1 Maja (tradycyjnie sk³adamy wi¹zanki kwiatów pod Pomnikiem Poleg³ych Kolejarzy).
Przygotowalimy w Wy¿szej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie otwarte
spotkania (30 czerwca 2013 r. z prof. Jerzym Jaskierni¹, 9 listopada 2013 r.
z prof. Paw³em Bo¿ykiem). Spotkania by³y bardzo interesuj¹ce i cieszy³y
siê du¿ym zainteresowaniem, nie tylko cz³onków. Zorganizowalimy
spotkania z kandydatami na liderów list z ramienia Pokoleñ w wyborach
samorz¹dowych w 2014 roku (4 listopada 2013 r.). Nasza delegacja uczestniczy³a w spotkaniach z w³adzami centralnymi i wojewódzkimi stowarzyszenia Pokolenia, w pikniku zorganizowanym przez pos³a Cezarego
Olejniczaka w Waliszewie. Nasz udzia³ by³ okazj¹ do spotkania osobistoci
z lewej strony sceny politycznej. Ocenialimy zasady wspó³pracy z w³adzami lewicowych stowarzyszeñ i zwi¹zków zawodowych. Chcemy byæ
równorzêdnymi ich partnerami. Szkoda, ¿e w³adze powiatowe SLD, jak
do tej pory, wyranie siê od nas dystansuj¹.
- W trakcie obrad Walnego Zgromadzenia Pokoleñ podpisalicie porozumienia o wspó³pracy ze Zwi¹zkiem ¯o³nierzy Wojska Polskiego Ko³o
nr 9 im. p³k. Bronis³awa Musia³a w Kutnie...
- Zawarlimy w nim m.in. zasady pobudzania aktywnoci spo³ecznoci
lokalnej czy zwiêkszenie roli i znaczenia organizacji spo³ecznych, takich
jak stowarzyszenia czy partie polityczne reprezentuj¹ce lewicowe wartoci.
Wskazujemy w nim zagro¿enia wynikaj¹ce ze wzrostu dysproporcji
poziomu ¿ycia w naszym spo³eczeñstwie, które skutkuje powiêkszeniem
obszarów nêdzy i wykluczenia spo³ecznego. Jestemy równie¿ za przeciwdzia³aniem zak³amaniu najnowszej historii naszego kraju, szczególnie
okresu po II Wojnie wiatowej, w tym równie¿ roli Wojska Polskiego.
Dzia³amy na rzecz wieckoci pañstwa polskiego, daj¹cego poczucie godnoci wszystkim obywatelom niezale¿nie od przekonañ i wyznañ. Wspólnie
bêdziemy dzia³aæ na rzecz rozwoju samorz¹dnoci lokalnej przez chocia¿by wspieranie kandydatów reprezentuj¹cych nasze rodowiska.
- Faktem jest, ¿e Stowarzyszeni Pokolenia - po grupie prezydenta miasta
Zbigniewa Burzyñskiego - potrafi³o prze³amaæ wyborcze szyldy, chimerycznych, kutnowskich partii...
- Stowarzyszenie nie ma ambicji politycznych, co zapewnia nasz statut
i zainteresowania naszych cz³onków. Ale udzielamy wsparcia dla rzeczywistych partii lewicowych, których celem jest ochrona ludzi pracy. St¹d
du¿e zainteresowanie chocia¿by cz³onków SLD z powiatu kutnowskiego,
którzy bardziej u nas, ni¿ w swojej partii, znajduj¹ wsparcie i realn¹ mo¿liwoæ dzia³ania. My dzia³amy tak¿e pomiêdzy wyborami, a partie - ró¿nie...
My opieramy siê na realnej, konkretnej rzeczywistoci, a nie na fikcji,
wirtualnym wiecie, blichtrze czy d¹¿eniach za wszelk¹ cenê do stanowisk.
I s¹dzê, ¿e z biegiem czasu bêdzie przybywaæ nowych, wartociowych
cz³onków i sympatyków, którzy równie¿ bêd¹ utrzymywali ci¹g³oæ pokoleñ.
Dziêkujemy za rozmowê - Andrzej Bieñkowski, Andrzej Stelmaszewski

KONWENCJA PiS

25 stycznia odby³a siê w Przysusze k/Radomia konwencja pn. PiS
bli¿ej ludzi. Polska jest jedna. Udzia³ w niej wziêli przedstawiciele
wszystkich powiatów w Polsce (314), wród nich tak¿e kutnowskiego.

Z innych szpalt...
Tylko o 0,9% wzros³y w ubieg³ym roku ceny detaliczne. To najmniejszy
wzrost od 10 lat.
15,8 mln turystów, 7% wiêcej ni¿ w 2012 r., przyjecha³o w ubieg³ym roku
do Polski. Wp³ywy z turystyki równie¿ wzros³y. O 11,5%, do 39,8 mln z³.
10 mln z³ zadoæuczynienia musia³ wyp³aciæ skarb pañstwa w pierwszym
pó³roczu 2013 r. 150 osobom za nies³uszne skazanie lub aresztowanie.
Gie³da s. 7; Przeglad Nr 5 (775) z 27.01-2.02.2014

Zwyciêski Husarz

Prezes PKP Maciej Malinowski straci³ stanowisko z powodu z³ych wyników
próbnych super drogiego Pendolino. Kosztuj¹ce prawie 2 miliardy cacka
okaza³y siê du¿o wolniejsze od starych lokomotyw typu Husarz, konstruowanych w Polsce. Przed odejciem wyp³aci³ swoim pracownikom
prawie 700 tysiêcy z³otych za osi¹gniêcia zawodowe.
Agora nr 5 (1233) z 2 lutego 2014 r., s. 8

Taki klimat
Zima przysz³a w po³owie stycznia
i od razu zaczê³a rozrabiaæ.
niegiem sypie coraz liczniej
i brak mrozu szybko nadrabia.
No i natychmiast s¹ tego wyniki.
K³opoty wszak sprawia ka¿da zima,
przenosz¹ siê one nawet do polityki,
gdy prominentka odkrywa, ¿e taki mamy klimat.
I zaraz opozycji wrzask oburzenia,
gdy nad torami obmarz³y przewody,
¿e to nie zima sytuacjê zmienia.
To s¹ winni rz¹dz¹cy, a nie pogoda.
Ka¿dego roku zima przychodzi
i zawsze nas zaskakuje.
A to zbytnio przymrozi,
a to drogi niegiem zasypuje.
Gdyby siê da³o przenieæ Polskê w te strony,
gdzie przez ca³y rok bywa ciep³o,
te¿ by siê znalaz³a partia oburzonych,
krytykuj¹cych za gor¹czkê rz¹dz¹cych zaciekle.
Kazimierz Ci¹¿ela

Oby nam się udało
Gie³da nazwisk ju¿ ruszy³a,
Wybory do Europarlamentu blisko.
Bêdzie siê wojenka toczy³a
o ka¿de partyjne nazwisko.
Jak z przecieków wynika,
partie wystawi¹ swoich herosów.
Przewa¿aæ ma dotychczasowa klika
i ci, którzy maj¹ szanse na zyskanie g³osów.
Dobrze by chyba by³o,
aby aktualne grono parlamentarne,
swym eurodorobkiem siê pochwali³o
i pokaza³o osi¹gniêcia realne.
Ogl¹daj¹c w telewizji stale te same twarze,
mimo woli robiê swoisty remanent
i bardzo w¹tpiæ siê odwa¿ê,
czy oni maj¹ czas na Europarlament.
Marzê, by tym razem nam siê uda³o
nie bacz¹c na partyjne racje,
zaufaæ nie tym, którym zawsze ma³o,
lecz wybraæ godn¹ Polski reprezentacjê.
Kazimierz Ci¹¿ela
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KUTNOWSKIE HITY 2013
Kutnowski Hit 2013 Kutnowski Hit 2013
dla

dla

Fabryki Maszyn Rolniczych

Hodowli Roślin Strzelce
Spółka z o.o. Grupa IHAR

Agro−Factory
w Lubieniu k/Łęczycy
za realizacjê
nowego, polskiego zak³adu
produkcji maszyn rolniczych
Agrotechnica w Kutnie, Piwki 48

W Kutnie - Piwkach, w budynku po dawnej
hurtowni budowlanej, po modernizacji, a aktualnie magazynowo-produkcyjnej (kutnowianie,
inwestorzy Bogdan i Robert Denarscy z Fabryki
Maszyn Rolniczych Agro-Factory) ju¿ siê
produkuje g³ównie maszyny rolnicze.
Firma Fabryka Maszyn Rolniczych

Agrotechnica

Zatrudnia ju¿ 35 osób, g³ównie z powiatu kutnowskiego. Finalnym etapem rozbudowy bêdzie
obiekt malarni o powierzchni u¿ytkowej 526 m2
wraz z ³¹cznikiem (17 m2).
Kompleks budynków obejmuje budynek magazynowo-produkcyjny o powierzchni ponad
3.800 m2 i oddzielny budynek socjalny oko³o
243 m2. Planuje siê wykonanie kabiny proszkowej i komory dla potrzeb lakierowania
farbami ciek³ymi i rutowniczej oraz pieca do
utwardzania farb proszkowych. Przewidywane
zu¿ycie m.in. farby proszkowej w przeliczeniu
na 20.000 m2 powierzchni malowanej wyniesie
2.000 kilogramów. Maksymalna wydajnoæ
planowanej malarni proszkowej wynosiæ bêdzie
oko³o 108.000 m2/rok.

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE
KZD „Exdrob” S.A.
za Z³oty Medal Targów Poznañskich Polagra Food 2013
i Certyfikat Dobry Produkt - Wybór Ekspertów 2013

za utrzymywanie wysokiej jakoci
przez polsk¹ firmê nasiennicz¹
W 2013 r. Hodowla Rolin Strzelce Sp. z o.o.
Grupa IHAR po raz drugi z rzêdu otrzyma³a
tytu³ Diament Miesiêcznika FORBES.
Zestawienie DIAMENTY FORBESA 2013
zosta³o opracowane przez firmê BISNODE
(dawniej Dun & Bradstreet). Znalaz³y siê
w nim firmy, które dynamicznie zwiêksza³y
swoj¹ wartoæ w ci¹gu ostatnich trzech lat. Hodowla Rolin Strzelce
Sp. z o.o. Grupa IHAR jest jedyn¹ firm¹ hodowlano-nasienn¹, która otrzyma³a tytu³ Diament Miesiêcznika Forbes 2013.
13 listopada 2013 prezes Hodowli Rolin
Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR Wojciech
B³aszczak odebra³ z r¹k Pani Wojewody £ódzkiego Jolanty Che³miñskiej oraz Marsza³ka
Województwa £ódzkiego Witolda Stêpnia
Nagrodê Gospodarcz¹ Województwa £ódzkiego. Nagroda ta stanowi wyró¿nienie i podziêkowanie dla przedsiêbiorstw osi¹gaj¹cych
najlepsze efekty ekonomiczne oraz ciesz¹cych
siê uznaniem w województwie, kraju i za granic¹, buduj¹ce pozytywny wizerunek regionu
 gospodarcze wizytówki województwa. Istotnym kryterium jest, aby
wnosi³y one znacz¹cy i trwa³y wk³ad w jego unowoczenienie i rozwój
gospodarczy województwa.
4 grudnia 2013 roku Hodowla Rolin Strzelce
zosta³a wyró¿niona w rankingu w rankingu
Skrzyd³a Biznesu 2013 organizowanym
przez redakcjê Dziennika  Gazety Prawnej
pod patronatem Ministerstwa Gospodarki,
Ministerstwa Finansów, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoci,
Business Centre Club, Krajowej Izby Gospodarczej. Wyró¿nienie i nagrodzenie Hodowli Rolin Strzelce Skrzyd³ami Biznesu wiadczy o jej
wiarygodnoci oraz osi¹ganiu bardzo dobrych wyników finansowych.

Muzeum im. Jerzego Dunin−
Borkowskiego w Krośniewicach
za kontynuacjê Spotkañ Kolekcjonerów Polskich

Nasiona Hodowli Rolin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR: jêczmieñ jary
SUWEREN i pszen¿yto ozime BOROWIK nagrodzono Z³otym Medalem
POLAGRA - PREMIERY 2014.

XXI wiêto Kolekcjonerów (od lewej): dyrektor muzeum Grzegorz
Dêbski i Rafa³ Jówiak, cz³onek Rady Muzeum (równie¿ przewodnicz¹cy Rady Powiatu Kutnowskiego).

Pini Hamburger w Kutnie
za dwa Z³ote Medale Targów Poznañskich Polagra - Food

SUWEREN wyró¿nia siê bardzo wysokim i stabilnym plonowaniem we
wszystkich rejonach kraju. Dziêki tej cesze SUWEREN zosta³ wybrany
przez COBORU na odmianê wzorcow¹ ju¿ w pierwszym roku od rejestracji. SUWEREN bardzo dobrze siê krzewi nawet w niekorzystnych
warunkach panuj¹cych po siewie (deficyt wody). Podwy¿szona tolerancja
na suszê i dobra zdolnoæ krzewienia powoduje, ¿e SUWEREN z powodzeniem uprawiany jest tak¿e na glebach l¿ejszych. Dziêki wysokiemu
i stabilnemu plonowaniu oraz po³¹czeniu innych, korzystnych cechy uprawowych SUWEREN sta³ siê najczêciej zalecan¹ do uprawy odmian¹
jêczmienia jarego w Polsce.

Pini Polonia w Kutnie
za dwa Z³ote Medale Targów Poznañskich Polagra - Food

BOROWIK jest jedn¹ z najwy¿ej plonuj¹cych odmian pszen¿yta ozimego
w Polsce uzyskuj¹c wyniki powy¿ej wzorca we wszystkich rejonach kraju.
Oprócz plonowania wyró¿nia siê niezwykle dorodnym ziarnem oraz
wysok¹ s³om¹, która charakteryzuje siê bardzo dobr¹ odpornoci¹ na
wylegnie, niespotykan¹ u wysokich odmian. Bardzo dobra mrozoodpornoæ (5,5o) pozwala na uprawê tej odmiany na terenie ca³ego kraju.
W ci¹gu kilku lat odmiana BOROWIK zyska³a na popularnoci i uznaniu
wród rolników oraz osób cile zwi¹zanych z rolnictwem.
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¯YCIE TARGOWE
Na Targach POLAGRA - PREMIERY w Poznaniu uczestniczy³a równie¿

FABRYKA MASZYN
ROLNICZYCH

Lubieñ, 99-100 £êczyca

tel./fax (24) 721-26-95, tel. (24) 721-75-71
tel. kom. 601-279-071, 516-154-300, 603-555-446
www.agro-factory.pl
e-mail: biuro@agro-factory.pl
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¯YCIE HISTORYCZNO-PODRÓ¯NICZE

BUDOWA KDK
Kutno po 1945 roku nie posiada³o domu kultury z prawdziwego zdarzenia.
Przez kilkadziesi¹t lat funkcjê tê pe³ni³ Dom Kultury, który funkcjonowa³
w adaptowanych pomieszczeniach na tzw. Górce, w budynku dawnego
zajazdu dworskiego Nowa Ober¿a, przy ulicy Henryka Sienkiewicza 2.
W pierwszych latach powojennych w jego licznych pomieszczeniach mieci³a
siê siedziba Zwi¹zku Walki M³odych. Nastêpnie w latach piêædziesi¹tych
i szeædziesi¹tych XX wieku funkcjê miejskiego domu kultury przyj¹³
Klub Prezydium Powiatowej Rady Narodowej (ul. H. Sienkiewicza l).
Natomiast pod koniec lat szeædziesi¹tych XX wieku w lokalu na Górce
zacz¹³ funkcjonowaæ Spó³dzielczy Dom Kultury. Tutaj przez kolejne lata
koncentrowa³o siê ¿ycie kulturalne Kutna, zrodzi³o siê wiele wa¿nych
inicjatyw kulturalnych. Najbardziej spektakularnym z nich by³o utworzenie
w padzierniku 1968 roku Zespo³u Pieni i Tañca Ziemi Kutnowskiej. (...)
(...) W 1967 roku zawi¹za³ siê Komitet Budowy Miêdzyzak³adowego
Domu Kultury w Kutnie. W jego sk³ad weszli: T. Delong - przewodnicz¹cy,
W³adys³aw Krupniewski (sekretarz Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kutnie) i Zbigniew Kmita - wiceprzewodnicz¹cy, W³adys³aw
Karczewski (zastêpca kierownika Wydzia³u Owiaty i Kultury Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej w Kutnie) - sekretarz Komitetu oraz cz³onkowie: Marian Bucki (dyrektor Kutnowskiego Przedsiêbiorstwa Budowlanego), Janusz Tymiñski, Stefan Rowiñski, Barbara G³uch, Stefan Seges
(dyrektor Okrêgowej Dyrekcji Inwestycji Miejskich w Kutnie), Janusz
Zawierucha (naczelny in¿ynier ODIM), Jerzy Koz³owski, Eugeniusz
Lemañski (przewodnicz¹cy Powiatowej Komisji Planowania Gospodarczego), in¿. Zbigniew Wirski. Natomiast koordynatorem wszelkich dzia³añ
zosta³o Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kutnie. (...)
(...) Pierwsze prace budowlane rozpoczêto 11 lutego 1969 roku niwelacj¹
terenu i budow¹ obiektu zaplecza gospodarczego. Zakoñczenie budowy
obiektu zosta³o zaplanowane na lipiec 1974 roku. Kierownikiem prac
budowlanych zosta³ in¿. Zbigniew Wirski, starszym mistrzem Stanis³aw
Urbañczyk, budowniczym Franciszek Stakiewicz. Pierwszych prac dokona³a licz¹ca oko³o 30 ludzi brygada murarska z³o¿ona z absolwentów
Zasadniczej Szko³y Budowlanej KPB. W okresie od 17 do 22 kwietnia,
na plac budowy wkroczyli saperzy oraz ¿o³nierze Obrony Terytorialnej
Kraju z pobliskiej Maliny. Przez kilka nastêpnych dni prawie w ca³ym
miecie s³ychaæ by³o potê¿ne wybuchy, to saperzy ³adunkami trotylu kruszyli
potê¿ne mury i piwnice lodowni. W koñcu maja na teren budowy wjecha³y
koparki, które w czerwcu rozpoczêty wykopy pod przysz³y budynek sali
widowiskowej. 26 czerwca, w wykoñczonym budynku zaplecza gospodarczego, odby³o siê pierwsze robocze posiedzenie Komitetu Budowy.
Natomiast 16 lipca rozpoczêto betonowanie fundamentów czêci scenicznej,
a 19 lipca H. Kaczmarek - I sekretarz KM PZPR, w towarzystwie cz³onków
Komitetu Budowy, wmurowa³ pierwsz¹ ceg³ê. W miesi¹cu sierpniu rozpoczê³y siê regularne prace budowlane. 11 padziernika 1969 roku odby³a
uroczystoæ wmurowania aktu erekcyjnego, którego dokona³ Stefan
Olszowski - sekretarz Komitetu Centralnego PZPR w towarzystwie Wies³awa Adamskiego - wiceministra kultury i sztuki oraz wielu innych goci.
Przez nastêpne trzy lata pracownicy KPB z du¿ym zaanga¿owaniem
realizowali kolejne etapy pionierskiej i trudnej dla nich budowy. Dziêki
takiej postawie zakoñczenie prac uda³o siê przyspieszyæ o dwa lata. W jej
koñcowej fazie do prac spo³ecznych przy porz¹dkowaniu terenu wokó³
MDK aktywnie w³¹czyli siê liczni pracownicy miejscowych zak³adów
pracy. Wreszcie budowa MDK zosta³a ukoñczona, a nowy gmach piêknie
prezentowa³ siê na tle przykrytej niegiem zieleni parkowej. Wartoæ inwestycji osi¹gnê³a kwotê ponad 24.000.500 z³. Koszt wyposa¿enia jego
wnêtrz wyniós³ 1.015.000 z³. Chlub¹ MDK by³a sala widowiskowa mog¹ca pomieciæ 417 osób i jednoczenie s³u¿yæ jako sala kinowa i teatralna.
Andrzej Urbaniak (1953-2008), Budowa Kutnowskiego Domu Kultury
[w:] Kutnowskie Zeszyty Regionalne. Tom XVI, TPZK, Kutno 2012

SAGA RODU HALLERÓW
(...) Kolejne prze³omowe wydarzenie, które zadecydowa³o o kierunkach dalszej
dzia³alnoci Hallera, nast¹pi³o 9 lutego 1918 roku. Wtedy to Niemcy i Austria
zawar³y w Brzeciu nad Bugiem traktat z Ukrain¹, przyznaj¹cy jej Che³mszczyznê i czêæ Podlasia. Polacy potraktowali to jako najtragiczniejsze wydarzenie od czasów rozbiorów Polski. Decyzja ta wywo³a³a fale masowych
protestów na terenach ca³ej Polski. Haller potraktowa³ to jako zdradê pañstw
centralnych w stosunku do Polski. Dlatego te¿ w nocy z 15 na 16 lutego 1918
roku, wraz z II Brygad¹ Legionów przebi³ siê przez front austriacki pod Rarañcz¹
i maszerowa³ na Ukrainê. Wtedy te¿ wypowiedzia³ pos³uszeñstwo w³adzom
Austro-Wêgier. Wydarzenie do doda³o Hallerowi s³awy i sta³o siê g³one na
arenie miêdzynarodowej. Ocenia siê, ¿e front przekroczy³o oko³o tysi¹ca piêæset
oficerów i ¿o³nierzy. W dniu 14 lutego tego¿ roku odes³a³ odznaczenia
austriackie (Signum Laudis i ¯elazn¹ Koronê) i niemieckie (¯elazny Krzy¿
II Klasy), z powodu haniebnej zdrady, jakiej dopuci³y siê Austria i Wêgry
wobec swojego tak zwanego sojusznika, jakim mia³a byæ Polska. Czynem
Hallera oburzona by³a polska Rada Regencyjna w Warszawie, która stwierdzi³a,
¿e Haller oszala³, bo wypowiedzia³ wojnê Niemcom.
Na terenach Ukrainy próbowano podporz¹dkowaæ wojska Hallera dowództwu
POW (Polskiej Organizacji Wojskowej). Haller nie zgodzi³ siê jednak na to,
a jednoczenie prowadzi³ rozmowy na temat wspó³pracy z korpusami polskimi
dzia³aj¹cymi na terenach ówczesnej Rosji. Przekszta³ci³ swoje wojsko w II
Korpus Polski i przyj¹³ pseudonim gen. Mazowiecki, by zmyliæ Niemców,
których liczne wojska stacjonowa³y na Ukrainie i stanowi³y zagro¿enie dla
II Korpusu Polskiego. W sytuacji tego zagro¿enia powiadomi³ Radê Regencyjn¹
w Warszawie, ¿e siê jej podporz¹dkowuje i czeka na jej dyspozycje. Niestety,
te negocjacje wykorzystali Niemcy do zgromadzenia swych wojsk i otoczenia
oddzia³ów Hallera, stacjonuj¹cych w okolicach Kaniowa. Niemcy za¿¹dali
poddania siê, a poniewa¿ Haller odmówi³, napadli podstêpnie na II Korpus
Polski. Mimo zaskoczenia, hallerczycy bronili siê przez dwanacie godzin.
Walki zakoñczono honorow¹ kapitulacj¹. Bitwa ta nie mia³a du¿ego znaczenia
wojskowego. Ale z punktu widzenia propagandowego, by³a bardzo korzystna
dla Hallera i dla Polski. Wykaza³a, ¿e nadal nie nale¿y ufaæ rzekomemu
sojusznikowi - Niemcom oraz, ¿e Haller to s³ynny bohater spod Rarañczy
i Kaniowa. Póniej okaza³o siê, ¿e by³ to chyba jedyny polski wybitny dowódca
wojskowy, który podczas I wojny wiatowej walczy³ ze wszystkimi trzema
zaborcami. Mianowicie: z Austri¹ - przebicie siê pod Rarañcz¹, z Niemcami pod Kaniowem i na froncie francusko-niemieckim oraz z Rosj¹ - podczas s³ynnej
Bitwy Warszawskiej w lipcu i sierpniu 1920 roku. (...)
Czes³aw Skonka, Saga rodu Hallerów, Gdañsk - Puck 2008

FERENC (FRANZ) LISZT
(1811−1886)
Franciszek Liszt (ur. 22 padziernika 1811 r., zm. 31 lipca 1886 r.).
Wêgierski kompozytor i pianista, jedna z najwybitniejszych postaci
romantyzmu w muzyce, wolnomularz.

Kompozytor, pianista, dyrygent wêgierski (niemieccy biografowie
przypisuj¹ Lisztowi pochodzenie austriacko-bawarskie). Studiowa³
grê na fortepianie u C. Czernego oraz kompozycjê u A. Salieriego
w Wiedniu. Tam te¿ pozna³ Ludwiga van Beethovena i Franciszka
Schuberta. Jako pianista debiutowa³ w Wiedniu w 1822 r. Bêd¹c
w Pary¿u pozna³ czo³owe osobistoci rodz¹cego siê ruchu romantycznego, m.in.: V. Hugo, A. Lamartinea, H. Heinego, A. Musseta,
F. Chopina, H. Berlioza, F. Mendelssohna-Bartholdyego. W latach
1824-1827 koncertowa³ w Pary¿u i w Anglii, gdzie sw¹ gr¹ zachwyci³
króla Jerzego IV. W latach 1839-1847 odby³ liczne podró¿e koncertowe po ca³ej Europie. Franciszek Liszt, wirtuoz fortepianu, uznawany
by³ ju¿ wtedy za najwiêkszego pianistê swoich czasów. Wiele z koncertów odby³o siê na terenie Polski.
Zwi¹zki Franciszka Liszta z Polsk¹ nie ogranicza³y siê jedynie do
dzia³alnoci koncertowej. Artysta wyj¹tkowo dobrze zna³ polsk¹
kulturê i dzieje polskiego narodu. £¹czy³a go przyjañ m.in. z: Fryderykiem Chopinem, Adamem Mickiewiczem, Juliuszem S³owackim,
Julianem Ursynem Niemcewiczem, Karolem Lipiñskim, Henrykiem
Wieniawskim, Juliuszem Kossakiem, Cyprianem Godebskim. Podziwia³ go Cyprian Kamil Norwid. Wielu polskich poetów pisa³o wiersze
na jego czeæ (m.in. Wincenty Pol i Franciszek Wê¿yk). Liszt patronowa³ wielu polskim artystom, którzy w znacznej mierze, dziêki w³anie jego pomocy osi¹gnêli póniejsz¹ swoj¹ pozycjê (np. Zygmunt
Noskowski, Henryk Wieniawski, Karol Tausig, Juliusz Zarêbski),
a do grona jego uczniów nale¿a³o kilkudziesiêciu Polaków. By³
podziwianym na ca³ym wiecie interpretatorem i propagatorem twórczoci Fryderyka Chopina, a tak¿e autorem pierwszej ksi¹¿ki o naszym genialnym muzyku - Fryderyku Chopinie. Polsk¹ muzyk¹
i histori¹ zainspirowanych zosta³o oko³o dwudziestu kompozycji Liszta.
Wróæmy na chwilê do ksi¹¿ki Liszta o Chopinie. Kiedy czyta siê
s³owa Liszta dzi, zaskakuj¹ one nabo¿nym wrêcz stosunkiem do
przyjaciela. Ulegaj¹c osobistemu urokowi Chopina, nie mia³o siê
sposobnoci do refleksji. Wszystko w nim by³o tak harmonijne, ¿e
 ¿adnego komentarza. W jasnym spojrzeniu niebieskich oczu wiêcej
by³o dowcipu ni¿ rozmarzenia: mi³y, ³agodny umiech nigdy nie mia³
w sobie tyle goryczy  pisze o Chopinie Fr. LisztTa biografia jest
przedziwn¹ mieszanin¹ faktów i zmyleñ. Nie wiemy poza tym, co
w ksi¹¿ce tej pochodzi od samego Liszta, a co napisa³a za niego ksiê¿na
Karolina Wittgenstein, jego ówczesna przyjació³ka. Przypuszcza siê,
¿e to od niej pochodz¹ partie dotycz¹ce mazurka i poloneza. To, co
sam Liszt napisa³ o Chopinie, przepe³nione jest podziwem i serdeczn¹
przyjani¹. Jako cz³owiek i artysta pozosta³ Chopin w pamiêci Liszta
dusz¹ czyst¹, wzorem moralnoci, wysublimowanego cz³owieczeñstwa. W tych stwierdzeniach streszcza siê stosunek Liszta do
odmiennego przecie¿ stylem i charakterem przyjaciela i nie ma powodu,
by w¹tpiæ w ich szczeroæ.
Liszt w latach 1843-1857 wielokrotnie koncertowa³ na terenie Polski,
czterokrotnie w Warszawie, w Poznaniu, G³ogowie, Legnicy, na l¹sku oraz w Krakowie i Kijowie. By³ wielkim sympatykiem muzyki
polskiej  nie tylko swego przyjaciela Fryderyka Chopina, ale tak¿e
Henryka Wieniawskiego czy Zygmunta Noskowskiego.
Najwa¿niejsze utwory to: 12 poematów symfonicznych, koncerty fortepianowe Es-dur i A-dur, symfonie Faustowska i Dantejska,
Sonata h-moll na fortepian.
Wiadomoci zebra³a Krystyna Bombrych
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PERUWIAŃSKA ESKAPADA
MACHU PICCHU

Kolejnego dnia dowiedzia³em siê wielu rzeczy. Jednak po kolei! Po niadaniu oko³o 7.30 uda³em siê busem do stacji Ollantaymbo, sk¹d odje¿d¿a³
poci¹g Inka Rail do Machu Picchu! Wsiadaj¹c do busa jeszcze nie by³em
wiadom ile siê dowiem. Jazda zajmuje oko³o pó³torej godziny i przebiega
przez bardzo malownicze tereny. Droga wije siê serpentynami to w górê,
to w dó³. Jak do tej pory OK! Teraz wyobracie sobie drodzy czytelnicy,
¿e pokonujecie j¹ w bojowym busie, którego kierowca przejecha³ tê trasê
ju¿ tysi¹ce razy i nie robi¹ na nim wra¿enia jakie tam osuwiska czy przepacie. Nie przypuszcza³em, ¿e bus to wytrzyma, jednak nie mia³em wyjcia.
Musia³em zaufaæ kierowcy i jego dowiadczeniu! Musia³em - podkrelam!
mignêlimy nad Urubamb¹. Tutaj równie¿ Polacy zostawili swe lady.
Zreszt¹, gdzie ich nie znajdujê... Oczywicie, dojechalimy do celu. Wnoszê
to po fakcie, ¿e dane mi by³o napisaæ te s³owa. Na l¹dzie kierowca okaza³
siê zrównowa¿onym i uprzejmym cz³owiekiem, który pomimo s³abej znajomoci angielskiego pomóg³ mi ustaliæ szczegó³y powrotu nastêpnego
dnia do Cusco. Zrobi³ to sam, bez polecenia czy nalegañ. Po prostu mi³y,
naturalny, ludzki gest. Uspokojony, poniewa¿ wiedzia³em ju¿ wszystko
na temat jutrzejszego powrotu, czeka³em na boarding na pok³ad poci¹gu!
Tak! Boarding, poniewa¿ na ka¿dym bilecie widnieje godzina rozpoczêcia wpuszczania na stacjê, a ka¿dy z pasa¿erów posiada przypisane
sobie wy³¹cznie miejsce. Punktualnie o 10.45 rozpoczêlimy przechodzenie
przez bramê stacji. W trakcie oczekiwania spotka³em grupê z Polski (oko³o
25 osób), kiedy dowiedzia³em siê ile zap³acili za wycieczkê tylko do Machu
Picchu. Umiech nie schodzi³ mi z twarzy przez resztê dnia. Ze stacji
odje¿d¿a³ w³anie najbardziej luksusowy poci¹g do przystanku Machu
Picchu Pueblo - Hiram Bingham. Jego nazwa pochodzi od odkrywcy
tego miejsca. W 1911 roku wyruszy³ on w celach badawczych na czele
Peruwiañskiej Ekspedycji Naukowej Uniwersytetu w Yale. Jego przewodnikiem i t³umaczem by³ lokalny policjant. Podczas obozowania w Mandor
Pampa rolnik z tych terenów, Melchor Arteaga, poinformowa³ ich o istnieniu
niezbadanych ruin na niedalekim szczycie górskim. Za jednego sola za
dzieñ wspó³pracy rolnik zaprowadzi³ ich w miejsce, o którym opowiada³.
Wszyscy oni wspiêli siê na pobliski szczyt i - jak mówi³ sam Bingham ujrzeli Machu Picchu!

By³ to widok zapieraj¹cy dech w piersi, chocia¿ miasto pokrywa³a porastaj¹ca je przez stulecia rolinnoæ. Ja natomiast pojecha³em z Inca Rail.
Równie¿ w komfortowych warunkach, chocia¿ kiedy sobie przypominam
tamten poci¹g... Mniejsza z tym! Jazda trwa godzinê i czterdzieci minut.
W dachu wagonów s¹ równie¿ okna. To Andy! Szczyty osi¹gaj¹ ponad
5.000 metrów! Jest na co popatrzeæ! Chocia¿ za towarzyszki podró¿y
mia³em dwie Islandki, które nadawa³y non stop! Dobrze, ¿e mo¿na by³o
nie s³uchaæ! Po przybyciu zameldowa³em siê w hotelu, zebra³em najwa¿niejsze informacje, w zwi¹zku z czym uda³em siê do kas lokalnych przewoników i kupi³em bilety autobusowe do Machu Picchu i z powrotem.
Bêd¹ potrzebne - zapewni³a mnie Rosa, gospodyni w hotelu. Uwierzy³em
jej na s³owo. W koñcu to ona tu mieszka! W drodze powrotnej dowiedzia³em siê drugiej rzeczy w ci¹gu tego samego dnia: jak smakuje miêso
z alpak. Jak sadzicie!? Wczesnym rankiem (w Polsce 22.30 poprzedniego
dnia) niadanie o 5.30. Musia³em jak najszybciej byæ na Machu Picchu
i na spokojnie pozwiedzaæ. Rosa (gospodyni) wywi¹za³a siê wspaniale
z powierzonego zadania - niadanie by³o punktualnie! Tradycyjnie: sok ze
wie¿ego owocu, omlet z jajka, bu³ki (co jak w Sphinkssie), powid³a
oraz kawa, czarna jak heban. Do Machu Picchu dojecha³em busem. One
ci¹gle udowadniaj¹ mi, ¿e nie znam ich mo¿liwoci. Jazda trwa³a 25 minut,
wejcie pieszo ponad 3 godziny. Od czego muszê zacz¹æ!? Tyle myli
kr¹¿y³o w mojej g³owie! Mo¿e od tego, ¿e le¿¹c, odpoczywaj¹c na trawie
przy Domu Stra¿nika dotar³o do mnie, ¿e jestem w miejscu, o którym
czyta³em na kartach ksi¹¿ek i marzy³em, ¿e mo¿e, ¿e kiedy... Zwiedzanie
zaczêlimy (razem ze mn¹ w grupie anglojêzycznej by³o trzech Amerykanów)
pod opiek¹ Felixa Orury. Grupa powsta³a w trakcie oczekiwania w kolejce
do wejcia. Podobnie jak i u nas przewodnicy szukaj¹ zajêcia i wychodz¹
z ofert¹ do klientów, którzy nie musz¹ jej byæ wiadomymi. Poza tym, ¿e
kompleks zajmuje ponad 12 hektarów
i ca³y oddaje potêgê Imperium Inków,
moj¹ szczególn¹ uwagê zwróci³
niepozorny kamieñ - Intihuata. Dlaczego? Ju¿ pieszê z wyjanieniem.
Poniewa¿ Inkowie wykorzystuj¹c
ukszta³towanie okolicznych szczytów górskich ustawili go w miejscu,
w którym precyzyjnie pokazuje najd³u¿szy cieñ (!) najwa¿niejszego dnia
inkaskiego roku, czyli 21 czerwca
- przesilenia zimowego! Inkowie
wierzyli, ¿e w tym w³anie momencie
S³oñce mia³o zostaæ przywi¹zane do
ska³y. Ceremonie wi¹zania S³oñca mia³y powstrzymaæ jego drogê na
pó³noc. Co za tym idzie, sukces w przywi¹zaniu S³oñca skutkowa³ d³u¿szymi dniami, wiêksz¹ iloci¹ wiat³a dziennego, czyli wiêksz¹ iloci¹
czasu powiêcanego uprawom i w efekcie wiêkszymi plonami. Nale¿y
czytaæ wiêcej ¿ywnoci! (c.d.n.)
Artur Gierula
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SPORT SZKOLNY

WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY

SP „JEDYNKA”

Kradzie¿ wêgla

Po zerwaniu k³ódki, zabezpieczaj¹cej drzwi do pomieszczenia
gospodarczego w Dobrzelinie,
z³odziej z jego wnêtrza skrad³ 300
kilogramów wêgla. Straty wynios³y
250 z³otych.

Internetowy oszust

W Kutnie, przy ulicy Jagie³³y, z³oczyñca zaoferowa³ do sprzeda¿y
Laptop Asus. Spowodowa³ wp³atê
pieniêdzy na wskazane konto, ale
zakupionego towaru nie przekaza³.
Straty poniós³ 34-latek na kwotê
1400 z³otych.

Uwaga oszuci!

W Kutnie, przy ulicy Wilczej, dwaj
mê¿czyni podaj¹cych siê za

OG£OSZENIA
DROBNE
Sprzedam mieszkanie w Kutnie,
ul. Krasiñskiego, pow ok. 48 m2,
parter, 3 pokoje + aneks kuchenny. Tel. 0519-592-418
Sprzedam 3 dzia³ki po 4500 m2
w Krzesinie 500 m od trasy
A2, wszystkie media. Tel. 0603639-456
Sprzedam nowy dom, halê magazynow¹ na dzia³ce 1920 m2 przy
ul. Grunwaldzkiej. Tel 607-658-165
Sprzedam dom w Leszczynku
220 m2, dzia³ka 0,75 ha, oczyszczalnia, klimatyzacja, podwójny
gara¿, ogrzewanie z rekuperacj¹. Cena 890 tys. z³.
Tel. 507-072-007

Sprzedam mieszkanie Gdañsk
Wrzeszcz, 64 m2 I piêtro. Tel. 514007-818
Sprzedam nieruchomoæ (woda,
pr¹d, gaz) 50 m2, dzia³ka 200 m2.
Przeznaczenie - zamieszkanie
lub dzia³alnoæ. gosp. Dybów,
ul. Wiosenna. Tel. 510-245-969
Sprzedam du¿y dom jednorodzinny w zabudowie bliniaczej,
dzia³ka 360 m2, wszystkie media,
centrum Kutna. Tel. 509-302-316
Sprzedam dom 153 m2 przebudowany, rozk³adowy, wszystkie media, dzia³ka 1840 m2, Woniaków.
Tel. 605-557-827
Sprzedam kamienicê w Kutnie
przy ul. M.C. Sk³odowskiej 27,
z wolnym od 1.01.2012 r. mieszkaniem ok. 60 m2 (2 p +k+³, przedpokój) 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 dzia³alnoæ gospodarcz¹
o powierzchni od 2000 do 2500 m2,
wszystkie media w ulicy, Kutno,
ul. Zielarska. Tel. 509-302-316

hydraulików i pod pretekstem
sprawdzenia instalacji wodnokanalizacyjnej weszli do mieszkania 65-letniej kobiety, sk¹d ukradli
pieni¹dze w kwocie 500 z³otych. Po
kilku minutach do tego samego
mieszkania wesz³a nieznajoma
kobieta, która przedstawi³a siê jako
s¹siadka i oznajmi³a, ¿e w okolicy
pojawili siê oszuci, którzy mog¹
powróciæ i zaoferowa³a pomoc
w ukryciu bi¿uterii. Wykorzystuj¹c
nieuwagê pokrzywdzonej oszustka
zabra³a z³oto i schowane kosztownoci. Pokrzywdzona straci³a bi¿uteriê wart¹ oko³o 500 z³otych.
Straty ³¹czne wynios³y oko³o tysi¹ca z³otych. Prawdopodobnie dwaj
hydraulicy oraz fa³szywa s¹siadka

dzia³ali wspólnie w jednej grupie
przestêpczej.

Sprzedam dzia³kê budowlan¹
o pow. 5 tys. m2 w Krzesinie, dostêp
do pr¹du i wody. Tel. 604-913-028
Sprzedam lub wynajmê lokal handlowy 25 m2 + mieszkanie 73 m2,
cis³e centrum Kutna. Tel. 500034-650
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 centrum Kutna. Tel. 500-034-650
Wynajmê lokal handlowy pod
dzia³alnoæ 25 m2, cis³e centrum
Kutna. Tel. 500-034-650
Wynajmê lokal na dzia³alnoæ handlowo-us³ugow¹ przy ul. Królewskiej. Tel. 519-762-235
Wynajmê domek 60 m 2 dla
przedstawiciela firmy (wszystkie
media). Tel. 609-534-752
Posiadam do wynajêcia lokale
o pow. 2 x 90 m2 na ka¿d¹ dzia³alnoæ, centrum Kutna. Faktura
VAT. Tel. 501-669-196, 501-666-527
Lokal do wynajêcia na dzia³alnoæ us³ugowo-handlow¹, Kutno,
ul. Królewska. Tel. 519-762-235
Wynajmê budynek o pow. 60 m2
na dzia³alnoæ gospodarcz¹ (biuro
rachunkowe, gabinet kosmetyczny,
fryzjer, masa¿) przy ul. £êczyckiej
(Hotel Awis), niezale¿ne wejcie.
Tel. 509-302-316
Posiadam do wynajêcia lub sprzedam magazyn w Kutnie o pow.
400 m 2 + dwa gara¿e + bud.
mieszkalny do remontu na dzia³ce
ogrodzonej 3000 m2. Mo¿liwoæ
najmu czêciowego lub zmiana
adaptacji lokali. Tel. 24 355-68-64,
501-666-527
Sprzedam schodo³az Scalamobil
S20, urz¹dzenie do transportowania osoby niepe³nosprawnej wraz
z wózkiem po schodach. Maks.
obci¹¿enie 130 kg. Tel. 0-604913-028

Sprzedam tanio wannê z hydromasa¿em. Tel. 519-762-235
Wentylacja - doradztwo, certyfikaty
energetyczne tel. 507-072-007
Sprzedam tanio kamieñ - piaskowiec na elewacjê budynków. Tel.
519-762-235
Sprzedam 2 dzia³ki rekreacyjne
w Gorzewie, Jez. Sumino (ogrodzone, uzbrojone, z domkiem
holenderskim o pow. 40 m2 ka¿dy)
wraz z P.T. zabudowy. Istnieje
mo¿liwoæ wykupu komercyjnego
dojcia 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. 667218-122
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 mieszkanie M3 w Mieczys³awowie, po remoncie, 2p.
Blok wie¿o ocieplony i pomalowany. Tel. 518-951-991
Sprzedam mieszkanie w³asnociowe, 64 m2, III p. os. Rejtana,
4 p., kuchnia, ³azienka, du¿y balkon. Tel. 24 253-79-36
Sprzedam lub zamieniê mieszkanie
w bloku II p, 47 m2 na mniejsze
w ¯ychlinie. Tel. 517-313-571
Sprzedam nowy dom w Wierzbiu
lub zamieniê na bloki z dop³at¹.
Tel. 795-442-968
Sprzedam dom (160 m2) z gara¿em na dzia³ce 1000 m2 w Kutnie.
Tel. 728-454-541
Sprzedam dom o powierzchni
100 m2. Tel. 603-403-982
Sprzedam dzia³kê o pow. 4000 m2.
Kutno, ul. Kolberga. Tel. 886825-531
Posiadam do wynajêcia lokal
o pow. 90 m2 pod biuro, gabinet
lub inn¹ dzia³alnoæ w centrum
Kutna. Tel. 605-377-111
DID¯EJ - bale, wesela,
imprezy okolicznociowe.
Tel. 609-107-203

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

Skutek nieuwagi

W Kutnie, przy ulicy Jana Paw³a II,
w autobusie linii miejskiej z³odziej
skrad³ z kieszeni kurtki mieszkanki
Kutna telefon komórkowy Samsung wartoci 900 z³otych.
W Kutnie, przy ulicy Troczewskiego,
wykorzystuj¹c nieuwagê pokrzywdzonej skradziono portfel z dowodem osobistym, legitymacj¹ emeryta, kart¹ kredytow¹ i pieniêdzmi
w kwocie 160 z³otych.

Samochodowy wandal

W Kutnie, przy ulicy Siemiradzkiego,
po wybiciu szyby w samochodzie
Mercedes z³odziej dokona³ z jego

wnêtrza kradzie¿y radia samochodowego wartoci 50 z³otych.

Kradzie¿

W Bedlnie z³odziej, po oderwaniu
k³ódki dosta³ siê do wnêtrza gara¿u,
sk¹d skrad³ dwie pi³y spalinowe
(Dekatech i Nac), radia oraz anteny
CB. Wartoæ strat 1200 z³otych.

Tir w wiacie

W Pomarzanach, gmina Kroniewice,
60-letni kierowca, kieruj¹cy ci¹gnikiem siod³owym z naczep¹, zjecha³
z drogi i po przejechaniu terenu
dwóch posesji wjecha³ w ... wiatê.
Kierowca by³ trzewy. Dozna³ urazu
g³owy, przewieziono go do kutnowskiego szpitala. Straty z tego wypadku oszacowano na 80 tysiêcy
z³otych.

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
Posiadam do wynajêcia halê na
gara¿ lub magazyn z parkingiem
i wszystkimi mediami o pow.
100 m2 i 200 m2 w Kutnie. Tel.
605-377-111
Wynajmê gara¿ murowany przy
ulicy Krasiñskiego. Tel. 601-2922-21
Sprzedam kuchniê gazow¹ ma³o
u¿ywan¹, bia³a, o wymiarach
50x60 z piekarnikiem gazowym.
Wys. 85 cm. Tel. 607-190-927
Sprzedam tanio nowy aparat do
malowania natryskowego i ró¿ne
filmy na DVD. Tel. 604-254-132
Sprzedam naro¿nik skórkowy
nowy kolor exri jasny rozk³adany 200x140 cm. 2-letni. Tel. 607190-927
Sprzedam radiomagnetofon
Thomson, czarny z pilotem,
p³yty CD, kasety, radio. Stan b.
dobry. Tel. 607-190-927

Wynajmê halê magazynow¹
przy ul. Pó³nocnej. Tel. 512335-561

Piknik rodzinny
W obiektach Ma³ej Ligi Baseballu odby³o siê uroczyste spotkanie dzieci z sekcji baseballu ze Szko³y Podstawowej nr 1
im. Tadeusza Kociuszki w Kutnie z rodzicami, w³adzami
miasta i klubu. Prowadzone przez trenerów Andrzeja
Pietrzaka i S³awomira Kryskê oraz kierownika Rafa³a
Gajdziñskiego dwie grupy dzieci z klas czwartych i pi¹tych
tej usportowionej szko³y rozegra³y ostatnie spotkania sezonu
2013. To by³o niezapomniane wydarzenie, które ma d³ugo
pozostanie w pamiêci nie tylko dzieciom.
W trakcie zawodów wiceprezydent miasta Zbigniew Wdowiak,
dyrektor Szko³y Podstawowej nr 1 Jaros³aw Koszañski oraz
by³y prezes klubu MKS Stal Waldemar Szymañski wrêczyli
dzieciom pami¹tkowe medale z zakoñczonych sukcesem
mistrzostw Polski Pó³nocnej i rodkowej, w których kutnowskie zespo³y wywalczy³y pierwsze i szóste miejsce.

W trakcie czterogodzinnej zabawy zawodnicy prezentowali
swoje umiejêtnoci przed swoimi rodzinami, uczyli swoich
rodziców elementów techniki gry w baseball. Atrakcj¹ dnia
by³a maszyna do narzucania pi³ek, która cieszy³a siê du¿ym
zainteresowanie wród przyby³ych rodzin i wci¹gnê³a ich
do aktywnego spêdzenia czasu. Gocie bardzo chêtnie próbowali odbijaæ pi³ki narzucane z du¿¹ precyzj¹ przez
mechanicznego miotacza, nawet prezydent i dyrektor nie
mogli oprzeæ siê pokusie, ¿eby nie spróbowaæ.
Na zakoñczenie spotkania dzieci zaprosi³y do rywalizacji
na baseballowym boisku swoich rodziców, babcie i dziadków. Wprawdzie trudno ustaliæ, kto wygra³ ten mecz, radoci by³o jednak co niemiara, a przygotowane przez rodziny
zawodników specja³y z grilla smakowa³y tym bardziej. Nastêpne spotkanie ju¿ w planach.

Kurki, koguty
odchowane
zamawiaæ:
Sójki - Parcel 3a
Tel. (24) 252-11-34

Kurki, koguty
odchowane
zamawiaæ:

Zwyciêska dru¿yna oparta na zawodnikach SP nr 1.

D¹browice Rynek
Tel. (24) 252-28-84

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¿liwoæ parkowania na terenie posiad³oci lub korzystania z gara¿u na 2 auta dodatkowo.

Kontakt: 510-991-497

Baseball cieszy siê du¿¹ popularnoci¹, szczególnie wród dzieci
i m³odzie¿y.

12

POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 3/375 • 13 LUTEGO 2014 R.

¯YCIE SPORTOWE

NOMINOWANI
DO NAJLEPSZYCH
Do organizowanego, ju¿ po raz szesnasty (tyle lat ma Powiatowe ¯ycie
Kutna), przez nasz¹ redakcjê, Konkursu na Najlepszego sportowca,
trenera i dru¿ynê Ziemi Kutnowskiej 2013 roku nasi czytelnicy oraz
stowarzyszenia sportowe zg³osili nastêpuj¹ce kandydatury:
Zawodnicy
- £ukasz Wójcik - Aeroklub W³oc³awski, wicemistrz Europy w szybownictwie, klasa standard, mistrz Polski - klasa otwarta, mieszkaniec Kutna;
- Kazimierz From - WOPR Kutno, zdobywca Pucharu Polski w p³ywaniu
masters na 100 i 200 m stylem grzbietowym;
- Ma³gorzata Pop³awska - ASWiR Alex Kutno - juniorka, kickboxing;
mistrzyni Polski w light contact i point fighting;
- Jakub Kasica - ASWiR Alex Kutno - mistrz Polski juniorów w low,
trzecie miejsce w Pucharze wiata juniorów w K1;
- Maciej Jagie³³o - ASWiR Alex Kutno - junior, wicemistrz Polski
w point fighting;
- £ukasz Walichnowski - ASWiR Alex Kutno - junior, trzecie miejsce
w Polsce mistrz Polski w point fighting;
- Piotr Raciborski - ASWiR Alex Kutno - m³odzie¿owiec, trzecie miejsce
w mistrzostwach Polski w kick light;
- Natalia Ko³odziejczak - UKS Dziewi¹tka Kutno - m³odzik, czwarte
miejsce w skoku w dal (541 cm) w mistrzostwach Polski;
- Rafa³ Ewkowski - UKS Dziewi¹tka Kutno - junior, pi¹te miejsce
w halowych mistrzostwach Polski w skoku w dal (650 cm);
- Piotr Kowalski - UKS Dziewi¹tka Kutno, junior, 12 miejsce w omioboju w mistrzostwach Polski;
- Krzysztof Jakóbczyk - Polfarmex Kutno, czo³owy zawodnik i strzelec
I ligi basketu mêskiego;
- Paulina Kacprowicz - MKS Kutno, reprezentantka województwa ³ódzkiego na OOM w koszykówce kadetek;
- Mateusz Gajewicz - KS Tytan Kutno, junior i mistrz Polski w kat.
18-19 lat w miêdzynarodowych mistrzostwach Polski oraz zdobywca
pierwszego miejsca w mistrzostwach wiata si³aczy;
- Antoni Kaliñski - KS Tytan Kutno, masters, mistrz Europy Weteranów
do 60 kg, zdobywca Pucharu wiata w wyciskaniu na ³aweczce i mistrz
w trójboju si³owym.
Dru¿yny
- Polfarmex Kutno - III miejsce w I lidze koszykówki mê¿czyzn, awans
do fazy centralnej Pucharu Polski;
- MKS Stal BiS Kutno - mistrz Polski w baseballu w kategorii junior
m³odszy.
Trenerzy
- Jaros³aw Krysiewicz - wspó³twórca osi¹gniêæ zespo³u Polfarmex Kutno,
- Aleksander Grabowski - g³ówny szkoleniowiec w ASWiR Alex Kutno,
- Jacek Kud³a - prowadzi sekcjê lekkoatletyczn¹ UKS Dziewi¹tka Kutno,
- Pawe³ lêzak - d³ugoletni selekcjoner pi³ki no¿nej w MKS-ie Kutno;
- Andrzej Pietrzak - szkoleniowiec baseballu w MKS Stal BiS Kutno.
O tym kto z nominowanych - 14 zawodników, 5 trenerów i 2 dru¿yn zostanie wybrany do Grona Najlepszych zadecyduje Kapitu³a Sportu.
Zwyciêzcom okolicznociowe puchary i dyplomy zostan¹ wrêczone na
Sesji Rady Miasta Kutna. Ju¿ teraz Wszystkim Nominowanym do Sportowego Konkursu P¯K, którego honorowymi patronami s¹: przewodnicz¹cy Rady Powiatu Kutnowskiego Rafa³ Jówiak i przewodnicz¹cy
Rady Miasta Kutna Grzegorz Chojnacki, gratulujemy!

Pi³ka no¿na

DOCENIENI

W sali konferencyjnej na Stadionie Miejskim im. Henryka Tomasza Reymana: Karol Czekalski, Bartosz Kapruziak, Piotr Kierus, i Piotr Mucha
- pi³karze klubowej dru¿yny juniorów MKS Teva-Kutno, wychowankowie
trenera Roberta Marca, uczniowie Zespo³u Szkó³ nr 3 im. W³adys³awa
Grabskiego w Kutnie i I Liceum Ogólnokszta³c¹cego P³ockiego Uniwersytetu
Ludowego im. 37 £êczyckiego Pu³ku Piechoty w Kutnie, w obecnoci
swoich rodziców, zastêpcy przewodnicz¹cego Rady Miasta Kutna W³odzimierza Klimeckiego, inspektora Wydzia³u Edukacji i Sportu Paw³a
Szczepanika, zastêpcy dyrektora Zespo³u Szkó³ nr 3 im W³adys³awa Grabskiego Anny Janiak, dyrektora I Liceum Ogólnokszta³c¹cego P³ockiego
Uniwersytetu Ludowego im. 37 £êczyckiego Pu³ku Piechoty pp³k. dr. in¿.
Remigiusza Winiewskiego, dru¿yny juniorów MKS Teva-Kutno, przedstawicieli Zarz¹du Klubu otrzymali powo³ania (Uchwa³y Zarz¹du Klubu)
w sk³ad kadry III-ligowej dru¿yny pi³ki no¿nej MKS Kutno na rundê
wiosenn¹ sezonu 2013/2014. Bêd¹ tak¿e otrzymywaæ klubowe stypendia.
Robert Marzec, trener dru¿yny juniorów MKS Teva-Kutno, przedstawi³
dotychczasowy 6-letni sportowy dorobek zespo³u, w tym K. Czekalskiego,
B. Kapruziaka, P. Kierusa, i P. Muchy. Andrzej Grzegorek, trener III-ligowej
dru¿yny pi³ki no¿nej MKS Kutno, poinformowa³ o aktualnym programie
przygotowañ zespo³u do rozgrywek rundy wiosennej sezonu 2013/2014
i kompletowaniu sk³adu kadry. Umowy (aneksy) podpisano z 21 zawodnikami, z tego z 11 bêd¹cymi wychowankami klubu.

Koszykówka

POLFARMEX PRZEKROCZYŁ „SETKĘ”!
Nie czêsto zdarza siê, aby w meczach mistrzowskich I ligi zespó³ osi¹gn¹³
100 punktów. Tak siê jednak (oby czêciej!) sta³o w hali SP nr 9 w Kutnie.
Kutnianie po bardzo dobrej grze i wietnej skutecznoci osi¹gnêli a¿ 113
punktów i pokonali swojego rywala ró¿nic¹ a¿ 34 punktów, chocia¿
beniaminek z Jaworzna robi³ wszystko, aby przegraæ jak najmniejsz¹ ró¿nic¹. Gra³ ambitnie i nawet przez pierwsze dwie minuty prowadzi³ (2:0,
4:2, 4:3).
Polfarmex Kutno - MCKiS Termo-Rex Jaworzno 113:79
(w kwartach: 30:24, 26:18, 24:21, 33:16)
Kutno: Krzysztof Jakóbczyk 24 (4x3), S³awomir Sikora 6, Jakub D³uski 8,
Mateusz Bartosz 15 (2x3), Hubert Mazur 15 (2x3), Dawid Brêk 12 (4x3),
Norbert Kulon 7, Wojciech Glabas 12 (5x2, 2x1), Hubert Pabian 14 (2x3,
4x2). Po d³ugiej rekonwalescencji powróci³, i to bardzo udanie, na parkiet Glabas. Setny punkt zdoby³ z rzutu wolnego Sikora, a nastêpnie 2
punkty zaliczy³ Kulon. Na 234 mecze, w 18 kolejkach I ligi sezonu 2013/
2014, to dopiero 3 przypadek uzyskania 100 punktów (do tej pory AZS
Poznañ - PC Siden Toruñ 65:102 i Sokó³ £añcut - King Szczecin 100:72).

Lekkoatletyka

ZWYCIĘSTWO KACPRA
Kacper Pietrzak, uczeñ Gimnazjum im. Rodziny Rembieliñskich
w Kroniewicach i zawodnik Miejskiego Klubu Sportowego
Expom Kroniewianka Kroniewice, wygra³ bieg na 60 m z czasem 7,39 sek podczas Halowych Mistrzostw Województwa
M³odzików w £odzi. Czas jaki uzyska³ Kacper jest nowym rekordem Kroniewic, jest te¿ drugim wynikiem w Polsce w kategorii
m³odzików w tym roku.

SUKCES NATALII KOŁODZIEJCZAK

WYGRALI CZWARTY MECZ Z RZĘDU!
WKK Wroc³aw - Polfarmex Kutno 71:86
(w kwartach: 22:20, 24:16, 11:26, 14:24)
Punktowali: Krzysztof Jakóbczyk 25, Mateusz Bartosz 21, Hubert Mazur 14,
Jakub D³uski 11, Wojciech Glabas 6, Dawid Brêk 5, Norbert Kulon 4.
Nastepne spotkanie w Kutnie 15 lutego, godz. 17.30 z MKS D¹browa
Górnicza.

GRAJĄ DZIEWCZĘTA MKS−u
Wojewódzka liga juniorek U-18

MKS Kutno - Widzew £ód 58:62
(w kwartach: 22:12, 15:11, 12:23, 9:16)
MKS: Paulina Kacprowicz 13, Michalina Kamiñska 12, Dominika Szczygie³ 12, Natalia Piestrzyñska 7, Natalia Furmañska 6, Maria Z³otowska 4,
Natalia £ukasik 4; trener Tomasz Pasiñski. To by³o bardzo interesuj¹ce,
pierwsze spotkanie play offu w tej kategorii wiekowej regionu ³ódzkiego.
W pierwszym meczu fina³owym, po dwóch kwartach, kutnianki prowadzi³y ju¿ 37:23 i kibice liczyli, ¿e zwyciêstwo dowioz¹ do ostatniej
syreny. Ale tak nie by³o. Widzewianki, które te¿ maj¹ zapewniony udzia³
w turnieju z dwoma najlepszymi zespo³ami regionu kujawsko - pomorskiego. drug¹ po³owê wyranie wygra³y 39:21i... ca³y mecz. Szkoda...,
bo szansa na pokonanie utytu³owanych ³odzianek by³a.

Wojewódzka liga m³odziczek U-14

MKS Kutno - £KS £ód 72:58
(w kwartach: 15:8, 21:10, 18:25, 18:15)
MKS: Weronika Bogdañska 24, Martyna Goniarska 14, Blanka Zawierucha 10,
Marta Erwiñska 9, Kamila Pi³acik 6, Magdalena Buczyñska 4, Zuzanna
Jêdrzejczak 3, Patrycja Hejmanowska 2; trener Mariusz £ubiñski.

Pi³ka no¿na

PRZED SEZONEM
Od przegranej zaczêli mecze sparingowe (zaplanowanych 6) pi³karze
III-ligowego MKS-u. Pierwszym rywalem by³a IV-ligowa dru¿yna Mszczonowianki Mszczonów. Na sztucznym boisku w £owiczu podopieczni
trenera Andrzeja Grzegorka ulegli przedstawicielowi regionu mazowieckiego 0:1 (0:0) po golu by³ego zawodnika Widoku Skierniewice Kamila
£ojszczuka (62). W zespole miejskich grali: Micha³ Soko³owicz, Pawe³
Bojaruniec (Wis³a P³ock), Piotr Mucha, Piotr Gawlik (Widok Skierniewice),
Jaros³aw Szyc, £ukasz Znyk, Rafa³ Kubiak, Daniel Mitura, £ukasz
Pa³czyñski, Sylwester P³acheta, Tomasz Wróblewski, Maciej Rogala, Bartosz
Kaczor, Bartosz Kapruziak; Mariusz Jakubowski, Krystian Pomorski (Lech
Rypin), Damian Szczytniewski (Wis³a P³ock), Damian Lewandowski (£KS
£ód), Piotr Michalski, Piotr Kierus, Micha³ ¯ó³towski.
Pi³karze trenera Andrzeja Grzegorka i kierownika zespo³u Andrzeja Królaka
rozegrali drugi mecz kontrolny. Tym razem w Poddêbicach ich rywalem
by³a miejscowa, czo³owa czwartoligowa dru¿yna regionu ³ódzkiego.
Ner Poddêbice - MKS Kutno 3:2 (0:0)
Gospodarze, których selekcjonerem jest Witold Obarek, byli dobrym
i wymagaj¹cym sparingpartnerem. Dla Miejskich bramki zdobyli: Micha³
¯ó³towski z karnego w 75 minucie (na 1:2) i testowany 20-latek z Widzewa
£ód Cezary Pankowski w 83 min. (na 2:2). Wynik ustalony zosta³ w 90 min.
Ner strzeli³ gola po fatalnym b³êdzie bramkarza MKS-u 18-letniego Karola
Czekalskiego. Zjad³a go debiutancka trema. Po to s¹ w³anie sparingi!
Widok Skierniewice - MKS Kutno 1:4 (1:2)
W trzecim spotkaniu kontrolnym kutnianie po dobrej grze pokonali
w Skiernirwicach zespó³ Widoku, czo³ow¹ dru¿ynê IV ligi ³ódzkiej. Bramki
zdobyli dla MKS-u: Sylwester P³acheta 2 oraz Bartosz Kaczor i Mariusz
Jakubowski.

Futsal

UDANE ZAWODY
W sobotê, 1 lutego, z okazji zakoñczenia ferii w województwie ³ódzkim
w hali kroniewickiego Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
odby³ siê turniej halowej pi³ki no¿nej ch³opców z rocznika 1999 i m³odszych. Organizatorami turnieju by³o Gminne Centrum Kultury Sportu
i Rekreacji w Kroniewicach oraz Miejski Klub Sportowy EXPOM Kroniewianka Kroniewice. Fundatorem nagród za pierwsze 3 miejsca i pami¹tkowych statuetek dla najlepszego strzelca, bramkarza oraz zawodnika
turnieju byli: El¿bieta i Rados³aw Szadkowscy, w³aciciele firmy Elfarm 5
oraz Stowarzyszenie Przysz³oæ Gminy Kroniewice.

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski
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W Spale rozegrano Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów M³odszych, w których bra³o udzia³ troje zawodników UKS Dziewi¹tka Kutno
- podopiecznych trenera Jacka Kud³y. ¯yciowy sukces odnios³a Natalia
Ko³odziejczak (r. 1998) zdobywaj¹c, rezultatem 544 cm w skoku w dal,
br¹zowy medal. Dziewi¹te miejsce zaj¹³ Piotr Kowalski (r. 1997) na 300 m
- czas 37.10 s. i rekord ¿yciowy. Niele spisa³ tak¿e Marcin Kacprzak
(r. 1995) na 400 m. Uzyska³ 51.22 s. i pobi³ rekord ¿yciowy. Zaj¹³ dwunaste
miejsce.

DOTACJE FINANSOWE NA KLUBY
Do Wydzia³u Edukacji i Sportu Urzêdu Miasta Kutna wp³ynê³o 11 wniosków
na realizacjê przedsiêwziêæ sportowych w 2014 r. Po ich rozpatrzeniu
okrelono kwoty do 31.12.2014 r.
Przedsiêwziêcia w zakresie sportu m³odzie¿owego:
- 175.000 z³otych na szkolenie w pi³ce m³odzie¿owej dla Miejskiego Klubu
Sportowego Kutno,
- 140.000 z³ na szkolenie w koszykówce ch³opców dla Koszykarskiego
Klubu Sportowego Pro-Basket Kutno,
- 120.000 z³ na szkolenie dzieci i m³odzie¿y w baseballu i softballu dla
Miejskiego Klubu Sportowego Stal Baseball i Softball Kutno,
- 110.000 z³ na szkolenie w koszykówce dziewcz¹t dla MKS-u Kutno,
- 35.000 z³ na szkolenie w lekkiej atletyce dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Dziewi¹tka,
- 32.000 z³. na szkolenie w judo dla Uczniowskiego Klubu Sportowego
Ippon MDK Kutno,
- 15.000 z³ na szkolenie w p³ywaniu dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Delfinek,
- 13.000 z³ na szkolenie w kickboxingu dla Akademii Sportów Walki
i Rekreacji Alex w Kutnie.
Przedsiêwziêcia w zakresie sportu seniorów:
- 750.000 z³ na szkolenie w koszykówce mê¿czyzn dla Pro-Basket Kutno,
- 640.000 z³ na szkolenie w pi³ce no¿nej dla MKS-u Kutno,
- 130.000 z³ na szkolenie m³odzie¿y i doros³ych w baseballu i softballu
dla MKS Stal BiS Kutno.
£¹cznie na realizacjê przedsiêwziêæ sportowych w 2014 roku przyznano
dotacjê w wysokoci 2.080.000 z³otych (sport m³odzie¿owy 560.000 z³,
sport seniorów 1.520.000 z³).

Kibicujmy
Na parkiecie biegaj¹ koszykarze
wykazuj¹c swoj¹ sprawnoæ i mêstwo.
Na trybunach kibiców zaognione twarze.
Pragn¹, by nasi odnieli zwyciêstwo.
£aska kibiców jedzi na pstrym koniu,
nie zawsze sprawiedliwe s¹ ich oceny.
Czasem od braw puchn¹ im d³onie,
innym razem histeryczne urz¹dzaj¹ sceny.
Kibic potrafi swych idoli znienawidziæ
jeli zawiod¹ jego oczekiwania.
Kutnowskich koszykarzy nie trzeba siê wstydziæ,
bo nie czêsto dostaj¹ kompromituj¹ce lania.
Koszykówka w Kutnie staje siê sportem wiod¹cym,
mimo i¿ baseball ma wy¿sze notowania.
obdarzana jest widzów uczuciem gor¹cym,
bo rzeczywicie zas³uguje na s³owa uznania.
Jeli siê mamy nadal z koszykówki cieszyæ
kibice winni staæ siê dodatkowym zawodnikiem,
wtedy przeciwnicy zaczn¹ siê peszyæ
i wszyscy spokojni mog¹ byæ o wyniki.
Kazimierz Ci¹¿ela
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¯YCIE ROZRYWKOWE
Anna Maria Jopek w Kutnie

ZNAKOMITA PIOSENKARKA

Anna Maria Jopek (ur. 14 grudnia 1970 r. w Warszawie) - polska wokalistka, pianistka, kompozytorka, autorka tekstów piosenek, producentka
nagrañ. Jest zdobywczyni¹ 9 p³yt z³otych i 7 platynowych.
Jest absolwentk¹ Akademii Muzycznej w Warszawie w klasie fortepianu,
studiowa³a te¿ na Wydziale Jazzu w Manhattan School of Music w Nowym
Jorku. Stypendystka warszawskiego Towarzystwa im. Fryderyka Chopina
i nowojorskiego Columbia University.
W 1997 roku z piosenk¹ Ale jestem reprezentowa³a Polskê w Konkursie
Eurowizji, który odby³ siê w Dublinie. Zajê³a 11 miejsce. Kilka miesiêcy
póniej ukaza³ siê jej debiutancki album Ale jestem, który zdoby³ status
z³otej p³yty. Równie¿ w 1997 roku Jopek wziê³a udzia³ w legendarnym
koncercie Zielono mi podczas 34 KFPP w Opolu.
W 2000 roku rozpoczê³a karierê miêdzynarodow¹ wydaj¹c p³yty: Barefoot
(2000 r.) i Secret (2005 r.). W 2002 roku nagra³a p³ytê Upojenie ze
wiatowej s³awy amerykañskim gitarzyst¹ Patem Methenym.
W urodziny wokalistki, 14 grudnia 2008 r. ukaza³o siê wydawnictwo
zatytu³owane Dwa Serduszka Cztery Oczy zawieraj¹ce ksi¹¿kê, 88 fotografii oraz 3 p³yty: ID, Jo&Co oraz p³ytê zatytu³owan¹ Spoza zawieraj¹c¹
14 niepublikowanych utworów. Wydawnictwo to ma byæ po¿egnaniem
z projektem ID i zapowiedzi¹ d³u¿szej przerwy w nagrywaniu nowych p³yt.
Jest ¿on¹ Marcina Kydryñskiego (od 31 stycznia 1998) i córk¹ Stanis³awa
Jopka, tenora Zespo³u Pieni i Tañca Mazowsze. Ma dwójkê dzieci: Franciszka i Stanis³awa.
Wyró¿nienia i nagrody:
1996 r., Festiwal S³owiañski Bazar w Witebsku, nagroda; 1997 r., Fonograficzny debiut roku, piosenka roku (Ja wysiadam), wokalista roku,
album roku pop (Jasnos³yszenie) nominacje; 1999 r., album roku piosenka poetycka (Dzisiaj w Betleyem), teledysk roku (Wspomnienie)
nominacje; 2000 r., wokalistka roku, album roku pop (Bosa) nominacje;
2002 r., produkcja muzyczna roku (Upojenie), album roku pop (Upojenie),
wokalistka roku, piosenka roku (Tam gdzie nie siêga wzrok); 2003 r.,
wokalistka roku, album roku pop (Farat); 2004 r. piosenkarz lub artysta
estrady Wiktor 2003; 2008 r., produkcja muzyczna roku (ID) Fryderyk
- nominacja, album roku pop (ID) Fryderyk - nominacja; 2010 r. Najpiêkniejsza Polka Viva! Najpiêkniejsi - nominacja; 2012 r. album roku folk/
muzyka wiata (Sobremesa) Fryderyk - nominacja.
Koncert Anny Marii Jopek, w sali amfiteatralnej Kutnowskiego Domu
Kultury, by³ wielkim sukcesem tej utalentowanej i uniwersalnej wokalistki. wiadczy³y o tym rzêsiste brawa. Na Jej sukces wp³ywa, co nale¿y
podkreliæ, tak¿e niesamowita wra¿liwoæ muzyczna, melodyczne bardzo
utwory, liryczne teksty i niemal rodzinny nastrój na koncercie.
Jerzy Papiewski

ZIMOWY KONKURS

W siedzibie Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Kutnie,
31 stycznia 2014 r., wrêczono nagrody ksi¹¿kowe dla uczestników konkursu na rozwi¹zanie krzy¿ówki z has³em Zimowe ferie aktywne i zdrowe. Otrzymali je: Oliwia Motko, Alicja Tworus, Zuzanna Mierzwiñska,
Jakub Rojewski, Wiktoria Lewaniak, Ela Wielec, Alicja Warszawska,
Lidia Warszawska, Micha³ Kuciapski oraz Mateusz i Micha³ Furman.

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 375

Poziomo: A-1. Na trasie samochodowej £owicz - Kroniewice A-7. Drewniany s³up z zaostrzonym koñcem B-9. Dawni
komedianci C-1. Z Kazaniem D-9. Dziewczyny do ... polska
komedia filmowa I-1. Kucyk I-6. ... Reprezentantów w USA
J-9. Ze s³ynn¹ wi¹tyni¹ Apollina K-1. Polska komedia filmowa
ze Zbigniewem Buczkowskim L-9. Farba ceramiczna M-1. Mia³
swoj¹ arkê M-5. Poeta polski (Leopold).
Pionowo: 1-A. P³ywaj¹ce zwierzê o grubym futerku i wielkich
oczach (Galapagos) 1-I. Instrument z suwakiem 2-E. W piercionku 3-A. Tabaka 3-I. Królowa Teb (mitologia grecka) 4-F.
Miasto nad So³¹ 5-A. ... Tajemniczy A. Holland 5-J. Film
R. Polañskiego 6-E. Ratuje podejrzanego 7-A. W¹¿ z rodziny
dusicieli 7-I. U³uda 9-A. ... papilarne 9-I. Dygasiñski lub Dymsza
11-A. Azyl dla przepióreczki 11-I. Podobny do aksamitu
13-A. Znak obni¿aj¹cy dwiêk o pó³ tonu 13-I. Znaki liczb.
oprac. Jerzy Ka³u¿ka
Has³o: K1-B9-C13-G7 M6-B11-I7-B3-C13-C4

AKCJA „MIŚ”

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 Kutnie, ul. 1-go Maja 16. Tel. 533-160-166. Wiêcej na stronie
www.fitforza.pl.

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

Telefon:

724−126−378

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

CENY KONKURENCYJNE
Ju¿ po raz trzeci odby³a siê Akcja Mi (od 14 grudnia do 14 stycznia),
czyli zbiórka pluszaka i innych zabawek. Aktywni byli wolontariusze:
Ola Kartowska, Weronika Bednarek oraz Gra¿yna Król i Grzegorz
Pachliñski, a tak¿e kutnowska stra¿ po¿arna.
Dziêkujemy wolontariuszom i nie zapominamy równie¿ o sponsorach.
Podziêkowania nale¿¹ siê tak¿e kutnowskiej sali zabaw Fikoland. Dziêkujemy serdecznie mieszkañcom Kutna i Kroniewic, którzy bardzo licznie
zaanga¿owali siê w pomoc.

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, nadcinienie, 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

Masz problem
z komputerem
DZWOŃ 605−65−17−76

POWIA
TOWE
POWIATOWE
ŻYCIE KUTNA

Kraj, zagranica − srebrny Bus Vito
(9−osobowy, długi, klimatyzacja)
Tel. 605−830−684
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¯YCIE DIECEZJALNE

BAL BEZALKOHOLOWY

ŻACZKI WYGRAŁY

DWIEŚCIE LAT

W Be³chatowie dru¿yna MKS SIRMAX KUTNO rozegra³a
III turniej w ramach rozgrywek wojewódzkiej ligi ¿aczek U-12.
Przeciwniczkami kutnowskich zawodniczek by³y zespo³y, ze Skierniewic i Be³chatowa, które do tej pory nie ponios³y ¿adnej pora¿ki
w rozgrywkach. Po bardzo dobrej grze dru¿yna MKS SIRMAX
KUTNO odnios³a dwa bardzo wa¿ne zwyciêstwa osi¹gaj¹c wyniki:
ÓSEMKA Skierniewice - MKS SIRMAX KUTNO 33:51
(w kwartach: 11:16, 4:18, 10:10, 8:7)
MUKS Be³chatów - MKS SIRMAX KUTNO 23:54
(w kwartach: 3:17, 5:16, 10:13, 5:8)

Ponad 150 osób (trzy pokolenia) bawi³o siê w piêknej sali w Sieciechowie
k/Kutna na Karnawa³owym Balu Bezalkoholowym, którego organizatorem
by³ ksi¹dz Miros³aw Romanowski, proboszcz parafi pw. w. Jana Chrzciciela
w Kutnie. Wodzirejem - trzeci rok z rzêdu - skutecznie zachêcaj¹cym do
aktywnej postawy na parkiecie by³ Rados³aw Florczak. Krótkie przerwy
zagospodarowano licznymi, ciekawymi konkursami dla starszych i dzieci.

Helena Arkuszewska z ¯ychlina ukoñczy³a 100 lat! Otrzyma³a kwiaty
i gratulacje od rodziny, burmistrza Grzegorza Ambroziaka i przewodnicz¹cej Rady Miasta El¿biety Tarnowskiej. By³ te¿, a jak¿e, list gratulacyjny
od Donalda Tuska, premiera RP. Od nas ¿yczenia - DWIECIE LAT!

II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie

Z DZIEJÓW SZKOŁY
W Be³chatowie dru¿yna wystêpowa³a w sk³adzie: KOZARSKA
Justyna - 18 pkt., MYSZKOWSKA Julia - 16, AMBROZIAK
Julita - 9, ¯URAWIK Aleksandra - 13, WONIAK Iga - 24,
KACALAK Natalia - 4, SIKORSKA Zuzanna - 5, JANECKA
Alicja - 0, SZYMCZAK Aleksandra -2, JANCZAK Zuzanna - 2,
PIETRZAK Natalia - 10, BREWIÑSKA Julia - 2.
W dniu 22 lutego 2014 r. w Aleksandrowie £ódzkim zostanie
rozegrany kolejny mini turniej. Przeciwniczkami kutnowskiej
dru¿yny bêd¹ zespo³y UKS BASKET Aleksandrów i TK ALLES
G³owno.

POZDROWIENIA

Zarz¹dzeniem Ministra Owiaty z dnia 12 sierpnia 1954 roku nr 50.1-5219/54
utworzono Szko³ê Podstawow¹ i Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Kutnie. Zarz¹dzenie wesz³o w ¿ycie 1 wrzenia 1954 roku. W tym dniu ponad 20 uczniów
rozpoczê³o naukê w drugim Liceum Ogólnokszta³c¹cym w naszym miecie,
w budynku przedwojennej szko³y powszechnej przy ulicy Staszica 6. Pierwsze
wiadectwo dojrza³oci wydalimy cztery lata póniej czternastu absolwentom. Liceum nazywane by³o przez uczniów i mieszkañców Kutna imieniem
TPD z tej racji, ¿e prê¿nie pracowa³o szkolne Ko³o Przyjació³ Dzieci zrzeszaj¹ce nauczycieli i rodziców. W 1958 roku nadano szkole imiê Jana
Kasprowicza, a Komitet Rodzicielski ufundowa³ sztandar. W tym te¿ roku
rozpoczêlimy wspó³pracê z Zak³adami Podzespo³ów Radiowych w Kutnie
i od tego czasu jest to nasz zak³ad opiekuñczy. Pierwszym owocem tej wspó³pracy by³ eksperyment pedagogiczny polegaj¹cy na wykonywaniu przez
uczniów pracy produkcyjnej w ramach zajêæ technicznych i wykorzystaniu
wiadomoci z fizyki i chemii. Pierwszymi absolwentami II Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Kasprowicza w Kutnie (1958 r.) byli: Adamczyk
Jadwiga, Hy¿y Teresa, Jówiak Jan, Karolak Ewa, Koralewski Stefan, Kwiatkowski Józef, Mitrus Jan, Mizgalska Bo¿ena, Nowaczewska Teresa,
Piekarska Zofia, Siekierska Danuta, Tomczak Ryszard, Zambrzycka Bo¿ena,
Znyk Stefania.

Patronat nad balem sprawowali: Zbigniew Burzyñski - prezydent miasta
Kutna i Miros³awa Gal-Grabowska - starosta kutnowski. Zainteresowanie
tym przedsiêwziêciem ksiêdza Miros³awa by³o przeogromne. Karty wstêpu
rozesz³y siê w trzy dni. Kiedy o godz. 4.00 rano og³oszono zakoñczenie
zabawy, przebiegaj¹cej pod has³em Bawimy siê zdrowo i bezprocentowo,
zaproponowano og³oszenie zapisów ju¿ na bal przysz³oroczny.

Serdeczne pozdrowienia z obozu sportowego przesy³aj¹ pi³karze, trener
i kierownik dru¿yny MKS Mavex - Kutno.

O REFERENDUM
HITOWA KAPITUŁA

Kutnowskie Prawo i Sprawiedliwoæ wspó³organizuje zbiórkê podpisów
poparcia wnioskowi o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy
przysz³oci Pañstwowego Gospodarstwa Lenego Lasy Pañstwowe i Polskiej
Ziemi zawieraj¹cemu nastêpuj¹ce pytania:
1. Czy jeste za utrzymaniem dotychczasowego systemu funkcjonowania
Pañstwowego Gospodarstwa Lenego Lasy Pañstwowe, okrelonego
w ustawie z dn. 28 wrzenia 1991 r. o lasach (Dz. U. 2011 nr 12 poz. 59,
ostatnia zmiana Dz. U. 2013 nr 628 poz. 1427) co zabezpiecza dotychczasow¹ rolê tego podmiotu w wype³nianiu potrzeb narodowych?
2. Czy jeste za zobowi¹zaniem rz¹du do pilnych negocjacji Traktatu
Akcesyjnego w zakresie wolnego obrotu ziemi¹ dla obcokrajowców
w Polsce - uwzglêdniaj¹c, i¿ stanowisko Rz¹du do zmiany w traktacie
powinno byæ nastêpuj¹ce: Zakup polskiej ziemi przez obcokrajowców
bêdzie mo¿liwy od roku, w którym si³a nabywcza redniej pensji Polaka
bêdzie stanowi³a minimum 90% redniej si³y nabywczej redniej pensji
mieszkañców 5 najbogatszych Pañstw UE?

ŚWIĄTECZNE KOSZTY
Kapitu³a nagrody Kutnowski Hit 2013 (od lewej): Bogdan Gajewski
i Jerzy Papiewski (P¯K), Rafa³ Jówiak - przewodnicz¹cy Rady Powiatu w Kutnie, Miros³awa Gal-Grabowska - starosta kutnowski, Konrad
K³opotowski - wicestarosta kutnowski, Andrzej Stelmaszewski (P¯K).

Spotkanie na Zamku w Oporowie pos³u¿y³o równie¿ do uroczystego aktu
przyznania Medalu Starosty Kutnowskiego Zas³u¿ony dla Powiatu Kutnowskiego ksiêdzu biskupowi Józefowi Zawitkowskiemu. Koszt Spotkania Noworocznego samorz¹du powiatowego odbytego 20 stycznia
wyniós³ 2.314,87 z³. Z kolei w miecie odby³y siê: Wigilia Samorz¹dowa
i Spotkanie Noworoczne. Pierwsza odby³a siê 20 grudnia 2013 r. w Centrum Teatru, Muzyki i Tañca. By³o na niej oko³o 160 osób. Ca³kowity
koszt miejskiej wigilii samorz¹dowców wyniós³ 12.820 z³. Ca³kowity koszt
koktajlu noworocznego: 19.308,72 z³.
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