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W dniu 24 lutego 2014 roku mieszkanka gminy Kutno JANINA
KOWALSKA obchodzi³a wyj¹tkowy i donios³y jubileusz 100-lecia.
Z tej okazji najserdeczniejsze gratulacje oraz ¿yczenia z³o¿y³ Jubilatce
wójt Gminy Kutno Jerzy Bry³a. Jubilatka urodzi³a siê we Wroczynach,
w gminie Kutno, w rodzinnym domu matki, z któr¹ wspólnie zajmo-
wa³a siê gospodarstwem domowym. W swoim ¿yciu Janina Kowal-
ska do�wiadczy³a zarówno chwil radosnych jak i dramatycznych - by³a
�wiadkiem trudnych losów naszej Ojczyzny, a tak¿e spo³ecznych
i politycznych zawirowañ, które dotknê³y ludzko�æ w XX wieku.
W okresie okupacji II wojny �wiatowej wysiedlona zosta³a na przymu-
sowe roboty. Po ich zakoñczeniu powróci³a do Wroczyn. Prowadzi³a
gospodarstwo rolne. Wspólnie z mê¿em spêdzi³a 50 lat wychowuj¹c
8 dzieci. Pani Janina szczê�liwie doczeka³a 18 wnucz¹t oraz 31 pra-
wnuków i pra-prawnuków. Obecnie mieszka w rodzinnym domu wraz
z synem Andrzejem i synow¹ Barbar¹, wnuczk¹ Magdalen¹ oraz
wnukiem Januszem, który z ukochan¹ babci¹ spêdza ka¿d¹ woln¹
chwilê. Pani Janina jest cz³onkiem Zwi¹zku Kombatantów Rzeczpo-
spolitej i By³ych Wiê�niów Politycznych.

STULECIE

ŁOTYSZE W KUTNIE

W Kutnie przebywa³a 20-osobowa delegacja samorz¹dowców � burmi-
strzów miast z terenu £otwy. Na czele tej grupy by³ Andris Jaunsleinis,
przewodnicz¹cy £otewskiego Zwi¹zku W³adz Lokalnych i Regionalnych,
który to jest odpowiednikiem Zwi¹zku Miast Polskich. Pracownicy Urzêdu
Miasta Kutno: Micha³ Adamski, Maciej Kostrzewa i Jaros³aw Kotliñski
zaprezentowali wa¿niejsze projekty Zwi¹zku Miast Polskich, w których
brali udzia³.           (ci¹g dalszy - strona 3)

Komplet widzów w hali sportowej SP nr 9 w Kutnie ogl¹da³ ceremoniê
honorowania Najlepszej Dru¿yny Ziemi Kutnowskiej 2013 r. i Najlep-
szego Trenera  2013 r. Byli to: zespó³ koszykówki mêskiej �Polfarmex�
Kutno i jego selekcjoner Jaros³aw Krysiewicz. W�ród laureatów Konkursu
�Powiatowego ¯ycia Kutna� znalaz³ siê tak¿e czo³owy zawodnik I ligi
Krzysztof Jakóbczyk. Otrzyma³ on wyró¿nienie specjalne. Okoliczno�ciowe
puchary i piêkne, fotograficzne dyplomy wrêczali: prezydent m. Kutna
Zbigniew Burzyñski, przewodnicz¹cy Rady Powiatu Kutnowskiego Rafa³
Jó�wiak, jego zastêpca Zdzis³aw Sapiejka, przewodnicz¹cy Rady Miasta
Kutna Grzegorz Chojnacki i redaktor naczelny �P¯K� Andrzej Stelma-
szewski.

NAGRODZONY „POLFARMEX”

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

25 marca 2014 r.

Prezes Krzysztof Miko³ajczyk i zastêpca prezydenta miasta Kutna Jacek
Boczkaja tu¿ po otrzymaniu wyró¿nienia �Gazela Biznesu� dla Grupowej
Oczyszczalni �cieków Sp. z o.o. w Kutnie.          (ci¹g dalszy - strona 2)

GOŚ Z GAZELĄ BIZNESU

To ju¿  30 lat

JUBILEUSZ “DZIEWIĄTKI”

We wtorek, 4 marca 2014 r., �wiêto Patrona Szko³y W³adys³awa Jagie³³y
po³¹czono  z  obchodami 30-Lecia Szko³y Podstawowej nr 9. Przebiega³o
ono w uroczystym i radosnym klimacie.           (ci¹g dalszy - strona 3)

Krótkim, ale weso³ym i dobrze przygotowanym programem
artystycznym uczniowie klasy 3a oraz 4b zaskoczyli wszystkie
panie nauczycielki i swoje kole¿anki w Szkole Podstawowej
nr 6 w Kutnie. Pó³godzinny program z okazji Dnia Kobiet
opracowali: Agata Andrych, Agnieszka Dêbska i Wies³aw
Zwarycz. Z kilku przedstawionych scenek wynika³o, ¿e kobieta
jest piêkna nie tylko 8 marca, ale przez ca³y rok. Kobiety maj¹
trudn¹  rolê w ¿yciu do spe³nienia i dlatego potrzebuj¹ mêskiego
wsparcia. Ciesz¹ siê tym, ¿e mê¿czy�ni okazuj¹ im szacunek
sk³adaj¹c ¿yczenia serdeczno�ci. W rolê doros³ych mê¿czyzn
wcielili siê ch³opcy wrêczaj¹c wszystkim nauczycielkom ³ad-
nie pachn¹ce ró¿e i �czekolady. Ca³a grupa wykonawców
przypomnia³a m.in. znane piosenki: �Byæ kobiet¹� czy �Ada,
to nie wypada�. Za udany program artystyczny wykonawcom
podziêkowa³a Emilia Malanowska dyrektor szko³y.      /A.B./

W �Szóstce�

DZIEŃ KOBIET
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¯YCIE KOLOROWE

Od 1 stycznia 2014 roku uruchomiony zosta³ rz¹dowy program z dop³atami
do kredytów mieszkaniowych - �Mieszkanie dla M³odych�, w skrócie
MdM. Program MDM to du¿e u³atwienie dla osób chc¹cych zamieszkaæ
w swoim pierwszym mieszkaniu, obejmuje zarówno singli jak ma³¿eñ-
stwa. Na kutnowskim rynku nieruchomo�ci mieszkania spe³niaj¹ce kryteria
rz¹dowego programu MdM oferuje inwestor firma Concept Development.
Klienci mog¹ liczyæ na dofinansowanie zakupu swojego pierwszego miesz-
kania w inwestycji Concept Bukowa realizowanego w Kutnie przy
ul. Bukowej 8. Projekt Concept Bukowa to wysoki poziom wykonania,
nowoczesna architektura, ciekawe uk³ady mieszkañ oraz presti¿owa
lokalizacja.
Jakie warunki trzeba spe³niæ?
- potencjalni beneficjenci programu nie powinni posiadaæ mieszkania �
ani na moment udzielenia kredytu, ani w przesz³o�ci, kupowane mieszkanie
musi byæ ich pierwsz¹ nieruchomo�ci¹;
- wiek do 35 lat (dla ma³¿onków jest to wiek najm³odszego z ma³¿onków);
- zakup lokalu mieszkalnego do 75 m2 musi odbyæ siê na rynku pierwotnym,
do 85 m2 dla rodzin z minimum 3 dzieci;
- cena mieszkania musi siê mie�ciæ w wyznaczonym limicie cenowym
(aktualnie w I kwartale br. dla województwa ³ódzkiego nie mo¿e przekro-
czyæ 3.859,90 z³ za 1 m2);
- zaci¹gniêcie zobowi¹zañ kredytowych pokrywaj¹cych minimum 50%
ceny mieszkania, na co najmniej 15 lat.
Na jakie dofinansowanie mo¿na liczyæ?
- dofinansowanie do 50 m2 powierzchni mieszkania (dla mieszkañ o po-
wierzchni u¿ytkowej powy¿ej 50 m2 podstaw¹ dla okre�lenia dop³aty
bêdzie koszt 50 m2);
- 10% dofinansowanie do �rodków w³asnych dla singli i ma³¿eñstw
bezdzietnych;
- 15% dofinansowanie wk³adu w³asnego dla rodzin z minimum jednym
dzieckiem;
- 20% osoba, rodzina, której w ci¹gu 5 lat od dnia zakupu mieszkania
urodzi siê lub zostanie przysposobione trzecie dziecko lub kolejne dziecko.

Przyk³adowe rz¹dowe dofinansowanie w ramach programu MdM
Inwestycja - Concept Bukowa:

Kupuj¹c przyk³adowe mieszkanie o powierzchni w przedziale 50-75 m2

b¹d� do 85 m2 istnieje realna mo¿liwo�æ rz¹dowego dofinansowania
do kredytu mieszkaniowego w kwotach odpowiednio:
- singiel lub bezdzietne ma³¿eñstwo � 19 tys. z³,
- rodzina z jednym dzieckiem � 28,5 tys. z³,
- rodzina wielodzietna (spe³niaj¹ca okre�lone warunki) - 38 tys. z³.
Spe³niasz kryteria programu MdM?
Zapytaj o szczegó³y, przyjd� do naszego biura sprzeda¿y mieszkañ przy
Placu Wolno�ci 4. Nie zwlekaj, zapoznaj siê z nasz¹ ofert¹, pula rz¹do-
wych dotacji ograniczona.

Inwestor: Concept Development
Plac Wolno�ci 4, 99-300 Kutno

tel. (24) 254-52-55, www.concept-development.pl

W Kutnie dostępne są mieszkania
w rządowym programie MdM

GOŚ Z GAZELĄ BIZNESU
(ci¹g dalszy ze strony 1)
W konkursie organizowanym m.in. przez dziennik �Puls Biznesu�
Grupow¹ Oczyszczalniê �cieków Sp. z o.o. w Kutnie wyró¿niono
tytu³em �Gazela Biznesu�. To coroczny ranking, prowadzony od 2000
roku, najdynamiczniej rozwijaj¹cych siê ma³ych i �rednich firm.
Realizowany jest wspólnie przez dziewiêæ dzienników ekonomicz-
nych nale¿¹cych do Grupy Wydawniczej Bonnier. W Polsce ranking
sporz¹dza dziennik �Puls Biznesu�. Liczba �Gazel Biznesu� objê³a
ju¿ 3.795 podmiotów gospodarczych, które osi¹gnê³y w ci¹gu trzech
ostatnich lat dodatni wynik finansowy.
W Kutnie rozwój £ódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jak
i infrastruktury komunalnej miasta spowodowa³, ¿e ilo�æ �cieków dop³y-
waj¹cych do oczyszczalni systematycznie ro�nie. Obecnie kutnowska
oczyszczalnia jest w stanie przyj¹æ �cieki w ilo�ci 21.000 m3/dobê,
zawieraj¹cych ³adunek BZT

5
 w  ilo�ci 13.600 kgO

2
/dobê. GO� Sp.

z o.o. w Kutnie pracuje z du¿ym przeci¹¿eniem i nie posiada rezerw
technologicznych na przyjêcie dodatkowych ³adunków zanieczysz-
czeñ. Aby oczyszczalnia nie stanowi³a bariery dla rozwoju miasta,
konieczna by³a rozbudowa o dodatkowy ci¹g do biologicznego oczysz-
czania �cieków wraz z obiektami towarzysz¹cymi. Dokumentacjê
projektow¹ wykona³o Przedsiêbiorstwo Projektowo-Us³ugowe
PROJ-EKO Sp. z o.o. z Pi³y.
W ramach zadania wybudowane zostan¹ nastêpuj¹ce obiekty:
1) bioreaktor z osadnikiem wtórnym o przepustowo�ci 8.000 m3/d,

który dla zapewnienia wysokoefektywnego biologicznego oczyszczania
�cieków zaprojektowany zostanie jako bioreaktor zblokowany z osad-
nikiem wtórnym i pompowni¹ osadu recyrkulowanego;
2) stacja dmuchaw z rozdzielni¹ NN, bêdzie mia³a za zadanie dostar-
czanie wymaganej ilo�ci sprê¿onego powietrza do systemu napowie-
trzania �cieków do nowego bioreaktora i bioreaktora istniej¹cego
Ob.103;
3) zagêszczacz grawitacyjny osadu, do którego bêd¹ odprowadzane
grawitacyjnie osady nadmierne i poddawane samoczynnemu zagêsz-
czaniu;
4) pompownia osadu, spe³niaæ bêdzie funkcje przet³aczania osadu nad-
miernego do nowo projektowanego zagêszczacza grawitacyjnego oraz
pompowo usuwaæ zagêszczony osad i kierowaæ do zbiorników osadu
w pomieszczeniu gospodarki osadowej;
5) komora pomiarowa �cieków, umo¿liwi prawid³owy pomiar �cieków
oraz z zasuw¹ regulacyjn¹ umo¿liwi kontrolê i ewentualn¹ regulacjê
wielko�ci strumienia �cieków podawanego do bioreaktora;
6) stacja transformatorowa;
7) ruroci¹gi technologiczne, sieci zasilaj¹ce i sterownicze.
Po otrzymaniu przez Spó³kê pozwolenia na budowê w II kwartale
2013 r. rozpisano przetarg na nadzór inwestorski (In¿yniera Kontraktu)
oraz wykonawcê robót planowanego zadania inwestycyjnego.
In¿ynierem Kontraktu zosta³a firma CDM Smith Sp. z o.o. z Warszawy,
natomiast wykonawc¹ robót budowlanych konsorcjum firm: Eko-MTK
Sp. z o.o. z Warszaw � Lider, FAMBUD Jerzy Pietrzak Sp. z o.o.,
Skierniewice oraz Przedsiêbiorstwo Ochrony �rodowiska �EKO-
COMP� Sp. z o.o. z Warszawy.  W dniu 3 wrze�nia 2013 roku odby³o
siê protokólarne przekazanie placu budowy Wykonawcy robót.

W okresie od pocz¹tku budowy trwa³y prace z organizacj¹ zaplecza
budowy, roboty ziemne i niwelacyjne. Wykonano czê�æ wykopu dla
bioreaktora biologicznego. Ca³kowity koszt zadania inwestycyjnego
wyniesie 13.802.940,36 z³ (netto), z czego 13.299.040,36 z³ to roboty
bydowlano-monta¿owe.
Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest w formie po¿yczki ze �rod-
ków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki
Wodnej w £odzi w kwocie 12.000.000,00 PLN. Pozosta³¹ kwotê
inwestycji, Spó³ka pokryje z �rodków w³asnych.
Po rozbudowie, oczyszczalnia:
- bêdzie w stanie odebraæ 28.000 m3/d o ³adunku zanieczyszczeñ rów-
nym 20.261 kg0/dobê od  wska�nika BZT

5
;

- �cieki odpowiadaæ bêd¹ wymaganym standardom, tj.:
BZT

5
- 15 mgO

2
/l,

ChZT - 125 mgO
2
/l,

zawiesiny ogólne - 35 mg/l,
azot ogólny - 10 mgN

og
/l,

fosfor ogólny - 1 mgP
og

/l.
co znacz¹co poprawi  stan wód odbiornika;
- stworzone zostan¹ rezerwy na przyjêcie �cieków od nowych u¿yt-
kowników kanalizacji, które umo¿liwi¹ zniesienie ewentualnych
barier dla przysz³ego rozwoju inwestycji w mie�cie.

Grupowa Oczyszczalnia �cieków Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Lotnicza 1

skrytka pocztowa nr 130
tel. (24) 253-33-60, (24) 254-81-00, (24) 251-01-40

fax (24) 251-01-42, tel./fax (24) 254-81-00
e-mail: sekretariat@oczyszczalnia.kutno.pl
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SPACERKIEM PO KUTNIE
Stra¿ackie jubileusze
W pi¹tek, 23 maja, kutnowscy stra-
¿acy �wiêtowaæ bêd¹ podwójny
jubileusz: 135-lecia OSP i 60-lecia
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. Odbêd¹
siê one w Centrum Teatru, Muzyki
i Tañca, dawnym Domu Dochodo-
wym Stra¿y Ogniowej. W sobotê,
17 maja, w Muzeum Regionalnym
w Kutnie odbêdzie siê Noc Muzeów
po�wiêcona historii Stra¿y Po¿arnej
(m.in. pokaz zabytkowych wozów
po¿arnych).

Miejsc wystarczy
W kutnowskich przedszkolach jest
931 miejsc, z czego 529 dla dzieci
maj¹cych dalej chodziæ do tych
placówek. Ponadto w oddzia³ach
przedszkolnych szkó³ podstawo-
wych jest 325 miejsc, a mog¹ byæ

utworzone nastêpne. Zapisy trwaj¹...

Do¿ywianie
W Kutnie z samorz¹dowego do¿y-
wiania korzysta oko³o 2,5 tysi¹ca
osób. w tym 400 dzieci.

Wyr¹b
72 drzewa bêd¹ wycinane na Sta-
dionie Miejskim w Kutnie. Ros³y
oko³o 40 lat...

Punkt przy³¹czeñ dzia³a
Punkt Obs³ugi Przy³¹czeñ, znajdu-
j¹cy siê w Kutnie przy ul. Sobie-
skiego 20, nadal funkcjonuje. Obs³uga
prowadzona jest od poniedzia³ku
do pi¹tku w godz. 7.30�15.00. Pra-
cownicy Dzia³u Przy³¹czeñ w go-
dzinach pracy obs³uguj¹ numer (24)
266-52-10. Sprawy dot. przy³¹czeñ
mo¿na kierowaæ równie¿ na adres
e-mail: PR_plock@plock.energa.pl

Obchody Roku Jubileuszowego w II Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Kutnie
rozszerzono o seminarium naukowe ��ladami Jana Kasprowicza�. Szko³a
go�ci³a: prof. Bogdana Burdzieja z Uniwersytetu Miko³aja Kopernika
w Toruniu, Jana Engelgarda z Muzeum Niepodleg³o�ci w Warszawie, Ja-
ninê Sikorsk¹ z Muzeum im. J.Kasprowicza w Inowroc³awiu i dr. Jacka
Saramonowicza z Kutna. Wyk³ady mia³y na celu przybli¿enie uczniom
ma³o znanych faktów z ¿ycia poety, bêd¹cego patronem szko³y. W grupie
s³uchaczy byli m.in. cz³onkowie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjació³
II LO, d³ugoletni nauczyciele liceum, byli te¿ uczniowie z kutnowskich
gimnazjów oraz z ZS Nr3. Zebrani wys³uchali czterech wyk³adów.
W wyst¹pieniu prof. Burdzieja z Torunia m³odzie¿ us³ysza³a wiele b³y-
skotliwych refleksji o poezji Jana Kasprowicza. Jak by³o w Kutnie, jak ¿yli
jego mieszkañcy w czasach Kasprowicza opowiada³ dr Jacek Saramonowicz.
Literatura i polityka. O zwi¹zkach Jana Kasprowicza z Narodow¹ Demo-
kracj¹ mówi³ Jan Engelgard z Warszawy. Najbardziej do gustu m³odzie¿y
przypad³o wyst¹pienie Janiny Sikorskiej z Inowroc³awia. Wspomnia³a
o rodzinnych kontaktach swojej rodziny z rodzin¹ Kasprowiczów. Za-
przyja�ni³a siê z córk¹ poety Ann¹ do tego stopnia, ¿e kiedy ta umar³a
w Krakowie pojecha³a tam, aby j¹ pochowaæ. Kasprowicz wyrós³, mo¿na
powiedzieæ, z biedy w wielodzietnej rodzinie. Kiedy opu�ci³ rodzinny
dom w Szymborzu pod Inowroc³awiem nie powróci³ do niego przez trzy-
dzie�ci lat. By³ s³abym uczniem, ale mia³ ³atwo�æ nauki jêzyka obcego,
st¹d dobra znajomo�æ niemieckiego, francuskiego i angielskiego. Poeta
mia³ trzy ¿ony. Zmar³ 1 sierpnia 1926 roku w swojej willi � Harenda�.
Seminarium zorganizowa³y nauczycielki liceum: Barbara Rostek-Nowacka,
Edyta Rybczyñska i Anna Ambroziak.           /A.B./

ŚLADAMI JANA KASPROWICZA

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Rangi temu �wiêtu nada³a obecno�æ ³ódzkiego wicekuratora o�wiaty
Konrada Czy¿yñskiego oraz w³adz samorz¹dowych miasta Kutno na czele
z prezydentem miasta Zbigniewem Burzyñskim i przewodnicz¹cym Rady
Miasta Grzegorzem Chojnackim. Go�cie w swoich przemówieniach nie
szczêdzili s³ów uznania dziêkuj¹c za wybitne osi¹gniêcia dydaktyczne,
wychowawcze i sportowe placówki.

To ju¿  30 lat

JUBILEUSZ “DZIEWIĄTKI”

Czê�æ oficjaln¹ uroczysto�ci zwieñczy³ wystêp dzieci, które w jubileuszo-
wym koncercie zaprezentowa³y swoje talenty, odkrywane i rozwijane
w SP 9. Zgromadzeni podziwiali zdolnych recytatorów, utalentowanych
najm³odszych wokalistów i tancerzy, a tak¿e przysz³ych wirtuozów.
Koncert zakoñczy³ sportowy pokaz czterech dyscyplin (koszykówki, pi³ki
rêcznej, baseballu i lekkoatletyki), w których uczniowie tej szko³y zdo-
bywaj¹ wysokie osi¹gniêcia na szczeblu krajowym. �Dziewi¹tka� w tym
dniu przybra³a od�wiêtne szaty. W wielu miejscach szkolnego gmachu
mo¿na by³o podziwiaæ wystawy i prezentacje multimedialne ukazuj¹ce
innowacyjn¹, bezpieczn¹ i nowoczesna szko³ê. Nie zabrak³o motywów
retrospektywnych i wspomnieñ utrwalonych w fotograficznym obiektywie,
ale tak¿e elementów futurystycznych (m.in. makiety �Moja szko³a XXII
wieku�). W obchody Jubileuszu zaanga¿owali siê wszyscy nauczyciele,
pracownicy szko³y i wielu rodziców. To by³o wspólne �wiêtowanie, które
pozwoli³o z dum¹ spojrzeæ w przesz³o�æ i z optymizmem wej�æ w nowe
30-lecie.

ŁOTYSZE W KUTNIE

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Go�cie interesowali siê sposobami zarz¹dzania jednostek samorz¹dowych,
rozwi¹zywaniem problemów w zakresie edukacji, kultury, a tak¿e gospodarki
komunalnej. Gospodarzami spotkania byli: Zbigniew Burzyñski, prezydent
miasta Kutna i jego zastêpcy - Jacek Boczkaja oraz Zbigniew Wdowiak,
a tak¿e Grzegorz Chojnacki, przewodnicz¹cy Rady Miasta. Po spotkaniu,
jakie mia³o miejsce w sali konferencyjnej Urzêdu Miasta, go�cie zwie-
dzili Kutnowski Dom Kultury, Aquapark, Centrum Teatru, Muzyki i Tañca
oraz dzielnicê przemys³ow¹ Kutna. Tu¿ przed odjazdem Andris Jaunsle-
nis dziêkuj¹c gospodarzom Kutna za podjêcie delegacji ³otewskiej m.in.
powiedzia³: �¯yczê pañstwu jeszcze wiêcej sukcesów, tak aby wszystkie
inne miasta w Polsce ich wam pozazdro�ci³y�.           /A.B./

W dniach od 7 do 10 kwietnia 2014 r. w Zespole Szkó³ nr 1 im. St. Staszica
w Kutnie odbywaæ siê bêd¹ spotkania z kandydatami do poszczególnych
klas. Maj¹ one formê �lekcji otwartych�.

Dyrekcja i nauczyciele �Staszica� zapraszaj¹:
7 kwietnia 2014 r. (poniedzia³ek) o godz. 15.00 � kandydatów do klasy
IA LO (z rozszerzonym programem nauczania matematyki, fizyki, geo-
grafii).
8 kwietnia 2014 r. (wtorek) o godz. 15.00 � kandydatów do klasy ID LO
(z rozszerzonym programem nauczania jêzyka polskiego, historii, wiedzy
o spo³eczeñstwie).
9 kwietnia 2014 r. (�roda) o godz. 15.00 - kandydatów do klasy IE LO
(z rozszerzonym programem nauczania biologii, chemii, matematyki).
10 kwietnia 2014 r. (czwartek) o godz. 15.00 � kandydatów do Techni-
kum (zawód: technik informatyk, technik elektronik i technik pojazdów
samochodowych) i Zasadniczej Szko³y Zawodowej (zawód: mechanik
pojazdów samochodowych).

TYDZIEŃ SPOTKAŃ Z GIMNAZJALISTAMINie żałujmy kwiatów
W marcu obchodzê urodziny,
tak¿e urodzili siê mój wnuk i ziêæ,
córka ma swoje imieniny,
ale to nie powód, ¿e wyró¿niaæ go mam chêæ.

W marcu bowiem jest pocz¹tek wiosny
i bardzo wa¿ne �wiêto Kobiet,
czyli to miesi¹c doznañ radosnych,
dla ciep³ych uczuæ dobry obieg.

Matka natura ludzi zró¿nicowa³a
i podzieli³a na panów i panie.
Tym samym panom szansê da³a
na �wi¹teczne pañ emablowanie.

Faktu tego nikt nie chce zmieniaæ,
¿e panie s¹ piêkniejsz¹ czê�ci¹ �wiata.
Z³ó¿my wiêc paniom w ich �wiêto ¿yczenia
i nie ¿a³ujmy choæ symbolicznego kwiata.

P.S. Zima siê ju¿ prawie koñczy,
wiêc niech paniom szefowie dadz¹
podwy¿kê, a nie parê poñczoch
i jeszcze u�miech, i kwiaty doradzam!

Kazimierz Ci¹¿ela
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¯YCIE REGIONALNE

WIEŚCI GMINNE

o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzy¿anów
(dla terenów obejmuj¹cych nastêpuj¹ce wsie lub ich czê�ci:

Wojciechowice, Wierzyki, Kuchary, Malewo, Wa³y)
wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na �rodowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z pó�n.
zmianami) oraz art. 54 ust. 2, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa�dziernika
2008 r. o udostêpnianiu informacji o �rodowisku i jego ochronie, udziale
spo³eczeñstwa w ochronie �rodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na
�rodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) oraz uchwa³y Nr XVII/147/2013
z dnia 27.03.2013 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzy¿anów
(dla terenów obejmuj¹cych nastêpuj¹ce wsie lub ich czê�ci: Wojciechowice,
Wierzyki, Kuchary, Malewo, Wa³y) - zawiadamiam o wy³o¿eniu do publicz-
nego wgl¹du projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Krzy¿anów (dla terenów obejmuj¹cych nastêpuj¹ce
wsie lub ich czê�ci: Wojciechowice, Wierzyki, Kuchary, Malewo, Wa³y)
wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na �rodowisko w dniach od 20 marca
2014 r. do 17 kwietnia 2014 r. w siedzibie Urzêdu Gminy w Krzy¿anowie
w godzinach od 7.00 do  14.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 przywo³anej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, ka¿dy, kto kwestionuje ustalenia przyjête w projekcie planu
miejscowego, mo¿e wnie�æ uwagi.
Uwagi do projektu planu, zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 tej ustawy nale¿y
sk³adaæ na pi�mie w sekretariacie Urzêdu Gminy w Krzy¿anowie lub na
adres Urz¹d Gminy w Krzy¿anowie, Krzy¿anów 10, 99-314 Krzy¿anów,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomo�ci której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 5 maja 2014  r.
Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie przedmiotowego planu
rozwi¹zaniami odbêdzie siê w dniu 14 kwietnia 2014 r. w siedzibie Urzêdu
Gminy w Krzy¿anowie o godz. 10.00.
Jednocze�nie informujê, ¿e zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 pa�dziernika
2008 r. o udostêpnianiu informacji o �rodowisku i jego ochronie, udziale
spo³eczeñstwa w ochronie �rodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na
�rodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) zwanej dalej �ustaw¹� � w pu-
blicznie dostêpnym wykazie danych o dokumentach zawieraj¹cych infor-
macje o �rodowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Krzy¿anów (dla terenów obejmuj¹cych nastêpuj¹ce wsie lub
ich czê�ci: Wojciechowice, Wierzyki, Kuchary, Malewo, Wa³y),
- o prognozie oddzia³ywania na �rodowisko do ww. planu miejscowego.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony wy¿ej podlega stra-
tegicznej ocenie oddzia³ywania na �rodowisko, w tym � z zapewnieniem
mo¿liwo�ci udzia³u spo³eczeñstwa � w okresie wy³o¿enia do publicznego
wgl¹du, o którym mowa wy¿ej.
Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 pa�dziernika 2008 r., uwagi i wnioski
w sprawie strategicznej oceny oddzia³ywania na �rodowisko, mog¹ byæ
wnoszone:
1) w formie pisemnej, na adres: Urz¹d Gminy w Krzy¿anowie, Krzy¿a-
nów 10, 99-314 Krzy¿anów,
2) ustnie do protoko³u, w Referacie Komunalno-Inwestycyjnym i Ochrony
�rodowiska UG Krzy¿anów pok. nr 8,
3) za pomoc¹ �rodków komunikacji elektronicznej bez konieczno�ci opa-
trywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa
w ustawie z dnia 18 wrze�nia 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres
e-mail: sekretariat@krzyzanow.pl
w terminie do dnia 8 maja 2014 r.
Organem w³a�ciwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy
Krzy¿anów.

Tomasz Jakubowski - Wójt Gminy Krzy¿anów

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Krzyżanów

Czy wiecie kiedy Starostwo Powiatowe mia³o najwiêksze wydatki
medialne!? Ano cztery lata temu, w wyborczym 2010 roku. A¿ siê wierzyæ
nie chce, ale finansowo-rachityczny Powiat Kutnowski wyda³ na nie
dok³adnie 69.354,87 z³. Czy¿by ówczesna starosta (i jej ekipa) w ten spo-
sób sfinansowa³a za - Nasze - swoj¹ kampaniê wyborcz¹!? Chyba nie, gdy
siê pamiêta jakie apana¿e uzyska³a po odej�ciu ze stanowiska... Ciekawy
by³ te¿ rozrzut wydatków. Najwiêksze (i praktycznie jedyne) kutnowskie
czasopismo �P¯K� zarobi³o w tym roku a¿... 366 z³ (nie, nie mylê siê
- trzysta sze�ædziesi¹t sze�æ z³otych). Za to �Polska Dziennik £ódzki�
zarobi³o prawie dwadzie�cia jeden tysiêcy z³otych. Wcale nie gorsza by³a
Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego, która za �Toyê� wziê³a blisko
- nomen omen - trzyna�cie tysiêcy z³otych. Muszê siê uszczypn¹æ, ale
¿adna regionalna przes³anka nie przychodzi mi do g³owy, dlaczego �iMedia�,
wydawca �Magazynu KCI� i �Gazety Lokalnej� otrzyma³a wówczas a¿
prawie - 35 tysiêcy z³otych. Co najmniej �na milê� pachnie... Co ciekawe -
jak dotychczas nikt nic nie zrobi³ z tych publikowanych informacji!?
A mo¿na by³o nawet chyba dowie�æ, ¿e te pieni¹dze pos³u¿y³y jeszcze
jednemu sztabowi wyborczemu do tego, ¿e �u nich nikt za wybory niczego
nie p³aci³�.
CZY TAK BÊDZIE ZNOWU!?      Jan Widz
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

Czytelniczy Hyde Park

POKŁOSIESzanowni Pañstwo! W roku 2014 mija 60 rocznica utwo-
rzenia II Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana Kasprowicza
w Kutnie. W zwi¹zku z diamentowym Jubileuszem powstania
Naszej Szko³y mamy zaszczyt zaprosiæ na V Zjazd Absol-
wentów, który odbêdzie siê w dniach 20-21 czerwca 2014 r.
Bêdzie on podsumowaniem Roku Jubileuszowego zaina-
gurowanego uroczysto�ciami Dnia Patrona Szko³y w dniu
12 grudnia 2013 r. Od kilku miesiêcy trwaj¹ prace zwi¹zane
z przygotowaniem i organizacj¹ uroczysto�ci wieñcz¹cych
ten donios³y Jubileusz Szko³y. W prace w³¹czy³a siê ca³a
spo³eczno�æ kasprowiczowska. Przedstawiaj¹c ramowy
program uroczysto�ci jeszcze raz serdecznie zapraszamy
by³ych nauczycieli, absolwentów i wszystkich przyjació³
szko³y do godnego uczczenia tej rocznicy i licznego uczest-
nictwa.
Program uroczysto�ci:

20 czerwca 2014 r.
1. Godzina 10.00 - msza �wiêta w ko�ciele p.w. �w.Waw-
rzyñca w Kutnie.
2. Ok. godz.11.15 - przemarsz ulicami miasta pod Gimna-
zjum nr 2 (pierwsz¹ siedzibê szko³y) i ods³oniêcie tablicy
pami¹tkowej.
3. Godzina 12.00 - uroczysta Gala Jubileuszowa w Kutnow-
skim Domu Kultury.
4. Godz. 14.30-20.00 - spotkania kole¿eñskie w grupach
w murach szko³y.
5. Godz. 20.00-6.00 - Bal Absolwentów i Przyjació³ Szko³y
w sali bankietowej �WESTA�, ul. Zawady 9a.

21 czerwca 2014 r.
Spotkania kole¿eñskie w grupach na terenie szko³y w go-
dzinach 9.00-15.00.
Druki zg³oszeñ s¹ dostêpne w sekretariacie szko³y oraz na
stronach internetowych Szko³y i Stowarzyszenia pod
poni¿szym i linkami:

www.kasprowicz.edu.pl, www.naszkasprowicz.pl
Prosimy dostarczyæ je osobi�cie b¹d� listownie do sekreta-
riatu szko³y lub drog¹ elektroniczn¹.

ZAPROSZENIE

Dodatkowa dotacja
Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-
³ecznej przekaza³o Powiatowemu
Urzêdowi Pracy dodatkowe 800
tysiêcy z³otych. Maj¹ byæ przezna-
czone na aktywizacjê bezrobotnych,
ale tylko do... 25 lat ¿ycia.

Droga Krzy¿owa
W miniony pi¹tek, w Sanktuarium
Maryjnym w G³ogowcu, odby³a siê
Droga Krzy¿owa udrêczonego
Narodu Polskiego. Od wielu lat
organizuj¹ te przemarsze dzia³acze

Solidarno�ci z Kutna i P³ocka,
i miejscowa parafia.

Piosenki Niemena
W Gminnym O�rodku Kultury
w Bedlnie odby³ siê III Festiwal
Piosenek Czes³awa Niemena �Oca-
liæ od zapomnienia� w�ród uczniów
szkó³ podstawowych zwyciê¿y³
Cezary Bilski, a w�ród gimnazjali-
stów - Maciej Dziêgielewski.

To ju¿ historia
Z handlowej mapy ¯ychlina znik-
nê³y wszystkie sklepy �Spo³em

Ju¿ po raz jedenasty Gimnazjum nr 2 w Kutnie by³o gospodarzem Konkursu
Ortograficznego �O z³ote pióro Prezydenta Miasta Kutno�. Wziê³o w nim udzia³
23 uczniów kutnowskich gimnazjów. Konkurs przeprowadzono w ramach
Kutnowskich Grantów O�wiatowych pod has³em �Siêgaj, gdzie wzrok nie siêga�.
Jego uczestnicy pisali dyktando pod tytu³em �Ob³êd�, którego autork¹ by³a
Ewa Kudelska, nauczycielka jêzyka polskiego. Najlepiej dyktando napisa³a
MARIA  KALBARCZYK z Gimnazjum Nr1 im. Adama Mickiewicza i to jej
pióro marki Parker wrêczy³ prezydent miasta Zbigniew Burzyñski. Na drugim
miejscu znalaz³a siê Aleksandra Kryska z Gimnazjum nr 2 im. Marsza³ka Józefa
Pi³sudskiego, na trzecim natomiast Micha³ W³odarczyk i Natalia Kusiak repre-
zentuj¹cy Gimnazjum nr 1.           /A.B./

ZŁOTE PIÓRO DLA MARII

- Gmina Miejska Kutno jest jedn¹ z 11 gmin powiatu kutnowskiego, po³o¿on¹
w województwie ³ódzkim. Gmina �ci�le przylega do miasta Kutna, formuj¹c wokó³
niego swoisty pier�cieñ i razem z nim tworzy Aglomeracjê Kutnowsk¹. Oprócz
miasta Kutna gmina graniczy z 8 gminami: od strony po³udniowej z gm. Witonia oraz
gm. Daszyna (powiat ³êczycki), od strony pó³nocnej z gm. Strzelce i gm. £aniêta, od
strony wschodniej z gm. Krzy¿anów i gm. Oporów, natomiast od strony zachodniej
z gm. Kro�niewice oraz gm. Nowe Ostrowy.
- Powiat kutnowski le¿y na zachodnim skraju Równiny Kutnowskiej, nale¿¹cej do
Makroregionu Niziny �rodkowomazowieckiej, na pograniczu krain geograficznych
i historycznych. Tu spotykaj¹ siê ziemie Wielkopolski, Kujaw, Mazowsza i regionu
³êczyckiego. Równie¿ tu krzy¿uj¹ siê szlaki komunikacyjne o du¿ym znaczeniu dla
regionu i kraju.
- Powierzchnia gminy wynosi 12.231 ha (13,8% powierzchni powiatu), za gêsto�æ
zaludnienia wynosi 71 osób/na 1 km2. Obejmuje 31 so³ectw i 53 miejscowo�ci.
Liczba ludno�ci gminy wynosi 8.742 osoby stanowi¹c tym samym 8,5% ludno�ci
powiatu kutnowskiego. Gmina Kutno jest jedyn¹ jednostk¹ administracyjn¹ powiatu,
w której obserwowany jest wzrost liczby ludno�ci. Jest to �ci�le zwi¹zane z faktem, i¿
gmina sta³a siê obszarem nap³ywu migracyjnego mieszkañców miasta Kutno.
- Powierzchnia Gminy Kutno daje drug¹ zaraz po Gminie Bedlno pozycjê w�ród gmin
wiejskich powiatu kutnowskiego. Najwiêksz¹ czê�æ powierzchni gminy stanowi¹
grunty rolne - 10.176 ha (83,2%).
- Gmina Kutno jest jedyn¹ jednostk¹ samorz¹du terytorialnego powiatu kutnow-
skiego, w której liczba mieszkañców na przestrzeni lat 2007-2012 wzros³a. W 2012 r.
liczba ludno�ci wynios³a 8.742, co oznacza 3,9% wzrost w stosunku do 2007 r.
- Za wzrost liczby mieszkañców odpowiada dodatnie saldo migracji (9,7), co oznacza,
¿e wiêcej osób przybywa do gminy ni¿ ubywa. Gmina przyci¹ga nowych mieszkañ-
ców g³ównie z terenu Kutna. Dodatnie saldu migracji jest czynnikiem stymuluj¹cym
jej rozwój i stanowi przewagê w stosunku do pozosto³ach analizowanych jednostek
samorz¹du terytorialnego, notuj¹cych ujemnych ujemne saldo wska�nika. W ran-
kingu wszystkich gmin województwa £ódzkiego (jest ich 177), Gmina Kutno upla-
sowa³a siê na 16 pozycji pod wzglêdem salda migracji na 1.000 mieszkañców.
- Przyrost naturalny nie wp³ywa dodatnio na wynik liczby ludno�ci. Ujemna jego
warto�æ (-4,2) jest destymulant¹ rozwoju potencja³u demograficznego gminy.
- W obliczu postêpuj¹cego starzenia siê spo³eczeñstwa Gmina Kutno jest relatywnie
�m³oda�. Wska�nik staro�ci demograficznej, okre�laj¹cy udzia³ osób 60+ w popu-
lacji wynosi 19,8%, co pozytywnie wyró¿nia j¹ spo�ród pozosta³ych analizowa-
nych jednostek samorz¹du terytorialnego.
- Poza liczb¹ ludno�ci do roku 2020 zak³ada wzrost mieszkañców gminy do pozio-
mu 9.118.

GMINA KUTNO

Ciekawy by³ przetarg na wykonanie zadania pod nazw¹ �Przebudowa
i remont �wietlicy wiejskiej we wsi Strzegocin, gmina Kutno�. Zamawiaj¹cy,
czyli Gmina Kutno, na jego realizacjê przeznaczy³ 765 tys. z³otych. Termin
wykonania robót - 30 czerwca tego roku. Przetarg by³ nieograniczony, wiêc
zg³osi³o siê na to - drobne w sumie -zlecenie a¿ dziewiêæ firm. W sumie sze�æ
(wliczaj¹c w to Go³êbiew Nowy) kutnowskich przedsiêbiorstw budowlanych.
Trzy �zagraniczne�: z Sochaczewa, Gostynina i... Poznania. Wygra³o Wielo-
bran¿owe Przedsiêbiorstwo REM-BUD Spycha³a Sp Jawna z ulicy Chopina 4
w Kutnie z cen¹ 714.901,37 z³otych. Tyle tylko, ¿e zwyciêska oferta by³a ni¿sza
od nastêpnej tylko o 98,63 (oko³o dziewiêædziesiêciu o�miu)... z³otych. Naj-
dro¿sza wynios³a ponad 907 tysiêcy z³otych.

O KOŃSKI PAZNOKIEĆ...
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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

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

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

WYBITNY UZDROWICIEL

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 19 marca br. (Dzieñ Wêdkarza) wystawy zabyt-
kowego 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 (senio-
rzy +64 lat) przy kawie i ciastkach. Najstarsi otrzymaj¹ okoliczno�ciowe
upominki. Zabytkowy sprzêt i pami¹tki przyjmowaæ bêd¹ do
12 marca w sklepie wêdkarskim �ARA� przy ulicy Narutowicza 8 i sklepie
wêdkarskim przy ul. Grunwaldzkiej.            /J.P./

INTERESUJĄCA PROPOZYCJA

Dzieci z kl. �0� w Szkole Podstawowej w Micinie uczestnicz¹ w realizacji
programu  edukacyjnego antytytoniowego �Czyste powietrze wokó³ nas�.
W ramach realizowanych warsztatów wykorzystywane s¹ ró¿ne metody,
np.: spacer, pogadanka, kolorowanki, historyjka,  piosenka, plakaty,
wystawa prac plastycznych, æwiczenia oddechowe i relaksacyjne oraz
zabawy ruchowe. Dzieci wraz z wychowawczyni¹ Katarzyn¹ Szcze�niak
przygotowa³y zdrow¹ sa³atkê owocow¹ i promowa³y zdrowe od¿ywianie.

CZYSTE POWIETRZE

D¹browa Górnicza, 26.02.2014.

Rada Gminy w ¯ychlinie
99-320 ¯ychlin
ul. Barlickiego 15

Szanowna pani Przewodnicz¹ca
Szanowni Radni
Po przeczytaniu w �Powiatowym ̄ yciu Kutna� artyku³u dotycz¹-
cego odmowy nadania tytu³u Honorowego Obywatela Gminy
¯ychlin, pragnê serdecznie podziêkowaæ za zainteresowanie moj¹
skromn¹ osob¹ i po�wiêcony czas.
¯ychlin - moje rodzinne miasto, miejsce urodzenia i wychowania
oraz ukoñczenia szkó³, zawsze pozostanie w moim sercu jako
pierwotny etap ¿ycia, dzieciñstwa i m³odo�ci, a tak¿e sentyment
jaki ¿ywiê do tego miasta.
Z tego wzglêdu w swoich materia³ach wydawniczych i promocyjnych
(ksi¹¿ki, artyku³y w prasie, audycje radiowe) zawsze wymieniam
miasto, z którego pochodzê. W wywiadach i na spotkaniach lite-
rackich przybli¿am mieszkañcom innych regionów Gród le¿¹cy
nad S³udwi¹.
Czêsto odwiedzam ¯ychlin, gdzie zamieszkuje moja rodzina, ale
tak¿e z poczucia blisko�ci i wiêzi z moim rodzinnym miastem
i Ziemi¹ Kutnowsk¹.
Serdecznie pozdrawiam Radê Gminy ̄ ychlin ¿ycz¹c wielu sukcesów.

Z powa¿aniem Janina Barbara Soko³owska

W Szkole Podstawowej w Strzelcach uczniowie klasy IIIa uczestnicz¹
w programie edukacji antytytoniowej �Nie pal przy mnie proszê�. Dzieci
w kilkuosobowych grupach przygotowa³y kolorowe prace plastyczne
przedstawiaj¹ce wiewiórkê �Wiki� (symbol programu), wykona³y gazetkê
nt. szkodliwo�ci palenia i nauczy³y siê wierszyka. Na koniec zajêæ stwo-
rzona zosta³a lista wskazówek, które u³atwi¹ wszystkim utrzymanie zdrowia.
Koordynatorem programu w szkole jest Marta £ykowska.

NIE PAL

W Gimnazjum nr 3 im. H. Sienkiewicza w Kutnie w ramach Kutnow-
skich Grantów O�wiatowych �Siêgaj gdzie wzrok, nie siêga� po raz trzeci
zorganizowano Miêdzyszkolny Turniej Umiejêtno�ci Ortograficznych
ORTOCORRIDA 2014 o tytu³ Torreadora Walki z Ortobykami. W turnieju,
28 lutego, wziêli udzia³ uczniowie kutnowskich szkó³ podstawowych.
Dru¿yny rywalizowa³y w 10 konkurencjach podzielonych na dwa etapy.
Zmagaj¹c siê m.in. z ortograficznym praniem, wyrazowym wê¿em, zwa-
riowanymi przys³owiami, tropicielem czy ortorebusami, zawodnicy
wykazali siê znajomo�ci¹ zasad ortografii, umiejêtno�ci¹ koncentracji,
logicznego my�lenia, spostrzegawczo�ci, refleksu i przede wszystkim
wspó³dzia³ania w grupie. Interaktywna forma turnieju pozwoli³a na zaan-
ga¿owanie publiczno�ci - podczas gdy zawodnicy rozwi¹zywali zadania,
by³y one jednocze�nie wy�wietlane na ekranie i ka¿dy móg³ samodzielnie
spróbowaæ swoich si³ w ortograficznych potyczkach.Weso³a, przyjazna
atmosfera i ciekawa formu³a turnieju przy zastosowaniu nowoczesnych
�rodków przekazu udowodni³y, ¿e ortografia nie musi byæ nudna i mo¿na
jej siê uczyæ przez zabawê.Nagrody ufundowane przez prezydenta miasta
Kutna wrêczy³a Anna Michalska, inspektor Wydzia³u Edukacji i Sportu
Urzêdu Miasta w Kutnie oraz Lidia Nowocin, dyrektor Gimnazjum nr 3
w Kutnie. I miejsce oraz tytu³ Torreadora Walki z Ortobykami zdoby³a
dru¿yna ze Szko³y Podstawowej nr 9 w Kutnie (Pawe³ Cegie³ka, Robert
Dobraczyñski, Rafa³ Kanas), II miejsce zajê³a  dru¿yna ze Szko³y Pod-
stawowej nr 1 w Kutnie (Alicja Jarczyñska, Maja Podziewska, Wojtek
Chojnacki), III � dru¿yna ze Szko³y Podstawowej nr 6 w Kutnie (Joanna
Rosiak, Jakub Smela, Witold Szerszeñ). Wyró¿nione zosta³y dru¿yny
Szko³y Podstawowej nr 4 (Klaudia Smolik, Sylwia Paszczyk, Mateusz
Królikowski) oraz Szko³y Podstawowej nr 5 (Natalia Trzeciak, Filip
Niewiadomski, Mateusz Lewandowski). Autorkami turnieju by³y: pe-
dagog z Gimnazjum nr 3 w Kutnie - El¿bieta Rzetelska i Dorota Cza-
piewska. O oprawê artystyczn¹ turnieju zadba³a Anna Miszewska.

WALKA Z ORTOBYKAMI

Trzyosobowe dru¿yny rozwi¹zywa³y zadania z przedmiotów humanistycznych:
jêzyka polskiego, historii, muzyki, plastyki, a I miejsce zajê³a dru¿yna ze
Szko³y Podstawowej nr 4, II miejsce ze Szko³y Podstawowej nr 1,
III miejsce ze Szko³y Podstawowej nr 6, IV miejsce ze Szko³y Podstawo-
wej nr 5. Ka¿dy uczestnik otrzyma³ nagrodê indywidualn¹, a ka¿da
dru¿yna prezent dla szko³y. Po zakoñczonych zmaganiach turniejowych
rywalizuj¹cym zapewniono chwilê relaksu. Obejrzeli oni krótki program
artystyczny w wykonaniu gospodarzy oraz przyjêli zaproszenie na s³odki
poczêstunek. Organizatorkami konkursu by³y: Iwona Pstr¹gowska-
Oswald, Gra¿yna Grobelska oraz Anna Miszewska nauczaj¹ce przedmio-
tów humanistycznych w Gimnazjum nr 3.

HUMANISTYCZNE POTYCZKI
Gimnazjum nr 3 im. H. Sienkiewicza w Kutnie by³o gospodarzem
Turnieju Wiedzy Humanistycznej. Wzorem lat ubieg³ych odby³ siê on pod
patronatem prezydenta miasta Kutna Zbigniewa Burzyñskiego w ramach
Kutnowskich Grantów O�wiatowych �Siêgaj, gdzie wzrok nie siêga�. Tym
razem turniej skierowany by³ do uczniów klas szóstych kutnowskich pod-
stawówek.

LUBIĘ TEATR

M³odzi aktorzy zostali bardzo ¿yczliwie przyjêci przez Ewê Rutkowsk¹,
wicedyrektor M³odzie¿owego O�rodka Socjoterapii, wychowawców
i uczniów. Widzowie z zainteresowaniem obejrzeli przedstawienie, a po
ostatniej kwestii nagrodzili aktorów brawami. Wystêpuj¹cy chyba uskrzy-
dleni pozytywnymi fluidami p³yn¹cymi z widowni grali znakomicie
i spotkali siê z bardzo przychylnymi opiniami dotycz¹cymi zarówno tre�ci
spektaklu jak równie¿ gry aktorskiej. M³odzi widzowie podchodzili do
odtwórców g³ównych ról wyra¿aj¹c swoje uznanie dla przedstawienia.
Dla takich chwil warto graæ.
Przedstawienie zosta³o wyre¿yserowane przez Adama Borysa i Anetê
Marciniak. W spektaklu wyst¹pili: Przemys³aw Rembowski, Adam Borys,
Marta Michaj³ów, Sandra Domrza³, Adam Skotarczak, Edyta Królikowska,
Aleksandra S³omczyñska, Justyna Rybicka, Aleksandra Katzerke, Micha³
Kucharski, £ukasz Bednarek, Jakub Rosiñski. Opiekê nad uczniami spra-
wowa³y panie: Dorota Chojnacka i Dorota Chojnacka.

Aneta Marciniak - Ko³o Dziennikarsko-Teatralne
w ZS nr 3 im. W³. Grabskiego w Kutnie

Pod koniec lutego w M³odzie¿owym O�rodku Socjoterapii w Nowej Wsi
odby³o siê przedstawienie pt.,,Do zamku przez tysi¹c zmierzchów� przy-
gotowane przez uczniów z Zespo³u Szkó³ nr 3 im. W³adys³awa Grabskiego,
dzia³aj¹cych w kole dziennikarsko-teatralnym. Spektakl zrealizowany by³
na motywach powie�ci pani  Moniki Szurzec i opowiada³ o problemach
m³odych ludzi: samotno�ci, potrzebie akceptacji, poczuciu zagubienia,
uzale¿nieniach.
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MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

Kutnowskie obserwacje Z innych szpalt...

Prof. Miros³aw Karwat - filozofia polityki, UW
Umieszczenie celebryty na pierwszym miejscu listy jest racjonalne i prag-
matyczne, wynika z kalkulacji. Niestety odkrywa te¿ stan �wiadomo�ci
wiêkszo�ci wyborców, zainteresowanych nie programami i dokonaniami,
ale tym, czy kto� jest znany, czy wystêpuje w telewizji albo na ok³adkach
wiadomych czasopism, czasem jako ofiara skandali, a czasem jako ich
sprawca i bohater. Z drugiej strony taka taktyka jest degrengolad¹ demo-
kracji, demoralizuje wyborców i wp³ywa destrukcyjnie na partie politycz-
ne. Po co siê staraæ, po co byæ dzia³aczem, kiedy nie ma siê wp³ywu na
w³asn¹ karierê, kiedy kierownictwo w ogóle nie liczy siê ze zdaniem
lokalnych �rodowisk i wysy³a im spadochroniarzy, tak jakby czu³o siê
w³a�cicielem ca³ego regionu Wielkopolski czy Pomorza i traktowa³o
je jak terytoria podbite? Kierownictwo ma za nic dorobek struktur
regionalnych i lokalnych dzia³aczy.

Pytanie tygodnia s. 6; Przeglad Nr 7 (737) z 10.02 -16.02.2014

Masz babo placek! W telewizji i w rzeczywisto�ci króluje �Przedwio�nie�.
Noce i ranki ch³odne, ale w po³udnie dominuje s³oñce. Pocz¹tek roku,
chocia¿ ju¿ koniec I kwarta³u, a tyle siê ju¿ dzieje, oj dzieje! I dobrego,
a jeszcze wiêcej z³ego. Masz babo placek! Ale siê narobi³o! Po wykryciu,
najpierw na Litwie, a pó�niej we wschodniej Polsce po dwóch przypadków
afrykañskiego pomoru dzików (ASF), zapanowa³a kompletna panika. Ju¿
nie tylko Rosja, ale i Chiny, Japonia, Korea, Wietnam i Tajwan zrezygno-
wa³y z kupna naszej wieprzowiny. Embargo mo¿e potrwaæ ze 3 lata, a ju¿
nasz najwiêkszy wschodni importer o�wiadczy³, ¿e szykuje siê do jej
importu z Masz babo placek! Brazylii i USA. O powadze sytuacji �wiadczy
chocia¿by fakt, i¿ Bia³oru� zdecydowa³a, ¿e odstrza³em objêtych bêdzie
ca³kowita liczba dzików w tym pañstwie czyli 19,7 tysi¹ca (w ubieg³ym
roku by³o 80 tysiêcy, ale ju¿ Bia³orusini czê�æ z nich wybili). Masz babo
placek! To pañstwo ju¿ nie pozwala - nie tylko eksportowaæ, ale i prze-
woziæ transportów wieprzowiny przez ich terytorium. Wiêcej! Nasz g³ówny
lekarz weterynarz chyba te¿ przesadzi³, gdy¿ wstrzyma³ wydawanie �wia-
dectw weterynaryjnych nawet na... MLEKO! Chocia¿ jak twierdzi prezes
Krajowego Zwi¹zku Spó³dzielni Mleczarskich Waldemar Bro�, ASF, czyli
afrykañski pomór �wiñ, nie ma nic wspólnego z byd³em!? Masz babo
placek! Ceny �wieprzowego� spad³y z 6 do 3 z³otych... St¹d przesz³o
setka rolników, ¿¹daj¹cych przed Ministerstwem Rolnictwa referendum
w sprawie Lasów Pañstwowych i zakazu sprzeda¿y ziemi, domaga³a siê
rekompensat za straty wynikaj¹ce z ASF. Masz babo placek!

JAKIMI FUNDUSZAMI DYSPONUJĄ PARTIE?
(PO) Platforma Obywatelska 53,2 mln
(PiS) Prawo i Sprawiedliwo�æ 49,8 mln
(PSL)Polskie Stronnictwo Ludowe 14,9 mln
(SLD) Sojusz Lewicy Demokratycznej 14,2 mln
Twój Ruch   8,5 mln
Solidarna Polska 99,7 mln
Dane w z³otych pochodz¹ ze sprawozdañ finansowych za 2012 rok. Ze-
sz³oroczne s¹ jeszcze niedostêpne. Bloomberg Businessweek Polska.

Polityka i Biznes; s. 20

Cytaty
Daniel Passent, publicysta �NAJSZYBCIEJ ROZWIJAJ¥C¥ SIÊ
GA£ÊZI¥ PRZEMYS£U W POLSCE JEST MUZEALNICTWO.

Polityka. Przegl¹d, nr 10 (740); s. 5
Ponad pó³ miliona osób wyjecha³o z Polski w 2013 r. To najwiêksza
fala emigracji od lat 2006-2007. Szacuje siê, ¿e za granic¹ przebywa
ju¿ 2,6-2,7 mln Polaków.      Gie³da, Przegl¹d, nr 10 (740); s. 7

Tragizm Majdanu
(...) Natomiast przemilcza siê to, ¿e na grudniowym spotkaniu grupy
roboczej USA-Ukraina pani Nuland stwierdzi³a, ¿e od 1991 r. rz¹d USA
wyda³ na ukraiñsk¹ demokracjê ju¿ 5 mld dol. Jej odczytu na ten temat
mo¿na wys³uchaæ na You Tube. (...) �Dzieñ Zaporo¿a�, opieraj¹c siê na
wiadomo�ciach od informatora z SBU, pisze, ¿e pomoc dla Euromajdanu
to ok. 20 mln dol. tygodniowo. Pieni¹dze s¹ przekazywane bezpo�rednio
do central partii opozycyjnych - Swobody czy Batkiwszczyny, a nastêpnie
rozdzielane na wspieranie Euromajdanu. Dowodem na to s¹ wyniki prze-
szukania przeprowadzonego przez SBU w siedzibie sztabu centralnego
Batkiwszczyny. W gabinecie Aleksandra Turczynowa ponoæ znaleziono
17 mln dol. w gotówce. Co pan o tym s¹dzi! (...).

Gie³da, Przegl¹d, nr 10 (740); s. 38-39
Ukraina Rosja
45,6 mln populacja 143,5 mln
160.000 liczba ¿o³nierzy 776 000
1 mln liczba rezerwistów 2.485 mln
4.100 czo³gi 15.500
6.400 wozy opancerzone 27.600
400 samoloty 3.000
93 �mig³owce 973
25 marynarka 353
0 g³owice atomowe 8.500
4,8 mld $ budzet obronny 76,6 mld

Angora; nr 10 (1238) z 9 marca 2014 r.

�Patologia transformacji�
Alicja Do³owska: Czy Polska transformacja mog³a przebiegaæ inaczej?
Prof. Witold Kie¿un: Mog³a. Zosta³a jednak przeprowadzona bardzo �le-
przez niekompetentnych i nieuczciwych ludzi. Polega³a g³ównie na
likwidacji potencja³u ekonomicznego kraju. Gdy przyjrzymy siê prywa-
tyzacji zobaczymy, ¿e 92% przeznaczonych na sprzeda¿ polskich przed-
siêbiorstw by³o wycenianych przez podmioty zagraniczne. Niektóre
zak³ady sprzedano za cenê ni¿sz¹, ni¿ wynosi³y koszty ich wyceny.
Polaków po prostu okradziono. (...)
- Amerykañski ekonomista Kazimierz Z. Poznañski w latach 90. XX wieku
napisa³ ksi¹¿kê �Wielki przekrêt. Klêska polskich reform�. Przez tych,
którzy transformowali, by³a wrêcz potêpiana.
- Ale mia³ racjê. We�my szybk¹ prywatyzacjê. Z miejsca, od razu - sprze-
dajemy. A przy okazji nastêpuje szybka dekapitalizacja polskich przed-
siêbiorstw, bo 8-procentowy kredyt inwestycyjny urós³ szybko do 80
procent! I to by³a katastrofa. Inn¹ zbrodni¹ by³ �popiwek�, czyli
podatek od ponadnormatywnych wyp³at wynagrodzeñ w sytuacji, gdy
p³ace sta³y, a inflacja ros³a. W dodatku ten rodzaj kary dotyczy³ tylko
przedsiêbiorstw pañstwowych, a nie obejmowa³ prywatnych. I non-
sensowne otwarcie rynku. Wówczas nawet mleko w sklepach sprzeda-
wano francuskie, podobnie jak niemieckie wody mineralne, podczas gdy
zniknê³a polska �Mazowszanka�. I szczyt wszystkiego - likwidacja PGR-ów
- 35 proc. produkcji ¿ywno�ciowej, natychmiastowe bezrobocie, zupe³na
klêska, zniszczenie ca³ej infrastruktury technicznej. W istocie likwidacja
polskiego przemys³u. Oczywi�cie, struktura przemys³u, zw³aszcza ciê¿-
kiego (np. hutnictwa), by³a przestarza³a, ale to wszystko stanowi³o potêgê
i mo¿na to by³o przestawiæ na nowocze�niejsze tory.
- �Nie mieli�my czasu na trzeci¹ drogê� - t³umaczy³ ówczesny minister
przekszta³ceñ w³asno�ciowych, dzisiejszy komisarz UE Janusz Lewandowski.
- Dali�my siê okra�æ. I to jest nasza osobista tragedia. Dlatego ¿e by³em
jednym z kandydatów do przeprowadzenia polskiej transformacji. Pod
uwagê brani byli: prof. Witold Trzeciakowski, prof. Wojciech Jó�wiak.
Odmówili, po kolei, bo by³ projekt reform Jeffreya Sachsa, opartych na
neoliberalnej ekonomii. I wreszcie przysz³o na mnie. Dostajê telefon
z ambasady w Nairobi, ¿e maj¹ dla mnie w Polsce propozycjê, chodzi
o kierownicze stanowisko. Szczegó³ów nie podano. Odpowiedzia³em: Mój
kontrakt w Afryce koñczy siê za rok. Gdybym wówczas wiedzia³, o co
chodzi, to bym do takiej formy transformacji nie dopu�ci³, bo ja to zna³em.
Uwa¿am, ¿e obecna struktura wielkiego kapitalizmu jest zbrodnicza.
Widzia³em tê zbrodniczo�æ w Afryce. Dlatego od razu powiedzia³bym:
stop.
- Stop i co?
- Fundamentalna sprawa - reprywatyzacja przemys³u. Nie zrobiono tego.
Dlaczego �Wedla� siê sprzeda³o, a potem w wyniku procesu s¹dowego
wyp³acono ogromne odszkodowanie dawnym w³a�cicielom, czy ich
potomkom, za sam¹ markê firmy. To samo �Calisia� i wiele innych przy-
padków. Wszystko by³o poddane dyktaturze koncepcji: wielki kapita³ chce
natychmiast wej�æ i trzeba daæ mu szansê. A co siê sta³o z handlem?
Jedno stanowisko w supermarkecie to piêæ miejsc pracy w prywatnym
sklepie. Zniwelowano nam rynek pracy. Z badañ wynika, ¿e wiêkszo�æ
Polaków jest supermarketami zachwycona. Ale 70% towarów pochodzi
z zagranicy. Mamy sytuacjê tragiczn¹. Zagraniczne firmy wyprowa-
dzaj¹ z Polski rocznie do 100 mld z³. Dochód narodowy mamy dodatni.
Ale do niego zalicza siê nie sam¹ produkcjê jak w PRL-u, ale tak¿e sprze-
da¿ i us³ugi. Zastanówmy siê: na czym zaczynamy zarabiaæ? Otó¿ prawie
3 mln Polaków pracuj¹cych za granic¹ wysy³a do rodzin w Polsce czê�æ
uciu³anych pieniêdzy. Dane NBP podaj¹, ¿e przez banki transferuj¹ oni
16-18 mld z³. Przynajmniej drugie tyle przechodzi z  rêki do rêki, bo kto�
bezpo�rednio dostarcza te pieni¹dze. I dochód narodowy ro�nie, bo
ro�nie sprzeda¿. Ludzie kupuj¹, niektórzy inwestuj¹, licz¹c na to, ¿e gdy
wróc¹, mo¿e kupi¹ mieszkanie, inne dobra. Ale od dwóch lat ilo�æ pieniêdzy
wêdruj¹cych do Polski od rodzin zmniejsza siê. Bo ci, którzy przez lata
pracowali na zmywaku, otrzymali ju¿ bardziej stabiln¹, lepiej p³atn¹ pracê
i �ci¹gaj¹ rodziny i dzieci. Wystêpuj¹ o obce obywatelstwo. Jest jeszcze
grupa oko³o 500 tys. osób, która co roku na 3 miesi¹ce wyje¿d¿a do pracy,
np. do Niemiec - zbieraæ szparagi. Ciê¿ko pracuj¹ i po 3 miesi¹cach przy-
wo¿¹ do 6-10 tys. euro, czyli 40 tys. z³. Resztê roku prze¿ywaj¹ za te
pieni¹dze w Polsce. Dochód narodowy ro�nie, bo przecie¿ siê kupuje.
Ale sytuacja jest tragiczna. I mówi siê, ¿e mamy teraz tylko zad³u¿enie
- 57 proc. dochodu narodowego. Licz¹c tylko d³ug bud¿etowy. Nie liczy
siê d³ugu emerytalnego. Jak mo¿e starczyæ na wyp³atê emerytur z wp³a-
canych sk³adek emerytalnych, je¿eli 3 mln ludzi pracuje za granic¹,
a ponad 2 mln jest bezrobotnych. 5 mln ludzi nie p³aci sk³adek emery-
talnych! Nie p³aci na fundusz zdrowia!
�Rozmowa z ekonomist¹�, Niedziela. Tygodnik Katolicki. nr 2; 12.01.2014

Z innych szpalt...

Ten mo¿e nie wiedzieæ: Kto to by³ Antoni Bielak? Albo - Józef
Koz³owski? Pierwszy z nich to by³y wojewoda i wicewojewoda p³ocki.
Zreszt¹ wywodz¹cy siê z podsierpeckiego Raci¹¿a, z bardzo bogatymi
prze¿yciami. Drugi to by³y, wieloletni zastêpca dyrektora Kutnow-
skiego Przedsiêbiorstwa Budowlanego, jak te¿ zastêpca dyrektora
Bydgoskiego Zjednoczenia Budownictwa. Wspomnê pewien epizod
z roku 1977. By³o to w czerwcu, w gabinecie na I piêtrze ówczesnego
Urzêdu Wojewódzkiego w P³ocku. Obecni byli, jak to siê mawia,
�wszyscy �wiêci� od budownictwa. Wiêc ci dwaj równie¿. Byli rów-
nie¿ dwaj dyrektorzy gdañskiego Energopolu, który mia³ realizowaæ
du¿e zlecenie na torowiska PKP. �Morski desant� przyjecha³ - ni mniej,
ni wiêcej - po Fabrykê Domów w Kutnie, która zamiast prefabryko-
wanych elementów do budowy bloków mia³a produkowaæ... betonowe
podk³ady kolejowe. Atmosfera narady by³a napiêta, pada³y mocne
s³owa i argumenty. �Najostrzej�, co by³o zaskoczeniem, �gard³owa³�
z-ca dyrektora Bydgoskiego Zjednoczenia Budownictwa: kutnowianin
Józef Koz³owski, znany raczej z ³agodnego usposobienia. �Najpierw
mieszkania, a pó�niej podk³ady kolejowe� - tak skrótowo mo¿na okre-
�liæ jego wyst¹pienia. Zreszt¹, o dziwo, podobne wyst¹pienia mieli
wszyscy obecni. Tylko gdañscy emisariusze do koñca optowali za
kolejowym asortymentem kutnowskiej Fabryki Domów. Krótkie by³o
podsumowanie wojewody, który spointowa³ dyskusjê nastêpuj¹co:
�Bêdzie Fabryka Domów!�. Przypomnia³a mi siê ta narada po �mierci
obydwu Panów. I teraz ja, korzystaj¹c z uprzejmo�ci wydawcy, dajê
dowód prawdzie. Tak, tak g³ównie dziêki tym Panom: Antoniemu
Bielakowi i Józefowi Koz³owskiemu, wielu mieszkañców Kutna,
a tak¿e Gostynina, £êczycy, ̄ ychlina i Kro�niewic, a nawet Warszawy...
otrzyma³o upragnione �M�.         Andrzej Stelmaszewski
P.S. Stadion Narodowy w Warszawie wyrós³ na betonowych palach
z Kutnowskiej Fabryki Domów. Tyle, ¿e by³a to ju¿ produkcja nie
polskiej, a duñskiej firmy!

To już wiosna?
W ciep³ych podmuchach lutego
gdzieniegdzie zakwit³y krokusy.
I chyba w³a�nie dlatego
l¿ej cz³owiekowi na duszy.

Przedwio�nie stopi³o ju¿ �niegi,
Dzieñ d³u¿szy i wiêcej s³oñca.
Wêdrowne ptaki na szyj¹ �ciegi.
To pewne zwiastuny zimy koñca.

Nikt nie wie czy nie wróci zima,
�niegiem nie zasypie dróg.
Nawet je�li tak, to ³atwiej wytrzymaæ,
bo marzec to kalendarzowej wiosny próg.

Przyroda najpiêkniej siê wiosn¹ odradza
w klangorze ¿urawi, ozimin zielono�ci¹.
Gdy s³oñce stokrotce kwitnienie doradza,
zaurocza nas zwyk³ej bazi puszysto�ci¹.

Kazimierz Ci¹¿ela

Zmieniaj¹ sie nam klimaty. Mamy pocz¹tek marca i zamiast zimy wiosna
zadomowi³a siê ju¿ chyba na dobre. Nad Kutnem pojawi³y siê powracaj¹ce
klucze dzikich gêsi i innego ptactwa. Równie¿ nasze parki i ogródki budz¹
siê z zimowego snu. Poprawia siê równie¿ nasze samopoczucie. Po prostu
czujemy wiosnê. Niestety, zmieniaj¹ce siê klimaty na Ukrainie, najpierw
doprowadzi³y do pozytywnych zmian, ale zaraz po olimpiadzie w Soczi
nast¹pi³ dziwny najazd na Krym. Pojawi³y siê niczym UFO umundurowane
grupy niby nie wojska, które skutecznie opanowa³y pó³wysep. Wielki Brat
z minionej ju¿ epoki ustami swego prezydenta stwierdzi³, ¿e to nie Rosjanie
weszli na Krym, a umundurowanie mo¿na spokojnie kupiæ w sklepach. Tam
pewno równie¿ mo¿na by³o kupiæ broñ i samochody wojskowe. Reakcja Unii
Europejskiej na tragiczne wydarzenia na Ukrainie nie odbiega³a od wcze-
�niejszych praktyk. Poza pohukiwaniem i straszeniem, nic z tego nie wyni-
ka³o. Istny cyrk na kó³kach. W Kutnie klimaty polityczno-samorz¹dowe bez
zmian. W mie�cie prace nad strategi¹ rozwoju wchodz¹ w ostatni¹ fazê.
W powiecie prace siê rozpoczê³y. Zobaczymy jakie bêdzie zaanga¿owanie
tych �rodowisk, które g³o�no podnosi³y konieczno�æ wykonania tej pracy.
Miêdzy totalnym krytykowaniem wszystkiego, a zaanga¿owaniem i prac¹
na tworzeniem projektu jest niestety przepa�æ. W blokach startowych s¹
kandydaci do europarlamentu i ju¿ nied³ugo zasypi¹ nas tak zwanymi obie-
cankami cacankami, a na s³upach zobaczymy u�miechniête twarze kandy-
datów. Nadchodzi czas wyborów i zmiana klimatów jest nieunikniona.

Radny Krzysztof Wac³aw Dêbski

KLIMATY

Zegary
Beznamiêtny czas odcina tykaniem zegara
fragmenty ludzkich losów.
I nie ma znaczenia, ¿e kto� siê stara,
by wys³uchaæ jego g³osu.

Wcale nie jest prawdziwe powiedzenie,
¿e cz³owiek sam wykuwa swój los.
Gdy m³otek ma³y, s³abe uderzenie,
a o wielko�ci m³ota, decyduje trzos.

Socjalizm to ponoæ utopijny mit,
twierdz¹, ¿e nie ma nic lepszego od kapitalizmu
Czemu¿ wiêc niektórym daje mierny byt
i wielu zostawia bolesne blizny.

Zegar rytmicznie tyka, ca³kiem obojêtny
na to, w jakim robi to ustroju.
Komu czas mierzy, biednym czy majêtnym
i w jakim dora�nie cz³owiek jest nastroju.

Kryteria bytu materii, to przestrzeñ i czas.
Nie po to je nazwano, by siê nad nami znêcaæ.
Jednak zegary czêsto mêcz¹ nas.
Mo¿e wiêc przestaæ je nakrêcaæ.

Kazimierz Ci¹¿ela

W teatrze życia
¯ycie jest jak teatr
ze scen¹ dla wszystkich widoczn¹.
Za kulisami czêsto nie³ad,
miewa tak¿e lo¿ê poboczn¹.

Ka¿dy jest artyst¹
 na scenie swojego ¿ycia.
Wystêpuje solo lub z asyst¹
czasem zza kulis zerka skrycie.

Jedni wystêpuj¹ w blasku jupiterów,
inni w teatrzykach prowincjonalnych.
Nie ka¿dy trafia na dobrych re¿yserów
wiêkszo�æ siê miota w rolach banalnych.

Los nie jednakie pisze scenariusze,
wszystkim daje role indywidualnie.
czêsto zachowanie aktora wymusza,
wa¿ne by roli nie zagraæ trywialnie

Kazimierz Ci¹¿ela

CELEBRYCI
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¯YCIOWY KALEJDOSKOP

Prof. Jan Juszkiewicz urodzi³ siê 29 sierpnia 1906 roku w Kutnie. Po ukoñ-
czeniu szko³y powszechnej w 1920 r. zostaje przyjêty do Seminarium
Nauczycielskiego w £êczycy, po ukoñczeniu którego uczy w szkole
w D¹browicach k/Kutna, a nastêpnie zostaje kierownikiem szko³y w B¹-
kowie k/£owicza. W marcu 1939 roku zmobilizowany. 27 marca jako
dowódca I plutonu I kompanii III batalionu 27 pp im. ks. J. Poniatow-
skiego skierowany zostaje na pozycje obronne w rejon ¯nina i W¹growca.
Jego pluton bierze udzia³ w walkach nad Bzur¹ w okolicach £owicza
13 wrze�nia. Ppor. J. Juszkiewicz prowadzi pluton do natarcia w rejonie
wsi Patok na nasyp kolejowy i Bzurê, za któr¹ byli ju¿ Niemcy. W�ród
ciê¿kich walk, w piekle ognia zaporowego artylerii, mo�dzie¿y i ataków
lotnictwa pluton ppor. J. Juszkiewicza poniós³ ciê¿kie straty. 14 wrze�nia
pluton, którym dowodzi³ ppor. J. Juszkiewicz po raz czwarty atakuje drogê
do toru kolejowego, by dalej przez Bolimów otworzyæ drogê cofaj¹cym
siê oddzia³om WP do Warszawy. W nocy z 15 na 16 wrze�nia za³ama³o
siê natarcie i 37 pu³k wraz z ca³¹ dywizj¹ wycofywa³ siê w boju do Puszczy
Kampinoskiej. Tam, podczas próby przebicia siê za Wis³ê, pu³k i pluton
ppor. J. Juszkiewicza poniós³ ciê¿kie straty. Padali ranni i zabici. Ranny
ppor. J. Juszkiewicz pozostaje w plutonie. Dostaje siê do niemieckiej
niewoli i do obozu karnego w Lubece, a nastêpnie przechodzi przez oflagi
w Itzehoe, Dossel, Sandbostel, gdzie 5 kwietnia 1945 roku zostaje
wyzwolony przez wojska brytyjskie. W latach 1945-1948 w Hoffenreggel
pracuje jako kierownik internatu dla m³odzie¿y polskiej wywiezionej do
pracy podczas okupacji hitlerowskiej. W 1948 wraca do Polski i podej-
muje pracê nauczycielsk¹ w Szkole Podstawowej nr 3, a nastêpnie w nr 2,
gdzie zostaje kierownikiem. Szko³a ta przekszta³ca siê w LO im. J. Ka-
sprowicza. Jan Juszkiewicz pe³ni wówczas funkcjê zastêpcy dyrektora.
Jest nauczycielem prawym i wymagaj¹cym. Wprowadza ³ad, porz¹dek
i dyscyplinê sam¹ tylko sw¹ obecno�ci¹. Uczy biologii i fizyki. Jest wie-
loletnim kierownikiem Miêdzyszkolnej Pracowni Fizycznej dla uczniów
szkó³ nr 1, 2, 4 i 8 w czasach, kiedy istnia³y ogromne trudno�ci lokalowe.
Pracownia by³a wzorowo zorganizowana i wyposa¿ona w pomoce
naukowe. Jako biolog opiekuje siê dzia³k¹ szkoln¹. W 1969 roku prze-
chodzi na emeryturê pracuj¹c wci¹¿ jeszcze na pó³ etatu. Pracuje w tym
czasie w ogniwach ZNP i s³u¿y bogatym, wieloletnim do�wiadczeniem
dydaktycznym m³odszym nauczycielom Szko³y Podstawowej nr 2 - im.
Marsza³ka J. Pi³sudskiego. Cichy i spokojny, ca³kowicie oddany pracy
nauczycielskiej. Stale widziano Go w Pracowni Miêdzyszkolnej przygo-
towuj¹cego zestawy pomocy naukowych do kolejnych lekcji fizyki i chemii,
b¹d� na dzia³ce szkolnej. Za wieloletni¹, nienagann¹ pracê nauczycielsk¹
Jan Juszkiewicz odznaczony zosta³ Z³ot¹ Odznak¹ ZNP, Z³otym Krzy¿em
Zas³ugi, Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Zmar³ 23 kwietnia 1990 roku i pochowany zosta³ na Cmentarzu Parafialnym
w Kutnie.         Oprac. Czes³aw Widelski

Pierwsi

JAN JUSZKIEWICZ (wspomnienie o Ojcu)
�Wzorowy, ofiarny Nauczyciel, wspania³y Wychowawca i przyjaciel wielu
pokoleñ m³odzie¿y...� - Stanis³aw Szymañski (7.IV.1911-17.VIII.1971) by³
- jak czytamy w Z³otej Ksiêdze Szko³y - �wspó³organizatorem Liceum i wie-
loletnim nauczycielem jêzyków: polskiego, ³aciñskiego i niemieckiego, wielce
zas³u¿onym bibliotekarzem i organizatorem ruchu krajoznawczo-turystycz-
nego, a tak¿e kulturalnego ¿ycia szko³y�.
Wywodzi³ siê z rodziny ch³opskiej i podobnie jak patron naszego Liceum po
ukoñczeniu wiejskiej szkó³ki �w surduciku do szko³y o milê� przemierza³
piechot¹, a zim¹ na ³y¿wach po zlodzonych rozlewiskach Ochni odleg³o�æ
7 km dziel¹c¹ go od szko³y �redniej. By³ uczniem Gimnazjum im. J.H.
D¹browskiego w Kutnie, gdzie w 1930 roku zda³ maturê. Jego ambicje
siêga³y znacznie dalej. W nadzwyczaj trudnych warunkach kryzysu gospo-
darczego podj¹³ studia w zakresie filologii polskiej i klasycznej na Wydz.
Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Na utrzymanie zarabia³
korepetycjami. W 1933 roku zawiera zwi¹zek ma³¿eñski. Na �wiat przychodz¹
dwie córki, którym nadaje literackie imiona - Zofia urodzona w setn¹ rocz-
nicê ukazania siê Pana Tadeusza A. Mickiewicza oraz Izabela - imienniczka
bohaterki ulubionego pisarza - B. Prusa. Do wybuchu II wojny �wiatowej
St. Szymañski pracuje w administracji pañstwowej. We wrze�niu 1939 roku
wraz z liczn¹ grup¹ uciekinierów przemierza wschodnie rubie¿e Polski. Spod
Kowla powraca w rodzinne strony. Dobra znajomo�æ jêzyka niemieckiego
pozwala mu i jego rodzinie na wzglêdnie spokojne przetrwanie okupacji
w administrowanych przez Niemców maj¹tkach ziemskich W³ostowicc i Pê-
c³awice, gdzie zatrudniony by³ jako buchalter. Nauczycielskie kwalifikacje
w tym czasie móg³ wykorzystaæ jedynie w odniesieniu do w³asnych córek
i nielicznej gromadki wiejskich dzieci. Zaraz po wojnie rozpoczyna siê nowy
etap w ¿yciu St. Szymañskiego. Karierê zawodow¹ wi¹¿e z odradzaj¹cym
siê szkolnictwem Kutna. Pierwsz¹ nauczycielsk¹ placówk¹ jest Gimnazjum
i Liceum Pedagogiczne, których siedzib¹ by³ pa³ac by³ego dziedzica kut-
nowskich w³o�ci - pana Zawadzkiego. Szko³a w tym czasie gromadzi³a m³o-
dzie¿ w ró¿nym wieku czêsto opó�nion¹ w nauce o kilka lat wojennych.
Aby umo¿liwiæ jej nadrobienie zaleg³o�ci, w ci¹gu jednego roku realizowa-
no program nauczania dwu lat. W ten sposób znaczna grupa kutnowskiej
m³odzie¿y uzyska³a �wiadectwa dojrza³o�ci i kwalifikacje nauczycielskie.
Drug¹ placówk¹, w której St. Szymañski pracowa³ jako nauczyciel jêz. pol-
skiego, by³o Gimnazjum i LO im. J.H. D¹browskiego, którego by³ wycho-
wankiem. Niestety, los nie oszczêdza go, choruje. Daje o sobie znaæ
�pami¹tka� z czasów wojny. Uderzenie przez hilerowca w g³owê, w okolice
ucha, powoduje uszkodzenie narz¹du s³uchu. Nie pomaga operacja. Ratun-
kiem staje siê z trudem uzyskany duñski aparat s³uchowy, który umo¿liwia
powrót do pracy, g³ównie w administracji szkolnej, bibliotece i tylko czê-
�ciowo do zajêæ dydaktyczno-wychowawczych. Jednak¿e do koñca ¿ycia
zwi¹za³ siê z powstaj¹cym w Kutnie II Liceum Ogólnokszta³c¹cym, pó�niej
znanym pod nazw¹ LO im. J. Kasprowicza. By³ jednym z najstarszych
pracowników tej szko³y, pomaga³ dyr. J. Mierzwiñskiemu w organizacji
i budowie zrêbów drugiej w Kutnie �redniej szko³y ogólnokszta³c¹cej.
Stanis³aw Szymañski by³ cz³owiekiem o wszechstronnych uzdolnieniach

STANISŁAW SZYMAŃSKI
i zainteresowaniach. Z wykszta³cenia polonista, ale nieobca mu by³a historia,
geografia, matematyka. By³ mi³o�nikiem kultury antycznej. Dzie³a twórców
literatury greckiej i rzymskiej czyta³ w oryginalnych jêzykach. Zna³ jêzyk
francuski, doskonale w³ada³ jêzykiem niemieckim. Bliscy mu byli J.W.
Goethe, F. Schiller i H. Heine, którego poezjê chêtnie t³umaczy³. Mia³ du¿e
poczucie humoru, bawi³ go Wiech, Za³ucki, Sztaudynger i Kern. Sam nawet
próbowa³ si³ w twórczo�ci satyrycznej. Przez ca³e ¿ycie doskonali³ swój
warsztat pracy, wzbogaca³ wiedzê kszta³ceniem obligatoryjnym w zakresie
metodyki literatury, filozofii i jêzykoznawstwa. Profesor St. Szymañski by³
cz³owiekiem nadzwyczaj pracowitym, sumiennym, wnikliwie analizowa³
wszelkie problemy pedagogiczne, zawsze na pi�mie i dok³adnie, wrêcz
precyzyjnie przygotowywa³ kolejne jednostki lekcyjne. Wysoko ceni³ dzie³a
literatury staropolskiej, pozosta³ wierny J. Kochanowskiemu, A. Mickiewi-
czowi i B. Prusowi, których nieprzemijaj¹ce warto�ci eksponowa³ na lekcjach.
Profesor kocha³ m³odzie¿, interesowa³ siê ni¹ nie tylko na lekcjach, ¿y³ jej
problemami, potrafi³ budziæ i rozwijaæ jej zainteresowania intelektualne
i uzdolnienia, np. recytatorskie. Uwielbia³ teatr i by³ jego znawc¹, uczestni-
czy³ we wszystkich cenniejszych przedstawieniach w Warszawie i £odzi.
Bra³ udzia³ wraz z m³odzie¿¹ w wa¿nych wydarzeniach teatralnych, jakimi
by³y premiery polskich dzie³ narodowych. Dziêki niemu liczne grupy m³o-
dzie¿y i nauczycieli mog³y uczestniczyæ w premierowych spektaklach - Lilii
Wenedy, Nieboskiej komedii, a nawet g³o�nych w 1968 roku Dziadów
A. Mickiewicza w re¿yserii K. Dejmka. Rozbudzone zainteresowania litera-
tur¹ i teatrem sta³y siê tradycj¹ Liceum kontynuowan¹ przez kolejne pokolenia
polonistów. Czêste wyjazdy do teatru, wyk³ady wybitnych znawców historii
literatury i teatru - prof. dr B. Lasockiej-Pszoniak i dr. J. Komorowskiego,
sesje popularno-naukowe, konkursy recytatorskie i literackie - to szeroko
realizowane formy wychowania kulturalnego w szkole. Kolejne pasje profe-
sora St. Szymañskiego to ksi¹¿ki i turystyka. Nie bêd¹c zamo¿nym, utrzy-
mywa³ bowiem rodzinê z niewysokiej nauczycielskiej pensji, nigdy nie
¿a³owa³ pieniêdzy na warto�ciowe ksi¹¿ki. W ci¹gu pracowitego ¿ycia
zdo³a³ zgromadziæ poka�n¹ bibliotekê, na pó³kach której znalaz³y siê setki
tomów Biblioteki Narodowej, s³owniki, encyklopedie, wydawnictwa
z historii literatury i sztuki. Prof. St. Szymañski by³ wielkim mi³o�nikiem
przyrody, zapalonym turyst¹. Uwielbia³ podró¿e i wêdrówki. Podziwia³ góry,
szczególnie Tatry i Karkonosze. Wielokrotnie przemierza³ atrakcyjne szlaki,
zdobywaj¹c powielokroæ Br¹zowe, Srebrne i Z³ote Górskie Odznaki Tury-
styczne. Co roku odwiedza³ Zakopane i zaprzyja�nionych górali. Nie staæ
go by³o na dalekie zagraniczne woja¿e, ale pozna³ niemal¿e ka¿dy zak¹tek
polskiej ziemi. Organizowa³ szkolne wycieczki i pomaga³ prof. Cz. Widel-
skiemu w organizacji szkolnych wakacyjnych krajoznawczych obozów
wêdrownych. Kiedy le¿a³ �miertelnie chory w szpitalnej separatce, z okien
szpitala rozpo�ciera³ siê widok na kutnowskie nadochniañskie ³¹ki i trasy
kolejowe wiod¹ce do Warszawy, £odzi i dalej ... hen daleko. Wówczas
najwiêkszym jego marzeniem by³o, by choæ raz jeszcze wsi¹�æ do poci¹gu,
pojechaæ, jechaæ... Na nic siê zda³y wysi³ki lekarzy. Zmar³ w wieku 60 lat
pokonany przez gro�n¹ chorobê XX wieku - na raka. By³ dobrym cz³owie-
kiem, pogodzonym z losem humanist¹. Prof. Stanis³aw Szymañski zapisa³
siê w pamiêci wielu pokoleñ kutnowskiej m³odzie¿y jako jeden z ostatnich
Nauczycieli w dawnym stylu, nauczycieli o szerokich horyzontach i g³êbo-
kim intelekcie.   Zofia Marcinkiewicz
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¯YCIE PODRÓ¯NICZE

PERUWIAŃSKA ESKAPADA
MACHU PICCHU
¯adna inna cywilizacja nie poradzi³a sobie z uk³adaniem tak wielu
olbrzymich bloków kamiennych w równie precyzyjny sposób. Do dzisiaj
nie wiemy w jaki sposób Inkowie transportowali na miejsce budowy g³azy
granitowe wyciosane z górskich ska³ powy¿ej miasta. Co jeszcze warto
napisaæ o Machu Picchu? Nale¿y pamiêtaæ, ¿e le¿y na wysoko�ci ponad
2.350 metrów nad poziomem morza. Szybkie chodzenie po schodach mo¿e
skoñczyæ siê omdleniem. Do�wiadczy³em tego. Trzeba regularnie co kwa-
drans uzupe³niaæ p³yny, przek¹szaæ czym� energetycznym. Niektórzy
z turystów ¿uli nawet li�cie krzewu o nazwie coca. Imponuj¹ce z wygl¹du
by³y platformy - poldery rolnicze. Obszar przeznaczony pod uprawê by³
i jest nadal cudem r¹k cz³owieka. Wymaga³y one pracy ca³ej spo³eczno�ci
miasta, szacowanej na ponad 2.000 mieszkañców, ale efekty ich pracy
przechodzi³y wszelkie wyobra¿enia! Proszê sobie wyobraziæ, ¿e wed³ug
ostatnich badañ w mie�cie zawsze by³a nadwy¿ka ¿ywno�ci! A osoby stare,
samotne, niezdolne do pracy by³y utrzymywane przez wspólnotê. Huma-
nitaryzm? Czy nieosi¹galny przez nas poziom koegzystencji? My�lê ca³y
czas nad tym... Zaintrygowa³y mnie dwie rzeczy w opowie�ci Felixa: brak
cmentarza (przynajmniej odkrytego) oraz miejsce dla robotników do gry -
w co? Dok³adnie nie wiadomo! W ca³ym kompleksie znaleziono jeden szkielet.
Literalnie: jeden! A reszta? Siedemset lat funkcjonowania, dwa tysi¹ce
mieszkañców, �rednia d³ugo�æ ¿ycia 30 lat. Wiêc? Nastêpna zagadka!

Teraz sektor królewski - nazywany bywa Grup¹ Króla. Budynki w tym
obszarze charakteryzuj¹ siê imponuj¹cymi, kamiennymi nadpro¿ami, któ-
rych waga dochodzi do 3 ton! Nietypowe, du¿e pomieszczenia, niezwykle
wysoka jako�æ obróbki kamienia (u Inków) oraz ma³a odleg³o�æ do �wi¹-
tyni S³oñca, �wiêtego Placu i pierwszej z fontann, spowodowa³o takie
zaklasyfikowanie tego obszaru. Wa¿nym aspektem takiego wskazania by³o
równie¿ wyj�cie bezpieczeñstwa z budynku, �wiadcz¹ce o przywi¹zaniu
du¿ej wagi do bezpieczeñstwa króla. Je�li za³o¿enia s¹ s³uszne to w³a�nie
w tych pomieszczeniach Pachacútec, dziewi¹ty w³adca Inków, zatrzymywa³
siê i przebywa³ podczas pobytu w mie�cie. Kolejn¹ by³a �wi¹tynia Trzech
Okien - wschodnia czê�æ �wiêtego Placu. Wielkie g³azy dopasowane
z zadziwiaj¹c¹ precyzj¹. W dzieñ przesilenia zimowego (przypominam:
czerwiec) przez te okna wpadaj¹ pierwsze promienie S³oñca powoduj¹c,
¿e ca³e pomieszczenie po prostu l�ni! Kilka kroków dalej �wi¹tynia Kon-
dora. Yhy! Kondora! Nazwê wziê³a od dwóch kamiennych p³yt, które

tworz¹ jakby skrzyd³a ptaka oraz rze�bionemu kamieniowi, który odpo-
wiada g³owie kondora. Pod monumentem obrazuj¹cym kondora znajduje
siê nisza, w której znaleziono ko�ci lam. Zapewne wspomniany kamieñ
by³ o³tarzem, na którym w trakcie ceremonii po�wiêconych kondorowi
sk³adano ofiary. Co ciekawe, w dniu przesilenia zimowego (pamiêtamy:
czerwiec) pod wp³ywem o�wietlaj¹cych go promieni s³onecznych zmienia
barwê na id¹c¹ w kierunku ró¿owej. Ci Inkowie to lubili efekty specjalne!
Jak my... Jednak najwspanialszym przyk³adem sztuki kamieniarskiej
w kompleksie Machu Picchu okaza³a siê �wi¹tynia S³oñca! Jedyny owalny
budynek w ca³ym kompleksie! Najprawdopodobniej s³u¿y³a jako obser-
watorium astronomiczne. W jakim celu? Znaj¹c uk³ad konstelacji na niebie,
jak równie¿ czas przesileñ, Inkowie mogli gromadziæ informacje o cyklach
upraw, a te niew¹tpliwie przek³ada³y siê na jako�æ i dostatnie funkcjono-
wanie mieszkañców miasta. �wi¹tynia ma równie¿ swoje tajemnice: okno
wê¿y (brrr!) oraz okno przesileñ, które zosta³o zorientowane zgodnie
z punktami wschodu i zachodu S³oñca w dni letniego i zimowego przesi-
lenia. A pod ska³¹, na której ta owalna konstrukcja siê osadza, znajduje
siê tzw. Królewski Grobowiec. Jednak najwiêksze znaczenie maj¹ sym-
boliczne schody przed nim, bêd¹ce egzemplifikacj¹ trzech poziomów
rzeczywisto�ci w �wiecie Inków. W¹¿ to �wiat podziemia, puma - tera�-
niejszo�ci, a kondor - niebiañskich za�wiatów! Oprócz tego zwiedzi³em
�wiêt¹ Ska³ê. Rze�biona, na�laduj¹ca kszta³t góry ska³a pe³ni³a najpraw-
dopodobniej (znowu, tak ma³o wiemy o Inkach) rolê o³tarza kultu Apusa,
boga Gór, Wody i P³odno�ci. Na koñcu dzielnica mieszkalna, po³o¿ona
powy¿ej �wi¹tyni Kondora, znana tak¿e jako Dzielnica �wiecka lub Prze-

mys³owa (!). Tutaj jako�æ obróbki kamienia zdecydowanie odbiega od
Sektora Królewskiego, ale i tak zachwyca, a co wa¿niejsze wszystkie
budowle Inków s¹ odporne na trzêsienia ziemi, w tym te z omawianej
dzielnicy! Jaka¿ to poruszaj¹ca wyobra�niê jako�æ in¿ynierskiego wyko-
nania!
Po przejrzeniu najwa¿niejszych zabytków Machu Picchu uda³em siê na
spacer �gdzie nogi ponios¹�. I ponios³y... W czê�ci rolniczej mia³em przy-
jemno�æ spotkaæ endemicznych mieszkañców tych terenów - alpaki.
Pogawêdzili�my chwilê (vide foto) i ka¿de z nas posz³o w swoj¹ stronê.
Zdjêcia niezwyk³ej urody wykona³ Dietrich z Hamburga. Dziêkujê!
Mia³em równie¿ przyjemno�æ spotkaæ Polaka ze �l¹ska, który pracuje ju¿
tutaj ponad 15 lat i stwierdzi³, ¿e jestem z Polski na podstawie fizjonomii
i akcentu. A prosi³em go tylko o zrobienie zdjêcia! Swój swego pozna!
Chcia³em jeszcze pole¿eæ na ³¹ce z widokiem na panoramê Machu Picchu,
jednak tym razem nie by³o mi dane. Zacz¹³ si¹piæ, a nastêpnie laæ deszcz!
Zej�cie do �salida� (wyj�cie) i kolejna niespodzianka - kolejka do busów
licz¹ca kilkaset metrów. W przeciwieñstwie do pewnego kraju z Europy
Centralnej nie ma cwaniaków, którzy �wkrêcaj¹ siê� z wa¿nych powodów
na jej pocz¹tek, a kolejkowicze sami wskazywali, gdzie zaczyna³ siê ten
�ogonek� i nikt o nic nie by³ obra¿ony. Przecie¿ to uczciwe! Po 45 minu-
tach oczekiwania w deszczu wreszcie usiad³em w busie i pojecha³em do
hotelu! Jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, deszcz przesta³ padaæ.
Wracaj¹c z Machu Picchu do Cusco, najpierw poci¹giem, a nastêpnie
busem mog³em skonfrontowaæ kolejne zapisy ksi¹¿ek, które czyta³em.
Dotyczy³y one wygl¹du nieba, które na po³udniowej pó³kuli zdecydowanie
odbiega na korzy�æ w stosunku do �naszej� pó³nocnej. Ksi¹¿ki i ich autorzy
nie mylili siê ani o drobinê! Gwiazd jest o wiele wiêcej. Droga Mleczna
rzeczywi�cie rozlewa siê po nocnym niebie, a nad wszystkich króluje Krzy¿
Po³udnia. Sprawd�cie na fladze Australii (przede wszystkim) i Nowej
Zelandii. Ja ju¿ wiem, rzeczywi�cie tworzy go piêæ gwiazd. Jasno�æ �wie-
cenia gwiazd okaza³a siê równie¿ nieporównywalna z natê¿eniem �wie-
cenia u nas. Mo¿na pozazdro�ciæ! Jak ma³e dziecko trzyma³em nos przy
oknie busa w drodze powrotnej do Cusco.

CUSCO - po raz drugi
Wyspa³em siê. Pogoda �dawa³a od rana w ko�æ�, nie chcia³o siê wycho-
dziæ, zacina³ drobny deszcz, wiêc w sumie sta³o siê dobrze. Opracowa³em
materia³y z poprzednich dnia. Wreszcie po piêciu godzinach przeja�ni³o
siê i mog³em wyj�æ do miasta. Ustali³em z Livi¹, moj¹ now¹ gospodyni¹,
poniewa¿ zmieni³em hotel, gdzie i�æ na dobre, tanie peruwiañskie jedzenie.
Bez namys³u mówi: �Yolla�! Dosta³em mapê, ¿ebym broñ Bo¿e siê nie
zgubi³. Uda³em siê do �Killa House� po swój baga¿, poniewa¿ do Machu
Picchu wzi¹³em jedynie podrêczny, a bez problemu i bez op³at (pomarzyæ
u nas) mog³em zostawiæ swój u nich. Tutaj to zreszt¹ norma z tym baga-
¿em, a mog³oby co niektórym z nas przej�æ przez g³owê, ¿e to my mamy
przewagê nad Peru w kwestii jako�ci us³ug hotelarskich! Id¹c po plecak
wszed³em do �Yolla�, gdzie uzyska³em informacjê, ¿e lokal bêdzie otwarty
od �... una horas�, czyli od pierwszej po po³udniu. Wiêc poszed³em po
baga¿, zanios³em go do hotelu �Don Marcos� i uda³em siê do �Yolla�.
By³em dwadzie�cia minut po otwarciu. Nieliczne wolne stoliki, obs³uga
biega - dos³ownie - z potrawami w rêku, ponad po³owa klientów znajduje siê
na drugim poziomie, wiêc dochodz¹ schody, znaczna czê�æ go�ci odbiera
potrawy na wynos. Zaanga¿owanie pracowników nie do zaobserwowania
u nas! Z góry dochodz¹ g³osy klientów, którzy zapewne domagaj¹ siê
realizacji swojego zamówienia jak najszybciej. Z kuchni dochodz¹
odg³osy jak na meczu pi³karskim w�ród rezerwowych, mobilizuj¹cych
siê wzajemnie. Wa¿na jest szybko�æ i jako�æ (mogê potwierdziæ) obs³ugi!
W tym momencie wiem, ¿e dobrze trafi³em! Kelner, podobna znajomo�æ
angielskiego jak u mnie hiszpañskiego, po krótkiej rozmowie z u¿yciem
s³ów zrozumia³ych przez obie strony, zaproponowa³ mi: �Asado del Cor-
dero�. Brzmi nie�le. Biorê! Oczywi�cie dzbanek lemoniady z ko¿uchem!
Potrawa palce lizaæ! Na koniec sprawdzi³em co zjad³em. Wcze�niej siê
nie o�mieli³em (!),  wiêc... pieczeñ z jagniêcia. Co za ulga!!!

Po obiedzie spacer na Plaza de Armas, gdzie spotka³em Indianina z cen-
trum Peru, z którym mia³em przyjemno�æ pogawêdziæ (w wiêkszo�ci na
migi) przy Museo INCA. Tym razem poszed³em w konkretnym celu.
Kupi³em u niego rêcznie zdobion¹ tykwê z mitologi¹ Inków. Pochodzi³
on z prowincji Huancayo. Takie momenty kiedy mogê spêdziæ czas
w kontaktach z prawdziwym Peru ceniê sobie najbardziej. Pokaza³ mi
zdjêcie swojej rodziny: ¿ony, syna i synowej. Oni ¿yj¹ z rêkodzie³a i pro-
wadz¹ skromne ¿ycie, a mimo wszystko na zdjêciu widzia³em szczê�cie
od nich bij¹ce. Daje du¿o do my�lenia. Co do tykwy - stanie obok �baj-
kalskowo dziedoka�. To postanowione! Bêdê mia³ uzasadniony powód
czasami oderwaæ siê od pracy. Po powrocie do hotelu, odpoczynek, prze-
pakowanie i spaæ. Chocia¿... odkry³em piêæ kana³ów z pi³k¹ no¿n¹ w TV.

TITICACA
Autobus do Puno. O 7.30 wyszed³em z hotelu, po¿egna³em siê z Livi¹
i z³apa³em taksówkê na �terminal de buses�, cena cztery sole. Autobus
firmy �Transzela� mia³ problemy techniczne, ale zaraz zosta³ podstawiony
autobus innej firmy �Sun City�. Co ciekawe, pracownicy firmy �Transzela�
sami mnie odnale�li i poinformowali o niedogodno�ciach. Niby tak daleko
od cywilizacji. Przecie¿ u nas równie¿ zajêliby siê w ten sposób cudzo-
ziemcem. Ruszyli�my z pó³godzinnym opó�nieniem. Przede mn¹ siedem

godzin jazdy! Kierowcy zachowywali siê nadzwyczaj odpowiedzialnie,
nie prowokuj¹c palpitacji serca. Co innego j¹ wywo³ywa³o. Widoki!
Jezioro Titicaca le¿y na wysoko�ci 3.800 metrów nad poziomem morza.
Jad¹c do niego trzeba siê wspi¹æ na tê wysoko�æ. A po bokach Kordyliery.
Szczyty licz¹ce ponad 5.000 metrów. Pokryte �niegiem, nad którymi byæ
mo¿e, mocno w to wierzy³em, kr¹¿y³y kondory! Po drodze min¹³em naj-
wiêkszy targ skór i we³ny lam w Peru. W miejscowo�ci Pucará trasa
z tego powodu by³a zmieniona. Policja wyznaczy³a objazd - przecie¿
tradycja rzecz �wiêta! Z pokor¹ nale¿a³o jej siê podporz¹dkowaæ! Jechali
ze mn¹ m.in.: Niemka studiuj¹ca w Bremie turystykê miêdzynarodow¹,
której ostatni semestr studiów polega³ na praktyce w Peru; Chilijczyk,
z pochodzenia Niemiec, który jecha³ odwiedziæ kolegów w Kordyliera
Blanca; mieszane ma³¿eñstwo Francuza i Indianki z dwójk¹ dzieci, które
pos³ugiwa³y siê jêzykiem francuskim lub hiszpañskim w zale¿no�ci,
z którym z rodziców rozmawiali, natomiast miêdzy sob¹ w dialekcie
bêd¹cym mieszank¹ obu tych jêzyków! Ko³o mnie miejsce zajê³a Japonka,
która zd¹¿y³a dopiero co wyl¹dowaæ i przespa³a ca³¹ podró¿. Te ró¿nice
czasu... Po drodze zatrzymywali�my siê równie¿ w nieoznaczonych miej-
scach. Z jakiego powodu!? Kierowca najprawdopodobniej dorabia³ sobie
przewo¿¹c na pustych miejscach lub w ca³kiem sporej kabinie, dodatko-
wych podró¿nych - zwykle byli to Indianie. Ka¿dy sposób na dotarcie do
domu jest dobry! Tym bardziej, ¿e z natury to spokojni i bezinwazyjni
ludzie. Przebywaj¹c w ich towarzystwie mo¿na zapomnieæ, ¿e s¹ obecni.
Zatrzymywali�my siê dwa razy. Dworce autobusowe to wyznaczone
obszary, na które wej�cie maj¹ wy³¹cznie posiadacze biletu. Je�li chcemy
go kupiæ  to na dworcu s¹ kasy przewo�ników. Nie jedna! Wiele! Nato-
miast na �perony� mo¿na wyj�æ po op³aceniu myta - 1.30 sola! Stra¿nik
nad tym czuwa i odsy³a wszystkich, którzy nie dope³nili tego obowi¹zku.
Siedem godzin podró¿y minê³o �jak z bicza strzeli³�. Na terminalu w Puno
odebra³ mnie senior Salvador i odwióz³ do hotelu �Imperial�. Tutaj
dowiedzia³em siê jak bêdzie przebiegaæ moja wizyta w Puno i u Indian
Amantani na Jeziorze Titicaca oraz, ¿e rano o 7.40 odbierze mnie wspó³-
pracownik seniora Salvadora i przetransportuje wraz z innymi uczestni-
kami wyjazdu do portu. Bêd¹c spokojnym co do szczegó³ów mog³em
ruszyæ w miasto. Puno zosta³o za³o¿one przez wicekróla Peru Conde de
Lemos w 1668 roku i zosta³o nazwane San Carlos de Puno. Jest nazywane
stolic¹ peruwiañskiego folkloru, poniewa¿ funkcjonuje w nim amalga-
mant kultury kolonialnej z dwiema staro¿ytnymi cywilizacjami: Aymara
z po³udnia i Quechua z pó³nocy. Efektem jest niezwyk³e bogactwo efek-
townych i ¿ywio³owych �wi¹t ludowych. W regionie odnotowano ponad
300 odmian tañców ludowych. Najwa¿niejsz¹ uroczysto�ci¹ w Puno jest
�wiêto Matki Boskiej Gromnicznej, kiedy oddaje siê cze�æ Mamicie
Candelaria. Ca³y festiwal po�wiêcony temu wydarzeniu trwa, bagatela,
18 dni i koñczy go konkurs tañca. Tutaj inaczej rozumiej¹ znaczenie s³owa:
religijny. Mo¿e to my jeste�my w b³êdzie i zgubili�my gdzie� rado�æ chrze-
�cijañstwa!? Na obiad zjad³em rybê z Jeziora Titicaca - Traucha, bardzo
smaczna! Powrót do hotelu i spaæ, spaæ, spaæ...

Po �niadaniu (punktualnie) pojawia siê transfer. Bus zebra³ ju¿ innych
uczestników wycieczki po Jeziorze Titicaca. Na trzecim przystanku
zaskoczenie! Us³ysza³em jêzyk czeski! Spytam uprzejmie sk¹d panowie
pochodz¹, przecie¿ mog³em siê przes³yszeæ. Jednak nie. Powitanie by³o
serdeczne. Przecie¿ z tego punktu widzenia mieszkamy tak blisko. Marek
to Czech, mieszka w Pradze i jest re¿yserem w �TV Nova� - najwiêkszej
komercyjnej stacji telewizyjnej w Czechach. Piêknie mówi po polsku,
angielsku i francusku, uczy³ siê specjalnie na ten wyjazd hiszpañskiego
i efekty s¹ zadowalaj¹ce. Piotr to lekarz, mieszkaj¹cy w Karlovych Varach,
z pochodzenia S³owak. S¹ kuzynami, gdyby komu� przesz³o co� przez
g³owê. Takie spotkanie na krañcu �wiata! Obaj bardzo mili i uprzejmi,
jak to s¹siedzi. Podró¿ zaczêli prawie miesi¹c temu w Quito, stolicy Ekwa-
doru, przemierzaj¹c Peru w kierunku Boliwii, Argentyny i byæ mo¿e
Urugwaju. Spêdzenie kolejnych dwóch dni na Jeziorze jawi³o siê w jeszcze
lepszym �wietle.        (c.d.n.)

Artur Gierula
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Wed³ug wcze�niejszych planów, które realizowali z niemieck¹ dok³adno-
�ci¹. Dom i restauracjê zarekwirowano na �Deutsche Haus�, a w³a�ciciele
znale�li siê w Generalnej Guberni w £owiczu. Kutno pozosta³o w admi-
nistracji �Vartegau�, a granica przebiega³a pomiêdzy Jackowicami a Bed-
narami (w kierunku na £owicz). Bardzo du¿a ilo�æ mieszkañców Kutna
znalaz³a siê na terenie £owicza, co powodowa³o, i¿ znali siê osobi�cie
sprzed wojny, a i wielu s³u¿y³o w wojsku w 10 P.P w £owiczu, st¹d zna-
jomo�æ terenu jak i jego mieszkañców. By³ to niezwykle trudny okres.
Klêska wrze�niowa odcisnê³a swoje piêtno na ludziach a wielu, co tu ukry-
waæ, za³ama³o i nie widzia³o ¿adnego wyj�cia z tragicznej sytuacji. Ale
po pierwszej okupacyjnej zimie, na wiosnê, nastroje uleg³y zmianie. Wielu
m³odych ludzi zawi¹za³o ju¿ pierwsze organizacje. Nie by³y to liczne grupy,
ale by³o ich wiele. Najwiêksze trudno�ci sprawia³y ³¹czno�æ i godzina
policyjna, a tak¿e ci¹g³e dzia³ania administracji i policyjne metody pene-
tracji �rodowiska. Wywózki do Niemiec, ³apanki, werbunek agentury,
donosiciele i inne sposoby zniewalania ludno�ci podbitego kraju, dawa³y
siê we znaki tym, którzy usi³owali stworzyæ zrêby sprawnie dzia³aj¹cej
organizacji. Bernard Pierzcha³a mia³ wielu kolegów i znajomych jeszcze
z Kutna. Stworzono kilka grup systemem pi¹tkowym i tak siê zaczê³a
konspiracja. Na pocz¹tku m³odo�æ i brawura nie pozwala³y na zdawanie
sobie sprawy z tego, i¿ cen¹ jak¹ przyjdzie zap³aciæ bêdzie ¿ycie. Wielu
z tych ch³opców zginê³o w walce w katowniach gestapo, wielu zes³ano
do obozów i tam straci³o ¿ycie, prze¿yli nieliczni. Bernard Pierzcha³a,
jako ¿e by³ brunetem, mia³ pseudonim �Czarny�. Jego kompania, bo tak¹
jednostk¹ dowodzi³, bardzo szybko zyska³a rozg³os w £owiczu i okolicy.
Zdobyta w czasie akcji (czasem groteskowych) broñ pos³u¿y³a do wyko-
nywania wyroków na urzêdnikach, konfidentach, a tak¿e do walk w lasach,
kiedy to czyniono zasadzki na patrole i posterunki w pobliskich miejsco-
wo�ciach. S³ynna akcja zlikwidowania szefa arbaitamtu Bucholtza, kiedy
to Niemcy po tej uwieñczonej sukcesem akcji nawet nie podjêli represji,
czego tak siê obawiano. �wiadczy³o to o sile organizacji. A ju¿ wykolejenie
poci¹gu pod Jackowicami na trasie Kutno-Warszawa, kiedy to pal¹ce siê
sk³ady zablokowa³y na d³uga trasê Berlin - Warszawa i transporty przez
kilka dni musia³y byæ kierowane drog¹ okrê¿n¹ - doprowadzi³a do zmiany
szefa gestapo w samym Kutnie (jako posterunku granicznym), za niewy-
krycie sprawców. By³a te¿ niezbyt s³ynna, ale zarazem przykra sprawa
likwidacji dwóch �cichociemnych�, którzy przeszli na s³u¿bê do gestapo
i w mundurach pe³nili s³u¿bê na ulicy D³ugiej 26 w £owiczu (siedziba
gestapo). Byli to znani w £owiczu osobnicy, gdy¿ przed wojn¹ s³u¿yli
w 10 P.P., który stacjonowa³ w £owiczu. Niezwykle tragiczna historia,
która zas³uguje na osobne opracowanie przez historyków - profesjonali-
stów. Istniej¹ akta i dokumenty, zachêcam do lektury, a mo¿e przy okazji
jaki� �doktor� siê pojawi? Sytucja zmieni³a siê po Stalingradzie, takie
by³o wtedy okre�lenie klêski wojsk niemieckich. Ca³a buta i pewno�æ

ODDZIAŁ „CZARNEGO”
Wielu czytaj¹cych, gdy spojrz¹ na zdjêcie, bêd¹ sobie przypominaæ, i¿ znali
z widzenia, a mo¿e i osobi�cie tego mê¿czyznê. Mieszka³ w Kutnie przed
1939 r. do momentu wysiedlenia wraz z rodzin¹ do £owicza. Ale po 1945 r.
natychmiast powróci³ do swojego miasta, tutaj jego rodzina posiada³a kilka
posesji. Tak¿e ojciec, restaurator, by³ znan¹ osobowo�ci¹. W okolicach
Kutna, pomiêdzy Krzy¿anowem a �winiarami, rodzina Pierzcha³ów by³a
znana z gospodarno�ci w posiadanych dobrach ziemskich. Bernard Pierz-
cha³a urodzi³ siê we W³oc³awku 17 sierpnia 1914 r., czyli w momencie
wybuchu I wojny �wiatowej. Rodzice przenie�li siê do Kutna, gdy¿ po
odzyskaniu niepodleg³o�ci miasto Kutno rozwija³o siê dynamicznie, a sta-
cjonuj¹ce wojska armii genera³a Hallera oraz francuscy doradcy byli �wiet-
nymi klientami dla restauratorów. M³ody Bernard by³ przed II wojn¹ �wia-
tow¹ w Kutnie znany jako najprzystojniejszy kawaler, a i fantazji mu nie
brakowa³o. Ówczesna m³odzie¿ che³pi³a siê znajomo�ci¹ z tym, jak go
nazywano �amantem Filmowym�,  co w rzeczywisto�ci pokrywa³o siê z
prawd¹. Wspania³o�ci tamtego okresu trwa³y do wrze�nia 1939 r., kiedy
to wkraczaj¹cy Niemcy zaczêli wysiedlaæ ludno�æ polsk¹ w celu zasie-
dlenia ich mieszkañ i przejmowania dóbr.

zmieni³y siê w chêæ przetrwania. Oddzia³ �Czarnego� rozwin¹³ swoj¹ dzia-
³alno�æ na szerszym terenie, a i ³¹czno�æ z innymi pozwala³a na korygo-
wanie akcji i ich uzgadnianie, co powodowa³o, ¿e Niemcy s¹dzili, i¿ si³y
konspiratorów s¹ o wiele wiêksze, ni¿ by³y w rzeczywisto�ci. Wywiad
jakim dysponowa³ �Czarny� pochodzi³ z samego �ród³a. Jego narzeczona,
a potem ¿ona, pracuj¹ca w burmistrzostwie, przekazywa³a wiadomo�ci
(do których mia³a dostêp) bezpo�rednio jemu - co pozwala³o ocaliæ ¿ycie
wielu ludziom na których wydano wyroki i nakazy aresztowania. Ostrze-
¿eni przez ludzi �Czarnego� uciekali z miejsca zamieszkania i ukrywaj¹c
siê ocalili ¿ycie. Pani Hanka, piêkna kobieta (te¿ z Kutna), mia³a sposob-
no�æ sporz¹dzania oryginalnych dokumentów, co w oko³o 50 przypad-
kach uratowa³o ludzi przed aresztowaniem, bo nowa to¿samo�æ pozwala³a
na egzystencjê w ówczesnej strasznej rzeczywisto�ci. Po wojnie dziêki
staraniom by³ego ¿o³nierza z oddzia³u �Czarnego� Alojzego Oliñskiego
(ps. �G³owacz�) z Kutna, uda³o siê uzyskaæ dla tej jak¿e zas³u¿onej
kobiety odznaczenia i rentê specjaln¹. Kiedy by³o spotkanie po latach, ci
którym uratowa³a ¿ycie, witali j¹ jak zbawczyniê (z relacji uczestnika spo-
tkania Alojzego Oliñskiego. Nie oby³o siê te¿ bez ofiar, jeden z wysokich
urzêdników niemieckich zosta³ stracony za niewykrycie sprawców zamachu
na agenta o nazwisku Porazik. Dzia³alno�æ ³owickiego obwodu ZWZ AK
to d³uga historia, obfituj¹ca w zaskakuj¹ce i przedziwne wydarzenia. Np.
taka sprawa komendanta placówki w Zdunach, gdzie by³ punkt graniczny,
niejakiego Michaelisa, który to gdy zatelefonowano z ³owickiego gestapo,
¿e dwóch oficerów jedzie do niego na kontrolê wyszed³ za budynek
i strzeli³ sobie w g³owê z broni s³u¿bowej. Gdy fakt sta³ siê znany, okaza³o
siê, ¿e by³ agentem brytyjskim, z pochodzenia Szwajcarem. Jego dzia³al-
no�æ pozwala³a okre�liæ miejsca zrzutów przez lotnictwo alianckie. Nie
wytrzyma³ nerwowego napiêcia. My�la³, ¿e jad¹ go aresztowaæ. A dopiero
drobiazgowe �ledztwo po jego �mierci pozwoli³ wpa�æ gestapowcom na
jego �lad. Fakt, ¿e £owicz i Kutno dzieli³a granica, a i wielu ludzi z Kutna
mieszka³o w £owiczu powodowa³, i¿ dzia³alno�æ dywersyjna mog³a byæ
skuteczna a i mo¿liwo�æ ukrywania siê w razie potrzeby dawa³a dobre
rezultaty w tej walce. Bernard Pierzcha³a �Czarny� jako dowódca dotrwa³
do koñca wojny, a po wojnie s³u¿y³ w wojskach granicznych w Gubinie.
Potem do �mierci mieszka³ w Kutnie. Spoczywa na Cmentarzu Parafial-
nym w Kutnie. Jego ¿ona Hanna te¿ nie ¿yje. Historia tych wspania³ych
ludzi jest ma³o znana, a dla wielu którzy znali tych pañstwa z autopsji na
pewno wywo³a zdziwienie. Tak wielu rzeczy jeszcze nie wiemy!? To tylko
fragmenty i okruchy wiedzy o tamtych czasach. Mo¿e jednak kto� zdobê-
dzie siê na szczegó³owe i wyczerpuj¹ce opracowanie. Jak¿e by³oby to
pomocne dla potomnych. Zdzis³aw Wojciech Krakowiak
P.S. Dziêkujê za dostêp do prywatnych materia³ów tym, którzy je zgro-
madzili z my�l¹ o przysz³ych pokoleniach. Nie chcieli, by ujawniaæ ich
peronalia...

Bernard Pierzcha³a - Kutno,
przed 1939 rokiem (archiwa
prywatne).

Bernard Pierzcha³a - dowódca
kompanii �Czarny� - £owicz, 1943
rok (archiwa prywatne).

Józef Mierzwiñski ¿y³ i pracowa³ w trudnych i skomplikowanych cza-
sach, wyznaczonych przez okres wojny, niewoli narodu i transformacji
ustrojowej. Czasy te wywar³y na nim i na ca³ym jego pokoleniu silne
piêtno. Ich tragizm prze¿ywa³ bole�nie, bo nie móg³ pogodziæ siê z tym,
¿e w³adze pañstwowe, �gracze polityczni�, stosuj¹c wobec ludzi ró¿ne
kryteria ocen, wymuszali okre�lone postawy i zachowania. Bola³o go, ¿e
stosuj¹c ideowe kryteria warto�ciowania diametralnie ró¿nie oceniano
pracê i dorobek ludzi, a w tym - co najbardziej haniebne - ¿o³nierski trud
i ¿o³niersk¹ ofiarê krwi i ¿ycia. W trudnych powojennych czasach, które
studzi³y entuzjazm, dra¿ni³y rany, budzi³y w¹tpliwo�ci, Józef Mierzwiñski
dziêki sile charakteru, samozaparciu i pracy nad sob¹ znalaz³ cel i sens
¿ycia, znalaz³ miejsce szlachetnej pracy, gdzie wype³ni³ siê dla innego
cz³owieka i dla siebie, rodziny i przyjació³. Mimo przykrych do�wiad-
czeñ, wszechobecno�ci pañstwa w ¿yciu On by³ w sobie - sob¹.
Ten ch³opski syn z ziemi wo³yñskiej urodzi³ siê 23.I.1923 roku we wsi
Witoldówka w pow. zdo³bunowskim. W prostej, pracowitej i tradycyjnej
polskiej rodzinie, zamieszkuj¹cej ziemiê wo³yñsk¹ z dziada pradziada,
odebra³ staranne wychowanie chrze�cijañskie, patriotyczne i obywatel-
skie. Jako 16-letni ch³opiec prze¿y³ zajêcie rodzinnej miejscowo�ci przez
wojska sowieckie. Pamiêta³ prze�ladowania Polaków, pamiêta³, ¿e grozê
budzi³o s³owo NKWD. W 1941 r. ukoñczy³ Technikum Pedagogiczne
w Równem i otrzyma³ dyplom nauczycielski. Kolejna wojna i kolejna
tragedia niewoli rozpoczê³a siê dla niego 22 czerwca 1941 r. W maso-
wych prze�ladowaniach jakie teraz nast¹pi³y okupant wys³ugiwa³ siê
nacjonalistami ukraiñskimi z UPA. W 1942 r. Józef Mierzwiñski wst¹pi³
do oddzia³u AK �Witoldówka�, którym dowodzi³ nauczyciel ppor. Stefan
Tuchy (�Sêp�). W oddziale nale¿¹cym do 27 Wo³yñskiej Dywizji Piechoty
AK Józef (�Czarny�) walczy³ razem z bratem Tadeuszem przez okres
2 lat w rejonie: O¿enin, Ostróg, Zdo³bunów. Po wkroczeniu wojsk sowiec-
kich do rejonu Zdo³bunowa oddzia³ zosta³ rozwi¹zany, a grupa m³odych
partyzantów wraz z J. Mierzwiñskim uda³a siê do rejonu koncentracji WP
w Sumach. St¹d J. Mierzwiñski skierowany zosta³ do oficerskiej szko³y
w Riazaniu (III-VII 1944 r.), a po promocji, jako chor¹¿y, przydzielony
zosta³ na dowódcê plutonu do 12 pp IV Dywizji im. Jana Kiliñskiego.
Latem 1944 r. przemaszerowa³ szlak ¿o³nierski od Sum poprzez Kiwerce,
Krasnystaw, Lublin do Warszawy na Pragê (IX). Tu, z plutonem zaj¹³
stanowiska bojowe pocz¹tkowo na Pradze, a nastêpnie w Józefowie
i �widrze. Z wielk¹ uwag¹ i bólem serca on i jego ¿o³nierze obserwowali
piek³o Powstania Warszawskiego za Wis³¹. Wiedzieli, ¿e gin¹ ludzie
w imiê naj�wiêtszej sprawy, ale przyj�æ im z pomoc¹ nie mogli. Szybko
zrozumieli, ¿e ich sojusznik tego sobie nie ¿yczy. Obserwacja agonii
powstañczego miasta silnie zaleg³a w sercu i �wiadomo�ci J. Mierzwiñ-
skiego, który do koñca swych dni mia³ wielki uraz do tych, którzy w prze-
targach politycznych najni¿ej cenili ludzkie ¿ycie, a z masowych zbrodni
uczynili sposób na �uszczê�liwianie mas pracuj¹cych�. �mieræ - ale nie ta
frontowa- zajrza³a mu w oczy, kiedy 9.XI.1944 r. chor¹¿y J. Mierzwiñski
tu, na Pradze zosta³ aresztowany przez Informacjê i przewieziony do obozu
w Skrobowie ko³o Lubartowa. W obozie do I.1945 r. znalaz³o siê oko³o
1000 oficerów, podoficerów i szeregowych aresztowanych przez Infor-
macjê i oficerów NKWD. Osadzonym nic nie zarzucano, nie prowadzono

te¿ ¿adnych przes³uchañ. W miarê up³ywu czasu wysz³o na jaw, ¿e wszyst-
kich ³¹czy³a przynale¿no�æ do AK. W kwietniu 1945 r. osadzonych
w obozie przejê³o NKWD i wywioz³o do obozów w ZSRR. Józef Mierz-
wiñski znalaz³ siê w obozie w Stalinogorsku pod Moskw¹. Dopiero
16.I.1946 r. zosta³ przekazany przez NKWD polskim organom bezpie-
czeñstwa. Nigdy nie pogodzi³ siê z faktem, ¿e obce pañstwo, kreuj¹ce siê
na przyjaciela, zabroni³o wielu Polakom udzia³u w walce o woln¹ Ojczyznê.
Wielki uraz wobec sprawców tego haniebnego czynu pozosta³ w jego sercu
na zawsze. 15 marca 1946 r. chor¹¿y Mierzwiñski zdemobilizowany
zosta³ w Kutnie, gdzie przyby³ w poszukiwaniu rodziców.
Józef Mierzwiñski, cz³owiek m³ody, ale ju¿ mocno do�wiadczony ¿yciem,
podejmuje mêsk¹ decyzjê i pozostaje na go�cinnej Ziemi Kutnowskiej,
gdzie odnalaz³ rodziców. Uzupe³nia wykszta³cenie w Liceum Pedagogicz-
nym i podejmuje pracê nauczyciela. Pracowa³ od 1948 r. m.in. w Szkole
Rolniczej w Mieczys³awowie (1949-1951) i Liceum Ogólnokszta³c¹cym
im. H. D¹browskiego (1951-1954). Jako wyró¿niaj¹cemu siê nauczycie-
lowi i dobremu organizatorowi w³adze wojewódzkie powierzy³y w 1954 r.
stanowisko dyrektora rozwojowej Szko³y Podstawowej i Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego w Kutnie przy ulicy Staszica 6. Maj¹c wiele entuzjazmu
i jasn¹ wizjê szko³y, natychmiast przyst¹pi³ do rozbudowy gmachu i do
kompletowania wyposa¿enia. Równocze�nie przyst¹pi³ do uzupe³niania
zespo³u nauczaj¹cego, stawiaj¹c na m³odych, ambitnych i wykszta³co-
nych ludzi; ceni³ te¿ wysoce �starych� do�wiadczonych pedagogów, którzy
byli mu bardzo pomocni. W 1955 r. J. Mierzwiñski ukoñczy³ zaoczne
studia I stopnia z geografii w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej, a nastêpnie
w Uniwersytecie Warszawskim uzyska³ w 1968 r. tytu³ magistra pedago-
giki. W 1958 r. doprowadzi³ do pierwszych powa¿nych sukcesów dydak-
tychno-wychowawczych, o których wiele siê mówi³o w mie�cie i w�ród
o�wiatowych w³adz wojewódzkich. Ukoronowane one zosta³y pierwsz¹
matur¹, nadaniem szkole imienia Jana Kasprowicza oraz sztandaru - sym-
bolu honoru, rzetelnej wiedzy i obywatelskiej postawy. Chyba nikt nie
by³ wówczas bardziej szczê�liwy ni¿ dyrektor Józef Mierzwiñski, którego
marzenia i powo³anie spe³nia³y siê. Mia³ �swoj¹� szko³ê, mia³ m³odzie¿,
któr¹ szanowa³ i kocha³ mi³o�ci¹ rozs¹dnego ojca. Dyrektor Józef Mierz-
wiñski na sukcesach nie poprzestaje i pracuje nastêpnie nad doskonale-
niem pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz my�li o budowie nowej szko³y.
Jego inicjatywa i wysi³ki, wsparte prac¹ ca³ej rady pedagogicznej, przy-
nios³y rezultaty. Kuratorium Okrêgu Szkolnego £ódzkiego uzna³o Liceum
za szko³ê wiod¹c¹ w województwie oraz podjê³o decyzjê o budowie dla
Liceum Ogólnokszta³c¹cego nowego gmachu. Ju¿ w rok po wmurowaniu
aktu erekcyjnego, 1.IX. 1964 roku, szko³a zosta³a oddana do u¿ytku.
Wype³ni³o siê jego marzenie; od tego czasu kiedy mówi³ o szkole zawsze
dodawa³ �moja�.
Ten niestrudzony cz³owiek by³ równie¿ za³o¿ycielem: 3-letniej szko³y
pielêgniarskiej, 2-letniego podyplomowego studium medycznego, 2-letniej
zasadniczej szko³y krawieckiej i gastronomicznej. To on doprowadzi³ do
otwarcia (na krótko) Filii Politechniki £ódzkiej w Kutnie. Przez ca³y czas
nie ustawa³ w wysi³kach zmierzaj¹cych do podnoszenia sprawno�ci szko³y,
poziomu kszta³cenia i wychowania. By³ wytrwa³ym poszukiwaczem
nowoczesnych form w pracy szko³y i w tym duchu mobilizowa³ ca³¹ radê
pedagogiczn¹, w�ród której zawsze znajdowa³ zrozumienie i poparcie.
Szko³a jako pierwsza w województwie wprowadzi³a system klasopra-
cowni, nawi¹za³a wspó³pracê z zak³adami pracy, a szczególnie blisko
wspó³pracowa³a z Uniwersytetem £ódzkim i z Katedr¹ Psychologii
Wychowawczej Uniwersytetu Warszawskiego.
Dyrektor Józef Mierzwiñski by³ doskona³ym organizatorem pracy rady
pedagogicznej. Zna³ �swoich� nauczycieli, rozumia³ ich ¿yciowe i zawo-

dowe potrzeby, mia³ do nich du¿e zaufanie. By³ te¿ dyrektorem wymaga-
j¹cym uczciwej pracy, dyscypliny, inwencji i serca do ucznia. Jego kon-
trole nie budzi³y grozy i nie frustrowa³y. By³ bowiem wyrozumia³ym,
budzi³ ufno�æ, dawa³ poczucie pewno�ci, a przy tym s¹dy mia³ zawsze
trze�we i wywa¿one. By³ dyrektorem, który gdy siê myli³ umia³ siê wycofaæ
i przeprosiæ. W wa¿nych sprawach ludzkich g³os sumienia by³ dla niego
najwy¿sz¹ instancj¹. Wielu ludzi skorzysta³o z tego kryterium oceny, chocia¿
on osobi�cie pochwa³y od w³adz nie oczekiwa³. Dyrektor Mierzwiñski
dusz¹ ca³¹ zwi¹za³ siê z m³odzie¿¹, po�wiêci³ jej ca³e swoje ¿ycie zawodowe
i osobiste, uwa¿a³, ¿e praca z m³odzie¿¹ to najwy¿szy zaszczyt i honor,
a przy tym wielkie szczê�cie i satysfakcja. Rodzicielska postawa dyrektora
i ca³ej rady pedagogicznej wobec m³odzie¿y w niczym nie wp³ywa³a na
tolerancyjny stosunek do m³odych ludzi. Zespó³ pedagogiczny, którym
kierowa³ by³ w pracy i wychowaniu konsekwentny i wymagaj¹cy. Kiero-
wano siê dewiz¹ dyrektora, który mówi³, ¿e: �¯YCIE BÊDZIE JESZCZE
TWARDSZE, A PRZY TYM CZÊSTO BRUTALNE i BEZWZGLÊDNE�.
Po g³êbokich do�wiadczeniach z wielk¹ pokor¹ podchodzi³ do ¿ycia i pro-
blemów, które ono nios³o. W tym duchu oddzia³ywa³ na m³odzie¿, aby
przygotowaæ j¹ lepiej do wype³niania z³o¿onych obowi¹zków. Czyni³
wszystko, aby zachowaæ w pracy z m³odzie¿¹ proporcje miêdzy prawami
i obowi¹zkami, miêdzy prac¹ i rozrywk¹. Ca³a jego praca z m³odzie¿¹
zaprzecza³a tezie o konflikcie pokoleñ. Miêdzy dyrektorem a m³odzie¿¹
nie by³o walki, ani zawieszenia broni; panowa³o zrozumienie, obopólny
szacunek i przyja�ñ. Je�li w pracy zdarza³y siê �kolizje� a w wychowaniu
�zgrzyty�, to by³y to �b³êdy w sztuce�, nadaj¹ce zreszt¹ szkole swoistego
kolorytu. Credo dyr. Mierzwiñskiego w pracy z m³odzie¿¹ brzmia³o: �JA
STARAM SIÊ OTWIERAÆ UCZNIOM G£OWY I DAJE IM KLUCZ
DO WIEDZY�. Czyni³ du¿e wysi³ki, aby w procesie kszta³cenia wyst¹pi³y
nastêpuj¹ce elementy: rzetelna praca, szacunek dla prawdy i osobiste
zaanga¿owanie nauczyciela i ucznia. Za� w procesie wychowania opo-
wiada³ siê za: partnerstwem, uczciwo�ci¹, lojalno�ci¹, tolerancj¹ i prawem
nauczyciela i ucznia do w³asnego �Ja�. By³ wrogiem autorytaryzmu
i wszelkiej indokrynacji prowadzonej przez wszechobecne pañstwo. Nie-
którym pogl¹dom da³ wyraz w artyku³ach: 1. Próba racjonalnej organizacji
pracy ucznia LO im. J. Kasprowicza; 2. Samorz¹d uczniowski jako ogniwo
systemu wychowawczego w szkole na tle do�wiadczeñ LO im. J. Kaspro-
wicza; 3. Praca szko³y w �rodowisku i wspó³praca ze spo³eczno�ci¹ tery-
torialn¹. To, ¿e dyr. Mierzwiñski by³ równie¿ zaanga¿owanym dzia³aczem
spo³ecznym i o�wiatowym mia³o swój g³êgoki sens i wynika³o z jego
wewnêtrznej potrzeby kontaktu z lud�mi oraz z potrzeby wytworzenia
w spo³eczeñstwie najbardziej optymalnych warunków dla realizacji kszta³-
c¹cych i wychowawczych celów szko³y.
Dyrektor Józef Mierzwiñski by³ cz³owiekiem prostym, o nieskompliko-
wanej osobowo�ci, by³ kordialnym i lojalnym wobec przyjació³. Nie
wynosi³ siê ponad innych i nie zabiega³ ani o dobra materialne, ani
o zaszczyty. Wysoce sobie ceni³ kiedy traktowano go szczerze, normalnie,
po ludzku; nie znosi³ pochlebstwa i �taniej popularno�ci�. Przez d³ugi
czas J. Mierzwiñski pozostawa³ pod du¿ym ci�nieniem powa¿nych prze¿yæ
politycznych, których nawet najbli¿szym ujawniæ nie móg³. Nie móg³ rów-
nie¿ ujawniæ swego sentymentu do ziemi ojców swoich. Wszystko to
nios³o okresowe rozdra¿nienia, depresje i niepewno�æ jutra. Ci¹gle wiêc
szuka³ samopotwierdzenia siê u innych ludzi. Zdarza³o siê, ¿e ulega³ czasem
zwyk³ym s³abo�ciom, króre nikomu z normalnych ludzi nie s¹ obce. Ten
cz³owiek, pokorny wobec ¿ycia, uwa¿a³, ¿e s³u¿¹c cz³owiekowi buduje
jego w³asne szczê�cie. O wype³nieniu jego misji i woli �wiadczyæ bêd¹
czyny tych pokoleñ, w których pozosta³a cz¹stka jego pracy i serca.

Dr Eugeniusz Walczak

JÓZEF MIERZWIŃSKI
Pierwsi

Pierwszy dyrektor Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Jana Kasprowicza w Kutnie.
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OG£OSZENIA
DROBNE

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

Sprzedam 3 dzia³ki po 4500 m2

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

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

Sprzedam nieruchomo�æ (woda,
pr¹d, gaz) 50m2, dzia³ka 200 m2.
Przeznaczenie � zamieszkanie
lub dzia³alno�æ gosp. Dybów,
ul. Wiosenna. Tel. 510 245 969
Sprzedam mieszkanie Gdañsk
Wrzeszcz, 64 m2 I piêtro. Tel. 514-
007-818
Sprzedam du¿y dom jednoro-
dzinny w zabudowie bli�niaczej,
dzia³ka 360 m2, wszystkie media,
centrum Kutna. Tel. 509-302-316
Sprzedam dom 153 m2 przebudo-
wany, rozk³adowy, wszystkie me-
dia, dzia³ka 1840 m2, Wo�niaków.
Tel. 605-557-827
Sprzedam kamienicê w Kutnie
przy ul. M.C. Sk³odowskiej 27,
z wolnym od 1.01.2012 r. miesz-
kaniem ok. 60 m2 (2 p +k+³, przed-
pokój) dzia³ka 898 m2, cena 300
tys. z³. Tel. (58) 348-73-32
Sprzedam dom 220 m2 wysoki
standard na dzia³ce 7500 m2. Tel.
507-072-007
Sprzedam dzia³ki komercyjne
pod dzia³alno�æ gospodarcz¹
o powierzchni od 2000 do 2500 m2,
wszystkie media w ulicy, Kutno,
ul. Zielarska. Tel. 509-302-316
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
o pow. 5 tys. m2 w Krzesinie, dostêp
do pr¹du i wody. Tel. 604-913-028
Sprzedam lub wynajmê lokal han-
dlowy 25 m2 + mieszkanie 73 m2,
�cis³e centrum Kutna. Tel. 500-
034-650

Sprzedam magazyn 375 m2 nowo
pobudowany, na dzia³ce o pow.
1700 m2, Kutno. Tel. 501-669-196
Sprzedam lokal handlowy 25 m2

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

na dzia³alno�æ gospodarcz¹ (biuro
rachunkowe, gabinet kosmetyczny,
fryzjer, masa¿) przy ul. £êczyckiej
(Hotel Awis), niezale¿ne wej�cie.
Tel. 509-302-316
Posiadam do wynajêcia lub sprze-
dam magazyn w Kutnie o pow.
400 m2 + dwa gara¿e + bud.
mieszkalny do remontu na dzia³ce
ogrodzonej 3000 m2. Mo¿liwo�æ
najmu czê�ciowego lub zmiana
adaptacji lokali. Tel. 24 355-68-64,
501-666-527
Sprzedam schodo³az Scalamobil
S20, urz¹dzenie do transportowa-
nia osoby niepe³nosprawnej wraz
z wózkiem po schodach. Maks.
obci¹¿enie 130 kg. Tel. 0-604-
913-028
Sprzedam tanio wannê z hydro-
masa¿em. Tel. 519-762-235
Wentylacja - doradztwo, certyfikaty
energetyczne tel. 507-072-007
Sprzedam tanio kamieñ - piasko-
wiec na elewacjê budynków. Tel.
519-762-235
Sprzedam 2 dzia³ki rekreacyjne
w Gorzewie, Jez. Sumino (ogro-
dzone, uzbrojone, z domkiem
holenderskim o pow. 40 m2 ka¿dy)
wraz z P.T. zabudowy. Istnieje
mo¿liwo�æ wykupu komercyjnego
doj�cia do jeziora. Pe³ny las, do
jeziora 150 m. Pow. dzia³ki 540 m2.
Tel. 509-302-316
Sprzedam dzia³kê w Skrzynkach.
Tel. 784-336-270

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

Tel. 507-072-007

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

Kontakt: 510-991-497

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

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

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

Tel. 609-107-203

Sprzedam dzia³kê rekreacyjn¹
ROD Bielawki k/Kutna. Domek
drewniany obity siding�iem,
woda, pr¹d. Tel. 695-591-002
Odst¹piê plac na cmentarzu
w Kutnie, przy 1 bramie. Tel. 667-
218-122
Sprzedam mieszkanie w³asno-
�ciowe 58,3 m2 lub zamieniê na
mniejsze z dop³at¹. Tel. 667-189-360
Sprzedam mieszkanie w³asno-
�ciowe 64 m2, III p. cztery pokoje,
du¿y balkon. Tel. 24 253-79-36
Sprzedam mieszkanie 45,94 m2

Kutno - Czarnieckiego (Nowy
TBS), II p., 2 p, gaz ziemny. Tel.
605-231-898
Wynajmê mieszkanie 48 m2 na
Wilczej. Tel. 663-910-355
Sprzedam nowy dom w Wierzbiu
lub zamieniê na blok z dop³at¹.
Tel. 795-442-968
Sprzedam dom (160 m2) z gara-
¿em na dzia³ce 1000 m2 w Kutnie.
Tel. 728-454-541
Sprzedam dzia³kê rekreacyjn¹ na
terenie Ogródków Dzia³kowych
�Miflex� przy ul. Objazdowej.
Tel. 694-209-724
Sprzedam dzia³ki budowlane
w Kutnie. Tel. 603-277-155
Sprzedam �Malucha� 2000 r.,
zapasowy silnik i czê�ci. Tel. 663-
910-355
Sprzedam samochód �Peugeot�,
czerwony ocynk, poj.: 1,0, rok
prod. 1993, 161000  km przebiegu.
1700 z³. Tel. 662-125-034
Sprzedam motocykl Suzuki
50 cm3. Tel. 663-910-355
Sprzedam naro¿nik: skórkowy,
rozk³adany, kolor wanilia. Wy-
miary po roz³o¿eniu: 200x140 cm.
Tel. 607-190-927
Sprzedam tanio biurko, aparat do
masa¿u, ró¿ne filmy na DVD
(w tym erotyczne). Tel. 504-254-132
Sprzedam dywan jasny br¹z
o wymiarach 170x130 cm. Tel.
607-190-927
Sprzedam radiomagnetofon,
czarny, �Thomson� z pilotem,
p³yty CD i kasety. Tel. 607-190-927
Sprzedam nowy ko¿uch damski,
naturalny, koloru szarego. Roz-
miar �L� d³ugo�æ 63 cm. Tel. 609-
886-159
Sprzedam ja³ówki - cielne. Tel.
501-095-233

SPORT SZKOLNY

SP „JEDYNKA”

Kurki, koguty
odchowane
zamawiaæ:

Sójki - Parcel 3a
Tel. (24) 252-11-34

Kurki, koguty
odchowane
zamawiaæ:

D¹browice Rynek
Tel. (24) 252-28-84

UK£ADANIE
kostki brukowej

i granitu
TANIO I SOLIDNIE

Sprzedam p³yty chodnikowe
i trylinka - u¿ywane.

Tel. 508-722-413

Klasy z rozszerzonym programem wychowania fizycznego
o profilu koszykówki, siatkówki, baseball i softball
Tych wszystkich, którzy chc¹ poszerzaæ swoje umiejêtno�ci w pi³ce
koszykowej, siatkowej, baseballu i softballu lub po prostu kochaj¹
sport zapraszamy do klas z rozszerzonym programem wychowania
fizycznego! Zwiêkszona ilo�æ godzin z wychowania fizycznego
w klasach IV-VI (w wymiarze 6 godzin tygodniowo) i profesjo-
nalna kadra nauczycieli pozwala na podnoszenie sprawno�ci
fizycznej i aktywne spêdzanie czasu. Aby móc uczyæ siê w klasie
IV z rozszerzonym programem nale¿y przyst¹piæ do testu spraw-
no�ciowego, byæ dobrym i przyk³adnym uczniem, posiadaæ zgodê
i wsparcie rodziców oraz kochaæ sport.

M³odzie¿ uzdolniona sportowo - reprezentacje szko³y
Z pewno�ci¹ naszymi mocnymi stronami s¹ pi³ka koszykowa, pi³ka
siatkowa, pi³ka no¿na, baseball, lekkoatletyka. Ale to dlatego, ¿e
w sk³ad reprezentacji wchodz¹ najlepsi sportowcy naszej szko³y.
Ci, którzy systematycznie uczêszczaj¹ na lekcje w-f i zajêcia
pozalekcyjne. Bo jak wiecie �praca czyni mistrza�.

Uczniowie naszej szko³y startuj¹ w wielu zawodach i imprezach
sportowych organizowanych przez zwi¹zki sportowe oraz stowa-
rzyszenia dzia³aj¹ce na terenie naszego miasta. G³ówn¹ aren¹
zmagañ naszych sportowców s¹ Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej
prowadzone przez Szkolny Zwi¹zek Sportowy dzia³aj¹cy na terenie
ca³ej Polski. W ramach eliminacji miejskich, powiatowych, rejo-
nowych i wojewódzkich uczniowie rywalizuj¹ w grach zespo³o-
wych, lekkoatletyce, p³ywaniu i innych dziedzinach sportu.
Najlepsi z nich spotykaj¹ siê w fina³ach ogólnopolskich walcz¹c
o tytu³ najlepszej dru¿yny szkolnej w kraju.
Drug¹ co do zasiêgu ogólnopolskiego imprez¹ masow¹ w której
uczestnicz¹ nasi sportowcy s¹ �Czwartki lekkoatletyczne�, które
na terenie naszego powiatu organizuje MOSiR w Kutnie. Impreza
ma charakter ligi lekkoatletycznej rozgrywanej jesieni¹ i wiosn¹
w danym roku szkolnym. Ca³y cykl zawodów koñczy siê fina³em
miejskim, z którego wy³aniana jest reprezentacja Kutna uczestni-
cz¹ca pó�niej w fina³ach ogólnopolskich.
Startujemy równie¿ w wielu zawodach organizowanych przez
stowarzyszenia i zwi¹zki sportowe nie zwi¹zanymi bezpo�rednio
z rywalizacj¹ szkoln¹ jak np.: miêdzywojewódzkie mistrzostwa
m³odzików w baseballu; orlikowa liga mistrzów w pi³ce no¿nej,
pi³ce siatkowej i innych dyscyplinach; turniej pi³ki no¿nej o pu-
char Tymbarka; puchar Donalda Tuska w pi³ce no¿nej; zawody
rekreacyjno-sportowe zwi¹zane z integracj¹ dzieci i m³odzie¿y
z ró¿nych szkó³ i �rodowisk oraz dzieci niepe³nosprawnych i wiele
innych imprez sportowych.
Nasi uczniowie wielokrotnie stawali na podium w w/w zawodach
sportowych odnosz¹c znacz¹ce sukcesy na poziomie miasta,
powiatu, województwa czy ogólnopolskim. Wielu z nich zdoby-
wa³o medale w zawodach lekkoatletycznych najwy¿szej rangi
(Fina³ Ogólnopolski Czwartków lekkoatletycznych), nasze dru-
¿yny zwyciê¿a³y w grach zespo³owych na poziomie rozgrywek
wojewódzkich, a nasze dru¿yny wielobojowe dziewcz¹t i ch³op-
ców zajmowa³y czo³owe miejsca w fina³ach ogólnopolskich. Dla
wielu naszych sportowców startuj¹cych w zawodach zwyciêstwem
by³o pokonanie w³asnych s³abo�ci, barier, a niekoniecznie zajêcie
pierwszego miejsca.    Andrzej Pietrzak

NAGROBKI
Najtaniej w Kutnie

GRANIT, LASTRIKO
Ceny ju¿ od 1.000 z³

24 254-63-23
24 254-57-35
606-590-643

Warto�ciowy amstaff
W Wo�niakowie, gmina Kutno,
z terenu niezamkniêtej posesji z³o-
dzieje skradli sze�ciomiesiêcznego
psa rasy amstaff warto�ci... 2500
z³otych.

Wiosenne przesadzanie
W Krzewiu, gmina Kro�niewice,
z niezabezpieczonego budynku
gospodarczego skradziono rozdrab-
niacz do buraków. Straty wynios³y
700 z³otych.

Fa³szywy pomiar
W Kutnie, przy ulicy D³ugosza,
dwóch mê¿czyzn pod pretekstem

pomiaru okien dla spó³dzielni
mieszkaniowej wesz³o do mieszkania
mê¿czyzny, któremu, wykorzystu-
j¹c jego nieuwagê, skradli z szuflady
w segmencie 1500 z³otych.

Skutek nieuwagi
W Kro�niewicach, przy ulicy Tar-
gowej, z³odziej wykorzystuj¹c
nieuwagê pokrzywdzonej z torebki
damskiej ukrad³ dowód osobisty,
prawo jazdy i pieni¹dze. Straty
- 1200 z³otych.
W Kutnie, przy ulicy Zamkowej,
z kurtki pozostawionej na wieszaku
w poczekalni przychodni lekarskiej

skradziono portfel z zawarto�ci¹
dokumentów i pieniêdzy. Pokrzyw-
dzony poniós³ stratê w wysoko�ci
850 z³otych.

Wandal
W Kutnie, przy ulicy Jesiennej,
wandal uszkodzi³ kabel �wiat³owo-
dowy. Straty oko³o 400 z³otych
ponios³a jednaj z firm telekomuni-
kacyjnych.

Samochodowe w³amy
W Kutnie, przy ulicy 1-go Maja, po
wy³amaniu wk³adki zamka z drzwi
samochodu Mercedes Sprinter z³o-
dziej dosta³ siê do jego wnêtrza,

a nastêpnie, po uszkodzeniu sta-
cyjki, próbowa³ odpaliæ pojazd
i odjechaæ. Wystraszy³ go za³¹czony
alarm.
W  Kutnie, przy ulicy Wschodniej,
po wybiciu szyby w samochodzie
Audi 80 z jego wnêtrza skradziono
nawigacje GPS i radio CB. Warto�æ
strat 400 z³otych.

Narkotykowy dealer?
W Kutnie, przy ulicy Narutowicza,
policjanci z patrolu interwencyjnego
zatrzymali 26-letniego mê¿czyznê,
który posiada³ przy sobie �rodek
odurzaj¹cy w ilo�ci 0,86 grama.

Komenda Powiatowa Policji w Kutnie:
2012 r. 2013 r.

- przestêpstwa 2485 2075
- przestêpstwa gospodarcze 160 94
- wypadki drogowe 184 189
- nietrze�wi kierowcy 650 337

NAJLEPSI

Chcieliby�my poinformowaæ
pacjentów iz w naszym

NZOZ-ie bêdzie przyjmowaæ
w ramach gabinetu prywatnego

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

dolnych, USG Doppler
têtnic szyjnych.

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

i telefonicznie
(24) 254-38-68, 609-727-500

Wynajmê halê magazynow¹
przy ul. Pó³nocnej. Tel. 512-
335-561
Zatrudniê brukarza z do�wiad-
czeniem. Bez na³ogów. Tel. 508-
722-413
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Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Koszykówka

GRAJĄ DZIEWCZĘTA MKS−u

PRZED SEZONEM
Pi³ka no¿na Siatkówka

W hali sportowej w £aniêtach rozegrano zawody w ramach Gimnazjady
2014. Ich organizatorem by³ kutnowski Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji.
Pó³fina³owe mistrzostwa powiatu kutnowskiego zakoñczy³y siê zwyciê-
stwem dru¿yny Gimnazjum w D¹browicach, która tym samym wywal-
czy³a awans do fina³u. Wyniki turnieju w £aniêtach: D¹browice-£aniêta
2:0, £aniêta-Ostrowy 2:1, Kro�niewice-Ostrowy 1:2, D¹browice-Kro�nie-
wice 2:1, £aniêta-Kro�niewice 1:2, D¹browice-Ostrowy 2:0. Drugie miejsce
w tych dobrze zorganizowanych zawodach (wspó³organizator - Gimna-
zjum w £aniêtach) zajê³y Kro�niewice, trzecie - £aniêta, czwarte - Ostrowy.

TRIUMF DĄBROWIC

Wojewódzka liga ¿aczek U-12
MKS Sirmax Kutno - Basket Aleksandrów £. 52:42;

(w kwartach: 30:2, 4:2, 10:6, 8:2)
MKS Sirmax Kutno - TK Alles G³owno 54:11

(w kwartach: 14:2, 12:15, 10:4, 18:0)
By³o to kolejne szóste i siódme zwyciêstwo podopiecznych trenera Adama
Paw³owskiego. Jedyn¹ (2 punktow¹) pora¿kê z £KS-em £ód� sympatyczne
kutnianki dozna³y w pierwszym meczu rozgrywek. W Aleksandrowie
£ódzkim �Miejskie� gra³y w sk³adzie, obok zdobyte punkty: Justyna
Kozarska 16, Julia Myszkowska 27, Julia Pi³acik 6, Julita Ambroziak 21,
Dorota Ferensztajn 2, Aleksandra ¯urawik 0, Natalia Kacalak 0, Zuzanna
Sikorska 14, Ma³gorzata Jab³oñska 4, Alicja Janecka 4, Natalia Pietrzak 6,
Julia Brewiñska 6.

Wojewódzka liga m³odziczek U-14
MKS Kutno - UKS Basket Aleksandrów £. 69:60

(w kwartach: 12:16, 21:11, 19:15, 17:18)
MKS: Martyna Goniarska 22, Weronika Bogdañska 19, Kamila Pi³acik 8,
Blanka Zawierucha 8, Milena Adamiak 4, Marta Erwiñska 4, Zuzanna
Jêdrzejczak 4, Daria Raurowicz 2, Karolina Jankowska 2, Joanna Garstka 0,
Patrycja Hejmanowska 0, Monika Witkowska 0; trener Mariusz £ubiñski.

Siódmy mecz kontrolny rozegrali podopieczni trenera Andrzeja Grzegor-
czyka i kierownika Andrzeja Królaka. Dobrym sparingpartnerem by³
w Aleksandrowie £ódzkim miejscowy trzecioligowy Sokó³.

Sokó³ Aleksandrów £. - MKS Kutno 0:1 (0:0)
Jedyna bramka pad³a po samobójczym strzale w 56 minucie Mateusza
Koziroga. Spotkanie sta³o na niez³ym poziomie. Oba zespo³y mia³y po
kilka okazji na gole, ale strza³y zawodników odbija³y siê od s³upków lub
porzeczek.
Ostatnie spotkanie kontrolne (8) �Miejscy� zakoñczyli zwyciêstwem
u siebie z III-ligow¹ dru¿yn¹ z W³oc³awka.

MKS Kutno - V³oc³avia W³oc³awek 3:2 (2:0)
Bramki: 1:0 - £ukasz Znyk (21), 2:0 - Sylwester P³acheta (32), 3:0 - Krzysztof
Garczewski (54), 3:1 - Micha³ Chadas (80), 3:2 - Krzysztof Seter (84 karny).
W sparingach zdobyto 16 goli i stracono 9 (wygrano 4 mecze, 2 zremiso-
wano, 2 przegrano).

Runda wiosenna 2014
III liga
15.03. g. 15.00 MKS - Broñ Radom
22/23.03 Mazur Karczew - MKS
29.03. g. 15.00 MKS - Pogoñ Grodzisk Maz.
06.04 GKS Be³chatów - MKS
12.04. g. 16.00 MKS - Ursus Warszawa
18.04 Zawisza Rzgów - MKS
23.04. g. 17.00 MKS - WKS Wieluñ
26/27.04 Legia II Warszawa - MKS
03.05 g. 17.00 MKS - Mechanik Radomsko
10/11.05 Pilica Bia³obrzegi - MKS
14.05 g. 16.00 MKS - Huragan Wo³omin
17/18.05 Warta Sieradz - MKS
24.05 MKS - Start Otwock
25.05 Omega Kleszczów - MKS
01.06 Lechia Tomaszów Maz. - MKS
08.06 g. 17.00 MKS - ¯yrardowianka ¯yrardów
Awansem �jesieni¹� 2013 rozegrano mecze �wiosny� 2014 r. MKS Kutno
zremisowa³ w Aleksandrowie £. z �Soko³em� (gol Daniela Mitury) i po-
kona³ w Kutnie �Targówek� Warszawa 1:0 (gol Micha³a ¯ó³towskiego).

SKARB KIBICA MKS „KUTNO”

W sk³ad szerokiej dru¿yny �Miejskich� (trener Andrzej Grzegorek, kie-
rownik zespo³u Andrzej Królak, masa¿ysta Edward Ksi¹¿ek) wchodzi 23
pi³karzy. S¹ to: bramkarze (3) - Karol Czekalski, Micha³ Soko³owicz,
Tomasz Wróblewski; obroñcy (8): Pawe³ Bojaruniec, Piotr Gawlik, Bartosz
Kaczor, Maciej Kowalczyk, Piotr Mucha, Maciej Rogala, Grzegorz Waw-
rzyñski, Micha³ ¯ó³towski; pomocnicy (7): Mariusz Jakubowski, Bartosz
Kapruziak, Rafa³ Kubiak, Daniel Mitura, Krystian Pomorski, Jaros³aw
Szyc, £ukasz Znyk; napastnicy (5): Krzysztof Garczewski, Dariusz Gor-
czyczewski, Piotr Kierus, Piotr Michalski, Sylwester P³acheta. Kapitanem
dru¿yny bêdzie Kubiak. M³odzie¿owcami s¹: Czekalski, Mucha, Rogala,
Wawrzyñski, Kapruziak, Pomorski, Szyc, Gorczyczewski, Kierus. 10 pi³-
karzy jest wychowankami �Kutna�: Czekalski, Soko³owicz, Wróblewski,
Kaczor, Mucha, Rogala, Jakubowski, Kapruziak, Kierus, Michalski.
Zadaniem zespo³u jest skuteczna walka o zajêcie miejsca w koñcowej
klasyfikacji sezonu 2013/2014 gwarantuj¹cego pozostanie w III lidze na
sezon 2014/2015 (graæ bêd¹ w niej dru¿yny z czterech województw).

KADRA ZAWODNIKÓW MKS−u

W grodzie nad S³udwi¹ rozegrano turnieje szkó³ gimnazjalnych o tytu³
najlepszych na Ziemi Kutnowskiej. W�ród dziewcz¹t wygra³o Gimnazjum
nr 1 Kutno, które zwyciê¿y³o 2:0 Gimnazjum D¹browice i 2:0 Gimna-
zjum ¯ychlin, które zwyciê¿y³o w kategorii ch³opców. Podopieczni Marcina
Ranachowskiego pokonali 2:1 Gimnazjum nr 1 w Kutnie. Zwyciêskie
dru¿yny uzyska³y awans do zawodów rejonowych w Rawie Mazowieckiej.

MISTRZOSTWA POWIATU

22 kolejka I ligi by³a szczê�liwa dla naszej dru¿yny. Zwyciêstwo jednak
nie przysz³o ³atwo, chocia¿ prowadzili�my przez blisko 32.5 minuty
(go�cie 6 minut). 8-krotnie zmienia³o siê prowadzenie, a 5 razy by³ remis.
Najwiêcej kutnianie prowadzili w 15 minucie - 32:20.

16 i 17 WYGRANA „KUTNA”

�Polfarmex� Kutno - Znicz Basket Pruszków 76:70;
(w kwartach: 23:14, 13:20, 25:21, 15:15)

�Polfarmex�: Krzysztof Jakóbczyk 5, Jakub Garbacz 5, S³awomir Sikora 8,
Jakub D³uski 0, Mateusz Bartosz 17 (3x3), Hubert Mazur (kpt.) 20, Dawid
Brêk 0, (gra³ najmniej - 05.12 min.), Norbert Kulon 4, Wojciech Glabas 6,
Szymon Rduch 2, Hubert Pabian 9.

AZS Politechnika Poznañ - Polfarmex Kutno 67:90
(w kwartach: 18:20, 14:25, 17:24, 18:21)

�Kutno�: Mazur 18, Jakóbczyk 17, Pabian 15, Kulon 13, Rduch 9, Bar-
tosz 5, Glabas 5, D³uski 4, Garbacz 2, Sikora 2, Szwed 0, Brêk 0. Wysokie
zwyciêstwo, odniesione 8 marca, kutnianie zadedykowali licznym fankom.

W 8 miastach naszego kraju rozegrano strefowe eliminacje do mistrzostw
Polski w kategorii U-18. Kutno go�ci³o piêæ dru¿yn reprezentuj¹cych naj-
lepsze zespo³y regionu ³ódzkiego i kujawsko-pomorskiego. W 10 meczach
w hali SP nr 9 osi¹gniêto wyniki: MKS Kutno - UKS Basket Aleksan-
drów £. 59:56; KS Basket 25 Bydgoszcz - MMKS Katarzynki Toruñ 81:53;
MKS Kutno - MUKS Widzew £ód� 37:59; MKS Widzew - UKS Basket
58:67; MKS Kutno - MMKS Katarzynki 74:66; UKS Basket - KS Basket 25
74:48; KS Basket 25 - MUKS Widzew 61:78; MMKS Katarzynki - UKS
Basket 63:75; MUKS Widzew - MMKS Katarzynki 70:40; MKS Kutno -
KS Basket 25 87:85 (12:31, 24:15, 26:9, 15:22 - dogrywka 10:8). To by³
niesamowity mecz, który dostarczy³ wiele wra¿eñ licznym kibicom.
Pokonuj¹c rywala podopieczne trenera Tomasza Pasiñskiego i kierownika
Marcina Bogdañskiego, po heroicznej walce (przegrywa³y nawet 21 punk-
tami!) wraz z Widzewem i Aleksandrowem, awansowa³y do æwieræfina³ów
mistrzostw Polski juniorek. Gratulujemy Naszej Dru¿ynie oraz organiza-
torom turnieju - MKS-owi Kutno. Sympatyczne kutnianki gra³y w sk³adzie
(obok zdobyte w zawodach punkty):Kinga Chodorowska 0, Martyna
Borowiecka 11, Anna Walicka 0, Zuzanna Molka 2, Natalia Piestrzyñska 14,
Paulina Kacprowicz 58, Natalia Furmañska 31, Maria Z³otowska 40,
Dominika Szczygie³ 22, Marta Domañska 14, Michalina Kamiñska 65.

AWANS JUNIOREK MKS−u

Herbowe lwy nie rycz¹,
one siê u�miechaj¹.
To kibice g³o�no krzycz¹,
kiedy �polfarmiacy� graj¹.

Rozbieg i rzut,
i pi³ka w koszu.
Ca³¹ pi¹tk¹ w przód
to na sukces sposób.

Kibiców okrzyki i są wyniki
Dwa zwody i rzut,
i punkty w koszu wiruj¹.
Nasi graj¹ jak z nut,
a kibice wiwatuj¹.

Kibiców okrzyki
energii dodaj¹.
I s¹ tego wyniki,
bo kutnowiacy wygrywaj¹.

Kazimierz Ci¹¿ela

Dru¿yna ZS nr 1 w Kutnie (trener Dariusz Mieszkowski) zosta³ mistrzem
Ziemi Kutnowskiej w koszykówce. W ramach �Licealiady� pokona³a ZS
¯ychlin 70:36 i 70:36 i LO ¯ychlin 62:36. Drugie miejsce wywalczy³
zespó³ LO ¯ychlin zwyciê¿aj¹c II LO Kutno 67:23. W reprezentacji
�Staszica� grali: Micha³ Haczyk, Micha³ Stasiak, Tomasz Fronczak,
Micha³ Józefecki, Kacper Wawrzyñczak, Sebastian Kopczyñski, Patryk
K³osik, Kamil Zbonikowski, Witold Guz, Bartosz Waliszewski, Dawid
Trzaskalski. Bêd¹ oni reprezentowaæ powiat kutnowski w zawodach
rejonowych w Skierniewicach.

Rekreacja

Koszykówka

WYGRANA „STASZICA”

W hali SP nr 9 odby³a siê coroczna impreza organizowana przez kutnowski
MOSiR. Uroczy�cie podsumowano amatorsk¹ ligê siatkówki, pi³ki no¿nej
i koszykówki. Wrêczono puchary, medale, nagrody indywidualne. By³y
dodatkowe i atrakcyjne mecze z udzia³em m.in. reprezentacji Polski
kadetów w siatkówce i zespo³u futsalowego Junior Hurtap. Szerzej o im-
prezie w nastêpnym numerze �P¯K�.

KUTNOWSKIE ŚWIĘTO SPORTU

Nie tak mia³a wygl¹daæ wiosenna, pierwsza kolejka mistrzostw III ligi
³ódzko-mazowieckiej (w praktyce trzecia). Miejscy przegrali z rezerwami
Widzewa (w Kutnie wygrali 5:1), choæ prowadzili 1:0 po golu Sylwestra
P³achety.

Widzew II £ód�-MKS Kutno 2:1 (1:1)

FALSTART MKS−u
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 377

Telefon: 724−126−378
US£UGI

Projektowanie i nadzór
w budownictwie

Tel. 607-386-512
CENY KONKURENCYJNE

Masz problem
z komputerem

DZWOŃ 605−65−17−76

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

Has³o: C6-D11-E9-G6-K2  I11-A9-C6-C8-M2
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.
G³ówn¹ nagrod¹ jest KARNET do Fitness Club FORZA w Kut-
nie, ul. 1-go Maja 16. Tel. 533-160-166. Wiêcej na stronie
www.fitforza.pl.

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

Tel. 605−830−684

PRZEWÓZ OSÓB

BIURO
OBRACHUNKOWE

�wiadczy us³ugi w zakresie
rozliczeñ z US

dla firm i osób fizycznych
� ksi¹¿ka przychodów i rozchodów

� ksiêgi handlowe
� rozliczenia z ZUS

Tel. 691−736−008

Kardiolog
Kontrola rozruszników,

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

Starszy Asystent
Kliniki Elektrokardiologii

Sterlinga 1/3 w £odzi
Przyjêcia:

Kutno, ul. Zamkowa 6
Zapisy:

tel. (24) 254 39 76

Poziomo: A-1. �... strach�, filmowy dramat B. Sass z Ann¹ Dymn¹
7-A. Ukochana Alego z powie�ci �W pustyni i w puszczy� B-9.
Zupa z kury C-1. Tam most na rzece Kwai D-9. Niepowodzenie,
klêska E-1. Muzu³mañski rynek E-5. Materia³ na zas³ony G-1. Z³ota
my�l I-1. Re¿yserowa³ filmowy dramat �Debiutantka� z E. Czy-
¿ewsk¹ i D. Staliñsk¹ I-6. Porusza siê w nim winda i d�wig J-9.
By³ u¿ywany niegdy� w sokolnictwie K-1. Cierpi¹ na go�ciec
L-9. Bywa równie¿ mi³osny M-1. Statek o jednym sko�nym ¿aglu
M-5. Kobieta utrapienie.

Pionowo: 1-A. Materia³ na pieluszki 1-I. �wierk dla górali 2-E.
Palma iglasta 3-A. U³atwia nalanie cieczy do butelki 3-I. Czê�æ
karabinu 4-F. Dwana�cie tuzinów 5-A. Rejon w S³owacji 5-J.
Muzyka Micha³a Urbaniaka 6-E. Sakiewka 7-A. Powtarzalny
wymiar 7-I. Dobrze mieæ ch³onny i b³yskotliwy 9-A. Wyp³ywa
z Turcji (prawy dop³yw Kury) 9-I. Reklamowany proszek do prania
11-A. Marzenie ka¿dego filmowca 11-I. �... ojca� dramat filmo-
wy M. Kondrata 13-A. Niegodny uwagi 13-I. Czê�æ Talmudu
zawieraj¹ca elementy ba�niowe.         oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Urodzi³a siê 20 lipca 1952 w Gdañsku. Jest polsk¹ wokalistk¹
i kompozytork¹. Znana z takich utworów jak �Czas nas uczy po-
gody�, �Piosenka o ludziach z dusz¹�, �Brzydcy� czy �Gdyby��.
Ukoñczy³a Podstawow¹ Szko³ê Muzyczn¹ w Gdañsku w klasie
fortepianu. Od 1970 do 1972 roku by³a s³uchaczk¹ gdañskiego
Studia Piosenki Polskiego Radia i Telewizji, prowadzonego przez
Renatê Gleinert. Debiutowa³a na Festiwalu Piosenki Radzieckiej
w Zielonej Górze w roku 1971. Rok pó�niej przenios³a siê do
Poznania. �piewa³a w chórkach towarzysz¹cych w koncertach
i nagraniach Halinie Fr¹ckowiak, Wojciechowi Skowroñskiemu
i El¿biecie Wojnowskiej. W latach 1975-1977 wspó³pracowa³a
z grup¹ S-26 Andrzeja Ellmana. Potem zwi¹za³a siê z zespo³em
Ergo Band. Wraz z nim koncertowa³a w kraju oraz w NRD, RFN,
Czechos³owacji i na Wêgrzech. Na Krajowym Festiwalu Piosenki
Polskiej w Opolu wyst¹pi³a po raz pierwszy w 1974. Pó�niej �pie-
wa³a na tym festiwalu wielokrotnie. W 1976 zdoby³a tam nagrodê
dziennikarzy za �Nocny spacer�, w 1978 III nagrodê za �Zwier-
ciad³o czasu�, a w 1991 I nagrodê za �Wszystko co z³e omija mnie�.
W latach 1978-1983 by³a wokalistk¹ zespo³u Crash. Wyst¹pi³a
z nim w koncertach g³ównych Jazz Jamboree w Warszawie w la-
tach 1977-1978 i w 1981. W latach 1983-1989 wspó³pracowa³a
z jazz-rockow¹ grup¹ Cancer. Z Crashem i Cancerem dokona³a
nagrañ radiowych i telewizyjnych. Wystêpowa³a i nagrywa³a tak¿e
z zespo³ami Janusza Komana, Alex Bandem Aleksandra Maliszew-
skiego, Grup¹ Doktora Q Tadeusza Klimondy oraz z orkiestr¹
Zbigniewa Górnego. Dokona³a licznych nagrañ archiwalnych dla
Regionalnej Rozg³o�ni Polskiego Radia w Poznaniu i centrali
w Warszawie z czo³owymi muzykami jazzowymi, m.in. z Januszem
Skowronem i Krzysztofem �cierañskim. Od 1997 r. wspó³pracuje
z Triem Jaros³awa �mietany. Bra³a udzia³ w festiwalach jazzo-
wych w Kaliszu, Krakowie, Lublinie, Wroc³awiu, a tak¿e za gra-
nic¹, w Danii, Szwecji, Hiszpanii, RFN i Kuwejcie. Uczestniczy³a
w trasach koncertowych po USA i Francji. 2 grudnia 2012 r. pod-
czas gali wrêczenia Z³otych Mikrofonów otrzyma³a Srebrny Medal
Zas³u¿ony Kulturze Gloria Artis.
Jej dyskografia to: 1978 Ergo Band (z Ergo Band), 1979 Senna
opowie�æ Jana B. (z Crash), 1982 Something Beautiful, But Not
Expensive,1982 Every Day a Trial, 1984 Solo i w duecie, 1988
Brzydcy, 1997 Kolêdy (z Mieczys³awem Szcze�niakiem), 2000
Z³ota kolekcja - Czas nas uczy pogody, 2006 Prowincja jest piêkna,
2009 Zimowe sny (z Ajagore), 2010 Dziwny jest... (z Ajagore),
2012 Przep³ywamy, 2013 Gra¿yna £obaszewska - koncert jubile-
uszowy w Polskim Radiu z udzia³em Stanis³awa Sojki, Kuby
Badacha oraz Floyda Anthony�ego Phifera.
Koncertem w kutnowskim Centrum Teatru, Muzyki i Tañca
Gra¿yna £obaszewska udowodni³a, ¿e nale¿y do najwybitniejszych
polskich wokalistek. Jest porównywana do Arethy Franklin.

Jerzy Papiewski

Gra¿yna £obaszewska w Kutnie

PIOSENKARKA Z KLASĄ
SAGA RODU TRACZYKOWSKICH

W³adys³aw Traczykowski, w³a�ciciel sk³adu budowlano-opa³owego przy
ul. Sienkiewicza 5 (z tylu widaæ obecny hotel �Piast�). Zdjêcie z 1937 r.

Firma budowlano-opa³owa W³adys³awa Traczykowskiego przy budowie
koszar w podkutnowskich Sklêczkach w 1937 roku.

W³adys³aw Traczykowski ze swoim - zakupionym w 1946 r. od Rosjan
wracaj¹cych z Niemiec - motocyklem DKW w Kutnie przy ulicy
Sienkiewicza 5.

Motocykli�ci z Kutna (�Sokó³� lub �Start�!?) w 1946 roku na �majówce�
w £¹cku (drugi z prawej stoi w krawacie Ksawery Frank).
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¯YCIE DIECEZJALNE

W pi¹tek, 14 lutego br., w sali konferencyjnej Urzêdu Gminy w ¯ychlinie
trzyna�cie par ma³¿eñskich wspólnie �wiêtowa³o jubileusz 50-lecia po¿ycia
ma³¿eñskiego. Uroczystej dekoracji medalami �Za D³ugoletnie Po¿ycie
Ma³¿eñskie�, z udzia³em przewodnicz¹cej Rady Miejskiej w ¯ychlinie
El¿biety Tarnowskiej, dokona³ w imieniu prezydenta RP burmistrz gminy
¯ychlin Grzegorz Ambroziak. Medale otrzyma³y nastêpuj¹ce pary:
MARIANNA I STANIS£AW BORKOWSCY, MARIANNA I STANI-
S£AW CZERBNIAKOWIE, KAZIMIERA I SZCZEPAN D£U¯-
NIEWSCY, ALINA I STANIS£AW GÓRSCY, ZOFIA I KAZIMIERZ
KACZYÑSCY, KRYSTYNA I STANIS£AW K¥CCY, KAZIMIERA
I ADAM KOWALSCY, JADWIGA I RYSZARD LEWAÑCZYKOWIE,
JANINA I ZDZIS£AW PAWLAKOWIE, EUGENIA I WOJCIECH
TRACZYKOWIE, ALINA I ROMAN WYPYCHOWIE, MARIANNA
I CZES£AW ZARYCHTOWIE, TERESA I EDMUND ̄ ARKOWSCY.
By³ równie¿ muzyczny upominek w wykonaniu m³odzie¿y Gimnazjum
i Liceum Ogólnokszta³c¹cego w ¯ychlinie pod kierownictwem Agnieszki
Wawrzyniak. Po czê�ci oficjalnej rodziny Jubilatów oraz przedstawiciele
w³adz gminy wznie�li toast jubileuszowy. Szanownym Jubilatom gratu-
lujemy tak d³ugiego, zgodnego i szczê�liwego po¿ycia ma³¿eñskiego oraz
¿yczymy zdrowia, spokoju oraz samych radosnych dni w dalszym ¿yciu,
niech ta szczególna rocznica jest okazj¹ nie tylko do wspomnieñ, ale tak¿e
do pogodnego spojrzenia w przysz³o�æ.

50-lecie po¿ycia ma³¿eñskiego

SZCZĘŚLIWA „TRZYNASTKA”

Dzieñ 1 marca 2014 roku by³ �wiêtem pañstwowym. Po raz czwarty
uczczono pamiêæ �¯o³nierzy Wyklêtych�. W naszym mie�cie, w ko�ciele
�wiêtego Wawrzyñca, odprawiono uroczyst¹ mszê �wiêt¹ w intencji ¯o³-
nierzy Wyklêtych, podczas której oprawê muzyczn¹ przygotowa³a orkiestra
dêta Stowarzyszenia Clonovia, a homiliê g³osi³ ksi¹dz pra³at Stanis³aw
Pisarek. Nawi¹za³ do wydarzeñ jak¿e przykrych dla naszego kraju z lat
piêædziesi¹tych ubieg³ego wieku, kiedy to funkcjonariusze UB mordowali
polskich ¿o³nierzy - patriotów. Przypomnia³ m.in. sylwetki gen. Augusta
Emila Fieldorfa  pseudonim NIL, zastêpcê Komendanta G³ównego AK,
bojownika o niepodleg³o�æ Polski. Po�miertnie odznaczony Orderem Or³a
Bia³ego nadanego przez prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego; znanego
z waleczno�ci Zygmunta Szyndzielarza ps. £UPASZKA majora kawalerii
Wojska Polskiego i AK, odznaczonego Krzy¿em Wielkim Orderu Odro-
dzenia Polski, Krzy¿em Walecznych, Z³otym i Srebrnym Krzy¿ami Orderu
Virtuti Militari. Na jej zakoñczenie orkiestra CLONOVIA da³a krótki
koncert pie�ni wojskowych.           /A.B./

ONI WALCZYLI O POLSKĘ

W lutym uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Marsza³ka J. Pi³sudskiego
w Kutnie uczestniczyli w wycieczce do Warszawy zorganizowanej
w ramach Kutnowskich Grantów O�wiatowych SOCZI 2014 r., która mia³a
przybli¿yæ m³odzie¿y wiedzê o historii i zasadach olimpizmu, znaczeniu
kultury fizycznej w ¿yciu cz³owieka oraz przedstawiæ nowoczesne obiekty
sportowe na terenie Warszawy. M³odzie¿ zwiedza³a Centrum Edukacji
Olimpijskiej, gdzie uczestniczy³a w spotkaniu z olimpijk¹ Iwon¹ Dziêcio³-
Marcinkiewicz - ³uczniczk¹, br¹zow¹ medalistk¹ w dru¿ynie z Atlanty
1996 r. oraz w zajêciach na symulatorach wio�larskich. W Muzeum Sportu
i Turystyki  uczniowie zwiedzali ekspozycjê ,,Dzieje sportu polskiego
i olimpizmu� (ogl¹dali film o tematyce sportowej, a. nastêpnie zwiedzili
Stadion Narodowy z pe³nym zapleczem). M³odzie¿ wróci³a pe³na wra¿eñ,
pozna³a znaczenie sportu we wspó³czesnym �wiecie, a tak¿e zwi¹zki sportu
ze sztuk¹.

W ramach KGO Soczi 2014

WYCIECZKA DO WARSZAWY

We wtorek, 4 marca 2014 r., w Gimnazjum nr 2 im. Marsz. Józefa Pi³sud-
skiego w Kutnie odby³o siê spotkanie z aspirant Edyt¹ Machnik reprezen-
tuj¹c¹ Zespó³ do Spraw Nieletnich i Patologii Powiatowej Komendy
Policji w Kutnie. W ramach projektu �Powiedz nie przemocy, gdy stanie
na Twojej drodze�, realizowanego przez Samorz¹d Uczniowski w Gim-
nazjum nr 2 pod patronatem Amnesty International, aspirant przedstawi³a
uczniom prezentacjê na temat agresji w�ród m³odzie¿y oraz zachêci³a
m³odzie¿ do dyskusji.

POWIEDZ NIE PRZEMOCY

Pod tym has³em odby³y siê eliminacje gminne i miejskie Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Po¿arniczej, organizowanego ju¿ 37 raz. Eliminacje gminne
odby³y siê w Leszczynku, w siedzibie Gminnego O�rodka Kultury. W grupie
uczniów szkó³ podstawowych Zwyciê¿yli: Krzysztof Zachwieja (SP Strzegocin),
Bartosz Sobczak (SP Wroczyny) i Karolina Pietrzak (SP Wroczyny). W grupie
gimnazjów: Lidia Dy�ko, Micha³ Chmielewski i £ukasz Ka�mierczak (wszyscy
z Gimnazjum z Byszewa). Do fina³u powiatowego zakwalifikowali siê dwaj
pierwsi zawodnicy z ka¿dej grupy. Eliminacje miejskie przeprowadzono w sali
konferencyjnej urzêdu miasta. W�ród podstawówek najlepsze by³y dziewczêta
� Dominika Siemiñska i Natalia Marciniak (obie ze Szko³y Podstawowej nr 6),
a trzecim by³ Jakub Rojewski (SP nr 1). W grupie gimnazjów trzy kolejne
miejsca zajêli uczniowie Gimnazjum nr 2, a byli to: B³a¿ej Wilanowski, Jêdrzej
Czy¿ewski i Weronika Bogdañska. Jurorami turnieju byli: Stanis³aw Majtczak,
Cezary Figura i Marcin Wójkowski. Wszyscy bior¹cy udzia³ w turnieju otrzy-
mali nagrody rzeczowe i okoliczno�ciowe dyplomy. G³ównym organizatorem
tych eliminacji by³ Jan Broda.            /A.B./

MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM




