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HARCERSKIE ŚPIEWANIE

W Kutnowskim Domu Kultury ju¿ po raz trzynasty odby³ siê  Przegl¹d
Piosenki Harcerskiej i Turystycznej. Wziê³y w nim udzia³ dru¿yny 12 gromad
zuchowych i 15 dru¿yn harcerskich z terenu Kutna i regionu.

(ci¹g dalszy - strona 5)

Setne urodziny 2 lutego br. obchodzi³a Józefa Wilkanowicz. Jubilatka
mieszka w Kutnie od 1945 roku pod troskliw¹ opiek¹ najbli¿szych.
W dniu setnych urodzin pani¹ Józefê odwiedzi³ zastêpca prezydenta miasta
Zbigniew Wdowiak. Sk³adaj¹c czcigodnej jubilatce ¿yczenia, prezydent
powiedzia³ m.in.: �... Z okazji tak wspania³ego jubileuszu ¿yczê Pani,
aby mog³a dzieliæ siê swoim nieocenionym do�wiadczeniem i m¹dro�ci¹
¿yciow¹ z najbli¿szymi jeszcze przez d³ugie lata; wype³nionymi trosk¹
i mi³o�ci¹. Sk³adam ¿yczenia wszelkiej pomy�lno�ci oraz zdrowia na
dalsze lata ¿ycia�.
Pani Józefa jest siedemdziesi¹t¹ osob¹ w województwie ³ódzkim, która
obchodzi³a jubileusz 100-lecia urodzin, natomiast w Kutnie jest siódm¹
stuletni¹ mieszkank¹. W pa�dzierniku tego roku setne urodziny obchodziæ
bêdzie jeszcze jedna mieszkanka naszego miasta. Przy tak mi³ej okazji
warto wspomnieæ, i¿ najstarsza mieszkanka Kutna ma 104 lata.

JUBILATKA

Józefa Wilkanowicz z córk¹ i synem.

dla

ECO Sp. z o.o. w Kutnie
i Zarządu Inwestycji

w Kutnie
za uruchomienie pierwszej
elektrociepłowni w Kutnie

KUTNOWSKI HIT 2012
KUTNOWSKIE HITY 2012

dla

Kongskilde Polska
Sp. z o.o.

za kolejny etap gruntownego
unowocześniania firmy, dzięki której
osiągnęła ona nowoczesny, światowy

standard produkcji

KUTNOWSKI HIT 2012

dla

Z.H.U. Moderna
w Kutnie

za odnowienie w latach 2000−2012
Dworu w Sójkach

KUTNOWSKI HIT 2012

dla

Prezydenta Miasta Kutna
Zbigniewa Burzyńskiego

i Rady Miasta Kutna
za rewitalizację

Domu Dochodowego Straży Ogniowej,
Dworku Modrzewiowego,

remont Kutnowskiego Domu Kultury
oraz budowę Aquaparku w Kutnie

KUTNOWSKI HIT 2012

KUTNOWSKIE HITY 2012
BRAWO STRAŻACY!

Ponad piêædziesi¹t druhów wziê³o udzia³ w zebraniu sprawozdawczym
z dzia³alno�ci OSP W Leszczynku w minionym 2012 roku. Zaproszonymi
go�æmi byli: Jerzy Bry³a � wójt Gminy Kutno oraz Jan Broda � komen-
dant Oddzia³u Miejsko-Gminnego ZOSP RP. Przed jego rozpoczêciem
wprowadzono na salê obrad sztandar jednostki przez poczet sztandarowy,
który tworzyli: Janina Pigulska, Arkadiusz Pigulski i Katarzyna Sobczyk.
Na prowadz¹cego zebranie jednog³o�nie wybrano druha Rafa³a Olszew-
skiego � prezesa OSP. W swym sprawozdaniu wiele czasu po�wiêci³ sprawie
remontu budynku remizy, ogólnym porz¹dkom terenu, dodatkowym
zakupom sprzêtu stra¿ackiego. Zaznaczy³, i¿ na te zakupy przeznaczyli
pieni¹dze stra¿acy, którzy maj¹c je za udzia³ w zdarzeniach rezygnowali
z nich na cele spo³eczne.           (ci¹g dalszy - strona 7)
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OSIEDLE GRUNWALD − „ZIELONA EKIERKA”

Ogólna charakterystyka budynku
Projektowany obiekt jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym,
dwuklatkowym. Sk³ada siê on z dwóch czê�ci: ni¿szej - cztero-
kondygnacyjnej oraz wy¿szej - sze�ciokondygnacyjnej z wind¹
oraz piwnic¹ pod ca³ym obiektem. W budynku przewidziano 30
mieszkañ dostêpnych z dwóch klatek schodowych. Mieszkania
na parterze przystosowane s¹ dla osób niepe³nosprawnych
poprzez pochylnie w klatkach do poziomu parteru. Ka¿de z mieszkañ
posiada �balkon zimowy� w postaci zabudowanej loggii. W piw-
nicy przewidziane s¹ du¿e pomieszczenia gospodarcze dla ka¿dego
lokalu mieszkalnego oraz pomieszczenie wspólne z mo¿liwo�ci¹
dowolnego zaaran¿owania (pomieszczenie: hobby, �wietlica, pral-
nia, suszarnia). Na dachu ni¿szej czê�ci budynku zaprojektowany
zosta³ pokój rekreacyjny z tarasem widokowym.

Lokalizacja, zagospodarowanie terenu
Inwestycja znajduje siê w wschodniej czê�ci miasta Kutna przy
zbiegu ulic W³adys³awa Jagie³³y i Boles³awa Chrobrego. Dobr¹
komunikacjê z centrum miasta zapewnia niedaleko po³o¿ona
ul. Grunwaldzka. Teren otoczony jest wysok¹ zieleni¹, która
stanowi naturalne wydzielenie tego obszaru. Teren p³aski, z nie-
wielkimi skarpami, podnosz¹cymi walory estetyczne otoczenia.
Budynek zosta³ zaprojektowany na ogrodzonej dzia³ce z miej-
scami parkingowymi dla ka¿dego mieszkania, placem zabaw,
ma³¹ architektur¹ oraz zieleni¹.

Instalacje wewnêtrzne
Mieszkania posiadaæ bêd¹ ogrzewanie zasilane z sieci miejskiej.
Ponadto ka¿dy lokal wyposa¿ony bêdzie w instalacjê wodno-
kanalizacyjn¹, elektryczn¹, telefoniczn¹, telewizyjn¹ i domofono-
w¹. Instalacja c.w.u. wspomagana kolektorami s³onecznymi.
Wszystkie media, tj. ciep³o, c.w.u i energia elektryczna, s¹ opo-
miarowane indywidualnie dla ka¿dego mieszkania.

Wielko�æ mieszkañ
Oko³o 74 m2, oko³o 56 m2, oko³o 52 m2, oko³o 47 m2, oko³o
43 m2. Powierzchnie liczone wg normy PN-ISO 9836 - 1997
mog¹ ulec zmianie w zwi¹zku z konieczno�ci¹ uwzglêdniania
tynków.
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Radni maj¹cy do realizacji zaledwie trzy punkty w kolejnej XXVIII Sesji
Rady Miasta potrzebowali do ich zrealizowania nieco d³u¿ej ni¿ jedn¹
godzinê. Poniek¹d to dobre jej prowadzenie przez Grzegorza Chojnac-
kiego, przewodnicz¹cego Rady Miasta. Uchwalono m.in. przyst¹pienie
do Projektu pod nazw¹ �Trasy Rowerowe EuroVelo�, wyra¿ono zgodê na
zap³atê podatków stanowi¹cych dochody bud¿etu miasta kart¹ p³atnicz¹.
Radni jednog³o�nie podjêli uchwa³ê w sprawie wspó³dzia³ania z Gmin¹
Kro�niewice i Gmin¹ Oporów w zakresie prowadzenia �rodowiskowego
domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Nieco d³u¿ej
dyskutowano nad uchwa³¹ dotycz¹c¹ zatwierdzenia wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ kanalizacyjnych na lata 2013-2015  znaj-
duj¹cych siê w posiadaniu Grupowej Oczyszczalni �cieków Sp. z o.o.
Placówka ta zamierza pozyskaæ na rozbudowê zewnêtrzne �rodki. Potrzeba
na to 15 milionów 458 tysiêcy z³otych, aby oczyszczalnia mog³a przyj-
mowaæ wiêcej �cieków. Trzeba co� dzia³aæ, bo na terenach Podstrefy Kutno
przybywa zak³adów. Radni wys³uchali te¿ informacji od dyrektora MOSiR
Paw³a �lêzaka w sprawach dotychczasowej dzia³alno�ci Aquaparku. Ten
wodny o�rodek dzia³a ju¿ osiem miesiêcy i w tym czasie odwiedzi³o go
160 tysiêcy osób (to blisko 650 wej�æ dziennie). Od czerwca do grudnia
2012 roku park wodny w Kutnie mia³ przychody 1.803.570,85 z³otych,
natomiast wydatki � to kwota 2.716.216, 69 z³otych. Wed³ug serwisu
infobasen.pl kutnowski Aquapark zajmuje I miejsce w województwie ³ódz-
kim, a w kraju IV lokatê. W sprawach ró¿nych dyskutowano o koniecz-
no�ci napraw jezdni podczas niezakoñczonej jeszcze zimy.           /A.B./
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To has³o projektu trasy rowerowej na obszarze miasta Kutna wpisuj¹cej siê
w miêdzynarodowe szlaki. Przewiduje on budowê tras, �cie¿ek rowerowych
wraz z oznakowaniem rozpoznawczym w systemie miêdzynarodowym
w oparciu o wytyczne Europejskiej Federacji Cyklistów oraz w budowê,
rozbudowê, modernizacjê i adaptacjê obiektów na potrzeby �Centrów
Rowerowych� s³u¿¹cych propagowaniu aktywno�ci fizycznej i zdrowego
trybu ¿ycia. Miêdzynarodowy projekt sieciowy Tras Rowerowych Euro
Velo wpisuje siê ogólnoeuropejski nurt mobilno�ci aktywnej z wykorzy-
staniem przyjaznych �rodków transportu. To tak¿e promocja miasta i re-
gionu przyjaznemu �rodowisku. Podstaw¹ finansowania projektu bêd¹
fundusze Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata
2014-2020. Szacunkowe koszty realizacji ponad 201 km Trasy Rowerowej
Euro Velo, wraz z infrastruktur¹, w województwie ³ódzkim wynios¹
78.786.000 z³ brutto, z tego 85% (67. 818.000 z³) stanowiæ maj¹ fundusze
Unii Europejskiej, a 15% (15.968.000 z³) wk³ad w³asny. Przez Kutno
bêdzie przebiega³ oko³o 6 km odcinek Trasy Rowej Euro Velo (m.in.
Józefów, Al. ZHP, Ko�ciuszki, Aquapark, kierunek Raciborów). Przewi-
dywany jego koszt to 1.816.000 z³, w tym 272.000 z³ wk³adu w³asnego,
przy czym kwota ta stanowiæ ma ostatni¹ ratê w preliminarzu finanso-
wym realizacji projektu. W tej sprawy radni Rady Miasta Kutna jedno-
g³o�nie podjêli uchwa³ê upowa¿niaj¹c¹ prezydenta miasta Kutna do
podejmowania dzia³añ zwi¹zanych z tym projektem.            /J.P./

EURO VELO

We wtorek, 29 stycznia 2013 r., Szko³a Podstawowa Nr 9 otworzy³a swe
podwoje dla przysz³ych pierwszoklasistów i uczniów klas zerowych. Szko³ê
odwiedzi³y najstarsze grupy przedszkolne z kutnowskich Przedszkoli: Nr 3,
8, 15, 16. Wizyta maluchów nie by³a przypadkowa. Przedszkolaki wraz
ze swymi nauczycielami go�ci³y u nas w ramach dni otwartych szko³y,
które s¹ jednym z zadañ realizowanych w ramach ogólnopolskiej kampanii
,,Mam 6 lat chcê poznawaæ �wiat! Idê do szko³y!� og³oszonej przez MEN.
Spotkanie rozpoczê³o siê wyst¹pieniem wicedyrektor Krystyny B³aszczyk,
która serdecznie powita³a przyby³ych go�ci i zaprosi³a do udzia³u w przy-
gotowanych atrakcjach. Nastêpnie zabra³a g³os dyrektor Danuta Blus.
Zapewni³a ona, ¿e szko³a jest przyjazna dzieciom. Uczniowie maj¹
zapewnione warunki do rozwijania zainteresowañ i uzdolnieñ. Osi¹gaj¹
liczne sukcesy  naukowe, sportowe i artystyczne. Zachêca³a dzieci do pod-
jêcia nauki w tej dobrej szkole. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
zorganizowali dla przedszkolaków zajêcia, a tak¿e zwiedzanie sal lekcyj-
nych, w których bêd¹ siê w przysz³o�ci uczy³y. Uczniowie kl. IIIb zapre-
zentowali przedstawienie profilaktyczne �Kapturek poszukuje ksiêcia�,
które zosta³o entuzjastycznie przyjête przez widzów. Przedszkolaki wziê³y
te¿ udzia³ w zabawach sportowych �Maluchy, to zuchy�. Dzieci rozpo-
znawa³y zwierzêta, cyfry, figury geometryczne, wykazuj¹c siê szybko�ci¹,
spostrzegawczo�ci¹ i wiedz¹. Za udzia³ w zawodach otrzyma³y s³odkie
nagrody. Potem wspólnie z uczniami kl. IIc pl¹sa³y oraz tañczy³y z gup¹
taneczn¹ z kl. IIIa. Ponadto przedszkolaki mia³y mo¿liwo�æ wziêcia udzia³u
w zajêciach lekcyjnych, eksperymentowania z e-bookami, tablicami inte-
raktywnymi, komputerami. Odwiedzi³y sale lekcyjne, komputerowe, �wie-
tlicê, bibliotekê z ciekaw¹ ekspozycj¹ ksi¹¿ek dla dzieci, halê sportow¹,
basen. Otrzyma³y ulotki przygotowane przez MEN, które skierowane s¹
do rodziców dzieci sze�cioletnich ,,Mam 6 lat chcê poznaæ �wiat! Idê do
szko³y� oraz kolorowe biuletyny o szkole.

W �Dziewi¹tce�

OTWARTE DRZWI

Firma �Michor� Sp. J. powsta³a w 1998 r. na terenie zakupionym od
Odlewni ̄ eliwa w Kutnie przy ulicy Sklêczkowskiej. Za³o¿ycielami spó³ki
i prowadz¹cymi do dnia dzisiejszego s¹ - Krzysztof Michalski i Stanis³aw
Stefaniak. Spó³ka po raz trzeci z rzêdu zosta³a wyró¿niona nagrod¹ Gazela
Biznesu. Firma jest jednym z czo³owych przedsiêbiorstw województwa
³ódzkiego i powiatu kutnowskiego.
Co roku spó³ka zajmuje wy¿sze miejsce w rankingu Gazela Biznesu.
W tym roku w województwie ³ódzkim firma Michor Sp. j. zosta³a sklasy-
fikowana na 33 miejscu, a w�ród firm w powiecie kutnowskim zajê³a
pierwsze miejsce. Prowadzona przez Krzysztofa Michalskiego i Stanis³awa
Stefaniaka firma Michor Sp. j. obecnie zatrudnia oko³o 25 osób.
Dot¹d by³a znana z produkcji rozpuszczalników, aktualnie w jej ofercie
pojawi³y siê te¿ zimowe p³yny do spryskiwaczy i odmra¿acze do szyb.
Uruchomiono now¹ liniê do produkcji farb ogólnego stosowania oraz spe-
cjalistycznych, które mo¿na stosowaæ na skorodowane powierzchnie,
ocynk i metale kolorowe bez podk³adu.
Spó³ka dotychczas zaopatrywa³a g³ównie bran¿ê budowlan¹ teraz odbior-
cami s¹ miêdzy innymi: producenci farb i lakierów, chemii motoryzacyjnej,
przedsiêbiorstwa przemys³u chemicznego, farmaceutycznego i kosmetycznego.
Celem firmy Michor Sp. j. jest osi¹gniêcie wzrostu produkcji w 2013 r.
o 25-30 procent.
Spó³ka zaprasza do zakupów bezpo�rednich lub skorzystania ze sklepu
internetowego na stronie: www.michor.pl

 �Michor� Sp. J.

PIĘTNASTOLECIE

Na prawie dwugodzinne spotkanie integracyjne pojawi³a siê w Szkole
Podstawowej Nr 6 grupa dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Kutnie.
Zosta³y one zaproszone przez nauczycielki szko³y: Ma³gorzatê Minkuszek
i Danutê Zieñkowicz, bêd¹ce wychowawczyniami klas IIIa i IIIb. Te spo-
tkania kontynuowane s¹ od paru lat i jak siê okazuje z obopóln¹ korzy-
�ci¹. To ostatnie (7 lutego) dotyczy³o zajêæ edukacyjnych. Jak stwierdzi³a
Ma³gorzata Minkuszek s¹ one przygotowane i przeprowadzone po to, aby
przekonaæ przysz³ych uczniów do tego, ¿e szko³a wcale nie jest straszna, ¿e
nauka w szkole to nie tylko siedzenie w ³awce, ¿e to s¹ zabawy podobne jak
w przedszkolu. Uczniowie z klas trzecich pokaza³y przedszkolakom swo-
je umiejêtno�ci, m. in. manualne, �piewanie solmizacj¹, wystukiwali rytm
na ró¿nych instrumentach perkusyjnych. Dzieci zapozna³y siê z warto-
�ciami rytmicznymi (nuty). By³a te¿ chwila na taniec i �piew, na zagadki.
Ca³y cykl spotkania nosi³ tytu³ �Zimowe zabawy�, a jego celem by³o
zachêcenie sze�ciolatków do przyj�cia w³a�nie do Szko³y Podstawowej
Nr 6 w Kutnie.           /A.B./

PRZEDSZKOLAKI W „SZÓSTCE”

SPACERKIEM PO KUTNIE
Patron znany czy
nieznany?
W pi¹tek, 8 lutego, ruszy³a druga
edycja Miêdzyszkolnego Konkursu
Historycznego pt.: �Patron znany
czy nieznany?�, którego organiza-
torami s¹: Kutnowskie Towarzy-
stwo Historyczne i Zespó³ Szkó³
Zawodowych Nr 2 im. dr. Antoniego
Troczewskiego. Udzia³ zg³osi³o
ponad stu uczniów z o�miu szkó³
ponadgimnazjalnych powiatu kut-
nowskiego oraz dwóch gimnazjów
kutnowskich. Zasiedli oni w swo-
ich szko³ach do testu po�wiêconego
postaci dr. Antoniego Troczewskiego.
Etap szkolny wy³oni dwuosobowe

dru¿yny, które spotkaj¹ siê na roz-
grywce fina³owej 21 maja w Ze-
spole Szkó³ Zawodowych Nr 2.

Docenieni pracownicy
Annê Rze�nick¹, zastêpcê dyrektora
kutnowskiego po�redniaka oraz
Iwonê  Kowalczyk, kierownika
dzia³u us³ug rynku pracy, odzna-
czono medalami przyznawanymi
przez Prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej Bronis³awa Komorow-
skiego za d³ugoletni¹ pracê. Anna
Rze�nicka otrzyma³a srebrny medal
za ponad 20-letni¹ s³u¿bê, nato-
miast kierownik Iwona Kowalczyk
z³oty medal za ponad 30 lat rzetelnej
pracy.
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W sali starostwa powiatu odby³a siê debata na temat �Bezpieczeñstwo - to nasza
wspólna sprawa� z udzia³em spo³eczeñstwa miasta, w³adz samorz¹dowych
powiatu i miasta. Spotkanie zosta³o przygotowane przez komendanta Komendy
Powiatowej Policji m³odszego inspektora Jana Kuropatwê. Zebrani poinfor-
mowani zostali o wynikach pracy i problemach z jakimi borykali siê funkcjo-
nariusze w roku ubieg³ym. Z informacjami wyst¹pili: m³odszy aspirant Emil
Kowalski, aspirant sztabowy Krzysztof Panasiuk oraz nadkomisarz Piotr Sikorski.
Rozmawiano o ró¿nych aspektach bezpieczeñstwa publicznego w naszym mie�cie,
pracy dzielnicowych. W minionym roku policja realizowa³a szereg akcji jak:
akcja �Nielat�, �Bezpieczne ferie�, �Bezpieczne wakacje�, czy �Bezpieczna droga
do szko³y�. Jak siê okazuje, choæ mo¿e nie wszyscy to zauwa¿aj¹ w mie�cie, przez
ostatnie dwa-trzy lata przyby³o samochodów, co ma wp³yw na bezpieczeñstwo
w ruchu drogowym. W 2012 r. najwiêcej kolizji drogowych w naszym regionie
wyst¹pi³o w czerwcu i pa�dzierniku. By³y te¿ przypadki kolizji ze skutkiem
�miertelnym. Najbardziej niebezpiecznymi s¹ szlaki drogowe na odcinku Mi³osna
� Zalesie, Leszczynek � Dudki, obwodnica Kutna. W samym za� mie�cie �czarny
punkt� to ci¹g ulicy Barlickiego, a nastêpnie skrzy¿owanie ulicy Wygoda z 29 Listo-
pada. Mieszkañcy skar¿yli siê na zachowanie m³odzie¿y bêd¹cej pod wp³ywem
alkoholu na terenie dzielnicy �ródmie�cie, na nisk¹ wykrywalno�æ pseudo gra-
ficiarzy. Pytano, jak policja radzi sobie z wykrywaniem melin, z wy³apywaniem
handlarzy narkotyków, ale te¿ dopytywano siê dlaczego policja �odchodzi� od
pokazywania siê spo³eczeñstwu kutnowskiemu w patrolach pieszych. Poda-
wano przyk³ady z �dawnych czasów�, kiedy to nawet widoczni byli funkcjona-
riusze z du¿ymi wilczurami przy nodze. Na wiele pytañ ze strony obecnych
odpowiada³ nadkomisarz Zbigniew Gruszczyñski � I zastêpca Komendanta
Powiatowego Policji. Prowadz¹cy spotkanie komendant Jan Kuropatwa w jego
podsumowaniu przede wszystkim podziêkowa³ tym, którzy na nie przyszli,
podkre�li³ s³uszno�æ przekazanych uwag i wyrazi³ zadowolenie z merytorycznej
dyskusji. Komendant zapewni³, ¿e podobna debata bêdzie przeprowadzona po
raz drugi w terminie zaproponowanym przez spo³eczeñstwo.            /A.B./

DIALOG ZE SPOŁECZEŃSTWEM

� Ko�ció³ w £aniêtach konsekrowa³, dnia 15 sierpnia 1880 roku, biskup kujawsko-
kaliski Wincenty Cho�ciak Popiel. Zapisa³ siê on w historii Polski jako patriota,
zes³any za dzia³alno�æ niepodleg³o�ciow¹ w g³¹b Rosji. Od 1883 roku piasto-
wa³ godno�æ arcybiskupa metropolity warszawskiego i wielce zas³u¿y³ siê dla
Ko�cio³a. Zmar³ w 1913 roku.
� Wa¿nym wydarzeniem w ¿yciu parafii sta³a siê wizyta Achillesa Ratti Dele-
gata Apostolskiego. Achilles Ratti (pó�niejszy papie¿ Pius XI) przyby³ do £ani¹t
24 wrze�nia 1918 roku, przemówi³ do licznie zgromadzonych wiernych i udzieli³
apostolskiego b³ogos³awieñstwa. Wydarzenie to upamiêtnia p³askorze�ba
wmurowana w �cianê ko�cio³a.
� Marian Kiniorski maj¹tek Suchodêbie naby³ w 1899 roku, w latach 1912-1914
zbudowa³ pa³ac. W pa³acu go�ci³o wiele znanych osób, a w�ród nich: W³ady-
s³aw Reymont, Zenon Przesmycki, Stefan Krzywoszewski, Roman  Dmowski.
� W czasie okupacji ko�ció³ w £aniêtach by³ nieczynny, zamieniony na spichlerz.
D³ugoletni zas³u¿ony proboszcz ks. Piotr Frankiewicz zosta³ przez Niemców
aresztowany i zgin¹³ w Dachau.      £aniêta. Sze�æ wieków osady

CIEKAWOSTKI Z ŁANIĄT

A¿ siê wierzyæ nie chce!?

ZAMACH NA BIERUTA?

Grupa egzekucyjna KBW na terenie Kuczków - Go³êbiew, pod lasem
w marcu 1945 r. tu¿ przed opuszczeniem Kutna. Osobno przydzie-
lono poszczególnych ¿o³nierzy do innych jednostek.
Dnia 19 stycznia 1945 r. ukaza³ siê rozkaz o rozwi¹zaniu Armii Krajowej,
tego samego dnia z Kutna wojska sowieckie wypar³y wojska niemieckie
w kierunku na Poznañ. Wtedy Kutno to by³o - Wartegau - tutaj mieszka³
i pracowa³ dla frontu brat rodzony, starszy Greisser Hans Johan. Jego
m³odszy brat by³ gaulajterem Wartegau, w Kutnie gmach NSDAP (dzisiaj
Urz¹d Miasta) do koñca by³ sprawnie dzia³aj¹c¹ machin¹ wojenn¹: dzia³a³a
³¹czno�æ i ca³a militarna obs³uga frontu. Po przybyciu wojska sowieckie
natychmiast wprowadzi³y swój system, a przede wszystkim przejêto do-
kumenty i agenturê. Przejêci agenci jeszcze pilniej pracowali dla nowego
w³adcy aby zapracowaæ na uznanie i có¿, aby ocaliæ ¿ycie i byæ potrzebnym.
Od 19 stycznia 1945 r. wszyscy ¿o³nierze Armii Krajowej przestali byæ
wojskiem. Z dnia na dzieñ ich �wiat siê zawali³, runê³y marzenia o wolnej
Polsce, a sytuacja by³a wielk¹ niewiadom¹. Tyle lat walki i oczekiwania
w jednej chwili zmieni³o siê w jeszcze gorsz¹ rzeczywisto�æ. W lutym
1945 w Kutnie jest mnóstwo wojska. ¯o³nierze polscy i sowieccy, organi-
zowane s¹ pogrzeby zabitych podczas walk o Kutno. Takie mnogie rzesze
w mie�cie to okazja do akcji, bo wcze�niejsze ustalenia nie zosta³y odwo-
³ane. Tutaj ma byæ �feta� - propagandowa z udzia³em B. Bieruta, gen.
K. �wierczewskiego i innych genera³ów Armii Sowieckiej. Wywiad
i kontrwywiad AK dzia³a dalej, wcze�niej wiedziano o wizycie B. Bieruta
w Kutnie. Wys³any kapitan Armii Krajowej do zadañ specjalnych mia³
przygotowaæ i wykonaæ rozkaz likwidacji tego, który mia³ byæ �g³ow¹� -
przysz³ego pañstwa. Mia³em okazjê rozmawiaæ z tym panem prof. Paw³em
Wieczorkiewiczem - który opracowa³ materia³y na ten temat. Ten kapitan
AK zosta³ aresztowany w Wierzbiu, w gospodarstwie p. Walczaka - opo-
wiadanie - relacja Eugeniusza Walczaka, �wiadka tego zdarzenia. Da³ mu
swój sweter, pó�niej w nim zosta³ rozstrzelany pod lasem za Kuczkowem,
jest tam kaplica. Znam relacjê naocznego �wiadka tej egzekucji. Jestem
w posiadaniu zdjêcia oddzia³u, który wykonywa³ egzekucjê. Ale w tym
czasie s³u¿by dzia³a³y bardzo sprawnie, to trzeba doceniæ, a i szpicli nie
brakowa³o. Rozstrzelanego pochowano - zakopano pod lasem tam gdzie
dokonano mordu - sowieckim - rosyjskim zwyczajem. Dopiero po 1956 r.
po wielu staraniach ks. pra³ata Eugeniusza P¹gowskiego, pozwolono na
pochówek - przeniesiono grób na cmentarz w Strzelcach. Jest zapis
w ksiêgach parafii Strzelce - ks. Cegielskiego. Usi³owa³em tym wielkim
zdarzeniem w nowej historii Polski zainteresowaæ historyków, ale siê boj¹
do dzisiaj. Profesor P. Wieczorkiewicz, niestety ju¿ nie¿yj¹cy, przygoto-
wywa³ opracowanie historyczne o B. Bierucie I Prezydencie po 1945 r.,
czyli po zakoñczeniu II Wojny �wiatowej. Przygotowywa³ materia³ o za-
mianie w Krakowie B. Bieruta na sobowtóra - to wielka tajemnica do tej
pory. Wszyscy licz¹cy siê historycy to potwierdzaj¹, ma³o tego, jeszcze
¿yje kilka osób, które przekaza³y swoje obserwacje i spostrze¿enia po
tym fakcie. Jedyny niedosz³y zamach mia³ byæ w Kutnie. Wiêcej prób ani
planów nie by³o. Jest takie zdjêcie publikowane w �Dziejach Kutna� z tej
uroczysto�ci, jest na nim trybuna z notablami, z nimi ks. Eugeniusz
P¹gowski oraz Maria Teresa Lewandowska - ówczesna sekretarz Zwi¹zku
Kupców w Kutnie. Otó¿ pytanie dlaczego na trybunê �wsadzono� dwoje
cywilów i do tego ksiêdza dziekana i kobietê bardzo znan¹ w Kutnie.
Otó¿ mimo aresztowañ i niemo¿liwo�ci zamachu, likwidacji - rozstrzelania
g³ównego organizatora - nie wyda³ nikogo mimo tortur. A by³ to siwy,
starszy cz³owiek - tak go opisa³ naoczny �wiadek egzekucji - ubrany
w we³niany sweter, bryczesy i buty oficerskie - ten sweter Eugeniusza
Walczaka. Znanych jest mnóstwo szczegó³ów, ale panowie historycy nie
podejmuj¹ tematu - dlaczego? Strach, o co? O w³asne kariery, a gdzie
prawda historyczna - której powinni s³u¿yæ! Pracowa³em w KPB w roku
1965 z Wincentym Tark¹, pierwszym Komendantem Milicji Powiatowej
w Kutnie w 1945 r. Jego relacje i opowiadania to kopalnia wiedzy z pierw-
szej rêki. Cz³owiek na takim stanowisku wiedzia³ du¿o, ale nie wszystko.
Organy NKWD i wywiadu wojskowego armii sowieckiej mia³y w³asne
placówki w Kutnie, dzia³ali osobno, a i w Milicji, UB i Informacji Woj-
skowej byli tzw. �sowietnicy� - nadzorowali pracê polskich instytucji.
podleg³o�æ  i s³u¿ebno�æ by³y oczywiste. Wiele historii do dzisiaj czeka
na wyja�nienia i opracowania przez historyków. Wa¿ne, aby nie zaginê³y,
bo inaczej nie ujrz¹ �wiat³a dziennego i przepadn¹ na zawsze!!! Nie tak
dawno obchodzono hucznie datê 19 stycznia nazywanego wyzwoleniem
Kutna, nawet kino w mie�cie mia³o nazwê �19 stycznia� - dzisiaj g³ucha
cisza, a to data wa¿na w naszej historii Polski - tego dnia rozwi¹zano
Armiê Krajow¹. ¯o³nierze zostali cywilami, a tak naprawdê to niepew-
no�æ jutra, znów wpêdzi³a ICH do lasów, musieli walczyæ dalej, tylko
wróg by³ wszêdzie, a walka bez koñca. Wiele meandrów tej najnowszej
historii jest jeszcze bardzo ciemna i ma³o kto kwapi siê do wyja�niania
czy ujawniania faktów, mimo ¿e dokumentów i �wiadków ¿yj¹cych do
dzisiaj, nie brakuje.          (ci¹g dalszy - strona 12)

Kutno 1945 r. Zamach na Boles³awa Bieruta. Fakty do tej pory nigdzie
nie publikowane.

POLEMIKI
Hominis est errare, insipientis in errore perseverare (³acina) - cech¹
cz³owieka jest b³¹dziæ, g³upiego trwaæ w b³êdzie.

HISTORIA GOR¥CA
Przypominam sobie kultowy tekst doktora Strosmayera z serialu �Szpital
na peryferiach�: �gdyby g³upota mia³a skrzyd³a, mog³aby pani lataæ jak
go³êbica� - to zdaje siê by³ tekst do jakiej� ma³o  rozgarniêtej pielêgniarki.
Czytaj¹c tekst p. Saramonowicza nie mogê oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e Sara-
monowicz po zrobieniu doktoratu uzna³, ¿e zna siê na wszystkim i wszystko
mo¿e komentowaæ. Równie¿ tematykê, która nie jest przedmiotem jego
badañ naukowych. Trudno zreszt¹ powiedzieæ kto jest autorem teksu, bo
pisze go ca³e KTH, a w jego imieniu p. doktor Jacek Saramonowicz. Kilka
rzeczy wymaga jednak wyt³umaczenia. Panowie doktorzy z KTH Sara-
monowicz/Stasiak obronili doktoraty z historii, niewtajemniczonym przy-
pomnê, ¿e jest to pierwsza samodzielna praca naukowa w tym przypadku
adeptów historii. Jego tematyka jest do�æ w¹ska - otrzymuje siê tytu³ doktora
nauk i tu nastêpuje wyszczególnienie w jakiej dziedzinie doktor siê wyspe-
cjalizowa³. Ja, w przeciwieñstwie do wymienionych panów doktorów,
wyspecjalizowa³em siê w tematyce, w której siê wypowiadam. St¹d te¿
pozwoli³em sobie delikatnie napomkn¹æ, ¿e judaistyka to teren dobrze
znany i opracowany. Panowie z KTH chyba zrobili doktoraty z wszech-
wiedzy historycznej, bo wypowiadaj¹ siê zarówno na tematy, które by³y
przedmiotem ich badañ jak i te, które tylko ledwo znaj¹. Takich tytu³ów
doktorów jak mniemam nie ma. Pozwalaj¹ sobie wytykaæ b³êdy warszta-
towe z dziedziny dla siebie odleg³ej. Zanim zacznê analizê przypomnê,
¿e odwo³a³em siê w swoim artykule z 17.01.2013 r. do ksi¹¿ki pt. �¯ydzi
Polscy. Dzieje i kultura� wydanej w Warszawie w 1982 r. Napisana jest
przez najwybitniejszych historyków zajmuj¹cych siê tematyk¹ ¿ydowsk¹,
m.in. profesora Jerzego Tomaszewskiego. Na ok³adce tej ksi¹¿ki jest
o�mioramienny �wiecznik, internautom proponuje klikn¹æ nazwê ksi¹¿ki
i policzyæ ilo�æ ramion. Oczywi�cie mo¿na zrobiæ to jak autorzy z KTH
zacytowaæ bez podania �ród³a przypis rodem z dr googla czy wikipedii,
ale to raczej �wiadczy o mia³ko�ci warsztatowej ni¿ wiedzy gruntownej
w zakresie chanuki i �wiecznika - nota bene w polskiej historiografii przyj¹³
siê termin ��wiecznik chanukowy�, �chanukija� to okre�lenie ¿ydowskie.
Podobnie nie mówimy na ogó³ �Jeruszalaim� a �Jerozolima�, choæ ¯ydzi
w swoim nazewnictwie robi¹ na odwrót! Oczywi�cie przypisy o 9 ramieniu
s¹/mog¹ byæ prawdziwe. Dziewi¹te ramiê - o którym pisz¹ autorzy z KTH
- jest, ale ma ono znaczenie pomocnicze i jest schowane za �rodkowym
elementem ozdobnym, w przypadku cytowanej ksi¹¿ki ptakiem, a w wielu
np. gwiazd¹ Dawida. Dobrze by by³o, ¿eby zanim co� siê kategorycznie
napisze dotkn¹æ wiedzy i mo¿e �wiecznika chanukowego równie¿! To
wcale nie zmienia faktu, ¿e przedstawienia 8 ramiennego �wiecznika na
pomniku jest zasadne. Element o kierownicy, o którym wspomnia³em
w poprzednim artykule, jest pewn¹ próba pokazania jak wielkie jest zró¿-
nicowane w nagrobkach polskich i mia³ unaoczniæ czytaj¹cym wielkie
zró¿nicowanie w tym zakresie w nagrobkach ¿ydowskich, bo spo³eczno�æ
¿ydowska w Polsce by³a przebogata i zró¿nicowana. Nie tylko trzeba umieæ
czytaæ, ale te¿ rozumieæ co siê czyta! W tek�cie pozwoli³em sobie zacytowaæ
równie¿ wypowied� obecnego na mojej prelekcji p. Jana Jagielskiego
z ̄ ydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, który wyrazi³ swoje
zadowolenie z wystawy i nie mia³ ¿adnych w¹tpliwo�ci odno�nie tego, co
znajduje siê na tablicy pami¹tkowej. Pan Jagielski jest prezesem Spo³ecz-
nego Komitetu Opieki nad Cmentarzami i Pomnikami Kultury ¯ydowskiej
w Polsce. Jedyne jego zastrze¿enie dotyczy³o tego, ¿e byæ mo¿e informacja
powinna byæ zawieszona na budynku by³ej synagogi. Gor¹cym g³owom
powiem równie¿, ¿e mój wyk³ad spotka³ siê z aprobat¹ pana Jagielskiego,
który od kilkudziesiêciu lat zajmuje siê upamiêtnieniem spo³eczno�ci
¿ydowskiej w Polsce z ramienia ¯IH. Jest on wiêc z ca³¹ pewno�ci¹ w tym
zakresie osob¹ kompetentn¹. Czy¿by panowie byli bardziej ortodoksyjni
w tym zakresie od samych ¯ydów?
Umiejêtno�æ czytania i pisania to wa¿na cecha dzieci w szkole podstawowej,
w gimnazjum, w liceach to rzecz oczywista, absolwentom studiów tego
siê nie t³umaczy, doktorom tym bardziej! No chyba, ¿e poruszamy siê po
nieznanym terenie badawczym i posi³kujemy siê tekstami rodem z inter-
netowych �róde³. Chodzi o uparte nierozró¿nianie kwestii jasno przeze
mnie wyt³uszczonej - Polaków nikt nie oskar¿a o zak³adanie gett; ³¹czenie
kwestii getta i holokaustu - co jest pewnym ci¹giem chronologicznym -
nie jest tym samym. Eksterminacja ̄ ydów w gettach to nie to samo, co
holokaust. Polecam równie¿ zaznajomienie siê z listem po¿egnalnym
Szmula Zygelbojma z 11 maja 1943 r., ¿eby rzecz do koñca wyja�niæ!
Wytrawnym badaczom rzeczy to siê nie powinno zdarzaæ! To w³a�nie ten
rys polityczny, o którym piszê odnosz¹c siê do s³ów wi¹¿¹cych kwestiê
upamiêtnienia getta kro�niewickiego z kwesti¹ poruszan¹ m.in w filmie
�Pok³osie� i tyle. Przyznam siê, ¿e nie �ledzê wszystkich tekstów pope³-
nianych przez m³odszych historyków kutnowskich. Z rozbawieniem przyj-
rza³em siê równie¿ instrukcjom na temat �róde³, do jakich to trzeba zagl¹daæ,
¿eby co nieco wiedzieæ o kutnowskich ¯ydach. Przyznam siê zupe³nie
uczciwie, ¿e jedynie teksty p. Dariusza Marchewki (z którym to panem
pozwalam sobie cicho rywalizowaæ od dwudziestu lat) w tej tematyce s¹
przedmiotem mojej uwagi. ¯adnych panów z KTH nie zauwa¿y³em w tej
dyscyplinie - mo¿e mi co� umknê³o?
Co do samej wystawy w Kro�niewicach. Oczywi�cie mo¿na j¹ ró¿nie oceniaæ,
dobrze lub �le, ale zawsze uczciwie! Pisz¹c o Piotrze Pilchu i jego dwóch
wystawach napisa³em zdaje siê prawdê - zrobi³ dwie zupe³nie niez³e wystawy.
Pomnik strzaskany sprzed dwudziestu lat by³ nawet oceniany jako wyj¹t-
kowy. Próba jego dezawuowania jest po prostu nie na miejscu. Proponujê
panom zrobienie w³asnej wystawy i poddanie jej obróbce krytycznej.
Na koniec muszê siê przyznaæ, ¿e nieco mnie razi maniera m³odych panów
doktorów, którzy pisz¹ o sobie w liczbie mnogiej (�nie wiemy, wydaje
nam siê nam, stwierdzili�my itp�). Panowie - dobrze, ¿e to nie pluralis
maiestaticus zastrze¿ony do osób panuj¹cych. Wiêcej odwagi - ja doktor
ten i ten mam taki, i taki pogl¹d - to wiele u³atwia! Radzê wam równie¿
nieco och³on¹æ, bo forma niektórych wypowiedzi jest po prostu ma³o
elegancka, nie przystoi to ludziom wykszta³conym!
Odnosz¹c siê do przys³owiowego strza³u we w³asn¹ stopê. Zapewniam,
¿e je niezmiernie ceniê - u¿ywam ich codziennie i z rozwag¹! Proponujê
nieco d³u¿sze vacatio legis na obszar wiedzy dla was co nieco nowy
i wiêcej rozwagi!            W imieniu w³asnym - dr Janusz Pawlak

(czytaj równie¿ artyku³ Piotra Pilcha na stronie 6)

Kurki, koguty
odchowane
zamawiaæ:

D¹browice Rynek
Tel. (24) 252-28-84

Kurki, koguty
odchowane
zamawiaæ:

Sójki-Parcel 3a
Tel. (24) 252-11-34

sprzeda wierzytelności Przedsiębiorstwa
Rolniczego „GŁOGUS” Sp. z o.o. z siedzibą
w miejscowości Głogowiec.
Wierzytelności w kwocie 168.520,00
złotych wraz z odsetkami wynikają z prze−
terminowanych faktur za sprzedany olej
napędowy.
Cena do uzgodnienia.

Kontakt: 608−633−081

OLKOP
Hurtownia Olejów i Paliw Sp. z o.o.
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

9 marca 2013 r. od godz. 8.30 (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

W Muzeum Regionalnym w Kutnie do 2 kwietnia br. mo¿na ogl¹daæ bardzo
interesuj¹c¹ wystawê pod wy¿ej wymienionym tytu³em, której uroczysty
wernisa¿ odby³ siê 28 stycznia. Na ekspozycji, udostêpnionej przez £ódzki
Dom Kultury i której komisarzem jest Sylwia Kacalak, zaprezentowano
rze�by, zdobnictwo i obrazy 50 twórców ludowych z regionu ³ódzkiego.
W tej wyj¹tkowej galerii nale¿y wymieniæ: Matkê Bosk¹ Czêstochowsk¹,
Karmi¹c¹, Ró¿ancow¹, Niepokalan¹, z Otwartym Sercem, Uciekaj¹c¹ do
Egiptu, Gidelsk¹, Le�niowsk¹, Ró¿anostock¹, �wiêtorodzinn¹, Ukorono-
wanie Naj�wiêtszej Maryi Panny, Matkê Bosk¹ Têskni¹c¹, Ratuj¹c¹ pa-
pie¿a, Nauczycielkê m³odzie¿y czy Matkê Bosk¹ z Czarnego L¹du, Matkê
Bosk¹ z Dzieci¹tkiem, Matkê Bosk¹ Bolesn¹, Karmi¹c¹, G³ogowieck¹.

„MADONNA W SZTUCE LUDOWEJ”

Prezentacja obrazów, zdobnictwa i rze�b z obszarów regionu ³ódzkiego
�wiadczy o aktualno�ci kultu maryjnego w naszym kraju i tak¿e o tym, ¿e
jest on ci¹gle �ród³em inspiracji dla artystów. W�ród prac s¹ dzie³a artystów
z Kutna: Tadeusza Kacalaka, Antoniego Kamiñskiego, Józefa Marciniaka,
Doroty Stanickiej, Józefa Stañczyka, Jadwigi i Zbigniewa Suchiñskich,
S³awomira Suchodolskiego, Zbigniewa Szczepañskiego, Jana Szymañ-
skiego, Andrzeja Wojtczaka, Magdaleny Wojtczak; Adama G³uszka
z D¹browic, Agnieszki G³uszek-Nowickiej z D¹browic oraz �p. Henryka
Tarki z ¯ychlina.            /J.P./

... To by³o wydarzenie artystyczne! - mówili mieszkañcy Kutna i regionu
kutnowskiego, którzy licznie przybyli do Kutnowskiego Domu Kultury,
by pos³uchaæ koncertu kolêdowego w wykonaniu Kameralnego Zespo³u
Wokalnego CANTABILE Towarzystwa Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej
i ich go�ci. Przy akompaniamencie Jaros³awa Domaga³y w pierwszej czê�ci
koncertu Kameralny Zespó³ Wokalny CANTABILE pod dyrekcj¹ Joanny
Domaga³y przedstawi³ kolêdy: �Przybie¿eli do Betlejem�, �Hej w dzieñ
narodzenia�, �Niechaj bêdzie g³o�no wszêdzie�, �Gdy siê Chrystus rodzi�,
�Oj malu�ki, malu�ki�, �Jasna panna�, �Rado�æ dzi� nasta³a�, �Narodzi³
siê Jezus Chrystus�, �Jezusa narodzonego�. W drugiej czê�ci koncertu,
tak¿e przy akompaniamencie Jaros³awa Domaga³y i z towarzyszeniem
zespo³u, wyst¹pili soli�ci: Joanna Domaga³a, Andrzej Sodulski i Maciej
Klimarczyk, którzy oczarowali s³uchaczy swoim �piewem. Joannê Doma-
ga³ê w Kutnie wszyscy znaj¹, nazwisko Andrzeja Sodulskiego mo¿e mniej
jest znane - ale gdy wspomnimy, ¿e jest to organista z parafii pod wezwaniem
�w. Jadwigi Królowej - to wszyscy siê ju¿ orientuj¹, ¿e to ten piêkny g³os
rozchodz¹cy siê z chóru wspomnianego ko�cio³a. Maciej Klimarczyk te¿
pochodzi z Kutna, ale �piew i muzyka to nie jest jego podstawowe zajêcie.
Jest doktorem nauk medycznych, lekarzem psychiatr¹ w Bydgoszczy.
Publiczno�æ w ich wykonaniu us³ysza³a: �W naszej kolêdzie�, Kolêdnicy
z koz¹, piszcza³k¹, Panie mój�, �Dzwonki �niegu�, �Prowad� nas gwiazdo
codzienna�. W tej ciep³ej i przyjaznej atmosferze, s³uchacze dowiedzieli
siê wielu interesuj¹cych zdarzeñ ze wspólnego �piewania przed laty obec-
nych na scenie solistów. Wys³uchano te¿ �Pe³nej �wiat³a kolêdy ubogiej�
- wiersza Czes³awy Politañskiej, do którego muzykê skomponowa³ Jaros³aw
Domaga³a. Publiczno�æ zgotowa³a artystom owacjê na stoj¹co. W kulu-
arach sceny arty�ci obiecali, ¿e ju¿ na wiosnê znów zaprosz¹ chêtnych na
swój koncert. Czekamy z niecierpliwo�ci¹!

NIEZWYKŁY KONCERT

(ciag dalszy ze strony 1)
Przegl¹d nie mia³ charakteru konkursu, liczy³ siê udzia³ i dobra zabawa. By³y
s³odkie upominki i pami¹tkowe dyplomy, które wrêcza³a harcmistrz
Agnieszka Ciesielska, komendantka Hufca ZHP Kutno. Prowadz¹cymi
tegoroczn¹ imprezê by³y druhny � Martyna Stoliñska, Alicja Szymañska
oraz Marta Dawidowicz. �piewaj¹ce grupy oklaskiwali rodzice i znajomi
m³odych wykonawców. Byli tak¿e Zbigniew Wdowiak � wiceprezydent
miasta oraz harcmistrz Wies³aw Aksman � przewodnicz¹cy Krêgu Dêbo-
wego Li�cia. T¹ piêkn¹ imprezê wsparli: Urz¹d Miasta Kutna oraz Firma
Handlowa Elektron Hurtownia Artyku³ów Elektrycznych Piotr i El¿bieta
Balcerzak Sp. J. Ta prawie dwugodzinna impreza pokaza³a, jak ³adne s¹
polskie, harcerskie piosenki.           /A.B./

HARCERSKIE ŚPIEWANIE

W Muzeum Regionalnym w Kutnie rozstrzygniêto w styczniu br. regionalny
konkurs fotograficzny pt. �Pejza¿ kulturowy powiatu kutnowskiego�. Jury w sk³a-
dzie: Micha³ Jab³oñski � przewodnicz¹cy, pracownik Muzeum Regionalnego
w Kutnie, Sylwia Kacalak � cz³onek, pracownik Muzeum Regionalnego
w Kutnie, Krzysztof Paw³owski � Foto Kutno przyzna³o nastêpuj¹ce miejsca:
kategoria wiekowa szko³y podstawowe - I miejsce Maciej Przybylski (Szko³a
Podstawowa nr 9 w Kutnie); kategoria wiekowa gimnazjum - I miejsce Dominika
Lubasiñska (ZS Nr 1 w Kro�niewicach), II miejsce Marika Wojtczak (Gimna-
zjum w Ostrowach), III miejsce Mateusz Sobczyk (Gimnazjum w Ostrowach),
wyró¿nienie - Aneta Ewkowska (Gimnazjum w Ostrowach). W ocenie jury
bra³o pod uwagê pomys³, estetykê oraz samodzielno�æ wykonania prac. Udzia³
w konkursie zaktywizowa³ m³odzie¿ do poszukiwania ciekawych miejsc w swoim
najbli¿szym otoczeniu. Za po�rednictwem zdjêæ m³odzi adepci fotografii uka-
zali walory krajobrazowe, kulturowe i historyczne powiatu kutnowskiego.
Nagrodzone prace mo¿na obejrzeæ na wystawie pokonkursowej.

FOTOGRAFICZNY PEJZAŻ

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

26 lutego 2013 r.

Ta niezwykle utalentowana humanistycznie pere³ka m³odego, polskiego pokolenia
zosta³a w naszym mie�cie dostrze¿ona ju¿ w ubieg³ym roku podczas VII Otwar-
tego Konkursu Jednego Wiersza w ramach VIII Festiwalu �Z³oty �rodek Poezji�.
Wtedy to, w czerwcu 2012 roku, decyzj¹ jurorów otrzyma³a pierwsz¹ nagrodê
za utwór �Kazimierz Ratoñ�, a oceniaj¹cymi byli: Janusz Drzewiecki, Izabela
Fietkiewicz-Paszek i Gra¿yna Baranowska. Karolina Chy³a jest uczennic¹ drugiej
klasy liceum ogólnokszta³c¹cego i mimo tak m³odego wieku ma na swoim koncie
ju¿ liczne nagrody poetyckie i co j¹ bardzo cieszy stypendium Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Niedawno wyda³a, ju¿ wysoko oceniany, tomik
poetycki �Debiut przed debiutem�. Znany polski poeta oraz eseista i krytyk
literacki Piotr Matyniecki pos³owie do tej debiutanckiej ksi¹¿ki Karoliny roz-
pocz¹³ zdaniem: �To niezwykle radosna chwila, kiedy mo¿na powitaæ nowy
poetycki talent, a szczególnie- je�li debiutujê kto� tak m³ody�.             /J.P./

POEZJA KAROLINY
Ostatni dzieñ stycznia równie¿ zapisa³ siê z³otymi zg³oskami w dzia³alno�ci
KDK. W kawiarni Kutnowskiego Domu Kultury odby³o siê bardzo interesuj¹ce
i ciesz¹ce siê du¿ym zainteresowaniem kolejne spotkanie literackie. Prowadzi³
je Artur Fryz, a go�ciem zawsze licznych mi³o�ników ¿ywego s³owa w naszym
mie�cie by³a m³odziutka poetka Karolina Chy³a, pochodz¹ca z Byczyny na Ziemi
Opolskiej.
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MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

Kutnowskie obserwacje

Z pewn¹ nie�mia³o�ci¹, jako zaledwie magister, �ledzi³em werbalne razy,
jakie wymierzali sobie doktorzy historii na go�cinnych ³amach pisma
doktora ekonomii. Z grubsza sz³o o kontrowersje zwi¹zane z obeliskiem
po�wiêconym kro�niewickim ¯ydom. W poprzednim numerze �Powiato-
wego ¯ycia Kutna� doktor Jacek Saramonowicz postanowi³ zbombardowaæ
swojego adwersarza, jednocze�nie od³amkami ra¿¹c w organizatorów
uroczysto�ci upamiêtniaj¹cych pomordowanych ¯ydów.

Jednak, ¿eby nie zanudzaæ przyd³ugim wstêpem � do rzeczy, Saramo-
nowicz skrytykowa³ fatalne, jego zdaniem, usytuowanie obelisku oraz
umieszczenie lampki chanukowej zamiast menory i brak w napisie infor-
macji, ¿e ¯ydów wymordowali Niemcy.

Po pierwsze obelisk stan¹³ na terenie dawnej synagogi, ale na pewno
nie w chaszczach i zapewniam, wiosn¹ jego otocznie bêdzie jeszcze god-
niejsze. A nie wiem, czy trawnik przy drodze by³by lepszy. Po wtóre, doktor
Saramonowicz twierdzi, i¿ na znanych mu pomnikach widnieje gwiazda
Dawida b¹d� menora. Widocznie nie sprawdzi³ pomnika w obozie zag³ady
w Mauthausen, który obrazuje �wiecznik z dziewiêcioma ramionami.
Chyba nie pracuj¹ tam ignoranci i profani. Co do napisu, to zosta³ on
zatwierdzony przez Radê Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa. Nie s¹dzê
wiêc, i¿ tamtejsi pracownicy s¹ mniej wyczuleni na historiê Polski ni¿
dzia³acze Kutnowskiego Towarzystwa Historycznego. My�lê, ¿e przy ka¿dej
okazji nie trzeba powtarzaæ, kto mordowa³, gdy¿ w naszym regionie nie
mieli�my polskich bandytów jak nie przymierzaj¹c w Jedwabnem. A swoj¹
drog¹ skoro tak dbamy o pomniki, to mo¿e KTH odwiedzi³oby ¯ychlin,
gdzie rêkoma polskich chuliganów zosta³o zniszczone lapidarium na
kirkucie. Zawsze mo¿na siê pozytywnie wykazaæ. Dodam równie¿, ¿e
Gwiazda Dawida oficjalnym symbolem judaizmu jest od koñca XIX wieku,
a nie jak raczy³ Pan napisaæ �od zawsze�.

Co do wystawy. To myli siê Pan setnie. Nie by³a po�wiêcona tylko
¯ydom kro�niewickim, ale ̄ ydom - obywatelom pañstwa polskiego, miesz-
kañcom licznych szteli. Nie wiem, z czego Pan to wywnioskowa³, bo
w ¿adnych oficjalnych materia³ach muzealnych takiej informacji nie ma.

Zreszt¹ muszê przyznaæ, i¿ podziwiam Pana zdolno�ci do bilokacji,
lub teleportacji, bo jako ¿ywo nikt Pana, ani kogokolwiek z kutnowskich
dzia³aczy KTH nie widzia³ na wystawie. A wyci¹ganie wniosków z Inter-
netu lub zas³yszanych opinii, nie jest najlepsz¹ podstaw¹ do pisania
recenzji. Mam te¿ przeczucie zamieniaj¹ce siê w pewno�æ, ¿e Pana wiedza
dotycz¹ca ¯ydów kro�niewickich nie jest bogata, gdy¿ wskazuj¹c ró¿ne
instytucje jako potencjalne kopalnie �róde³ czy eksponatów trafi³ pan kul¹
w p³ot. Dok³adnie sprawdzi³em w ¯ydowskim Instytucie Historycznym.
Nie ma tam NIC. Podobnie w Internecie, oprócz zdawkowych powszechnie
znanych faktów. Ale gdyby pan, lub ktokolwiek z kolegów, pojawi³ siê
w Kro�niewicach zauwa¿y³by chocia¿by starann¹ próbê odtworzenia
wygl¹du synagogi, po której oryginalnym wygl¹dzie, w ikonografii, nie
zosta³ nawet �lad.

Podobnie fatalnie Pan spud³owa³ zarzucaj¹c brak informacji na ekspo-
zycji o kro�niewickich ¯ydach, by³a i to obszerna na podstawie pracy
Pana kolegi doktora Piotra Stasiaka. No, ale ¿eby to wiedzieæ, trzeba
najpierw przyjechaæ. Nie wiem równie¿ sk¹d Pan wyci¹gn¹³ informacjê
o braku zainteresowania szkó³. Je¿eli m³odzie¿ wys³ucha³a w skupieniu
trzech naukowych referatów i nie wychodzi³a z sali, to co� znaczy. Faktem
te¿ jest, i¿ odwiedza³y wystawê klasy szkolne. A Pana stwierdzenie o na-
uczycielach uwa¿am ju¿ za próbê zwyk³ej z³o�liwo�ci.

Pomimo wszystko cieszê siê, ¿e zrobi³ Pan sporo dla reklamy muzeum
i wystawy. W zwi¹zku z tym ¿yczê dalszych licznych publikacji i szybkiej
habilitacji (rym nie zamierzony).   Piotr Pilch

P.S. Ze swojej strony temat uwa¿am za zamkniêty, gdy¿ czytelnicy P¯K
maj¹ wiêksze zmartwienia ni¿ �ledzenie ja³owych sporów o kamieniu
pamiêci. Aha i proszê pamiêtaæ o ¯ychlinie.

Od Redakcji: Na tym koñczymy polemikê w sprawie �kro�niewickiej�
na ³amach �P¯K�.

JAK MAGISTER Z DOKTOREM

W 2013 r. Robotnicza Spó³dzielnia Mieszkaniowa �Pionier� w Kutnie
obchodziæ bêdzie 55-lecie dzia³alno�ci. Warto gdyby i Zarz¹d, i Rada tej
zas³u¿onej dla miasta firmy opracowa³y solidny materia³ analityczny. Taki
chocia¿by, który - bez ob³udy, a nawet k³amstwa poka¿e: Co i jak? - Ot
chocia¿by odno�nie inwestycji: Kiedy i ile? Oczywi�cie, dotyczy to przede
wszystkim wykonawstwa Kutnowskiego Przedsiêbiorstwa Budowlanego
(wraz ze Zgierskim Przedsiêbiorstwem In¿ynieryjnym czy Przedsiêbior-
stwem Robót Inwestycyjnych oraz innymi partnerami realizacjê spó³dziel-
czego budownictwa mieszkaniowego i u¿ytkowego). Nie wiem dlaczego
jeden z autorów pracy (Kutno. Przesz³o�æ i wspó³czesno�æ.) podaje jeden
konkretny przyk³ad, ¿e w latach 1966-1974 oddano prawie 3 tysi¹ce miesz-
kañ. Có¿ by siê sta³o gdyby poda³ inne fakty. Chocia¿by takie, ¿e
w latach 1960-1965 oddano do u¿ytku 132 mieszkania spó³dzielcze,
w kolejnym piêcioleciu 1279. Natomiast w latach 1971-1975 oddano do
u¿ytku 1595 mieszkañ, a w 1976-1980 a¿ 2185. Tak po prawdzie fakty
�krzycz¹�! Oto w dziesiêcioleciu 1970-1980 oddano w Kutnie 3780 (!)
mieszkañ, co oznacza wzrost nie byle jaki, bo - panie historyku - widoczny
jak na d³oni, tyle ¿e pan tego nie dostrzega! Dlaczego? Czy¿by wszystko
to piar!? Jeszcze wiêkszy by³ wzrost w nastêpnym dziesiêcioleciu bo a¿ do
3660 mieszkañ spó³dzielczych ( w latach 1981-1985 to 1876, a w nastêp-
nym 5-leciu 1754). Jeszcze dobitnie wskazuje na miastotwórczy wp³yw
spó³dzielni na Kutno, gdy podamy, ¿e pod wzglêdem powierzchni wybu-
dowanych mieszkañ do 1970 r. by³o to 60.917 m2, a w kolejnym piêciole-
ciach 68.615, 94.764, 94.255, 100.057 m2 p.m. (czyli �rednia powierzchni
do 1966 r. wynios³a 43,3; do 1970 r. - 39,8 m2, a w nastêpnych 5 latach
43; 43,4; 50,2; 56,1 m2 p.m.). Zreszt¹ nie tylko! Do 1970 r. oddano 3.038 m2

lokali handlowo-us³ugowych. Tak w ogóle prawie po³owa budownictwa
socjalnego w Kutnie! I jeszcze jedno. Miasto �przesunê³o� siê urbanistycz-
nie chocia¿by, z osiedlami XX-lecia, Grunwald, Tarnowskiego-Rejtana,
£¹koszyn. Oczywi�cie, ¿e by³y to mieszkania s³abszej jako�ci, ale z kolei
ich termomodernizacja po 2000 roku udowodni³a, ¿e mo¿na przed³u¿yæ
ich ¿ywot i poprawiæ standard zamieszkania. Nie jestem zwolennikiem
wielkich uroczysto�ci, tym bardziej w latach kryzysu. Ale jestem za rzeteln¹
informacj¹. Chyba o to samo chodzi historykom. Bo inaczej to s¹...
histerycy.      Jan Widz
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

Czytelniczy Hyde Park

... JAK Z NUT

Stra¿acy kutnowskich Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych odbywaj¹ coroczne,
sprawozdawcze zebrania. Tym razem bardzo g³o�no o tych obroñcach
przed �czerwonym kurem� wywodz¹cych siê z Leszczynka, gmina Kutno.
Poprawniej oceniaj¹c mowa-trawa, jak wie�æ niesie, o symbiozie biznesu
ze stra¿akami. Nie wierzycie! Druhowie prezesa-biznesmena Rafa³a
Olszewskiego sami �wiadcz¹ o istnieniu takiego zwi¹zku. Masz babo placek!
Có¿ takiego siê sta³o w podkutnowskiej wsi Leszczynek. Ano by³a remiza.
Nie za wiele siê tam dzia³o, gdy¿ budynek wymaga³ od lat remontu, a tu
jak na z³o�æ brakowa³o pieniêdzy! Jednak has³o �Polak potrafi� by³o te¿
znane miejscowym. Pogadali miêdzy sob¹. Nietypowo - jak dawniej Polacy -
dogadali siê... Fakt, faktem, ¿e biznesmeni tam zamieszkali postanowili
wspólnie co� zdzia³aæ i wybrali remizê, i od dwóch lat prowadzili tam
remont, raczej kapitalny. Bo czegó¿ to nie zrobiono! Masz babo placek!
Rozpoczêto od zdjêcia i utylizacji eternitu z budynku stra¿nicy. Pi razy
oko by³o tego gdzie� oko³o 350 m2. Potem �na tapetê� poszed³ dach.
Wymienili - czê�ciowo - wiê�bê dachow¹. Nie do�æ tego! Za³o¿yli nowy
dach z blachy trapezowej. Do tego wymienili rynny. Masz babo placek!
To nie wszystko! Zdemontowali sufity, pow³oki �cienne i posadzkê drew-
nian¹, zdemontowali i za³o¿yli praktycznie now¹ instalacjê c.o. Na suficie
zamontowali p³yty gipsowo-kartonowe. Masz babo placek! I to jeszcze
nie wszystko! Przebudowali galeriê (balkon nad sal¹), wymienili tam
drzwi, podobnie jak i wej�ciowe do budynku sali i do kuchni. Za³o¿yli
now¹ posadzkê (150 m2) i u³o¿yli p³ytki gresowe na pod³odze. Wymienili
instalacjê elektryczn¹ (dodatkowe o�wietlenie). Wreszcie pomalowali
wszêdzie �ciany. Masz babo placek! To by³y prace w g³ównym budynku
OSP w Leszczynku, ale na nich nie poprzestali. Odnowili gara¿ dodaj¹c
mu now¹ posadzkê betonow¹ i nowy, dodatkowy gara¿ blaszany. Oczy-
wi�cie nie mog³o siê obyæ bez wymiany bramy wjazdowej na obiekt stra¿-
nicy, a od frontu wymieniono i ogrodzenie. Uff! O pracach porz¹dkowych
po takich trudnych robotach tylko wspomnimy. Masz babo placek! Co
ciekawe, najwiêkszy udzia³ w tym sukcesie stra¿aków z Leszczynka mieli
miejscowi biznesmeni, którzy mieszkaj¹ w tym so³ectwie, a prowadz¹
swoje biznesy w Le¿nicy (pañstwo Denarscy), czy te¿ w Kutnie (Budmel
Wojciecha ¯uka czy �Vester� Adama Handzelewicza, jak te¿ i inni) Masz
babo placek! Mnie siê widzi, ¿e nie trzeba z nich robiæ na si³ê stra¿aków,
ale trzeba ich powo³aæ na honorowych druhów Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Leszczynku. Masz babo placek!

Na zaproszenie pos³a Prawa i Sprawiedliwo�ci Grzegorza Schroeibera
przebywa³ w naszym mie�cie szef zespo³u parlamentarnego badaj¹cego
katastrofê smoleñsk¹ Antoni Macierewicz. Spotkanie z mieszkañcami
Kutna, jakie odby³o siê w Centrum Teatru, Muzyki i Tañca, cieszy³o siê
bardzo du¿ym zainteresowaniem. Wchodz¹cego do sali go�cia z Warszawy
powitano gor¹cymi brawami. Witaj¹c siê z zebranymi pose³ Macierewicz
nie kry³ swojej politycznej przesz³o�ci, wspomnia³ i¿ by³ ministrem spraw
wewnêtrznych, wiceministrem obrony narodowej w rz¹dzie Jaros³awa
Kaczyñskiego, by³ szefem S³u¿by Kontrwywiadu Wojskowego, by³ wspó³-
twórc¹ Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Spo³ecznej
KOR. W III RP zas³yn¹³ za spraw¹ tzw. pamiêtnej listy Macierewicza -
dokumentu zawieraj¹cego nazwiska prominentów zarejestrowanych przez
S³u¿bê Bezpieczeñstwa (w tym L. Wa³êsy), jako tajni wspó³pracownicy.
W lipcu 2010 roku na specjaln¹ pro�bê Jaros³awa Kaczyñskiego Antoni
Macierewicz zosta³ przewodnicz¹cym, zorganizowanego przez parlamen-
tarzystów Prawa i Sprawiedliwo�ci, zespo³u parlamentarnego ds. wyja-
�nienia przyczyn katastrofy rz¹dowego (nie prezydenckiego) samolotu TU 154
w Smoleñsku. St¹d tematyk¹ spotkania by³o omawianie dotychczasowych
wyników badañ tego¿ zespo³u parlamentarnego. Pose³ nakre�li³ m.in.
okoliczno�ci katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. W omawianiu tematu
wspomaga³ siê slajdami ukazuj¹cymi wykresy, tabelki, czy symulacje lotu
samolotu rz¹dowego, którym lecia³a delegacja polska na uroczysto�ci
katyñskie. Ustosunkowa³ siê do k³amliwych tez raportu MAK (nie wska-
zano tu ani jednej prawdziwej przyczyny katastrofy smoleñskiej), na których
opar³a siê w swych raportach komisja Jerzego Millera. W lutym 2011
roku ujrza³o �wiat³o dzienne pismo, z którego wynika, ¿e cz³onkowie
komisji Millera nie byli na miejscu katastrofy w Smoleñsku i nie dokony-
wali oglêdzin wraku samolotu, nie mówi¹c ju¿ o fizycznym dotkniêciu
pnia �pancernej� brzozy. Do tej tragedii nie dosz³o ani z winy pilotów,
którzy rzekomo byli niedo�wiadczonymi pilotami (po trzech tysi¹cach
przelatanych godzin), ani z powodu obecno�ci w kokpicie samolotu gen.
Andrzeja B³asika. Jej bezpo�redni¹ przyczyn¹ by³y dwie eksplozje, do
których dosz³o jeszcze przed uderzeniem TU 154 w ziemiê - przekonywa³
A. Macierewicz. W tym kontek�cie spraw pose³ prezentowa³ wyniki badañ
amerykañskich uczonych polskiego pochodzenia. Ale przywo³a³ te¿ eks-
pertyzê z 30 sierpnia 2010 roku przygotowan¹ dla rz¹du przez krakowsk¹
firmê SmallGis, która  wykorzystuj¹c zdjêcia satelitarne zakre�li³a obszar
katastrofy oraz dwie strefy wybuchu. Jak zaznaczy³ pose³ w materia³ach
prezentowanych przez Jerzego Millera s³owo �wybuch� zast¹piono �po-
¿arem�. O eksplozjach na pok³adzie samolotu �wiadczy u³o¿enie jego
wraku. Nie jest mo¿liwe, aby uderzaj¹c w brzozê, o której czytamy
w oficjalnych raportach, pêk³ on w po³owie i obie jego burty �wywinê³y�
siê na zewn¹trz. TU 154 po prostu rozpad³ siê w powietrzu - mówi³ pose³
Macierewicz. Pokazywa³ te¿ symulacjê zgodnie z któr¹, nawet je¿eli rz¹-
dowa maszyna �ciê³aby brzozê, to zderzenie z ni¹ i tak nie doprowadzi³oby
do zniszczenia konstrukcji jej skrzyd³a. Pose³ wspomnia³ te¿ o dwóch
nakrêconych filmach mówi¹cych o katastrofie smoleñskiej. Jeden - to film
�Anatomia upadku� autorstwa Anity Gargas, drugi - to film ��mieræ pre-
zydenta� autorstwa firmy National Geographic. Zgodnie z ¿yczeniem
zebranych nie zadawano pytañ, gdy¿ wol¹ publiczno�ci by³o przekazanie
jak najwiêkszej ilo�ci omawianego materia³u. Na zakoñczenie spotkania
pose³ Macierewicz zaznaczy³, i¿ jeszcze przed wakacjami bêdzie chcia³
powtórnie spotkaæ siê z mieszkañcami Kutna.           /A.B./

Kutnowskie spotkanie

PRAWDA, CZY FAŁSZ!?

O 140,8 tys. uczniów mniej uczêszcza do szkó³ ni¿ rok wcze�niej. W roku
szkolnym 2012/2013 we wszystkich typach szkó³ ich liczba wynosi 4 mln
669 tys. W najwiêkszym stopniu tendencja spadkowa dotyczy gimnazjów.
- Tak powa¿ny spadek wynika przede wszystkim z sytuacji demograficznej
Polski - zmniejszaj¹cej siê stale liczby dzieci i m³odzie¿y w wieku szkol-
nym - wyja�nia Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Angora Nr 4 (1180) z 27 stycznia 2013 r., s. 8 �Przegl¹d tygodnia�

(...) �Portret psychologiczny Hitlera� to inscenizowany film dokumentalny
nakrêcony tak¿e na podstawie stenogramów posiedzeñ grupy, rozmów
z osobami znaj¹cymi Hitlera, a znajduj¹cymi siê wówczas za oceanem.
(...) Do jakich wniosków doszli naukowcy 70 lat temu? Uznali, ¿e Hitler
ma m.in. kompleks Edypa i wynikaj¹cy zeñ kompleks kastracji. Ale nie
tylko. - Z tego, co wiemy o zami³owaniu jego matki do czysto�ci i po-
rz¹dku - mówi filmowy prof. Langner - mo¿emy wysnuæ wniosek, ¿e ucz¹c
dzieci korzystania z toalety, stosowa³a surowe metody. Wiemy, ¿e mo¿e
to prowadziæ do trwa³ych urazów. Do frustracji, która czasami przeradza
siê w uczucie wrogo�ci. Ta za� sprzyja dzieciêcej agresji, która znajduje
uj�cie w zainteresowaniach i frustracjach koncentruj¹cych siê na spra-
wach analnych. Brud, upokorzenie, kara - z tego rodzi siê sadystyczna
osobowo�æ. (...) Z tego co wiemy - pisa³ Langner w 1943 r. - jest chyba
prawd¹, ¿e Hitler odczuwa wielki strach przed �mierci¹, ale jako psycho-
pata zmusi siê do roli herosa i sam skoñczy ze sob¹.

�Ale Historia�, Dodatek do �GW� nr 4 z 28 stycznia 2013 r., s. 16

Hitler pod lupą psychiatrów

Mniej uczniów

Andrzej Celiñski, Lider Partii Demokratycznej
Leszka Millera, jednego z najwiêkszych polityków Polski minionego dwu-
dziestolecia, trzymaj¹ w kleszczach mali ludzie. Rzeczypospolita.

Przegl¹d Nr 5 (683) z 23.01 - 3.02.2013, s. 5
Prof. Jolanta Supiñska, Instytut Polityki Spo³ecznej UW
Sam guru Balcerowicza Jeffrey Sachs (g³ówny doradca wschodnioeuro-
pejskich rz¹dów w okresie transformacji) po paru latach kompletnie prze-
modelowa³ swoje przekonania i sta³ siê gor¹cym zwolennikiem pogl¹du,
¿e wyci¹ganie ludzi z nêdzy jest dla rozwoju gospodarczego przynajmniej
równie wa¿ne jak liberalizacja rynku. Wielokrotnie kaja³ siê te¿ za swoje
radykalne stanowiska z pocz¹tku lat 90. Tylko nieomylny Balcerowicz
wci¹¿ stoi na swoich pozycjach, nie widz¹c co siê wydarzy³o dooko³a.
Dziennik - Gazeta Prawna.

Przegl¹d Nr 5 (683) z 23.01 - 3.02.2013, s. 63

Cytaty

S³owo interes jest czêsto nadu¿ywane. Interpretacja na czym polega interes
jest czasem tak pokrêtna i zmanipulowana, ¿e dokonuj¹cy tego nadu¿ycia
o�miesza siê zupe³nie. Takiej pokusie czêsto ulegaj¹ osoby dla usprawiedli-
wienia swoich b³êdów. Niestety, do grona takich osób mo¿na zaliczyæ rów-
nie¿ prezydenta Kutna, który niektórymi swoimi dzia³aniami i wypowiedziami
pokazuje jak b³êdne i ma³o odpowiedzialne mog¹ byæ kwestie co i w czyim
le¿y interesie. Co jest interesem publicznym, a co ju¿ jest interesem �ci�le
prywatnym. Wielka szkoda, ¿e prezydent nie uzna³, i¿ w interesie miejskiego
samorz¹du by³o szybkie zrobienie porz¹dku z niektórymi patologicznymi
decyzjami przydzia³ów mieszkañ komunalnych. W swojej beztrosce prezy-
dent nie dope³ni³ obowi¹zku  okre�lonego w statucie miasta, który stanowi,
¿e prezydent w �ci�le okre�lonych terminach informuje komisjê rewizyjn¹
o sposobie za³atwienia wniosków przekazanych przez komisjê. Dzisiaj
postêpowanie w sprawie afery mieszkaniowej prowadzi prokuratura.
W mieszkaniu radnego prezydenckiego, do którego prawo ma równie¿ by³a
partnerka radnego, dokonuj¹ siê gorsz¹ce sceny o czym szeroko informuj¹
lokalne media, a prezydent zamiast odpowiedzieæ na jeden wniosek w listo-
padzie ub. roku, na drugi wniosek do 31 stycznia b.r. nabra³ wody w usta
i milczy do momentu wywo³ania tematu na sesji w dniu 5 lutego. Prezydent
zapomnia³, ¿e statut miasta obowi¹zuje równie¿ jego. Inny przyk³ad - w jednym
z wywiadów prezydent uzna³, ¿e istnieje konflikt interesów radnego cz³onka
komisji rewizyjnej i pracownika starostwa, w przypadku wniosku podjêtego
jednog³o�nie przez tê komisjê. Wniosek skierowany do prezydenta dotyczy³
rozpatrzenia mo¿liwo�ci po³¹czenia MZK i PKS. Tak pokrêtnego i nielo-
gicznego stwierdzenia nie da siê nijak obroniæ, równie¿ w �wietle przyto-
czonych innych przyk³adów. Na przyk³ad prezydentowi Kutna nie przeszka-
dza³o, ¿e kiedy� za podwy¿k¹ cen biletów za przejazdy g³osowa³ radny
prezydencki bêd¹cy pracownikiem MZK .Wed³ug prezydenta nie by³o rów-
nie¿ konfliktu interesów w przypadku kiedy za podwy¿k¹ cen za wodê i �cieki
g³osowa³ inny radny prezydencki, który jest pracownikiem PWiK. Wielu
mieszkañców Kutna pamiêta kuriozalne sytuacje sprzed lat, jak wp³ywowy
radny bêd¹cy równie¿ wspó³udzia³owcem prywatnej spó³ki, szeroko korzy-
sta³ ze zleceñ rady za pieni¹dze publiczne rady, której by³ cz³onkiem. W tych
przypadkach, których jest oczywi�cie wiêcej, nie mia³ prezydent ¿adnych
w¹tpliwo�ci. Dlaczego tak siê dzieje? Odpowied� wydaje siê ca³kiem prosta.
Je¿eli prezydent ma do czynienia z dzia³aniami swoich radnych, to zawsze
jest OK. Je¿eli natomiast wniosek sk³ada radny opozycyjny, to mo¿na waln¹æ
z grubej rury i stwierdziæ, ¿e mamy konflikt interesów. Swoi mog¹ wiele,
a opozycja jest najlepsza wtedy, gdy siedzi cicho, albo chwali. Tak wygl¹da
podwójna miara stosowana przez urzêduj¹cego prezydenta Kutna.

Krzysztof Wac³aw Dêbski

INTERES
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¯YCIE PODRÓ¯NICZE
Artur Gierula

KOLEJĄ TRANSSYBERYJSKĄ ...

(ci¹g dalszy z nr 2/350)
Z ka¿dej strony s³ychaæ by³o pneumatyczne m³oty. Pracowa³y przy two-
rzeniu �nowej� linii brzegowej. Ta architektura morza sprowadza siê do
jednego - wydrzeæ kolejny kawa³ek suchego l¹du. Jest to o tyle op³acalne,
¿e miejsce nad samym morzem jest zdecydowanie dro¿sze przy sprzeda¿y,
a po drugie budowanie na �sopkach� (wzgórzach) w³adywostockich nie
jest tañsze, z powodu wymaganych specyficznych rozwi¹zañ konstruk-
cyjnych (potrzeba wiêcej stali zbrojeniowej, betonu i prac ziemnych). Na
podstawie tablic inwestorskich przy placach budów mog³em stwierdziæ,
¿e powstan¹ w tym miejscu hotele finansowane przez Hyundai�a (Tak!
Tak!) oraz sieæ Hyatt�a. Czyli wysoki �wiatowy standard. Promenada, jak
wiele innych miejsc w mie�cie, oczywi�cie restaurowana ró¿nokoloro-
wymi marmurami, bêdzie wygl¹daæ dok³adnie jak na pocz¹tku XX wieku.
Nic lepszego nie potrafimy wymy�leæ! Ciekawe czemu? Mo¿e to nostalgia
za �lepszymi�, spokojniejszymi czasami? Zapewne doza idealizacji prze-
sz³o�ci odgrywa w tym wszystkim do�æ du¿¹ rolê! Znalaz³em schody
i skorzysta³em z nich do�æ odwa¿nie i �mia³o. Znalaz³em siê na nabrze¿u,
a chwilê pó�niej tu¿ przy pla¿y. Przy niej stadion �Dynama W³adywostok�
(na jakie� 7 tysiêcy widzów), a przed bry³¹ stadionu mog³em podziwiaæ
ogromn¹ fontannê z synchronicznymi wodotryskami. Mo¿na siê by³o
zapatrzeæ! Przy pla¿y oczywi�cie deptak, na nim pe³no pami¹tek znad
Morza Japoñskiego (jak w Ko³obrzegu, Ustce czy Miêdzyzdrojach, tylko
muszle maj¹ zamiast nazw tych kurortów napis �W³adywostok�). Obo-
wi¹zkowo zszed³em na pla¿ê. Czas �pobraæ� piasek dla Go�ki (obieca³em
do Jej kolekcji - a skoro s³owo siê rzek³o). Po tej zabawie poszed³em
w stronê Twierdzy. Po drodze oczywi�cie oczywiste zakupy, w tym dla
córki. Na straganie zosta³em rozpoznany jako Polak. Jego w³a�ciciel, eme-
rytowany pracownik �Inturistu�, bardzo czêsto je�dzi³ do Polski i przyj-
mowa³ naszych rodaków na miejscu. Chwila rozmowy. Wyczuwam
nostalgiê w jego g³osie i pozytywne nastawienie. Mi³o wiedzieæ, ¿e nawet
tutaj jeste�my pozytywnie odbierani. Mamy pod tym wzglêdem w Rosji
ogromny potencja³! Przegl¹daj¹c strony o rozwoju Syberii wszêdzie rzu-
ca³o mi siê w oczy, ¿e odcisnêli�my niezatarte piêtno na tych obszarach:
zaczynaj¹c od wprowadzenia wêdzarni, poprzez cukiernie, hotele, a skoñ-
czywszy na ludzkim traktowaniu s³u¿by oraz uto¿samianej z nami kultury
bycia i uprzejmo�ci wobec obcych. No rodacy, dbajmy o to! To jest nasz
najwiêkszy kapita³ i nie maj¹ tego nawet Chiñczycy czy Amerykanie! Po
zakupach zrobi³em dos³ownie kilka kroków  i� wyszed³em prosto na
Oceanarium! Nowoczesny budynek z typowymi dla tego modelu spêdzania
czasu akwariami i terrariami dla tropikalnych ryb i gadów. Ca³kiem uro-
kliwe miejsce z zapleczem dla dzieci (plac zabaw, mini zoo) jak równie¿
dla doros³ych (kawiarnia). Nie, alkoholu nie by³o! Wokó³ wzgórz, które
by³y celem mojej wêdrówki mówi¹c oglêdnie: plac budowy. I wszêdzie
Chiñczycy. Rzeczywi�cie musz¹ byæ konkurencyjni, czytaj tani. Uk³adali

daj¹c ekspozycjê, �ledz¹c kolejne etapy umacniania siê Imperium Rosyj-
skiego na tych terenach, zda³em sobie sprawê jaka wielka musia³a byæ
determinacja Rosjan w zakresie podboju, eksploatacji i zagospodarowania
oraz integracji Kraju Nadmorskiego z pozosta³¹ czê�ci¹ Imperium. Rze-
czywi�cie trzeba przejechaæ te 9.288 kilometrów z Moskwy, aby chocia¿
�blado� zdaæ sobie sprawê z dystansu dziel¹cego stolicê od rubie¿y. Ju¿
sam fakt, ¿e potrafili - wzbudza szacunek. Twierdza to kazamaty. W jednej
znajduje siê wystawa oraz plac apelowy, na którym zgromadzono uzbro-
jenie z ró¿nych epok: pocz¹wszy od po³owy XIX wieku, a¿ do lat 70-tych
XX wieku. Mia³em na co popatrzeæ. Moj¹ uwagê na wystawie przyku³y
zamkniête w gablocie ceg³y z cegielni ca³ego Imperium, z których muro-
wano forty i koszary dla ¿o³nierzy. Rzeczywi�cie pochodz¹ z ca³ej Rosji.
Mo¿e budowa Imperium potrafi scaliæ wokó³ idei ca³e spo³eczeñstwa?
Bo przecie¿ carska Rosja równie¿ nie by³a jednolita pod wzglêdem narodo-
wo�ciowym. Obowi¹zkowe fotografowanie (dziêki pomocy ojca ch³opca)
i zszed³em na dó³. Po drodze odwiedzi³em restauracjê. Okaza³a siê urz¹-
dzona w stylu japoñskim. Serwowane by³o co prawda nie tylko sushi, ale
ja chcê napiæ siê kawy. Lokal jakiego nie powstydzi³oby siê ¿adne miasto
na �wiecie, dajê s³owo! Obs³uga mi³a, uprzedzaj¹co wrêcz. M³ody barman
po chwili obserwacji spyta³ sk¹d przyjecha³em. Po uzyskaniu odpowiedzi
koniecznie chce poznaæ moje zdanie o mie�cie! Dobrze to wró¿y dla miej-
scowo�ci, kiedy jego mieszkañcy zastanawiaj¹ siê jak ich gród jest odbie-
rany przez przyjezdnych. Po kawie swoje kroki skierowa³em na pla¿ê.
Nie namy�laj¹c siê d³ugo zamoczy³em nogi w falach Morzach Japoñskiego,
bêdê to wydarzenie zawsze mi³o wspomina³. No bo jak czêsto mam przy-
jemno�æ chodziæ w wodach tak egzotycznego morza? Chwila melancho-
lijnej zadumy, otrzepanie siê z piasku i znów zauroczy³a mnie fontanna!
Ten nieuchwytny czar przyci¹ga³ moje spojrzenie przez d³u¿sz¹ chwilê.
Trafi³em na deptak - ulica Admira³a Fokina. Urocza, stosunkowo niska
zabudowa, brak ruchu pojazdów i ciekawe sklepy - jak ten z tytoniem,
wystêpuj¹cy pod imieniem i nazwiskiem Winstona Churchilla.    (c.d.n.)

BRAWO STRAŻACY!

Zabieraj¹ g³os wójt Jerzy Bry³a krótko podsumowa³ ubieg³oroczn¹ dzia-
³alno�æ zarz¹du jednostki, pogratulowa³ odznaczonym, podziêkowa³
wszystkim dobrodziejom i darczyñcom za tak wspania³¹, bezinteresown¹
pomoc w imieniu w³asnym i samorz¹du gminy. Zaproponowa³ te¿, aby
jeszcze w tym pó³roczu wykonaæ pami¹tkow¹ tablicê z nazwiskami wszystkich,
którzy wnie�li wk³ad rzeczowy w odnowienie budynku remizy. Z³o¿y³
propozycjê dotycz¹c¹ ufundowania nowego sztandaru dla OSP w Lesz-
czynku. Za po�rednictwem naszej gazety zarz¹d tej jednostki sk³ada ser-
deczne podziêkowania nastêpuj¹cym darczyñcom: firmie �Agrofactory�
- pañstwo Denarscy, firmie �Fachowiec� - Antoni Burzyñski, firmie
�Vester� - Adam Handzelewicz, firma �Wika bis� - pañstwo Dobrzyñscy,
firma �EKO - Kuciapski� - Andrzej Kuciapski, Ko³o Rolnicze - Zbigniew
Janczak, PPHU �AKO� - Andrzej Kowalski, firmie �Cukroczek� -
Tadeusz Czekalski, firmie �Widbest� - Ireneusz Tomczyk, firmie �Budmel�
- Wojciech ¯uk, firmie �Hydrobud� � Andrzej Z³otowski, MKS Kutno
� Zdzis³aw Bartol.           /A.B./

Grupa druhów otrzyma³a odznaki za wys³ugê lat. Byli to: Henryk Zawie-
rucha za 50 lat, Wac³aw Pigulski za 45 lat, Józef Przybysz za 35 lat,
Pawe³ Paluchowski za 30 lat, Henryka Peda za 20 lat, Anna Filipiak,
Teresa Lewañska, Wanda Salomon za 15 lat, Karolina Florczak,
Rados³aw Peda, Katarzyna Szymañska, Stanis³aw Zawierucha za 5 lat,
Renata Kruczak, Kinga £uczak za 5 lat. Jeden z darczyñców � Bogdan
Denarski (¿ona Barbara), zaproszony na zebranie powiedzia³ naszej gazecie:
�Nigdy nie pomy�la³em o tym, ¿e kiedy� tu bêdê móg³ co� pomóc. Ponad
rok temu by³em na terenie tutejszej remizy, wchodz¹c te¿ do jej �rodka. Stwier-
dzi³em, ¿e to �obraz nêdzy i rozpaczy�. Po rozmowie z kilkoma druhami
postanowi³em co� zadzia³aæ. Da³em blachy na pokrycie, inne rzeczy bu-
dowlane, a moi pracownicy chêtnie w³¹czyli siê do pracy � za³o¿enie by³o
proste, wyszykujcie to, aby siê podoba³o. Projektantem tej przeróbki
budowlanej by³a moja córka Monika. W remont swój wk³ad da³ te¿ mój
syn Robert�. Aktualnie sprawami zwi¹zanymi z dzia³alno�ci¹ jednostki OSP
zarz¹dzaj¹: Rafa³ Olszewski - prezes, Wojciech Pigulski - wiceprezes,
Jaros³aw Sobczyk - naczelnik, Arkadiusz Pigulski - skarbnik, Teresa Le-
wañska - sekretarz, Pawe³ Paluchowski i Rados³aw Peda - cz³onkowie
zarz¹du.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Rok 2012 przejdzie bez w¹tpienia do historii naszej jednostki - zaznaczy³
Rafa³ Olszewski, a to z powodu odnowienia naszej remizy dziêki licznym
darczyñcom, mieszkañcom Leszczynka i okolic. Jak siê okazuje tutejsi
druhowie nie zapominaj¹ te¿ o ¿yciu sportowym w tej okolicy. Powsta³a
sekcja pi³ki no¿nej i tu wielkie podziêkowania dla zarz¹du MKS i prezesa
Zdzis³awa Bartola za przekazanie oko³o 30 kompletów strojów sportowych
i 30 pi³ek. Natomiast stra¿acy zakupili siatki i wykonali aluminiowe bramki
na boisku gminnym Leszczynek � Piwki. Rozgrywane by³y mecze z oko-
liczn¹ m³odzie¿¹, brali�my udzia³ w turnieju o Puchar Wójta Gminy Kutno
w Strzegocinie. W czerwcu byli�my gospodarzem zawodów stra¿ackich,
zajmuj¹c III miejsce. Z ka¿dym wa¿nym problemem zg³aszamy siê do
naszego wójta, który s³u¿y nam pomoc¹. Organizowali�my loteriê fanto-
w¹. Wspó³pracujemy z Ko³em Gospodyñ Wiejskich. W minionym roku
OSP w Leszczynku bra³a udzia³ w gaszeniu po¿aru traw na nieu¿ytkach
i nasypie kolejowym, w gaszeniu budynku - pustostanu, budynku starej
biblioteki, interweniowa³a po wybuchu gazu w budynku wielorodzinnym.
£¹czna suma pozyskanych pieniêdzy za uczestnictwo w akcjach ratowni-
czo-ga�niczych w minionym roku da³a kwotê 2253,48 z³otych.

marmurowe p³yty chodnikowe oraz schody wiod¹ce na szczyt wzgórz.
Ciê¿ko pracowali - to by³o widaæ! Mog³em zauwa¿yæ równie¿, ¿e s¹ zmê-
czeni. By³o ich mnóstwo! Dos³ownie! Z ca³ego tego zamieszania wyniknê³o
dla mnie jedno: normalna droga do Twierdzy jest zamkniêta. Spyta³em
wiêc przechodz¹c¹ Rosjankê którêdy muszê i�æ? I post¹pi³em zgodnie
z otrzymana instrukcj¹. Niestety to co dla miejscowych jest oczywiste dla
turysty ju¿ takie nie jest� Wszed³em do stró¿ówki przy parkingu zapytaæ
o drogê, a tu... Chiñczyk! W dodatku nietutejszy. Zupe³nie jak ja! Na
szczê�cie operator koparki pracuj¹cej tu¿ obok to Rosjanin i wskaza³ mi
drogê. Tak, nadal jestem na placu budowy, a przeszed³em jakie� 500 me-
trów. Niestety, operator te¿ siê pomyli³. Znaczy bramê znalaz³em, ale by³a
zamkniêta. Mo¿e muzeum nie dzia³a? Sytuacjê uratowa³ ch³opczyk, który
pojawi³ siê za ogrodzeniem Twierdzy. Dok³adnie, z wielkim zaanga¿o-
waniem, opisa³ mi jak doj�æ do wej�cia, które przeszed³em jakie� 600
metrów temu. Jak siê chwilê pó�niej okaza³o zaanga¿owanie ch³opca
wynika³o z tego, ¿e jego rodzice to pracownicy muzeum Twierdzy. Pewnie
dlatego spotkali�my siê przy wej�ciu, gdzie ju¿ na mnie czeka³. Przegl¹-
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¯YCIE HITOWE

Jak prawie wszyscy zapewne nie pamiêtaj¹, ¿e
nagrodê �Kutnowski Hit� po raz pierwszy przy-
znano w 1996 (za 1995 rok). Jej zdobywc¹ by³a
Dyrekcja Inwestycji w Kutnie za doprowadzenie
gazu sieciowego do Kutna. Od 1999 roku przyzna-
jemy hitowe wyró¿nienia pod patronatem �Powia-
towego ̄ ycia Kutna�. W tym roku po raz czternasty.
W tegorocznej edycji nie mo¿na by³o narzekaæ na
liczbê czytelniczych zg³oszeñ, gdy¿ doliczyli�my
siê a¿ 33 propozycji (rekord wynosi 37). Nawet
o jedn¹ wiêcej, ale budynek, przy ulicy Królewskiej
(tu¿ obok redakcji �P¯K� i sklepu piekarniczo-
ciastkarskiego Dubielaków), nie zosta³ do koñca
2012 roku oddany. Wiêc by³o z czego wybieraæ!
Do�æ stwierdziæ, ¿e w�ród przegranych znale�li siê
miêdzy innymi: Exdrob S.A. (ze z³otym Medalem
Miêdzynarodowych Targów Poznañskich), Nijhof
Wassink (za nowe centrum i zaplecze magazynowe
przy ulicy Intermodalnej), czy Hodowla Ro�lin
Strzelce sp. z o.o. (za Z³ote Medale dla pszenicy
ozimej Bamberka i owies Biugo). Nie znalaz³y
uznania cz³onków Kapitu³y - Nagrody Wojewody
(np. Izolacje Plumex Sp. z o.o. w Kutnie czy Eko-
serwis). Nie mia³y równie¿ kosztowne zaplecza
magazynowe (Folpol, Polfarmex S.A.). Kto wie,
czy nie zdoby³aby tego tytu³u renowacja Dworca
w Kutnie, lecz zaszkodzi³o mu przed³u¿aj¹ce siê
zagospodarowanie lokali us³ugowych. �Pad³y�
równie¿ wszystkie propozycje imprez kulturalnych
(Festiwal Ognia, Biesiada Cygañska w ¯ychlinie,
Odyseja Historyczna i Epoka Napoleoñska w Kutnie).
Ale do�æ tych wyliczeñ...

dla
ECO Sp. z o.o. w Kutnie

i Zarządu Inwestycji w Kutnie
za uruchomienie pierwszej
elektrociepłowni w Kutnie

dla
Kongskilde Polska Sp. z o.o.

za kolejny etap gruntownego
unowocześniania firmy, dzięki której
osiągnęła ona nowoczesny, światowy

standard produkcji

KUTNOWSKIE HITY 2012

Faktem jest, ¿e 30 stycznia Kapitu³a Nagrody
w sk³adzie: Miros³awa Gal-Grabowska - starosta
kutnowski; Konrad K³opotowski - wicestarosta
kutnowski; Rafa³ Jó�wiak - przewodnicz¹cy Rady
Powiatu w Kutnie i niejako dla przeciwwagi) trzej
redaktorzy �Powiatowego ¯ycia Kutna� Bogdan
Gajewski, Jerzy Papiewski i ni¿ej podpisany
postanowi³a przyznaæ - cztery �Kutnowskie Hity
2012� i dwa Wyró¿nienia Specjalne �Kutnow-
skiego Hitu 2012�.

CHWA£A ZWYCIÊZCOM!
Uznanie dla pozosta³ych firm!
Z wyrazami szacunku dr Andrzej Stelmaszewski

P.S. Dyskusja cz³onków Kapitu³y by³a ¿arliwa, ale
strony mocno argumentowa³y swoje racje, wiêc
w koñcu wszystkie decyzje zapad³y... jednog³o�nie.

Dziêki czemu z ECO Kutno, a konkretnie
z obiektów przy ulicy Oporowskiej 10 a, p³ynie
nie tylko ciep³o, ale i... pr¹d. Zastosowano
nowatorskie rozwi¹zania technologiczne, które
zapewni³y produkcjê 6 MW energii elektrycznej.
Osi¹gniêto równie¿, znacz¹ce efekty ekologicz-
ne, gdy¿ aktualnie kutnowska elektrociep³ow-
nia zmniejszy³a emisjê dotychczas pracuj¹cych
�róde³ ciep³a: CO

2
 - 170 ton, NO

3
 - 57 ton, py³u

- 18 ton oraz obni¿y³a zdecydowanie poziom
ha³asu. Przy okazji budowy elektrociep³owni
u³o¿ono 3,2 kilometra kabli (od GPZ Go³êbiew)
i kilometrowe przy³¹cze gazowe. Tym razem,
specyficznie, �Kutnowski Hit 2012� przyzna-
jemy równie¿ Zarz¹dowi Inwestycji w Kutnie.
Nie tylko za zwyciêstwo w europejskim prze-
targu na opracowanie dokumentacji, ale rów-
nie¿ za unikalny, prototypowy projekt, w pe³ni
nowoczesny i z pe³n¹ automatyk¹. Ta inwestycja
(ponad 24 miliony z³otych) powsta³a wiêc jako
dzie³o umys³u kutnowskich pracowników ECO
Kutno Sp. z o.o. ze wsparciem kutnowskiej
firmy projektowo-in¿ynierskiej Zarz¹du Inwe-
stycji. Prezesem pierwszej z nich - ECO Kutno
Spó³ka z o.o. jest Kamil Matolicz; Zarz¹du
Inwestycji - Jerzy Pruk.

KUTNOWSKI HIT 2012 KUTNOWSKI HIT 2012KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

Kosztem 12,2 milionów euro zainwestowano
w latach 2009-2012 miêdzy innymi w nowo-
czesne i innowacyjne maszyny, i linie tech-
nologiczne z firm: Triupf, Mazak, Okuma,
Abplanalp, Agto�, ABP, Ideal Line. Dziêki
nim na �wiatowy poziom doprowadzono
obróbkê CNC blach, obróbkê plastyczn¹,
obróbkê skrawaniem, robotów i stanowisk
spawalniczych, linii do �rutowania konstrukcji
o du¿ych gabarytach (równie¿ dla cienko-
�ciennych), rozbudowê i modernizacjê malarni
proszkowych, maszyn CNC. Równie¿ biura
wyposa¿ono w nowoczesne meble i sprzêt IT,
a w suwnice, rega³y magazynowe, wózki
wid³owe nowy Centralny Magazyn Czê�ci
zamiennych oraz Halê monta¿u. Przebudo-
wano CO na w³asne - ekologiczne, a instalacjê
zasilania w ciep³¹ wodê wspomagaj¹ kolek-
tory s³oneczne. W roku XV-lecia dzia³alno�ci
firma Kongskilde Polska Sp. z o.o. w Kutnie
sta³a siê �wiatowym producentem, najpierw
z krajowego i europejskiego dostawcy maszyn
i urz¹dzeñ rolniczych. Co ciekawe, od pocz¹tku
(jeszcze w Danagri Pol), a i aktualnie firm¹
zarz¹dza jednoosobowo Dariusz B³aszczyk.
Aktualnie firma ma blisko 300 pracowników
i przyjmuje kolejnych 20.
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¯YCIE HITOWE

dla
Prezydenta Miasta Kutna
Zbigniewa Burzyńskiego

i Rady Miasta Kutna
za rewitalizację

Domu Dochodowego Straży Ogniowej,
Dworku Modrzewiowego,

remont Kutnowskiego Domu Kultury
oraz budowę Aquaparku w Kutnie

dla
Expom  Sp. z o.o.
w Krośniewicach

za wały uprawowe Maximus
i Tytan z pierścieniami typu Cambridge

o średnicy 600 mm
będących nowością na rynkach

całej Europy!

dla
wójta gminy

Stanisława Jędrzejczaka
i Rady Gminy w Łaniętach

za odbudowę po spaleniu
wielorodzinnego budynku i odbudowę

Dworku Letniego w Łaniętach

dla
Z.H.U. Moderna w Kutnie
za odnowienie w latach 2000−2012

Dworu w Sójkach

KUTNOWSKIE HITY 2012

Firma objê³a zespó³ dworsko-pa³acowy w Sój-
kach w 2000 roku. Przez dwana�cie (!) lat z pie-
tyzmem remontowano obiekt, który powsta³
w 1820 roku, a w latach 1945-1998 mie�ci³a siê
tu szko³a podstawowa. Urz¹dzono w nim trzy-
gwiazdkowy hotel z restauracj¹. W³a�cicielami
firmy Z.H.U. Moderna s¹ pañstwo Krystyna
i Tadeusz Bombrychowie.

KUTNOWSKI HIT 2012 KUTNOWSKI HIT 2012 WYRÓŻNIENIE SPECJALNE

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE

Prezesem Expomu Sp. z o.o. w Kro�niewicach
jest kutnianin Marek Wietrzyk.

KUTNOWSKI HIT 2012
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W hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Kutnie ju¿ po raz
dziewi¹ty przeprowadzone zosta³y Zimowe, Miêdzyszkolne Zawody Strze-
leckie: uczniowie � rodzice � nauczyciele. Wziê³y w nich udzia³ dziewiê-
cioosobowe dru¿yny reprezentuj¹ce Szko³y Podstawowe Nr 1, Nr 4, Nr 6

ZIMOWE STRZELECTWO
i Nr 9. Strzelano z broni pneumatycznej w dwóch pozycjach: stoj¹cej i
klêcz¹cej. W ogólnej punktacji zwyciê¿yli gospodarze zawodów � SP Nr 4
gromadz¹c 520 pkt. Kolejne miejsca zajêli: SP Nr 9 (513 pkt.), SP Nr 6
(327 pkt) i SP Nr 1 (310 pkt). W grupie rodziców najlepiej strzelali: Tomasz
Kita (SP 9), Pawe³ Komorowski (SP 1) i Zbigniew ¯ak (SP 9). W grupie
uczniów: Mateusz Jó�wiak (SP 4), Micha³ ̄ ak (SP 9) i Piotr Matczak (SP 4).
W grupie nauczycieli � Piotr Chlebny (SP 9), Lilianna Wo�niak (SP 4)
i Wies³aw Zwarycz (SP 6). Zawody przygotowa³ Zarz¹d Powiatowy LOK.
Nagrody wrêczali: Miros³awa Walburg, wicedyrektor Szko³y Podstawowej
Nr 4 oraz Janusz Kaczmarek, prezes ZP LOK.           /A.B./
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(...) W tragicznych dziejach polskiego ziemiañstwa, poczesne miejsce
zajmuje równie¿ ród Stokowskich z Pleckiej D¹browy. Stokowscy na trwa³e
zapisali siê na kartach nie tylko historii materialnej, lecz tak¿e duchowej.
Ich dzia³alno�æ wpisuje siê zarówno w dzieje Ziemi Kutnowskiej, jak te¿
Ksiêstwa £owickiego oraz Polski. Dzieje Pleckiej D¹browy, rodzinnej
siedziby Stokowskich, s¹ �ci�le zwi¹zane z dziejami w³a�nie Ksiêstwa
£owickiego. Wie� pierwotnie nale¿a³a do parafii w B¹kowie, za³o¿onej
w po³owie XIV wieku przez Jaros³awa ze Skotnik, arcybiskupa gnie�-
nieñskiego. W 1399 r. jej w³a�cicielem by³ Klemens, chor¹¿y ³êczycki.
Natomiast ko�ció³ i samodzielna parafia powsta³y zapewne na pocz¹tku
XV wieku.
Wed³ug akt konsystorza gnie�nieñskiego, Wincenty Kot nada³ ubogiemu
ko�cio³owi w 1447 r. dziesiêciny, nale¿ne sto³owi arcybiskupiemu ze wsi
Chocho³owa i Kamieñca w parafii ¯ychlin. Folwarczne ³any w Pleckiej
D¹browie dawa³y dziesiêcinê miejscowemu plebanowi, za� ko�cio³owi
w B¹kowie na pamiêæ dawnej zawi³o�ci jedn¹ seksagenê rocznie. Z kolei
rejestr poborów powiatu or³owskiego z 1576 r. podaje, ¿e Plecka D¹browa
w czê�ci Andrzeja Pleczki mia³a 11 i pó³ ³anu, za� w czê�ci Anny i Stani-
s³awa Pleczki - 7 i pó³ ³ana. Ogó³em wie� liczy³a 27 osad i 7 zagrodników.
Istnia³y te¿ dwie du¿e karczmy. W 1778 r. dziedzic Pleckiej D¹browy,
Józef G³êbocki, kasztelan kruszwicki, wzniós³ na miejscu starego ko�cio³a
nowy ko�ció³ drewniany o dwóch wie¿ach. W 1846 r. ko�ció³ ten zosta³
gruntownie przebudowany, a w latach 1868-1870 starannie odnowiony i
ozdobiony.
Od pocz¹tków XIX w. Plecka D¹browa nale¿a³a do Saryusz-Stokowskiego
herbu Jelita, dawnej rodziny wielkopolskiej z Romiszowic i Stok w woje-
wództwie sieradzkim i ³êczyckim. Jedna linia otrzyma³a godno�æ baronów
Cesarstwa Francuskiego od cesarza Napoleona I w 1811 r. W okresie
miêdzywojennym w³a�cicielem maj¹tku Plecka D¹browa by³ Henryk
Ksawery Stokowski, natomiast do jego ¿ony Jadwigi nale¿a³ folwark
w Jackowicach, w ówczesnej gminie B¹ków. Wed³ug Spisu ziemian Rze-
czypospolitej Polskiej w roku 1930 posiad³o�æ w Pleckiej D¹browie obej-
mowa³a 589 ha, natomiast w Jackowicach 188 ha. Ten ostatni maj¹tek od
pocz¹tku lat trzydziestych oddany by³ w dzier¿awê. Stan faktyczny utrzy-
mywa³ siê a¿ do koñca wojny.
Okupacjê spêdzili Stokowscy w Pleckiej D¹browie, która zosta³ wówczas
w³¹czona do Rzeszy Niemieckiej, natomiast Jackowice zosta³y w Gene-
ralnej Guberni. Dziêki pokrewieñstwu z w³osk¹ rodzin¹ Conntii, maj¹c¹
wp³ywy w sferach rz¹dowych, rodzina Stokowskich uzyska³a zgodê na
pobyt w Rzeszy, otrzymuj¹c do dyspozycji czê�æ domu, dzia³kê w ogrodzie
i deputat ¿ywno�ciowy. Jednak¿e w 1943 r., gdy W³ochy zosta³y okupo-
wane przez wojska niemieckie, Stokowscy zostali przesiedleni do Jackowic,
wchodz¹cych wówczas w sk³ad Generalnej Guberni. Tutaj te¿ przebywali
do kapitulacji Powstania Warszawskiego, by w styczniu 1945 r, pod
presj¹ w³adz komunistycznych opu�ciæ ju¿ na zawsze rodzinne w³o�ci,
które zosta³y nastêpnie rozparcelowane, a �ci�lej rozgrabione i zdewasto-
wane, zobacz ni¿ej.
Ostatni w³a�ciciele Pleckiej D¹browy, Henryk Ksawery i Jadwiga ze Sto-
kowskich z Soboty, nie spokrewnionych zreszt¹ z lini¹ pleck¹, mieli syna
Jana oraz dwie córki - Mariê i Jadwigê. Z tych trojga ¿yje ju¿ tylko Jadwiga,
zreszt¹ z dala od rodzinnego gniazda, bo w Otrêbusach pod Warszaw¹.
Prawowity dziedzic Pleckiej D¹browy, Jan Stokowski (1905-1944), uro-
dzi³ siê w Warszawie. By³ absolwentem s³ynnego Gimnazjum Ojców
Jezuitów w Chyrowie. Ukoñczy³ te¿ Wy¿sze Kursy Ziemiañskie J. Turnau�a
we Lwowie. Zgin¹³ 6 sierpnia 1944 r. w Warszawie, ratuj¹c ludzi spod
gruzów pal¹cej siê kamienicy w czasie Powstania Warszawskiego.
Najwybitniejsz¹ przedstawicielk¹ rodziny Stokowskich by³a bez w¹tpienia
Maria Stokowska, filozof, spo³ecznik, cz³owiek wielkiej wiary i prawo�ci.
M. Stokowska urodzi³a siê 23 czerwca 1910 r. w Warszawie. Po ukoñczeniu
gimnazjum ss. Niepokalanek w Szymanowie, uczêszcza³a w Jaz³owcu na
roczny kurs katechetyczny. W latach 1930-1935 studiowa³a filozofiê
i polonistykê na Uniwersytecie Jagielloñskim. Tam te¿, jako wolna s³u-
chaczka uczêszcza³a na teologiê i historiê sztuki. W 1936 r. przesz³a roczne
studium pedagogiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Po studiach roz-
poczê³a pisanie pracy doktorskiej pod kierunkiem prof. Stefana Ko³acz-
kowskiego. Praca nie zosta³a ukoñczona do wybuchu wojny, a w l940 r.
prof. S. Ko³aczkowski zmar³. W latach 1936-38 M. Stokowska kontynu-
owa³a studia za granic¹, m.in. w Pary¿u i Rzymie, dla podjêcia pracy
redakcyjnej w czasopi�mie �Verbum� ks. W³adys³awa Korni³owicza z Lasek.
Studiowa³a na Sorbonie, w College de France oraz w Instytucie Katolic-
kim, skupiaj¹c siê g³ownie na zagadnieniach kultury chrze�cijañskiej.
W czasie studiów uniwersyteckich M. Stokowska nale¿a³a do �Kó³ka ks.
W. Korni³owicza, bêd¹c jednocze�nie cz³onkiem Stowarzyszenia Kato-
lickiej M³odzie¿y Akademickiej �Odrodzenie�, a tym samym odgrywa³a
rolê ³¹cznika miêdzy tymi �rodowiskami. Wed³ug �wiadectwa jej siostry
Jadwigi, ks. W. Korni³owicz przeci¹¿ony ró¿nymi obowi¹zkami, stara³ siê
przygotowaæ j¹ do objêcia czasopisma �Verbum�, w czym przeszkodzi³a
wojna. W tym czasie M. Stokowska bardzo silnie zwi¹za³a siê z Zak³a-
dem w Laskach, który ju¿ przed wojn¹ by³ znan¹ instytucj¹, otaczaj¹c¹
opiek¹ niewidome dzieci. Za³o¿ycielk¹ Towarzystwa Opieki nad Ociem-
nia³ymi oraz Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek S³u¿ebnic Krzy¿a, a tak¿e
inicjatork¹ ca³ego dzie³a Lasek by³a Ró¿a Czacka (1876-1961), znana jako
matka El¿bieta. Niemal od pocz¹tku z dzie³em matki El¿biety zwi¹za³ siê
ks. W. Korni³owicz (1884-1946), wyk³adowca na Katolickim Uniwersy-
tecie Lubelskim, wybitny neotomista i znawca liturgii. W zwi¹zku z jego
szerok¹ dzia³alno�ci¹ charytatywn¹, powsta³ w Laskach dom rekolekcyjny,
s³u¿¹cy ludziom szukaj¹cym g³êbszego sensu ¿ycia. W latach dwudzie-
stych dzie³o R. Czackiej pozna³ w³a�nie przez swego ojca duchowego ks.
W. Korni³owicza - ks. Stefan Wyszyñski, który we wrze�niu 1942 r. zosta³
kapelanem Lasek. Ksi¹dz W. Korni³owicz przebywa³ wówczas wraz
z grup¹ sióstr i niewidomych w ¯u³owie na Lubelszczy�nie (Jêdrzejczak
1992). Pierwsze lata okupacji M. Stokowska spêdzi³a w rodzinnej Pleckiej
D¹browie. W latach 1939-1942 prowadzi³a intensywne studia nad filozofi¹
tomistyczn¹. Od 1942 r. organizowa³a tajne nauczanie i pomoc religijn¹,
przygotowuj¹c m.in. dzieci do pierwszej komunii na terenie tzw. Warthegau.
(...) Maria zajmowa³a siê równie¿ pomoc¹ wiê�niom obozów koncentra-
cyjnych. Pod jej kierunkiem przygotowano i wysy³ano setki paczek ¿yw-

no�ciowych, m.in. do obozów koncentracyjnych w O�wiêcimiu i Sach-
senhausen. Pomagano równie¿ polskim oficerom w niemieckich obozach
jenieckich w Waldenbergu (dzi� Dobiegiew) oraz Maurnau (dzisiejsza
Bawaria). Gdy w koñcu 1944 r. w bardzo trudnym po³o¿eniu znalaz³ siê
Zak³ad dla Ociemnia³ych w Laskach, natychmiast z pomoc¹ po�pieszy³a
M. Stokowska. W listopadzie 1944 r. wobec zbli¿ania siê wojsk sowieckich,
Niemcy za¿¹dali usuniêcia z Lasek osób, które nie mog³y wyj�æ stamt¹d
w ci¹gu pó³ godziny. Grupa sze�ædziesiêciu niesprawnych oraz starszych
ludzi wyjecha³a wiêc pod opiek¹ s. Adeli Góreckiej na wie� w ³owickie.
Po wielodniowej tu³aczce s. Adela otrzyma³a od w³adz niemieckich skie-
rowanie do szko³y w Maurzycach niedaleko Zdun, w ówczesnej gminie
B¹ków. O pomieszczenie wystara³a siê w³a�nie M. Stokowska, od lat
zaprzyja�niona z Laskami, a ponadto doskonale znaj¹ca lokalne w³adze.
Stokowscy udzielili ewakuowanym pomocy w produktach ¿ywno�cio-
wych, odzie¿y i innych podstawowych produktach. Nie mogli ich jednak
przyj¹æ do swego domu w Jackowicach, gdy¿ mieli ju¿ u siebie 80 uchod�ców
z powstañczej Warszawy. W Maurzycach uchod�cy z Lasek otrzymali dwie
izby i kuchniê w budynku jednoklasowej szko³y powszechnej. Siostra
Adela codziennie wyrusza³a do £owicza lub Jackowic, aby znale�æ co�
do jedzenie. Wraca³a pó�nym wieczorem, nios¹c we worku na plecach
zdobyty prowiant. Losy ociemnia³ych z Lasek pokazuj¹ ducha owych
czasów, dramat jednostek wpisany w los narodu. Ten dramat, osadzony
w wierze i filozofii chrze�cijañskiej, ukszta³towa³ osobowo�æ M. Stokow-
skiej i okre�li³ jej miejsce w nowej, ju¿ komunistycznej Polsce.
Na pocz¹tku marca 1945 r. Maurzyce i Jackowice odwiedzi³ ks. Stefan
Wyszyñski. W Laskach - pó�niejszy Prymas - uczy³ religii niewidom¹
m³odzie¿ ze szko³y zawodowej, za� dla uczniów najstarszych klas prowadzi³
wyk³ady o zasadach spó³dzielczo�ci. Pe³ni³ równie¿ funkcjê kapelana woj-
skowego okrêgu ¯oliborz-Kampinos jako zaprzyja�niony cz³onek Armii
Krajowej, pseudonim Radwan. Pseudonim ten wybra³ od herbu �Radwana�
nadanego w XII w. przez Boles³awa �mia³ego jednemu z rycerzy, za
odwa¿ne wyst¹pienie w obronie Ko�cio³a. Ks. S. Wyszyñski zamieszka³
w nieistniej¹cym ju¿ dzi� domu, na wprost szko³y powszechnej. Jak wspo-
mina s. Cecylia Gawrysiak, mia³ sporo pracy. Ka¿dy chcia³ siê u niego
wyspowiadaæ i porozmawiaæ. By³ g³êboko wstrz¹�niêty warunkami
¿yciowymi, jakie zasta³ w Maurzycach. W li�cie wys³anym ju¿ z W³o-
c³awka, po wyje�dzie ze Zdun, do matki Czackiej pisa³: �Wra¿enie Mau-
rzyce robi¹ ogromne. Tego nie mo¿na opowiedzieæ, to trzeba widzieæ (...).
To jest wysoce pouczaj¹ce i buduj¹ce. Uwa¿am, ¿e Laski zdaj¹ swój
egzamin w Maurzycach. Czym jest wychowanie laskowskie, widzi siê
dopiero tutaj, w tym budynku szkolnym�.
Ks. Wyszyñski bywa³ równie¿ w Jackowicach, w domu Stokowskich.
Rozmowy, dyskusje, a tak¿e - w istocie - wyk³ady z zakresu socjologii
i filozofii stanowi³y zaczyn przysz³ych zainteresowañ M. Stokowskiej.
Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e osobowo�æ ks. dr S. Wyszyñskiego oraz idea
Lasek, jako nowej formy ¿ycia ewangelicznego i postawy chrze�cijañ-
skiej w materii ¿ycia, mia³y wielki wp³yw na pogl¹dy pó�niejszej fllozofki
i t³umaczki. Najkrócej mo¿na je scharakteryzowaæ, jako ³¹czenie codziennej
postawy ewangelicznej z g³êbok¹ refleksj¹ teologiczn¹, zanurzon¹ w filo-
zofii europejskiej. To w³a�nie oznacza³o wówczas, a jak s¹dzê równie¿
dzisiaj, wspólne dziedzictwo europejskie.
S. Adela Górecka nie ustawa³a w zabiegach o przydzielenie odpowiedniego
pomieszczenia. Dziêki wysi³kom M. Stokowskiej i jej matki Jadwigi,
wysi³ki zosta³y w koñcu uwiecznione powodzeniem. Pocz¹tkowo wysta-
ra³y siê o pomieszczenie dla grupy z Lasek w Wiskienicy, gdzie by³y znacznie
lepsze warunki. Natomiast w maju 1945 r. Starostwo Powiatowe w Kutnie
odda³o uchod�com do u¿ytku dwór w Pniewie, który przed wojn¹ nale¿a³
do Tadeusza Brudzyñskiego. W jednym z pomieszczeñ urz¹dzono kaplicê.
Tak zakoñczy³y siê wojenne udrêki uchod�ców z Lasek, które wplot³y siê
w ¿ycie równie¿ M. Stokowskiej.
W pa�dzierniku 1945 r. M. Stokowska, pozbawiona prawa przebywania
w rodzinnym maj¹tku, osiedli³a siê na krótko w Poznaniu, gdzie zosta³a
asystentk¹ na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. W latach piêædziesi¹tych
na d³u¿ej zwi¹za³a siê z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, na którym
mia³a zajêcia z dziedziny edytorstwa. Tam te¿ obroni³a w 1957 r. pracê
doktorsk¹ z zakresu filozofii �redniowiecznej. Jej pierwotna wersja by³a
gotowa jeszcze przed wojn¹, lecz pó�niejsze dramatyczne wydarzenia oraz
�mieræ promotora, którym by³ profesor S. Ko³aczkowski, sprawi³y, ¿e na
kilka lat sprawa by³a nieaktualna. Dopiero w 1957 r. Rada Wydzia³u Filo-
zoficznego zaakceptowa³a pracê, a na recenzentów powo³a³a prof. Stefana
�wierzawskiego, ks. prof. Jana Pastuszkê oraz prof. Jana Parandowskiego.
Ju¿ zestaw recenzentów mówi sam za siebie. Byli to przecie¿ luminarze
polskiej, niezale¿nej humanistyki. Sêdziwy prof. S. �wierzawskijest dzi�
jednym z najwybitniejszych na �wiecie znawców filozofii �redniowiecznej.
Warto dodaæ, ¿e prof. S. �wierzawski swoj¹ pozytywn¹ recenzjê napisa³
ju¿ w 1951 r. Jednak stagnacja ¿ycia umys³owego óczesnej Polski sprawi³a,
¿e dysertacja mgr M. Stokowskiej nie mia³a szans na obronê. W �jedynej
s³usznej� filozofii marksistowskiej, na której stra¿y sta³ nie tylko A. Schaff
czy W. Krajewski, lecz równie¿ L. Ko³akowski i Z. Bauman, nie by³o
miejsca na takie herezje jak �filozofia chrze�cijañska�!. Tematem rozprawy
M. Stokowskiej by³o bowiem Ideowo-doktrynalne pod³o¿e twórczo�ci
Jakuba de Tubertis.
Jednak pasj¹ ¿ycia M. Stokowskiej by³o t³umaczenie fundamentalnych
dzie³ filozofii chrze�cijañskiej. Warto jednak podkre�liæ, ¿e jej przek³ady
by³y z regu³y pierwszymi t³umaczeniami na jêzyk polski, dokonywanymi
albo z orygina³ów, albo te¿ z t³umaczeñ w uznanych jêzykach europejskich.
Przek³ady M. Stokowskiej by³y jednak czym� wiêcej ni¿ tylko zwyk³ym
t³umaczeniem. Dokona³a ona niezwykle precyzyjnej translacji wielu pojêæ
i terminów, nieobecnych do tej pory w polskim pi�miennictwie. Mo¿na
wiêc powiedzieæ, ¿e w istotny sposób wzbogaci³a polsk¹ terminologiê
naukow¹, pozwoli³a te¿ prowadziæ dalsze badania rzeszom naukowców
nad my�l¹ filozoficzn¹. Lista dzie³, które prze³o¿y³a M. Stokowska siêga
piêædziesiêciu pozycji. Miêdzy innymi prze³o¿y³a szereg dzie³ czo³owych
wspó³czesnych my�licieli katolickich. W�ród nich nale¿y wymieniæ pracê
A. Gardeila Duch �wiêty w ¿yciu katolickim (1947), (Le Saont-Cspri dans
la vie chrestienne), wydana przez �Verbun� w Krakowie. T³umaczy³a rów-
nie¿ fundamentalne dzie³o Ch. Jorneta zatytu³owane Msza �wiêta (1959)
(La Messe), tego¿ my�liciela Ko�ció³ Chrystusowy (1960) (Theologie de
L�Eglise), czy te¿ H. de Lubaca Katolicyzm (1961) (Catholicusm).
Ponadto prze³o¿y³a dwie rozprawy G. Lefebvre�a: Modlitwa czysta i czy-
sto�æ serca (Poriere pure et purete du coeur), Jedyne �ród³o ¿ycia (L�unique

source de vie), obie zamieszczone w jego dwutomowej pracy Tajemnice
Boskiej mi³o�ci (1962), a tak¿e pracê kardyna³a Ch. Journeta Matka Boska
a Ko�ció³ (La Vierge est coeur de L�Eglise), zamieszczon¹ jako Appendix
11 w pracy ks. W. Zalewskiego Mistyczne cia³o Chrystusa. Traktat o Ko-
�ciele (1962). Bezsprzecznie najwiêkszym osi¹gniêciem translatorskim
M. Stokowskiej by³ przek³ad traktatu �w. Augustyna O Trójcy �wiêtej
(1963) (De Trinitate). Ukaza³ siê on w znakomitej serii Pism Ojców Ko-
�cio³a w polskim t³umaczeniu, zapocz¹tkowanej i wydawanej w Poznaniu
od 1925 r. przez Ksiêgarniê �w. Wojciecha. M. Stokowska opar³a swój
przek³ad na najnowszym wydaniu przek³adu w jêzyku francuskim, wydanym
w Pary¿u w 1955 r. w �Bibliotheque Augustienne�. Poza tym kierowa³a
zespo³em t³umacz¹cym pracê zbiorow¹ Wprowadzenie do zagadnieñ teolo-
gicznych (1969) (Initiation de Theologie). Dzie³a te, opatrzone bogatym
aparatem poznawczym (przypisy, biogramy, indeksy nazwisk i terminów)
sta³y siê czê�ci¹ dorobku powojennej polskiej my�li humanistycznej. Jej
przek³ady odznaczaj¹ siê niezwyk³¹ wierno�ci¹ orygina³owi, a przy tym
nieskaziteln¹ form¹ jêzykow¹, zachowuj¹c¹ zarówno sens przek³adanych
my�li filozoficznych i teologicznych, jak te¿ ich niepowtarzalny urok
i elegancjê. Dla tych w³a�nie warto�ci, dokonywa³a przek³adów z jêzyka
francuskiego. Dziêki jej pasji i wysi³kowi nauka polska wzbogaci³a siê
o �ród³owe teksty klasyków europejskiej my�li filozoficznej, tym samym
mo¿na by³o zachowaæ ci¹g³o�æ w uprawianiu tej dyscypliny, ci¹g³o�æ prze-
rwan¹ dogmatyzmem marksistowskim. Wagê t³umaczeñ M. Stokowskiej
doceni³ s³owem wstêpnym. Prymas S. Wyszyñski by³ te¿ inicjatorem wielu
prac translatorskich i edytorskich, którymi kierowa³a dr M. Stokowska.
By³a równie¿ cenion¹ publicystk¹, choæ nie wiele mia³a czasu na tê dziedzinê
twórczo�ci. Przed wojn¹ wspó³pracowa³a - jak ju¿ wspomniano - z kwar-
talnikiem �Verbum� i zamieszcza³a te¿ eseje i szkice w redagowanym
przez swego promotora prof. S. Ko³aczkowskiego �Marcho³cie�. Po wojnie
publikowa³a równie¿ recenzje i artyku³y o tre�ci teologicznej w krakow-
skim �Tygodniku Powszechnym�, pi�mie o wyj¹tkowej randze w polskim
¿yciu umys³owym. Po drugiej wojnie �wiatowej M. Stokowska na sta³e
osiedli³a siê we Wroc³awiu, gdzie otrzyma³a ma³e mieszkanie, przyznane
jej w ramach rekompensaty za zabrany maj¹tek rodzinny. Od roku 1962,
a¿ do swej �mierci, okres letni zawsze spêdza³a we Wroc³awiu, a na zimê
przyje¿d¿a³a do Warszawy, gdzie mieszka³a u sióstr szarytek przy ulicy
Wi�lanej 2. W tym samym domu zatrzyma³ siê przed wyjazdem na kon-
klawe do Rzymu w 1978 r. ks. kardyna³ Karol Wojty³a, o czym informuje
stosowna tablica. M. Stokowska zmar³a we Wroc³awiu 21 wrze�nia 1997 r.
Zgodnie ze swoj¹ wol¹ zosta³a pochowana na cmentarzu w Laskach, gdzie
spoczywaj¹ m.in. Jan Lechoñ, Antoni S³onimski, Halina Miko³ajska
i Marian Brandys. (...)
Dobies³aw Jêdrzejczyk: Maria Stokowska - cz³owiek, filozof, spo³ecznik

[w:] Kutnowskie Zeszyty Regionalne. Tom IV, TPZK, Kutno 2000

MARIA STOKOWSKA
człowiek, filozof, społecznik

�Gor¹ca Krew�
- Warszawa - premiera w Teatrze Rozmaito�ci 18.V. 1918. Gra³ Mieczys³aw
Frenkiel.
- Warszawa - Teatr Bogus³awskiego, 14.XI.1922. Grali: Miczys³aw Frenkiel,
Maria Witti¿anka,  Józef Maliszewski, Ch¹dzyñska, Tadeusz Frenkiel;
re¿yser - Marian Konstanty Tatarkiewicz.
- Kraków - Teatr im. J. S³owackiego, 7.XII.1918. Udzia³ brali: Józef
Sosnowski, Anna Zieliñska, Leokadia Pancewiczowa, W³adys³aw ¯arski,
Zygmunt Nowakowski, Jan Mazanek, Maria Malicka; re¿yseria: Józefa
Sosnowskiego.
- Lwów - 9.VIII.1919. Grali: Henry Rydzewski, Maksymilian Woronicz, Jan
Nowacki, Stefan Micha³owicz, Zdrojewski, Celina Niemiryczówna; re¿y-
serowa³ - Teofil Gamski za dyr. Mariana Konstantego Tatarkiewicza. Grano
w dniach 9.II., 16,20,27.VIII i 6,8.IX.1919. Wznowienie: 4.II. i 24.V.1920.
- Poznañ - Teatr Polski, 28.VIII. 1920. Grali: Boles³aw Szczurkiewicz,
Leonia Barwiñska, Anna Stêpowska, W³adys³aw Stoma.
- Poznañ - Teatr Nowy im. Heleny Modrzejewskiej, 12.IX.1928, na otwarcie
sezonu grali: Anna Zieliñska, Kowalikówna, Adam Bystrzyñski, Chmur-
kowski, Aleksander Balcerzak.
- Poznañ - Teatr Nowy, sierpieñ 1936. Wystêp go�cinny W³adys³awa Waltera.
Grali: Teofila Koronkiewiczówna, Maria Michalska, Zbigniew Kaczanowicz,
Edward Kury³³o.
- Wilno - Teatr Polski, 16.VI.1923. Grali: M. Frankiel, Antonina Grabowska,
Stefania Michorowska, Bronis³awa Habowska, Kazimierz Kijowski, Karol
Wyrwicz.
- Katowice - Teatr Katowicki, luty 1927. Grali: Fiszerówna, Krzywicka,
Jan Mazanek, Wr¹cki, Le�niewski; re¿yserowa³: Chmurkowski.

�Pan pose³� - komedia w 3 aktach
- Warszawa - Teatr Rozmaito�ci, premiera 22.III.1919. Grali: Janina Szy-
li¿anka, Mieczys³aw Frankiel, Józef Wêgrzyn,   Stanis³aw Knake-Zawadzki,
Helena Micha³owiczówna, A.Junosza-Gostomska, Mieczys³aw Myszkiewicz,
Antoni Ró¿añski, Tadeusz Skar¿yñski, Seweryn Jasielski, Essner, Euge-
niusz kalinowski, Janusz Tomasik, W³adys³aw Krogulski, J. Komocki;
re¿yserowa³ - Antoni Bednarczyk.
- Czêstochowa - wystêp zespo³u Stanis³awa Knake-Zawadzkiego. Grali:
Stanis³aw Knake-Zawadzki, Zofia Karczewska, Stanis³awa Chrzanowska,
J. Mori, Antoni Ró¿añski, W. Policz.
- £ód� - Teatr Polski, 7.VI.1919.
- Poznañ - (26.VI.1919?) 8.VII.1919. Grali: Fran. Ryll, Wojciechowska,
Bronis³awa Broniczowa, Sachnowska, Zygmunt Biesiadecki, Stefan Loch-
man i inni; re¿yserowa³ - Boles³aw Szcurkiewicz.
- 1921 (7.5.7) - wystêp go�cinny Aleksandra Zelwerowicza oraz Wojcie-
chowskiej, Stefana Hnydziñskiego.
- Kraków - Teatr Miejski - 12.V.1920. Grali: W³odzimierz Miarczyñski,
Jan Guttner, Janusz Nowacki, Hryniewiczowa, Czarnecka, Maria Modze-
lewska, W³adys³aw Krasnowiecki.
- Teatr Bagatela, 2.VI.1920 - go�cinny wystêp Mieczys³awa Frenkla. Grali:
Jadwiga D¹browska, Maria £¹cka, Ludwik Fritsche, Brzeski, Kazimierz
Czyñski, Trzywdar.
- Teatr im. S³owackiego, 28.VIII.1920, wznowienie. Grali: W³odzimierz
Miarczyñski, Jan Gutner, W³. Krasnowiecki, Norwicz, Hryniewiczówna,
Zofia Ordyñska, Amelia Rotterowa, (Janusz Nowacki, Stanis³aw Kustowski);
re¿yserowa³ - Teofil Trzciñski (grano równocze�nie z Bagatel¹ 2.VI.1920).
10.III.1926 z okazji Jubileuszu 25-lecia pracy.
Z pracy J. Papiewskiego. �Narracja w prozie Mieczys³awa Fija³kowskiego�

KOMEDIE MIECZYSŁAWA FIJAŁKOWSKIEGO
Na scenach polskich
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WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY
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Z DZIEJÓW MKS-u

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 du¿y dom jednorodzinny
w zabudowie bli�niaczej, dzia³ka 360 m2,
wszystkie media, centrum Kutna. Tel.
509-302-316
Sprzedam mieszkanie Gdañsk Wrzeszcz,
64 m2 I piêtro. Tel. 514-007-818
Sprzedam mieszkanie w³asno�ciowe,
os. Rejtana, pow. 53,3 m2, parter.
Tel. 663-301-754
Sprzedam dom 153 m2 przebudowany,
rozk³adowy, wszystkie media, 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. mieszkaniem ok. 60 m2

(2 p +k+³, przedpokój) dzia³ka 898 m2,
cena 300 tys. z³. Tel. (58) 348-73-32
Sprzedam  w³asno�ciowe 52 m2

w osadzie le�nej w Ostrowach. Tel. 24
252-18-39
Sprzedam lub zamieniê 37 m2. Tel.
516-024-028 po 17.00
Sprzedam niedrogo dom z zabudo-
waniami gosp. + dzia³ka 28 arów, Gra-
bów k. ¯ychlina. Tel. 500-211-542
Sprzedam dom 180 m2, gara¿ 46 m2,
dzia³ka 1200 m2. Tel. 782-280-223
Sprzedam dom 220 m2 - wysoki stan-
dard na dzia³ce 7500 m2. Tel. 507-
072-007
Sprzedam lub wynajmê mieszkanie
w³asno�ciowe umeblowane o pow.
49 m2, 3 pokoje, IV pietro, centrum
miasta. Tel. 664-01-85-95.
Sprzedam dzia³ki komercyjne pod
dzia³alno�æ gospodarcz¹ o pow. 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 dzia³kê budowlan¹ w Kutnie,
ul. Ko�ciuszki. Tel. 668-277-265
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 950 m2,
przy ulicy Zielonej w Kutnie. Tel.
604-586-443
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ oko³o
2400 m2, media w dzia³ce, Kuczków.
Tel. 24 253-34-40
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 300 m2,
media, os. £¹koszyn. Tel. 668-788-024
Sprzedam dzia³ki 1400 i 1600 m2,
media przy dzia³ce, Piwki. Tel. 889-
084-794
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 1350 m2,
ul. Konopnicka, ogrodzona, wszystkie
media. Tel. 784-232-360, 24 355-56-25
Sprzedam 1,75 ha + budynki we wsi
Wymys³ów, gm. Kro�niewice. Tel.
663-470-881
Sprzedam 2 ha przy KPB �Eko Ser-

wis�, dzia³ka 50 - 400 m2. Tel. 508-
722-413
Sprzedam 2,11 ha w ca³o�ci lub na
dzia³ki okolice Kutna. Tel. 608-797-821
Kupiê ziemiê w okolicach Klonowca,
Woli Chru�cianej oraz £ani¹t. Tel.
607-092-666
Wynajmê lokal przy ul. Królewskiej,
parter. Tel. 510-712-893
Posiadam do wynajêcia plac 270 m2

w centrum Kutna. Tel. 601-310-151
Posiadam do wynajêcia lokale
o powierzchni 2 x 90 m2 na ka¿d¹
dzia³alno�æ, centrum Kutna. Faktura
VAT. Tel. 501-669-196, 501-666-527
Sprzedam stoisko na placu handlo-
wym Manhatan w Kutnie. Tel. 502-
127-530
Sprzedam stoisko na placu handlo-
wym Manhatan w Kutnie. Tel. 513-
837-559
Sprzedam lokal handlowy 25 m2

+ mieszkanie 73 m2 �cis³e centrum
Kutna. Tel. 500-034-650
Wynajmê lokal handlowy pod dzia-
³alno�æ 25 m2, �cis³e centrum Kutna.
Tel. 500-034-650
Posiadam do wynajêcia lub sprzedam
magazyn w Kutnie o pow. ok. 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 magazyn 375 m2 nowo
pobudowany, na dzia³ce 1700 m2,
Kutno. Tel. 501-669-196
Sprzedam schodo³az Scalamobil S20,
urz¹dzenie do transportowania osoby
niepe³nosprawnej wraz z wózkiem po
schodach. Maksymalne obci¹¿enie
130 kg. Tel. 0604-913-028
Sprzedam tanio wannê z hydromasa-
¿em. Tel. 519-762-235
Wentylacja - doradztwo, certyfikaty
energetyczne tel. 0-507-072-007
Sprzedam tanio kamieñ - piaskowiec
na elewacjê budynków. Tel. 519-762-235
Sprzedam 4 nowe mieszkania od 64
do 67 m2, teren zamkniêty, parking,
wszystkie media. Cena 3400 z³/m2.
Tel. 605-830-684
Tanio sprzedam mieszkanie po re-
moncie 58,3 m2. Tel. 667-189-360

DID¯EJ - bale, wesela, imprezy okoliczno�ciowe. Tel. 609-107-203

Rok 2013 jest wyj¹tkowy dla Miejskiego Klubu Sportowego �Kutno�,
bowiem to najwiêksze stowarzyszenie sportowe na Ziemi Kutnowskiej
obchodzi 20-lecie swojego aktywnego dzia³ania. Z okazji tego jubileuszu
prezentujemy na ³amach �P¯K�, przy pomocy zdjêæ i wycinków praso-
wych oraz ró¿nych dokumentów, Jego historiê poprzez ludzi, wydarzenia
i dzia³alno�æ.

Materia³y pochodz¹ z archiwum MKS-u, �P¯K� oraz dzia³aczy sportowych,
których prosimy te¿, w miarê mo¿liwo�ci, o nadsy³anie odpowiednich
dokumentów na adres MKS-u: ul. Ko�ciuszki 26, tel. (24) 355-22-23.

W naszym NZOZ-ie bêdzie
przyjmowaæ w ramach gabi-
netu prywatnego dr habilito-
wany nauk medycznych
specjalista dermatolog

Bo¿ena
Dziankowska-Bartkowiak.
Pani docent zajmuje siê lecze-
niem chorób dermatologicz-
nych i dermatologi¹ estetyczn¹.

Zapisy prowadzone s¹
w poradni NZOZ Salus

ul. Szpitalnej 46
i telefonicznie:

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

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

Stoj¹ od lewej: S³awomir Ryszkiewicz (trener), Marian
Gajewicz (II trener), Kazimierz Stasinowski, Jan Pietrzak,
Arkadiusz Stañczyk, Marek Fr¹tczak, Andrzej Klepczarek,
Jacek Czekalski, Marcin Kopczyñski, Krzysztof Janakow-
ski, Zbigniew Urbanek, Andrzej Majtczak, Krzysztof Grzy-
bowski, Marek Ryszkiewicz (kierownik dru¿yny). Klêcz¹ od
lewej: Zbigniew Budner, Jacek Kucharski, Krzysztof
Stelmasiak, Dariusz Janik, B³a¿ej Nowakowski, Jaros³aw
Wi�niewski, Tomasz Walczak.

W sezonie 1993/94 Zarz¹d Klubu powierzy³ mi dru¿ynê senio-
rów klasy miêdzywojewódzkiej: koniñsko-p³ocko-skierniewicko-
w³oc³awskiej. Musia³em w ciagu miesi¹ca wyselekcjonowaæ
spo�ród 50 zawodników, z dwóch ró¿nych klubów, 25-osobow¹
kadrê, a to nie by³o ³atwe, bo przed ka¿dym spotkaniem kibice
liczyli ilu na boisku jest wychowanków Stali, a ilu Kutnowianki.
Pierwszym meczem (historycznym) jaki rozegra³ MKS to prze-
grany 0:3 z Górnikiem K³odawa (mecz towarzyski po tygodniu
istnienia klubu).
Wyjechali�my na obóz sportowy do B³a¿ejewka k/Poznania, gdzie
rozegrali�my kilka meczów sparingowych, po których dru¿yna
zaczê³a rozumieæ siê na boisku.
Zespó³ przez ca³¹ rundê gra³ poprawnie, pewnym mankamentem
by³y wahania formy, m.in. po wysokich zwyciêstwach przycho-
dzi³y nieoczekiwane remisy.
Liderem dru¿yny by³ zdobywca 15 bramek Zbigniew Urbanek.
Równo grali w obronie: Andrzej Klepczarek, Jan Pietrzak i Kazi-
mierz Stasinowski. Dobrze wprowadzi³ siê do dru¿yny Arkadiusz
Stañczyk. Kapitanem zespo³u by³ Jacek Czekalski.
Jesienna runda zakoñczy³a siê pomy�lnie dla podopiecznych.
Zostali�my wicemistrzem jesieni.
Do rundy rewan¿owej przygotowywali�my siê solidnie. Uda³o mi
siê sprowadziæ z Kujawiaka W³oc³awek bardzo kreatywnego
zawodnika Dariusza Janika, który by³ motorem napêdowym
dru¿yny i jej liderem.
W 17 rozegranych wiosn¹ spotkañ odnie�li�my 14 zwyciêstw,
2 razy zremisowali�my i raz przegrali�my, bramki 42:12. Warto
dodaæ, ¿e pierwszego gola w rundzie stracili�my dopiero w siód-
mym meczu po 563 minutach gry.

Tabela koñcowa rozgrywek sezonu 1993/94
1. MKS Kutno 34 53 81:24
2. Orkan Sochaczew 34 48 88:33
3. Górnik K³odawa 34 41 56:33
4. Lech Rypin 34 39 48:31
5. Stoczniowiec P³ock 34 38 56:38
6. Widok Skierniewice 34 38 48:36
7. Górnik Konin 34 37 51:36
8. Petrochemia P³ock 34 35 68:59
9. W³oc³awia W³oc³awek 34 35 49:49
10. Pogoñ S³upca 34 33 47:60
11. Kasztelan Sierpc 34 32 45:57
12. Bzura Chodaków 34 32 54:74
13. Sokó³ Kleczew 34 31 49:57
14. Sparta Dobrzelin 34 30 40:48
15. Cukrownik Fabianki 34 28 43:80
16. Skra Drobin 34 25 51:89
17. Górnik £êczyca 34 23 29:69
18. Tur Turek 34 15 32:82
Wywalczyli�my awans do III ligi.

SŁAWOMIR RYSZKIEWICZ
trener I drużyny piłki nożnej

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

Z³oty biznes
Po uprzednim uszkodzeniu zamka
w drzwiach z³odziej dosta³ siê do
wnêtrza mieszkania przy ulicy
Batorego w Kutnie, a nastêpnie
skrad³ z³ot¹ i srebrn¹ bi¿uteriê war-
to�ci 8 850 z³otych.

Technika w górê
W Kutnie skradziono dwa laptopy
marki Lenovo o warto�ci 3098 z³o-
tych na szkodê sklepu przy ulicy
Podrzecznej.

Elektryczny biznes
Z gara¿u, na terenie prywatnej po-
sesji w Wo�niakowie, skradziono
dwa agregaty pr¹dotwórcze, trzy
silniki elektryczne i silnik do motoru
Jawa. Straty okre�lono na 3 tysi¹ce
z³otych.

Nieproszone wizyty
Z mieszkania przy ulicy Narutowicza

w ¯ychlinie, skradziono telewizor
Samsung, aparat fotograficzny
Samsung, z³ot¹ bi¿uteriê i pieni¹dze
w kwocie 1700 z³otych. Ogó³em
straty 10 tysiêcy z³otych.

Dzia³kowe ¿ycie
W Komadzynie skradziono bramê
wjazdow¹ jednoskrzyd³ow¹ wraz
z furtk¹ na szkodê Rodzinnych
Ogrodów Dzia³kowych. Jej warto�æ
okre�lono na 500 z³otych.
W Jurkowie, z domku letniskowego,
skradziono dwa komplety opon
samochodowych, butlê gazow¹,
dekoder DVB-T oraz kosiarkê spa-
linow¹ TPRO, dwie pompy wody
i pi³ê elektryczn¹. Warto�æ strat
wynios³a 5 tysiêcy z³otych.

Miodowe ¿ycie
W miejscowo�ci Marianów zerwano
dachy z dwóch uli, a nastêpnie
kolejnych piêæ otworzono i usuniêto

ocieplenie zewnêtrzne, co skutko-
wa³o zniszczeniem siedmiu pszcze-
lich rodzin. W³a�ciciel pasieki
poniós³ straty 2650 z³otych.

Z³odziejski cyklosport
Z pomieszczenia piwnicznego bu-
dynku przy ulicy Wilczej w Kutnie
skradziono rower. W³a�cicielka jed-
no�ladu ponios³a straty warto�ci
oko³o 500 z³otych.
Z pomieszczenia w budynku gospo-
darczym w Wo�niakowie skradziono
dwa rowery kosê spalinow¹, pro-
stownik, dwa agregaty ch³odnicze
i ³y¿kê do ci¹gnika rolniczego. W³a-
�ciciel poniós³ straty 3500 z³otych.

Drogowa tragedia
Na obwodnicy Kro�niewic, w ci¹gu
drogi krajowej Nr 92 kieruj¹cy
samochodem Fiat Ducato najecha³
na stoj¹cego na jezdni pieszego.

Mê¿czyzna w wyniku odniesionych
obra¿eñ cia³a poniós³ �mieræ na
miejscu. Kierowca by³ trze�wy.

Samochodowa corrida
Skradziono samochód BMW 5X
zaparkowany na ulicy Kopernika
w Kutnie. Warto�æ pojazdu oszaco-
wano na kwotê 130 tysiêcy z³otych
W Mi³osnej skradziono stoj¹cy tam
samochód marki Ford Kuga. W³a-
�ciciel poniós³ straty warto�ci
55 tysiêcy z³otych.

Denat
Na osiedlu Dybów 23-letni mê¿-
czyzna, przed wyjazdem do pracy,
chcia³ �do³adowaæ akumulator
samochodu. Zosta³ pora¿ony pr¹dem
w momencie pod³¹czenia urz¹dzenia
do przed³u¿acza sieciowego, który
najprawdopodobniej by³ nie tylko
uszkodzony, ale le¿a³ w wodzie.

Nie wa¿ne, ¿e czasy siê zmieniaj¹,
Donosiciele donosicielami pozostaj¹.
Ka¿dy z nich nowej w³adzy s³u¿y wiernie,
Wype³niaj¹c zawód donosiciela rzetelnie.

Bo donosiciel donosicielstwem jest zniewolony
Zmieniaj¹c tylko barwy, jak kameleony.
Niedawno czerwony, a dzi� ju¿ niebieski
Gdy¿ nowy kolor nie jest teraz kiepski...

Nie przeszkadza to nikomu, kim by³ w PRL-u
Teraz znów pracuje wed³ug podobnego modelu.
Znam ciê!!! Zmieni³e� kolor na drugi,
Bo taka jest kolej losu wiernego s³ugi.

Ustroje maj¹ to do siebie, ¿e zmianie ulegaj¹
Ale donosiciele zawsze dobrze siê maj¹.
I choæ deregulacji zawodów nie podlegaj¹
To piêtno spo³eczne na sobie d�wigaj¹.

Wies³aw Bry³ka

Sprzedam mieszkanie w ¯ychlinie
47 m2 IIp. 2-pokojowe, urz¹dzone.
Tel. 517-313-571
Sprzedam mieszkanie spó³dzielcze
w³asno�ciowe 30,5 m2 (do kapitalnego
remontu) w Dobrzelinie. Tel. 604-
254-132
Zamieniê 2-pokojowe mieszkanie (I p.
po remoncie) na 3 pokojowe do I p.,
blisko centrum. Tel. 669-480-072
po 14.00
Wynajmê mieszkanie 30 m2 w domku
jednorodzinnym (CO - Bojler), os.
£¹koszyn. Tel. 782-101-184
Wynajmê mieszkanie 49 m2 (II p.)
2 pokoje, kuchnia, ³azienka, umeblo-
wane i wyposa¿one. Tel. 691-620-
644. Dzwoniæ po 16.00
Posiadam do wynajmu mieszkanie
47 m2 w centrum Kutna. Tel. 602-777-771
Posiadam lokal do wynajêcia 40 m2

pod dzia³alno�æ gospodarcz¹. Tel.
794-741-010

Sprzedam 4 opony zimowe �Conti-
nental� 205/55/R16'�, felgi stalowe do
�Audi, VW - felga 7Jx16H2. Tel. 603-
809-819
Kupiê ci¹gnik, przyczepê, Busa, Mer-
cedesa 190, 124, 208A. Tel. 603-294-459
Sprzedam tanio, bujak dzieciêcy
�S³oñ� (pracuje na pr¹d). Tel. 503-
951-876
Sprzedam pilnie (tanio) materac do
spania, ko³drê, poduszkê - nie u¿ywane,
z we³ny (merynosy). Tel. 604-254-132

Donosiciel

(ciag dalszy ze strony 4)
W tamtym okresie lutego 1945 r. nastêpowa³a realizacja uk³adów w Ja³cie,
Teheranie. Józef Stalin dokonywa³ doktryn, których ma³o kto by³ przewi-
dzieæ jakie przynios¹ nastêpstwa. Propaganda by³a skuteczniejsza od ka-
rabinu. W owym czasie rado�æ z bliskiego koñca wojny przyæmiewa³a
my�l o jej nastêpstwach. Ale dzisiaj jest czas i dystans historyczny, aby
dokonaæ obrachunków i rozliczeñ prawdziwych dla warto�ci fundamen-
talnych Narodu Polskiego - bo potomni nam tego nie wybacz¹. W 1977
roku, 1 listopada, pozna³em w Kutnie Andrzeja Sosiñskiego, by³ego ¿o³nierza
AK, szefa okrêgu Kutno - rejonu jego dzia³ania. Przyjecha³ z województwa
�wiêtokrzyskiego i szuka³ Marii Lewandowskiej, któr¹ zna³ z lat okupacji
jako jego wywiad w Mie�cie Kutno. Ta osoba zmar³a w 1973 r. W 1945 r.
w lutym by³a na trybunie wraz z Boles³awem Bierutem i reszt¹. Pisa³ wspo-
mnienia z tamtych lat opowiedzia³ mi mnóstwo historii - no có¿ nie
dokoñczy³ pracy - odszed³ w 1978 r. Historie czekaj¹ na publikacje!

Zdzis³aw Krakowiak
P.S. Boles³aw Bierut, pierwszy Prezydent po 1945 r., zosta³ wezwany do
Moskwy i tam zmar³. Do Polski wróci³ w zamkniêtej trumnie i jego
pogrzeb by³ wielkim wydarzeniem w PRL. Wed³ug oficjalnej wersji zmar³
na atak serca.
Od redakcji: W pracy �Studia i materia³y z dziejów Kutna i powiatu�
Tom I/2001 - Jacek Saramonowicz przypuszcza, czy owym kapitanem,
a faktycznie majorem, nie by³ Jerzy Sasin ps. �Rosa�, w 1943 r. szef
Kedywu� w obwodzie siedleckim, a nastêpnie komendant obwodu AK
Soko³ów Podlaski.

A¿ siê wierzyæ nie chce!?

ZAMACH NA BIERUTA?
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Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

GRA MŁODZIEŻ

Do organizowanego ju¿ po raz piêtnasty (!), przez obchodz¹c¹ jubileusz
15-lecia dzia³alno�ci Redakcjê �Powiatowego ¯ycia Kutna�, Konkursu
na �Najlepszego sportowca, trenera, dru¿ynê Ziemi Kutnowskiej 2012
roku� nasi czytelnicy oraz stowarzyszenia sportowe zg³osili nastêpuj¹ce
kandydatury;

Zawodnicy:
- Jakub D³uski - podpora dru¿yny AZS WSGK Polfarmex Kutno, czo³owy
zawodnik w rozgrywkach I ligi koszykówki mê¿czyzn, najlepszy strzelec
I ligi basketu mêskiego;
- Dawid Brêk - podstawowy rozgrywaj¹cy AZS-u, lider i mózg zespo³u
oraz wyró¿niaj¹cy siê spo�ród wszystkich rozgrywaj¹cych I ligi basketu
mêskiego;
- Rafa³ Ewkowski - UKS �Dziewi¹tka� Kutno, br¹zowy medal w skoku
w dal (647 cm) w mistrzostwach Polski m³odzików;
- Piotr Kowalski - UKS �Dziewi¹tka�, ósme miejsce w biegu na 300 m
pp³. (41.43 s.) w mistrzostwach Polski m³odzików;
- Marcin Kacprzak - UKS �Dziewi¹tka�, dziewi¹te miejsce w o�mioboju
(4850 pkt.) na mistrzostwach Polski juniorów m³odszych;
- £ukasz Wójcik - Aeroklub W³oc³awski, wicemistrz �wiata w szybow-
cowej klasie 18-metrowej i wicemistrz Polski, mieszkaniec Kutna;
- Kazimierz From - WOPR Kutno, mistrz Polski na 50 i 100 metrów
stylem grzbietowym i na 800 m stylem dowolnym w kategorii masters;
- Piotr Raciborski - ALEX Kutno, trzecie miejsce w kick light (+94 kg)
w akademickich mistrzostwach Polski, student SGH Warszawa;
- Filip Grabowski - ALEX Kutno, drugie miejsce w semi contact (+52 kg)
w otwartych mistrzostwach Polski Wschodniej, trzeci w light contakt (+57 kg)
w otwartych mistrzostwach Polski Po³udniowej, uczeñ Gimnazjum nr 2
w Kutnie;
- Maciej �wieca - ALEX Kutno, pi¹te miejsce w semi contakt (+47 kg)
w mistrzostwach Polski kadetów, uczeñ SP nr 1 w Kutnie;
- Jakub Kasica - ALEX Kutno, drugie miejsce w light contact (+ 84 kg)
w otwartych mistrzostwach Polski Wschodniej, pi¹te miejsce w mistrzo-
stwach Polski juniorów, uczeñ LO ZS nr 1 im. S. Staszica w Kutnie;
- £ukasz Walichnowski - ALEX Kutno, trzecie miejsce w light contact
(+69 kg) w otwartych mistrzostwach Polski Wschodniej, pi¹te miejsce
w mistrzostwach Polski juniorów, uczeñ II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie;
- Sebastian Jakubowski - ALEX Kutno, trzecie miejsce w light contact
(+57 kg) w otwartych mistrzostwach Polski Wschodniej i pi¹ty w mi-
strzostwach Polski juniorów, uczeñ Zespo³u Szkó³ nr 4 im. Z. Barlickiego
w Kutnie.
- Mariusz Konwerski - ALEX Kutno, drugie miejsce w semi conact (+84
kg) w mistrzostwach Polski Wschodniej seniorów i ósme w kick light
(+69 kg) w akademickich mistrzostwach Polski;
- Maciej Jagie³³o - ALEX Kutno, pi¹te miejsce w light contact (+ 69 kg)
w mistrzostwach Polski Wschodniej;
- Pawe³ Kucharski - ALEX Kutno, pi¹te miejsce w kick light (+ 84 kg)
w akademickich mistrzostwach Polski;

Dru¿yny:
- Zespó³ koszykówki dziewcz¹t �MKS Sirmax Kutno�, wicemistrz woje-
wódzkiej ligi kadetek, wicemistrz Strefy VII £ódzko-Kujawsko-Pomor-
skiej, 11 miejsce w Polsce w�ród kadetek;
- Zespó³ seniorów MKS Stal BiS Kutno, zdobywca Pucharu Polski
i tytu³u drugiego wicemistrza Polski;
- Zespó³ juniorów MKS Stal BiS, zdobywca tytu³u wicemistrza Polski;
- Zespó³ seniorek MKS Stal BiS, zdobywca tytu³u wicemistrza Polski w
softballu;
- Zespó³ m³odzików MKS Stal BiS, mistrzostwo Polski Ma³ych Lig;
- Zespó³ AZS WSGK Polfarmex Kutno, czo³owa ekipa rozgrywek I ligi
koszykówki mê¿czyzn, finalista turnieju Final Four PZKOSZ;

Trenerzy:
- Przemys³aw Kubicki - MKS Stal BiS, trener seniorów;
- Marcin Durka - MKS Stal BiS, trener seniorek;
- Marcin Smakowski - MKS Stal BiS, trener juniorów;
- Andrzej Pietrzak - MKS Stal BiS, trener m³odzików;
- Adam Paw³owski - trener kadetek MKS Sirmax Kutno;
- Jaros³aw Krysiewicz - trener wystêpuj¹cej z powodzeniem w I lidze
dru¿yny AZS WSGK, wspó³twórca osi¹gniêæ;
- Aleksander Grabowski - ALEX Kutno, trener kickboxingu;
- Jacek Kud³a - UKS �Dziewi¹tka�, lekkoatletyka.
O tym kto z nominowanych 16 zawodników, 8 trenerów i z 6 dru¿yn
zostanie wybrany do Grona Najlepszych zadecyduje Kapitu³a Konkursu.
Zwyciêzcom okoliczno�ciowe puchary i dyplomy zostan¹ wrêczone na
Sesji Rady Miasta. Wszystkim Nominowanym do Sportowego Konkursu
�P¯K�, którego honorowymi patronami s¹: przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Kutnowskiego Rafa³ Jó�wiak i przewodnicz¹cy Rady Miasta Kutna Grzegorz
Chojnacki, gratulujemy!

NOMINOWANI DO NAJLEPSZYCH

Ta Akademia Pi³karska, dzia³aj¹ca pod opiekuñczymi skrzyd³ami Miej-
skiego Klubu Sportowego �Kutno�, udanie zaprezentowa³a siê w kolejnym
turnieju rocznika 2002 w £odzi - Vera Kids 2013. Podopieczni trenera
Kamila Sochy po zajêciu drugiego miejsca w grupie eliminacyjnej osta-
tecznie w fina³owej stawce zajêli szóste miejsce. Nie oddaje ono na pewno
mo¿liwo�ci dru¿yny, bo w zgodnej opinii obserwatorów kutnowscy
zawodnicy nie odbiegali od najlepszych. Niestety, zabrak³o im szczê�cia
w wykorzystywaniu sytuacji podbramkowych, których w ka¿dym spo-
tkaniu by³o co najmniej kilka. Najwa¿niejsze, ¿e kutnianie w stawce 12
dru¿yn zaprezentowali siê bardzo dobrze staraj¹c siê graæ otwarty i ofen-
sywny futbol. Postawê naszego zespo³u docenili organizatorzy i trenerzy
pozosta³ych dru¿yn wystêpuj¹cych w turnieju, którzy za najlepszego pi³-
karza uznali Huberta Stolarczyka. Warto podkre�liæ, ¿e Hubert by³ o rok
m³odszy od wiêkszo�ci uczestników zawodów, tak jak jego trzech kolegów
z dru¿yny. W turnieju w £odzi grali: Wiktor Florczak, Bartosz Garus,
Damian Grabarczyk, Micha³ Jurczak, Pawe³ Luba, Mi³osz Sienkiewicz,
Bartosz Nowak, Dawid Rostkowski, Hubert Sobota, Hubert Stolarczyk
i Dawid Wiciñski.To by³ ju¿ drugi pi³karski turniej, po Sochaczewie, naj-
m³odszych adeptów futbolu w Kutnie. W Bedlnie kutnianie wywalczyli
drugie miejsce, a Hubert Stolarczyk zosta³ najlepszym zawodnikiem tego
turnieju. AP �M³ode Lwy� zaprasza na zajêcia wszystkie chêtne dzieci
z roczników 2002-2006. Zg³oszenia - telefon: (24) 355-22-23.

„MŁODE LWY” NA MEDAL

Liga kadetek U-16
MKS Kutno - UKS Aleksandrów £ódzki 75:52

(w kwartach: 20:13, 17:20, 20:10, 18:9)
MKS: Paulina Kacprowicz (kpt.) 23, Natalia Furmañska 16, Martyna
Borowiecka 12, Ma³gorzata Lesicka 13, Anna Walicka 4, Wiktoria Nowak 4,
Angelika Gabrysiak 3. Ponadto gra³y: Weronika Bogdañska, Kinga Cho-
dorowska, Zuzanna Molka, Klaudia Podorska; trener Tomasz Pasiñski.
Trener kadry województwa ³ódzkiego juniorek Piotr Rozwadowski
powo³a³ na zgrupowanie szkoleniowe do Z³otego Stoku (dolno�l¹skie)
Kacprowicz i Walick¹. Kutnianki maj¹ na 17 rozegranych spotkañ, 12
zwyciêstw i z dru¿yn¹ UMKS APiS Bêdków walcz¹ o 2 miejsce uprawniaj¹ce
do walki o fina³ strefowy mistrzostw Polski.

Liga m³odziczek  U-14
UKS Orlik Ujazd - MKS Kutno 63:46

(w kwartach: 22:10, 16:16, 15:9, 10:11)
MKS: Kinga Chodorowska 6, Weronika Bogdañska 14, Martyna Goniarska
(kpt.) 8, Paulina Jêdrzejczak 8, Milena Adamiak 2, Julia Mieszkowska 2,
Kamila Pi³acik 2, Karolina Jankowska 2, Natalia Jêdrzejczak 2. Gra³y
te¿: Ma³gorzata £ukasiewicz, Natalia Zybura, Magdalena Buczyñska;
trener Mariusz £ubiñski.

M³odzicy U-13
Start £ód� - AZS WSGK Teva Kutno 57:85

(w kwartach: 11:18, 18:24, 17:19, 11:24)
AZS: Maciej Wiercioch 12, Bartosz Kubiak 26, Dawid Urbaniak 10, Micha³
Pop³awski 8, Mateusz Rosa 6, Kacper Kowalski 6, Artur Lewandowski 7,
Mateusz Socik 4, Mateusz B³a¿ejczyk 4, Mi³osz Urbañski 2; trener
S³awomir Rybarczyk, asystent Tomasz Psurski. Kutnowski team z 6 zwy-
ciêstwami i 4 pora¿kami zajmuje 3 miejsce w rozgrywkach wojewódzkiej ligi

Pi¹te z kolei zwyciêstwo odnie�li kutnianie wygrywaj¹c u siebie, przy
og³uszaj¹cym i kulturalnym dopingu ponad tysiêcznej wspania³ej publicz-
no�ci, z silnym rywalem �zza miedzy�. By³ to mecz zaciêty i pe³en deter-
minacji z obu stron, ale nasi byli lepsi od dru¿yny Eugeniusza Kijewskiego,
ex trenera kadry narodowej i �wietnego by³ego zawodnika reprezentacji
Polski.

AZS WSGK Polfarmex Kutno - Polski Cukier Siden Toruñ 74:67
(w kwartach: 24:15, 18:18, 13:22, 19:12)

AZS: Szymon Rduch 9 (3x3), Krzysztof Jakóbczyk 16 (4x3), Kamil
Maciejewski 0, Mateusz Szwed 2, Jakub D³uski 20 (6x6 za 1 pkt. - 100%
oraz 16 zbiórek), czyli klasyczny double-double, Arkadiusz Kobus 0,
Dawid Brêk 21 (5x3), Wojciech Glabas 6. Dla go�ci najwiêcej punktów
zdoby³ £ukasz ¯ytko - 17 (100% skuteczno�ci w rzutach za 1 pkt.). Naj-
wiêksze prowadzenie zespo³u trenera Jaros³awa Krysiewicza by³o w 11
minucie (27:15), a go�ci w 3 minucie 9:5. Nasi przewa¿ali przez 32.25
minut, a torunianie tylko 03.51 minut. Spotkanie widowiskowe i na dobrym
poziomie.
Po zaciêtym meczu, w którym jego losy wa¿y³y siê do ostatnich sekund,
podopieczni trenera Jaros³awa Krysiewicza ulegli miejscowym akademi-
kom... trzema punktami. Po trzech ods³onach spotkania by³ remis. Warto
podkre�liæ, ¿e zespó³ z kutnowski gra bez 3 podstawowych zawodników,
którzy lecz¹ kontuzje. Brak do�wiadczonych: Grzegorza Ma³eckiego,
Huberta Mazura i £ukasza Kwiatkowskiego ju¿ jest bardzo widoczny.

AZS Radex Szczecin - AZS WSGK Polfarmex Kutno 68:65
(w kwartach: 17:14, 22:17, 12:20, 17:14)

AZS WSGK: Jakub D³uski 25, Krzysztof Jakóbczyk 17, Dawid Brêk 12,
Wojciech Glabas 4, Kamil Maciejewski 3, Szymon Rduch 2, Mateusz
Szwed 2. Ponadto: Arkadiusz Kobus i Sebastian Kopczyñski. Kutnianie
nie stracili drugiego miejsca w tabeli rozgrywek!

AZS WSGK Polfarmex Kutno - MOSiR Krosno 72:76
(w kwartach: 21:14, 13:18, 26:22, 12:22)

Dla �Kutna� najwiêcej punktów zdobyli: Brêk 20 (6 x 3), Jakóbczyk 16
(4 x 3), D³uski 15 (11 zbiórek), Glabas 13. Krzysztof Jakóbczyk gra³
w tym meczu 40 minut. Nasi prowadzili przez 33,25 min., a go�cie 2,55
min. Najwiêksze prowadzenie kutnowscy akademicy mieli 14 punktami.
Nastêpny mecz 16 lutego w Stargardzie Szczeciñskim ze Spójni¹.

WYGRANA I PRZEGRANE AZS−U

Koszykówka

Tylko trzy szko³y by³y reprezentowane w finale mistrzostw powiatu kut-
nowskiego kobiet w ramach Licealiady. Zespó³ Szkó³ nr 1 im. S. Staszica
(trener Mariusz £ubiñski) pokona³ dwukrotnie ZS nr 3 im. Grabskiego
59:49 i 100:20 oraz Kasprowicz� 62:20 i zaj¹³ pierwsze miejsce. Zawody
rejonowe odbêd¹ siê w £owiczu 7 marca. W finale mê¿czyzn z udzia³em
�a¿� czterech dru¿yn wygra³ zespó³ �Staszica� (trener Dariusz Mieszkowski)
zwyciê¿aj¹c: �D¹browszczaka� 105:43, ZSZ nr 2 65:47 i �Grabskiego�
86:47. Zawody rejonowe odbêd¹ siê 8 marca w Skierniewicach.
Mistrzynie i mistrzowie ze Staszica: Beata Wojciechowska (kapitan),
Katarzyna Sztekiel, Michalina Kamiñska, Marta Domañska, And¿elina
Przytulska, Klaudia Matczak, Alicja Stêpniak, Aleksandra Podemska,
Adrianna Tyjewska, Magdalena Lewandowska, Kinga Król; Micha³ Ha-
czyk, Mateusz Wasielewski, Patryk K³osik, Sebastian Kopczyñski, Kamil
Zbonikowski, Micha³ Stasiak, Tomasz Frontczak, Bartosz Waliszewski,
Kacper Wawrzyñczak, Dawid Trzaskalski.

„STASZIC” NAJLEPSZY

Zaciête spotkania rozgrywaj¹ w kutnowskich halowych ligach pi³karze,
siatkarze i koszykarze. W tabeli ekstraklasy futbolistów prowadzi mimo
drugiej pora¿ki Hurt-Pap, na drugim miejscu jest Starter Egolit, a na trzecim
zespó³ Sami Swoi. W tabeli najlepszych strzelców prowadz¹ z 16 golami
Adrian Tomczyk - Starter oraz Micha³ Witkowski - Sami Swoi. W pierwszej
lidze KAHLPN na czele zespo³y Viwa Prosto i Expom Kro�niewice. Trzeci¹
lokatê zajmuje AZS WSGK, który z meczu na mecz gra coraz lepiej.
W drugiej lidze siódmy mecz z rzêdu wygra³a ekipa Gladiatorów z Miasta
No¿y i z kompletem punktów prowadzi w tabeli. Drugi jest zespó³ Libero,
a trzeci Miejscy TBS. W tabeli strzelców I ligi prowadzi z 17 golami
Tomasz Walczak - Expom a na drugim z 14 punktami jest jego kolega
z zespo³u Damian Tomczak. W II lidze 19 goli zdoby³ Bartosz Brz¹ka³a -
FC Wieszczyce, a 13-ie, te¿ z tej dru¿yny, Sebastian Czubak. W Kutnow-
skiej Amatorskiej Lidze Koszykówki bierze udzia³ sze�æ dru¿yn: Avatary,
Pingwiny, Basket, Czarni, Szewskie Poniedzia³ki, Nauczyciele ¯ychlin.
Faworytami s¹ prowadz¹ce po trzech kolejkach zespo³y Czarnych Kutno
i Szewskie Poniedzia³ki. Pi³karze graj¹ w hali SP nr 1 i 9, koszykarze
w hali SP nr 4, a w hali SP nr 6 swoje zaciête mecze rozgrywaj¹ siatkarze
i siatkarki. W ekstraklasie kobiet po 10 kolejkach prowadzi Rolpuch Kutno
a w I lidze panów Team Gostynin. Zakoñczenie rozgrywek we wszystkich
ligach tych trzech dyscyplin sportowych 17 marca w hali SP nr 9.

Rekreacja

MISTRZOSTWA AMATORÓW

Na przepiêknym boisku, z podgrzewan¹ p³yt¹, kompleksu futbolowego
im. W³odzimierza Smolarka (ach, jak marzy siê taki obiekt w Kutnie)
w Uniejowie zespó³ trzecioligowego MKS-u Kutno pod wodz¹ trenera
Kamila Sochy i kierownika Andrzeja Kubiaka rozegra³ pierwszy sparing
(dwumecz) w tym roku. Przeciwnikami naszej dru¿yny by³y ekipy: Kasz-
telanii Brudzew (liga okrêgowa wielkopolska) i Olimpii Ko³o (IV liga
wielkopolska). Grano po 45 minut. Kutnianie rozpoczêli 2013 rok od
zwyciêstw, pokonuj¹c Kasztelaniê 2:0 po golach Rafa³a Kubiaka i £ukasza
Pa³czyñskiego oraz Olimpiê 1:0 po bramce Jakuba Kustry.
MKS gra³ w sk³adzie: Soko³owicz, Kowalczyk, Znyk, Kaczor, Lipiñski,
Kubiak, Jakubowski, Muszyñski, Klepczyñski, P³acheta, Pa³czyñski; na
zmiany wchodzili: Skrzypiec, Dopiera³a, Kustro, Lipczyñski, Grzybowski.
W rozmowie z nami kierownik Andrzej Królak stwierdzi³, ¿e czu³ siê na
uniejowskim obiekcie jakby by³ na meczu w niemieckiej Bundeslidze. Tylko
pozazdro�ciæ!

Wis³a P³ock - MKS Kutno 3:0 (1:0)
Dobry mecz i �wietny sparingpartner - wicelider II ligi grupy wschodniej.
Gospodarze gole zdobyli ze sta³ych fragmentów gry. Pierwszego - z wol-
nego - Janusz Dziedzic, a drugiego i trzeciego... z rzutów ro¿nych Grzegorz
Wawrzyñski. P³occzanie, maj¹cy du¿e aspiracje na powrót do I ligi, prze-
ciwko kutnianom wyst¹pili w najsilniejszym sk³adzie.

W³oc³avia W³oc³awek - MKS Kutno 0:1 (0:1)
Gospodarze to lider po rundzie jesiennej IV ligi kujawsko-pomorsko-wiel-
kopolskiej. Zwyciêsk¹ bramkê dla ¿ó³to-niebieskich zdoby³ w 24 minucie
Mariusz Jakubowski. Nastêpny sparing w £owiczu z Mszczonowiank¹.

PRZED SEZONEM

Lekkoatletyka

Podopieczni trenera Jacka Kud³y brali udzia³ w halowych mistrzostwach
naszego województwa m³odzików (1998-99). Najlepiej wypad³a Natalia
Ko³odziejczak, która w biegu na 60 m pp³. wywalczy³a tytu³ mistrzowski
bij¹c po drodze dwukrotnie rekord ¿yciowy - 9.80 s w eliminacjach i 9.68 s
w finale. Natalia poza tym zajê³a pi¹te miejsce w biegu na 300 m z czasem
47.36 s. Na wyró¿nienie zas³uguj¹ tak¿e wyniki dwójki juniorów m³od-
szych, którzy startowali w rozgrywanym równolegle mityngu. Wiktoria
Leszczyñska wygra³a bieg na 60 m z rekordem ¿yciowym 8.23 s, a Piotr
Kowalski przebieg³ 300 m w czasie 38.69 s.

„DZIEWIĄTKA” W ŁODZI

Zarz¹d Miejskiego Klubu Sportowego �Kutno� podj¹³ nie³atw¹ decyzjê
o wycofaniu z rozgrywek zespo³u rezerw (trener Andrzej Grzegorek, kie-
rownik Krzysztof Rogala), który po rundzie jesiennej sezonu 2012/2013
zajmowa³ czwarte miejsce w ³ódzkiej klasie okrêgowej. Powodem wyco-
fania dru¿yny by³ fakt, ¿e w latach 2012-2013 bud¿et pi³ki no¿nej seniorów
MKS-u zmniejszy³ siê o blisko 400 tysiêcy z³otych (czytaj... zmniejszono
o tyle dotacjê Urzêdu Miasta Kutna). Roczne utrzymanie dru¿yny �re-
zerw� kosztowa³o oko³o 140 tysiêcy z³otych. Pi³karze, zdaniem Zarz¹du,
którzy rokuj¹ nadziejê na pierwsz¹ dru¿ynê, pozostan¹. Pozostali - bêd¹
mieli umo¿liwione bezp³atne transfery czasowe do zainteresowanych klubów.

MKS II POZA BOISKAMI!
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 351

MIESZKANIE
DLA FIRM

− tanie pokoje
www.awis.kutno.pl/pokoje.html

kom. 509 302 316
ZAPRASZAMY

Telefon: 724−126−378
US£UGI

Projektowanie i nadzór
w budownictwie

Tel. 607-386-512
CENY KONKURENCYJNE

Masz problem
z komputerem
ZADZWOŃ !

Tel. 605 65 17 76

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

Has³o: B11-I7-L10-A4-K9
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

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

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

UWAGA!
Ogłoszenia, które
są zamieszczane

w dziale „drobne”
powinny zawierać

maksymalnie
do dziesięciu słów.

Poziomo: A-1. Ubiór zakonnych braci A-7. By³y (inaczej) B-9.
Tylna czê�æ tratwy C-1. Najwy¿szy szczyt w Beskidzie Wyspowym
D-9. Z³e przyzwyczajenie E-1. Tytu³ najwy¿szych dostojników
w Etiopii E-5. Najwiêksza z antylop afrykañskich G-1. Miasto
nad Popradem I-1. Wyspa z Archipelagiem Malajskim I-6. ¯ona
Zeusa J-9. ... Watykañska - dzie³o Micha³a Anio³a K-1. Nad Czarn¹
Przemsz¹ L-9. Szybszy od delfina M-1. Rzeka z ¿o³nierskiej
piosenki M-5. Cha³ubiñski.

Pionowo: 1-A. Piewca Lwowa (�Czy pani Marta jest grzechu
warta�) 1-I. Jezioro na Wybrze¿u S³owiñskim 2-E. Wyspa na
Morzu Karaibskim 3-A. Popularna polska potrawa 3-I. Miasto
w Beskidzie �l¹skim 4-F. Na g³owie konia 5-A. £¹czy dwa brzegi
rzeki 6-E. Lekki posi³ek w porze po³udniowej Anglików 7-A. Opieka
w przeno�ni 7-I. Jego stolic¹ jest Kair 9-A. Trybuna dla widzów
na polu wy�cigowym 9-I. Koniec jêzyka 11-A. Warstwa spo³ecz-
na 11-I. Rodzaj ¿agla 13-A. Postaæ i stadium rozwojowe wielu
zwierz¹t 13-I. Rzadka tkanina.         oprac: Jerzy Ka³u¿ka

Artur bardzo dobrze wspomina koncerty w Kutnie, sk¹d zawsze
wywozi³ - jak podkre�la - niezapomniane wra¿enia. Na tak¹ oce-
nê mia³a niew¹tpliwie wp³yw �wietna publiczno�æ i dobra organi-
zacja, z której nasze miasto s³ynie. Artur Gadowski (urodzony
1 czerwca 1967 roku w Szyd³owcu) to muzyk rokowy i piosen-
karz IRA. Szkolê podstawow¹ i �redni¹ zawodow¹ skoñczy³
w Radomiu. Z wykszta³cenia jest... jubilerem. Mieszka³ w Radomiu,
Szyd³owcu, Warszawie - teraz w £odzi. Pochodzi z muzykalnej
rodziny. Ojciec Dionizy (Artur ma po nim drugie imiê) po ukoñ-
czeniu Konserwatorium Muzycznego gra³ na saksofonie, a mama
Marianna by³a nauczycielk¹ �piewu. Ma brata i ... czwórkê dzieci.
Prze³omem w jego ¿yciu by³ rok 1979, gdy us³ysza³ p³yty zespo³u
�The Beatles�, �Sgt. Pepper�s Lonely HeartsClub Band�, która na
d³ugo uformowa³a jego muzyczn¹ drogê. W roku 1985 wraz
z kolegami ze szko³y za³o¿y³ swój pierwszy zespó³ �Kurcze blade�,
który po roku dzia³alno�ci rozpad³ siê. W r. 1986 powsta³ jego
drugi zespó³ �Landrynki dla dziewczynki�. Pocz¹tkowo Gadowski
gra³ na gitarze, ale gdy kolega Dariusz �nioch bêd¹cy wokalist¹
grupy zosta³ powo³any do wojska zaj¹³ jego miejsce. W tym okresie
publiczno�æ akceptuje zespó³, ale nie uda³o mu siê w 1986 roku
zakwalifikowaæ na Festiwal w Jarocinie. Jedynym wtedy przebo-
jem jest utwór �Piosenka�, gdzie do wiersza K.J. Ga³czyñskiego
skomponowano muzykê. Podczas wystêpu grupy na Przegl¹dzie
Kapel Rockowych w radomskim klubie �Mewa� Artura i jego
zespó³ wypatrzy³ szukaj¹cy wówczas wokalisty Jakub P³ucisz. Po
skompletowaniu sk³adu nowa grupa rozpoczê³a próby i w listopa-
dzie 1987 r. powsta³ rockowy, s³ynny dzi� zespó³ IRA. Grupa
z du¿ym powodzeniem zaczê³a wystêpowaæ na ró¿nego rodzaju
przegl¹dach, festiwalach zdobywaj¹c nagrody i wyró¿nienia.
Zespó³ otrzyma³ zaproszenie na Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu,
na którym w czerwcu 1988 roku Artur otrzyma³ wyró¿nienie jako
solista. W roku 1989 IRA wyda³a swój debiutancki kr¹¿ek i od-
by³a trasê po Polsce i by³ym ZSRR. Zespó³ staje siê coraz bardziej
popularny. Nagrane p³yty �Mój dom�, �1993 rok� oraz koncer-
towy �IRA Live� zapewniaj¹ sukces. W tym okresie zespó³ gra
ponad 150 koncertów rocznie w kraju i wspiera wiele rockowych
i hard rockowych  zagranicznych grup, m.in. w 1994 r. gra przed

Artur Gadowski i IRA

SUPER WOKALISTA
koncertem �Areosmith�. Do 1996 roku nagrywa jeszcze kr¹¿ki
�Znamiê�, �Ogrody�. Nie osi¹gaj¹ one jednak sukcesu komercyj-
nego i we wrze�niu IRA zawiesza swoj¹ dzia³alno�æ. Artur
Gadowski rozpoczyna wtedy karierê solow¹ . W 1997 roku nagra³
wraz z Markiem Ko�cikiewiczem z �DeMono� utwór �Szczê�li-
wego Nowego Jorku�, który promowa³ film o tym samym tytule.
Piosenka trafi³a na czo³ówki list przebojów. Powstaj¹ nowe kom-
pozycje, a popularno�æ zdobywaj¹ utwory: �Ona jest ze snu�,
�Wszystko jedno jak�. Powstaj¹ do nich teledyski. W 1999 roku
Gadowski wyst¹pi³ na FPP w Opolu, gdzie zaprezentowa³ siê
z utworami �Na kredyt� oraz �Szczê�liwego Nowego Jorku�.
Wykona³ te¿ piosenkê �Czerwonych Gitar� - �Bia³y Krzy¿�. W tym
czasie wspó³pracowa³ tak¿e z kompozytorem i artyst¹ estradowym
Zbigniewem Ho³dysem. We wrze�niu 1999 r. w warszawskiej �Sto-
dole� w roli supportu  wyst¹pi³ przed gitarzyst¹ zespo³u Queen�
Brianem Mayem, a tak¿e �piewa³ - w tym czasie w duecie z Ann¹
Mari¹ Jopek. W grudniu 1999 roku w Sali Kongresowej w War-
szawie wyst¹pi³ ze Zbigniewem Ho³dysem i wykona³ �Autobio-
grafiê� oraz �Niewiele ci mogê daæ� z repertuaru grupy �Perfekt�.
W lutym 2000 roku Gadowski zaj¹³ siê opraw¹ muzyczn¹ do
programów �Ferie z 2�, �Mogê wszystko�, �Wakacje z 2�. Wtedy
ukazuje siê te¿ jego druga p³yta solowa G.A.D. z tekstami Krzysz-
tofa Jaryczewskiego i w kompozycji szwedzkiego producenta
Marka Tyspera. Artur wystêpuje te¿ w roli supportu przed Joe
Cockerem w Poznaniu i w Warszawie. W2001 roku z Piotrem
Sujk¹ i Wojciechem Owczarkiem, wyje¿d¿a do Stanów Zjedno-
czonych. Pracuje jako robotnik budowlany. Podczas wolnych dni
æwicz¹ stary repertuar IRA. Zatrudniaj¹ gitarzystê Tomasza Ciastko
i wystêpuj¹ w amerykañskich klubach. Po powrocie do kraju
zespó³ IRA zosta³ reaktywowany, pocz¹tkowo jako �Artur
Gadowski i IRA�. Grupa nagrywa znów p³yty i koncertuje po
kraju odnosz¹c sukcesy. Artur wystêpuje tak¿e go�cinnie na p³ytach
innych wykonawców, m.in. Eweliny Flinty, Szymona Wydry, Anny
Wyszkoni, Haliny M³ynkovej, Grzegorza Markowskiego i Ryszarda
Rynkowskiego. W roku 2004 ma operacjê. Usuniêto mu przero-
�niête wole tarczycy. Dwa lata przechodzi³ rehabilitacjê! Znów
zacz¹³ wystêpowaæ z zespo³em w 2006 roku. W Krakowie w klu-
bie �Studio� �wiêtuje 18 urodziny IRY. Wystêpuje w teledysku
Sebastiana Piekarka do piosenki �Bruk�, Na Festiwalu Zaczaro-
wanej Piosenki organizowanym przez Annê Dymn¹ oraz w kon-
cercie �Brekut Festiwal� w Rzeszowie po�wiêconym pamiêci Miry
Kubasiñskiej i Tadeusza Nalepy. Na uroczysto�ci Miss Polonia
2007 wykona³ specjaln¹ wersjê utworu �Ona jest ze snu�. By³
go�ciem programu �Weekend z Gwiazd¹� nakrêconego na lotni-
sku Stansted  w Londynie. Na koncercie �Ró¿e Gali�, razem
z £ukaszem Zagrobelnym  i Andrzejem Piasecznym, wykona³
utwór �Freedom�, a w toruñskiej �Od nowie� wyst¹pi³ na specjal-
nym koncercie po�wiêconym pamiêci Grzegorza Ciechowskiego.
Zacz¹³ pisaæ teksty do utworów. Przyk³adem jest �Samotny
w sieci�, który wykona³ go�cinnie z zespo³em �Nefer�. W swojej
dyskografii ma dwa albumy solowe, dwana�cie z grup¹ �IRA�
oraz trzydzie�ci utworów go�cinnych, m.in. do filmu �Sfora�,
�Zemsta�. By³ nominowany do nagrody �Fryderyki 2000� w ka-
tegorii �Wokalista�. 11 wrze�nia 2010 roku z zespo³em �IRA�
odebra³ trzy statuetki Superjedynek na 47 KFPP w Opolu.

Jerzy Papiewski

W ramach realizacji programu edukacyjnego �Nie pal przy mnie
proszê�, koordynowanego przez Powiatow¹ Stacjê Sanitarno-Epide-
miologiczn¹ w Kutnie, w Zespole Szkó³ w Szczycie - Szko³a Podsta-
wowa odby³o siê spotkanie z rodzicami uczniów kl. I-III, podczas
którego omówione zosta³y tematy dotycz¹ce wp³ywu biernego palenia
na zdrowie i szkodliwo�ci dymu tytoniowego na organizm. Przepro-
wadzono pogadankê, rozdano ulotki, wykonano ekspozycjê wizu-
aln¹. Koordynatorem programu edukacyjnego w szkole jest Sylwia
Weso³owska. W styczniu br. prowadzone zosta³y z uczniami warsztaty,
w ramach których dzieci wykona³y dla rodziców znaczki w formie
kotylionów oraz promuj¹c zdrowe od¿ywianie sporz¹dzi³y zdrowe
sa³atki warzywno-owocowe.

NIE PAL
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Znajduje siê on w Dekanacie ¯ychliñskim i jest pod wezwaniem �wiêtego
Floriana Biskupa i Mêczennika. Parafia zosta³a erygowana w XIV wieku.
Pierwszy, drewniany ko�ció³ ufundowali ówcze�ni w³a�ciciele wsi - Bedleñ-
scy herbu Wieniawa. W 1794 roku zosta³ wybudowany nowy - równie¿
drewniany - z fundacji stolnika ³êczyckiego Faustyna Stokowskiego. Tak¿e
i on nie przetrwa³ próby czasu i dziejowych zawirowañ. Po drugiej wojnie
�wiatowej msze �wiête, odprawiano w kaplicy w prywatnym budynku,
potem w kolejnej wzniesionej z drewna, z poniemieckiego baraku. W latach
1959-1963 postawiono w Bedlnie murowan¹ �wi¹tyniê. Inicjatorem
budowy by³ ówczesny proboszcz ksi¹dz Korneliusz Gogolewski. Od 2003
roku proboszczem jest ksi¹dz Boles³aw Ku�mirek. �wi¹tyniê zbudowano
wed³ug projektu architekta Edmunda Orlika. Ko�ció³ posiada dwie nawy
ró¿nej wysoko�ci, przy czym wy¿sza jest szersza i mie�ci umown¹ nawê
g³ówn¹ oraz umown¹ praw¹, nawê boczn¹, w której jest zakrystia i kaplica
Matki Bo¿ej Czêstochowskiej, nakryta he³mem w kszta³cie korony.
W lewym o³tarzu bocznym znajduje siê mozaika przedstawiaj¹ca �wiêtego
Floriana. O³tarz g³ówny przedstawia Jezusa Ukrzy¿owanego. Nad krzy¿em
znajduje siê okr¹g³y witra¿. O³tarz ambona, �ciana wokó³ tabernakulum
i i Droga Krzy¿owa pokryte s¹ metaloplastyk¹. Autorem witra¿y jest ksi¹dz
Tadeusz Fudyna - salezjanin i artysta plastyk. W �wi¹tyni s¹ nowoczesne,
27-g³osowe organy. Na frontonie ko�cio³a znajduje siê epitafium po�wiê-
cone czcigodnemu s³udze Bo¿emu Janowi Paw³owi II, wykonane przez
artystê rze�biarza profesora Czes³awa D�wigaja. Parafia �ci�le wspó³pra-
cuje z miejscowym gimnazjum, które od 18 maja 2006 roku nosi imiê
Jana Paw³a II. W szkole istnieje k¹cik papieski, którego chlub¹ jest ró¿a-
niec przekazany przez Papie¿a Polaka Jana Paw³a II w czasie wizyty
w £owiczu. Do rangi uroczysto�ci odprawianej zarówno w szkole, jak
i w ko�ciele, nale¿y �wiêto obchodzone 18 maja - w dniu urodzin Karola
Wojty³y. Zdaniem proboszcza �urodziny bardziej przemawiaj¹ do
m³odzie¿y ni¿ �mieræ�. W parafii czynnie dzia³aj¹: ministranci, bielanki,
zespó³ muzyczno-wokalny, chórek dzieciêco-m³odzie¿owy, Podwórkowe
Kó³ko Ró¿añca oraz Wspólnota Przymierza Rodzin �Mamre�, której cz³on-
kowie dwa razy w miesi¹cu spotykaj¹ siê w Czêstochowie. Odpusty:
4 maja - �wiêtego Floriana, 16 sierpnia - �wiêtego Rocha.

Jerzy Papiewski
(na podstawie ksi¹¿ki �Ko�cio³y Diecezji £owickiej. Nasze dziedzictwo�)

KOŚCIÓŁ W BEDLNIE

Program artystyczny wieczoru by³ nieco bogatszy, swymi umiejêtno�ciami
wsparli dzieciaków uczniowie Szko³y Muzycznej w Kutnie, a tak¿e Kinga
Sikora, uczennica Gimnazjum Nr 3 (laureatka wielu konkursów), która
za�piewa³a cztery kolêdy: �Gdy �liczna Panna�, �Pójd�my wszyscy do
stajenki�, �Wigilia dla wêdrowca�, �Cicha noc�. Swoje mo¿liwo�ci g³o-
sowe zaprezentowa³a  tak¿e Iza £êcka, usamodzielniona ju¿ wychowanka
�Têczy�, a jednocze�nie studentka I roku pedagogiki specjalnej Wy¿szej
Szko³y Humanistyczno-Ekonomicznej w £odzi. Równie¿ i ona za�piewa³a
kolêdy. Oklaskami nagrodzeni zostali tak¿e wykonawcy jase³ki. To by³
mi³y wieczór zakoñczony wspólnym s³odkim posi³kiem.          /A.B./

KOLĘDY W „TĘCZY”
Od kilku lat, w koñcu stycznia, w Placówce Opiekuñczo-Wychowawczej
�Têcza� w Kutnie organizowany jest wieczór kolêd, na który to zapraszani
s¹ przyjaciele placówki, sponsorzy i osoby, z którymi na co dzieñ wspó³-
pracuje. Obecni byli tak¿e: Rafa³ Jó�wiak - przewodnicz¹cy Rady Powiatu,
Konrad K³opotowski - wicestarosta powiatu i Grzegorz Chojnacki - prze-
wodnicz¹cy Rady Miasta. Witaj¹c zebranych Dorota Æwirko-Godycka,
dyrektor placówki zaznaczy³a, i¿ �to, co dla  pañstwa przygotowali�my
jest wyrazem naszej wdziêczno�ci za to, co robicie dla nas przez ca³y rok:
za serce, za wra¿liwo�æ, za otwarcie na nasze potrzeby. Mamy nadziejê,
¿e to spotkanie przyniesie pañstwu rado�æ z obcowania z dzieæmi i ogl¹-
dania tego, co potrafi¹�.

Do�æ spora absencja (choroby) dzieci klas 0�III w Szkole Podstawowej
Nr 6 w Kutnie nie stanowi³a przeszkody, aby dosz³o do odbycia zaplano-
wanej na 30 stycznia  zabawy karnawa³owej. Jej celem by³a oczywi�cie
nie tylko udana zabawa, ale i pokazanie siê na parkiecie w jak najciekaw-
szym przebraniu. I tu mo¿na by³o oceniæ inwencjê rodziców dzieci, a by³o
co podziwiaæ. Tañczyli m.in. policjanci, karatecy, Królewny �nie¿ki,
Kopciuszek, nimfy, króliczki, marynarze. Wodzirejem zabawy by³a
Urszula Paku³a, absolwentka ³ódzkiej Akademii Muzycznej. Dzieci bawi³y
siê razem ze swoimi wychowawczyniami i mamami. Tañczono macarenê,
taniec przytulaniec, by³y tañce dowolne, uk³ady w ko³ach, taniec kowbojski.
O takim balu na pewno bêdzie siê d³uuugo wspominaæ.          /A.B./

MÓJ PIERWSZY BAL

Pawe³ Darul ma 38 lat. Jest kochanym mê¿em i ojcem dwójki dzieci.
Wyjecha³ do pracy w Niemczech, aby poprawiæ sytuacjê finansow¹ naszej
rodziny - niestety zdo³a³ przepracowaæ jedynie 5 tygodni. 12 sierpnia 2012
roku zosta³ zepchniêty ze schodów lub uderzony ciê¿kim narzêdziem przez
nieznanego sprawcê - dochodzenie w tej sprawie ci¹gle trwa. Pawe³ dozna³
bardzo powa¿nego urazu g³owy z uszkodzeniem prawej pó³kuli mózgu.
Od tego momentu Pawe³ od¿ywiany jest przez sondê, nic nie mówi, jest
w �pi¹czce. Jego stan jest bardzo ciê¿ki. Mój m¹¿ przebywa w szpitalu
w Niemczech. Ze wzglêdu na koszty i �barierê jêzykow¹� nie jest
odpowiednio rehabilitowany. Próbujê przewie�æ Paw³a do polskiej kliniki
rehabilitacyjnej, aby jak najszybciej rozpocz¹æ proces rehabilitacji. Bardzo
prosimy o wsparcie. Przekazuj¹c 1% podatku lub darowizny Fundacji
AYALON z dopiskiem Darul, 1992 wspieracie nas Pañstwo i pomagacie
Paw³owi odzyskaæ sprawno�æ.

Z góry serdecznie dziêkujemy - ¿ona Katarzyna z dzieæmi
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