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Gazeta Publicystyczno − Promocyjna
Egzemplarz bezpłatny
Nasz syn 9-letni £ukasz urodzi³ siê z cytomegali¹. Spowodowa³a ona 4-koñczynowe,
mózgowe pora¿enie dzieciêce,
padaczkê, g³êboki niedos³uch
obustronny oraz upoledzenie
umys³owe. £ukaszowi bardzo
pomog³oby urz¹dzenie NF-Walker stwarzaj¹ce warunki do
stania, chodzenia, pocz¹wszy
od ma³ych ruchów stóp i nóg,
a¿ do samodzielnego chodzenia. Szacowany koszt tego
sprzêtu wynosi 32 tysi¹ce z³otych. Niestety, nie staæ nas na
ca³kowite
sfinansowanie
wymienionego urz¹dzenia.
Ewa Pogorzelska - matka

Pukamy wiêc do Pañstwa serc z prob¹ o przekazanie
1% swojego podatku na konto Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upoledzeniem Umys³owym Ko³o
w Kutnie. Aby to zrobiæ nale¿y w zeznaniu podatkowym
w odpowiednich rubrykach podaæ nastêpuj¹ce dane: nazwê
Stowarzyszenia - PSOUU Ko³o w Kutnie, ul. 29 Listopada 27, 99-300 Kutno; nr KRS - 0000150148; dopisek
- dla Pogorzelski £ukasz; konto bankowe:
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XVIII FINAŁ WOŚP W KUTNIE

DWIEŚCIE LAT !!!

Tegoroczna Wielka Orkiestra wi¹tecznej Pomocy zosta³a szczegó³owo
zaplanowana przez Sztab, którym od wielu, wielu lat kieruje Jacek Sikora,
a któremu pomaga Tomasz Motylewski i inni wolontariusze.
(ci¹g dalszy - strona 10)

Mieszkanka Kutna pani Józefa witek obchodzi³a 100 urodziny.
Dostojnej jubilatce ¿yczenia wszelkiej pomylnoci z³o¿y³ prezydent miasta Zbigniew Burzyñski. Pani Józefa urodzi³a siê dok³adnie sto lat temu. Pochodzi z Moszny pod Pruszkowem. Zawierucha
wojenna spowodowa³a, i¿ po niewolniczych robotach w Niemczech
ponad trzydzieci lat spêdzi³a na Ziemiach Odzyskanych w pobli¿u
S³upska. Od koñca lat siedemdziesi¹tych mieszka w Kutnie
razem z córk¹. Jesieñ ¿ycia umila jej piêciu wnuków, dwanacioro
prawnucz¹t i dwoje praprawnucz¹t. W imieniu mieszkañców
Kutna ¿yczymy Pani Józefie dwiecie lat szczêliwego ¿ycia !

ZAGRALI W STRZELCACH

PKO BP/Kutno 44 10203440 0000 7202 0052 9925
Dziêkujemy ! Prosimy o pomoc !

AQUAPARK − “MOSTOSTAL”

ZŁOTE GODY

W hali sportowej gimnazjum mieszkañcy Gminy Strzelce po raz dziewi¹ty
wziêli udzia³ w Finale Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy.
(ci¹g dalszy - strona 9)

KONCERT DLA REGIONALISTÓW
Prezydent miasta Zbigniew Burzyñski podpisa³ umowê z Wac³awem
Rosiakiem, dyrektorem Regionu Centralnego Mostostalu Warszawa,
wykonawc¹ aquaparku w Kutnie. Ich partnerem bêdziê Chemobudowa
Kraków S.A.
(ci¹g dalszy - strona 3)

Na XXVIII Koncercie Noworocznym w Pañstwowej Szkole Muzycznej
w Kutnie spotkali siê regionalici i sympatycy Towarzystwa Przyjació³
Ziemi Kutnowskiej. Witaj¹c zebranych przewodnicz¹cy Zarz¹du TPZK
Marek Wójkowski zaznaczy³, i¿ tym koncertem zainaugurowano rok
artystyczny w powiecie kutnowskim. Przypomnia³ te¿ kilka wa¿niejszych
faktów dotycz¹cych dzia³alnoci Stowarzyszenia. Za najwa¿niejsze uzna³
grudniow¹ promocjê Kutnowskich Zeszytów Regionalnych - tom XI,
obchody 91 rocznicy mierci dr. Antoniego Troczewskiego.
(ci¹g dalszy - strona 15)

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

2 lutego 2010 r.

W Urzêdzie Stanu Cywilnego w Kutnie mia³a miejsce mi³a
uroczystoæ zwi¹zana z jubileuszem 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego
pañstwa Barbary i Zdzis³awa Olesiñskich, mieszkañców Go³êbiewka
Nowego w gminie Kutno. Jubilaci zostali wyró¿nieni medalem
Za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie przyznanym przez prezydenta
RP, w imieniu którego aktu dekoracji dokona³ wójt gminy Kutno
Jerzy Bry³a. Poznalimy siê w Go³êbiewku Nowym, tu za³o¿ylimy
nasz¹ rodzinê - powiedzia³a pani Barbara. Doczekalimy siê dwóch
synów - Andrzeja i Miros³awa, no i mamy czwórkê wnucz¹t:
Ma³gosiê, £ukasza, Mateusza i Adriana. Tak d³ugie, wspólne
¿ycie mog³o siê toczyæ dziêki zgodzie, mi³oci i zdrowiu. By³y
kwiaty, ¿yczenia i ... zimny szampan. Wszystkiego najlepszego
¿yczy te¿ redakcja P¯K.
/A.B./

PRACOWITY ROK TBS−u
To bêdzie bardzo pracowity rok
dla kutnowskiego TBS-u. Ruszy
tak d³ugo oczekiwana inwestycja,
budowa trzech budynków na
Os. Szymanowskiego, na któr¹
to inwestycjê w koñcówce roku
2009 otrzyma³ promesê kredytu
z banku BGK. Planowany termin zakoñczenia inwestycji to
II kwarta³ 2011 roku.
(ci¹g dalszy - strona 2)

¯YCIE KOLOROWE

PRACOWITY ROK TBS−u
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Zintensyfikowany zostanie proces termomodernizacji
budynków wspólnot mieszkaniowych. W zamierzeniach
Spó³ki jest termomodernizacja nastêpuj¹cych budynków:
ul. Braci niadeckich 11 i 13; ul. D³ugosza 4; ul Barlickiego 24 i 24a, ul Wojska Polskiego 6, ul. Zamenhofa 10,

12, 14; ul. 29 Listopada 3, 5, 11; ul. Królewska 42; ul. Podrzeczna 15 i 17, w chwili obecnej sk³adane s¹ wnioski kredytowe
do banku, malowanie elewacji budynków przy ulicy Kociuszki 18 i 20; kapitalny remont kominów i wykonanie
nowego pokrycia dachu z blachodachówki na budynku
wspólnoty przy ul. Matejki 20 - 28; wykonanie przy³¹cza
gazowego do budynku wspólnoty Okrzei 1 wraz z wykonaniem kot³owni gazowej i wewnêtrzn¹ instalacj¹ centralnego

ogrzewania i ciep³ej wody. Prezes TBS-u in¿. Jacek Urbaniak
stwierdzi³: Tegoroczne zamierzenia inwestycyjne i remontowe Spó³ki s¹ bardzo szerokie i ambitne, wielkoæ i ich
zakres wymagaæ bêd¹ wzmo¿onych wysi³ków ze strony
pracowników jak i Zarz¹du Spó³ki, aby planom tym sprostaæ. Znaj¹c pracowników Spó³ki TBS, ich umiejêtnoæ
mobilizowania siê w trudnych chwilach z przekonaniem
mogê stwierdziæ, ¿e planowanym zamierzeniom damy radê.

WOŚP W GOŁĘBIEWKU

10 stycznia br. w ramach WOP w Zespole Szkó³ im. W³. St. Reymonta
by³a zabawa karnawa³owa po³¹czona ze zbiórk¹ funduszy na rzecz pomocy
dzieciom z chorobami onkologicznymi. Rada Rodziców i nauczyciele
przygotowali wiele konkursów, loteriê fantow¹, s³odki i ciep³y poczêstunek
oraz wiele innych atrakcji. Ca³kowity dochód uzyskany w trakcie zabawy
zosta³ przekazany do Sztabu WOP w GOK w Leszczynku.

Muzeum Regionalne w Kutnie
zaprasza na wernisa¿ wystawy:

WYZWOLENIE
CZY ZNIEWOLENIE ?

65 rocznica
zakoñczenia
II wojny wiatowej
w Kutnie

w dniu 19 stycznia 2010 r. o godzinie 17.00 w salach Ratusza.
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¯YCIE REGIONALNE

AQUAPARK − “MOSTOSTAL”
(ciag dalszy ze strony 1)
Mostostal jest bardzo du¿¹ firm¹ budowlan¹, zaliczamy siê do pierwszej
trójki w Polsce. Zapewniam, ¿e wywi¹¿emy siê z terminu. W naszym
interesie jest przecie¿, aby jak najszybciej zakoñczyæ prace budowlane.
Zgodnie z umow¹ powinnimy przej¹æ plac budowy w ci¹gu siedmiu dni.
Pogoda niew¹tpliwie zrobi wszystko, by pokrzy¿owaæ nam plany, ale dla
prac przygotowawczych i robót ziemnych nie ma to du¿ego znaczenia
- mówi Wac³aw Rosiak, dyrektor Mostostal S.A. Kutnowski park wodny
bêdzie kosztowa³ 27 milionów z³otych i ma zostaæ oddany do u¿ytku
w po³owie 2011 roku. Obiekt przyjmie kszta³t æwiartki ko³a na wzór
pobliskich boisk baseballowych. Powierzchnia u¿ytkowa aquaparku
wynosiæ bêdzie 3.815 metrów kwadratowych. £¹czna powierzchnia
zabudowy wyniesie 4.531 metrów kwadratowych. Budynek bêdzie mierzy³
prawie dwanacie metrów wzwy¿. Aquapark bêdzie wyposa¿ony miêdzy
innymi w basen sportowy o wymiarach 25 x 16 m, o g³êbokoci od 1,6 m
do 2 m. Bêdzie równie¿ basen rekreacyjny o owalnych kszta³tach, którego niecka zawiera siê w polu o wymiarach 22,1 m x 26 m, o g³êbokoci
od 0,9 m do 1,2 m i ma³y basen o wymiarach 10 m x 6,5 m i g³êbokoci od
0,7 m do 0,9 m. W czêci rekreacyjnej znajd¹ siê dwa urz¹dzenia do masa¿u
karku, dwa do masa¿u bocznego, dwa do masa¿u dyszowego i dwa gejzery
powietrzne, piêæ le¿anek powietrznych oraz sztuczna rzeczka. Bêd¹ te¿:
cianka wspinaczkowa z herbem miasta, ruchome kamienie, l¹dowiska
zje¿d¿alni wewnêtrznych: szerokotorowej oraz kamikadze, owietlenie
podwodne oraz instalacje s³u¿¹ce osobom niepe³nosprawnym. Mi³onicy
wodnego relaksu bêd¹ mieli do dyspozycji ponadto dwa whirlpoole, czyli
szecioosobowe wanny do masa¿y wodno-powietrznych o podwy¿szonej
temperaturze. Najm³odsi milusiñscy skorzystaj¹ z brodzika dla dzieci wyposa¿onego w zje¿d¿alniê s³oñ oraz atrakcjê typu zamek. Mi³onicy
mocnych wra¿eñ bêd¹ mieli do dyspozycji dwie zewnêtrzne zje¿d¿alnie
rurowe o d³ugoci 80 metrów ka¿da i rednim spadku 9%-10%, z których
jedna, tzw. czarna dziura, wyposa¿ona bêdzie w multimedialne efekty specjalne. We wnêtrzu przewidziano ponadto dwie zje¿d¿alnie wewnêtrzne:
kamikadze oraz zje¿d¿alniê rodzinn¹ o poszerzonym torowisku. Wzd³u¿
basenu sportowego zaprojektowano widowniê dla 149 widzów. Kutnowski
obiekt bêdzie wyposa¿ony ponadto w zespó³ odnowy biologicznej i fitness. Kutnianie skorzystaj¹ miêdzy innymi z ³ani parowej, sauny suchej,
solarium, wypoczywalni, dwóch sal do squasha, dwóch si³owni oraz sali
æwiczeñ ruchowych. Od strony ulicy Kociuszki zaprojektowano czterotorow¹ krêgielniê.
/A.B./
P.S. Szanse s¹ wielkie, gdy¿ Mostostalowi wymówiono umowê na
wykonanie stadionu we Wroc³awiu.

KIEŁBASA ... WYBORCZA

W Kutnie jest zarejestrowanych 2003 psów, których w³aciciele
zap³acili w ubieg³ym roku 37.507,48 z³otych podatku. W roku 2010
radni odst¹pili od pobierania op³at od mieszkañców miasta za
posiadanie psa ... Nie by³oby to nic dziwnego, gdyby nie fakt, ¿e
w roku bie¿¹cym s¹ - wybory samorz¹dowe. Czyli - po piesku kie³basa wyborcza ...

Rodzinie
.P.

EDWARDA
BATAROWICZA

wieloletniego tancerza i choreografa
Zespo³u Pieni i Tañca Ziemi Kutnowskiej
najszczersze wyrazy wspó³czucia
sk³adaj¹ Przyjaciele

Zimą

Z ¿a³obnej karty

Napisano w bardzo starym wierszyku,
¿e styczeñ zdar³ sobie na lodzie trzewiczek.
By³y tam opisane miesi¹ce w zwartym szyku,
a opis mia³ zachêcaæ di zimowych æwiczeñ.
Wiersz do tegorocznego stycznia pasuje.
Mimo straszenia ociepleniem globalnym,
kto mo¿e i umie po stokach szusuje.
Przecie¿ lód i nieg zim¹ jest czym naturalnym.
Jednak bezporednio do wiersza nawi¹zaæ siê nie da.
Wszak dzi trzewików ju¿ takich nie szyj¹.
Masowym sportom zimowym nie sprzyja bieda
i czêsto zwyk³e zimowisko dzieciaki omija.
Dobrze by by³y obowi¹zkowe zimowe ferie,
organizowane dla wszystkich bez odwo³añ do filantropii.
By sta³ siê to ustawowy obowi¹zek, nie brewerie.
Czy koniecznie musi to byæ jedynie utopia ?
Kazimierz Ci¹¿ela

DODATKOWE PROPOZYCJE „HIT 2009”
1. Jerzy i Aleksandra Durma ze Zleszyna za nagrodê gospodarcz¹ Wojewody £ódzkiego.
2. Mecz towarzyski w siatkówce mê¿czyzn: PGE Skra
Be³chatów - AZS Tytan Domex Czêstochowa.

Czytelniczy Hyde Park

POD ROZWAGĘ PREZYDENTA
Do redakcji wp³ynê³o pismo sygnowane przez Andrzeja Kamiñskiego
z firmy Akpol z Kutna. Czytamy w nim m.in. Pañstwa UE ju¿ dawno
zorientowa³y siê, ¿e gromadzenie mieci na wysypiskach jest z³ym i nieekologicznym rozwi¹zaniem i postawi³y na instalacje termicznej utylizacji
odpadów. Pod wzglêdem liczby spalarni w Europie, gdzie dzia³a oko³o
470 spalarni, które s¹ wpisane w system zagospodarowania odpadów,
przoduje Francja (126), Dania (40), Szwecja (30), natomiast wród nowych
pañstw cz³onkowskich liderem s¹ Czechy, S³owacja, Wêgry. W wielu krajach europejskich spalarnie nie s¹ budowane na obrze¿ach miast, lecz
znajduj¹ siê w bezporednim s¹siedztwie zabudowañ mieszkalnych. Za
przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ Pary¿ (9 spalarni), Wiedeñ (3 spalarnie) termicznej
utylizacji odpadów. W stolicy Szwecji spalarnia stoi w gêsto zaludnionej
dzielnicy Hogdalen w dodatku na terenie parku narodowego - najbli¿sze
domy znajduj¹ siê w odleg³oci ok. 1 km od zak³adu w pobli¿u s¹ te¿
dzia³ki uprawne i cie¿ki zdrowia. W wielu miastach europejskich udzia³
energii z odpadów w bilansie energetycznym i cieplnym wynosi ponad
50%. P.I.W. Akpol we wspó³pracy z miêdzynarodow¹ korporacj¹
proponuje w rejonie kutnowskim budowê zak³adu utylizacji i likwidacji
odpadów Waste to Energy w oparciu o najnowsz¹ technologiê plazmow¹.
Czas budowy i uruchomienia zak³adu od momentu uzyskania pozwoleñ
wynosi 18 miesiêcy (³¹cznie z szkoleniami za³ogi). Ca³oæ inwestycji
zostanie sfinansowana na warunkach preferencyjnych przez inwestora oraz
zostanie objêta gwarancj¹ ubezpieczeniow¹ przez jednego z liderów wiatowego rynku ubezpieczeniowego obejmuj¹ca wszelkie ryzyka zwi¹zane
z projektowaniem, budow¹, eksploatacj¹ i ewentualnymi roszczeniami z tym
zwi¹zanymi. Gmina nie ponosi ¿adnych kosztów inwestycji. Zobowi¹zaniem
gminy bêdzie: wskazanie lokalizacji oraz gwarancja dostaw uzgodnionej
iloci odpadów w okresie rocznym. Lokalizacja na terenie o powierzchni
6 ha mo¿liwie blisko elektroenergetycznej linii przesy³owej o napiêciu
110 KV. Ca³kowity koszt inwestycji - dla zak³adu przetwarzaj¹cego 60
tysiêcy ton odpadów komunalnych rocznie, wynosi 75 mln euro. Najbli¿ej
pracuj¹ca instalacja znajduje siê w Bordeaux Francja. Inne pracuj¹
w Japonii. W styczniu 2010 r. proponujemy zorganizowanie konferencji
tematycznej z udzia³em zainteresowanych stron i inwestora Dyrektora ds.
rozwoju Rolanda San Sebastian Y Cortes. Prawda, czy fikcja - nie nam
o tym decydowaæ. Ale nasuwa siê jedna sprawa, ¿e w taki w³anie sposób
powinny byæ konsultowane trudne inwestycje. nie by³oby wówczas afer:
Pini I Szambogate. No, ale do tgo trzeba ... dorosn¹æ.
Andrzej Kamiñski twierdzi te¿, ¿e ma rodki zagraniczne, nie unijne,
a w dodatku ma mo¿liwoæ pe³nego ubezpieczenia inwestycji u LLoyda.
Jest te¿ w stanie obiekty zrealizowaæ w 18 miesiêcy, ze szkoleniem
w Polsce za³ogi. Jest to pierwsza instalacja tego typu. Miasto Kutno (czy
inna gmina) nie ponosi ¿adnych kosztów, a mo¿e w przysz³oæ obni¿yæ
koszty op³at za mieci.
/A.S./

MARIAN DYDA 1954−2010

Kapitu³a 2005 r. - Marian Dyda pierwszy z prawej.
Zna³em Go, lubi³em, podziwia³em i ceni³em. Niestety, teraz tylko mogê
o Tym Szlachetnym Cz³owieku pisaæ i mówiæ w czasie przesz³ym.
Choroba zabra³a Go nam i to na zawsze. Kutnowski sport poniós³
niepowetowan¹ stratê. Pochowany zosta³ 3 stycznia 2010 r. w rodzinnym Krocienku, w Pieninach nad Dunajcem. Na cmentarzu ¿egna³
Go t³um ludzi, w tym 40-osobowa delegacja Przyjació³ z Kutna. Marian
Dyda by³ znanym i cenionym dzia³aczem sportowym, wspania³ym
organizatorem i koleg¹, wieloletnim trenerem i prezesem Miejskiego
Szkolnego Zwi¹zku Sportowego w Kutnie oraz cz³onkiem Zarz¹du
£ódzkiego SZS. Ca³e Jego ¿ycie zwi¹zane by³o ze sportem. Uprawia³
wiele dyscyplin sportowych, tak letnich jak i zimowych - amatorsko.
Jednak najwiêcej czasu powiêci³ kajakarstwu górskiemu. Z Nim mia³
kontakt, i to dobry, przez 14 lat; od IV klasy SP w Krocienku do
koñca studiów w Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc³awiu
(by³ Jej absolwentem). By³ zawodnikiem SKS Sokolica Krocienko,
a nastêpnie AZS Wroc³aw. Mia³ kilkanacie wielkich wyników.
Zdoby³ dziewiêæ tytu³ów mistrza Polski, i kilka miejsc na podium, we
wszystkich kategoriach wiekowych. Uczestniczy³ w wielu imprezach
miêdzynarodowych jako reprezentant kadry narodowej.
(ciag dalszy - strona 13)

OLIMPIJCZYCY

W rankingu Rzeczpospolitej i Perspektyw opartym na osi¹gniêciach
uczniów, którzy zostali laureatami olimpiad przedmiotowych znalaz³o siê
428 szkó³ ponadgimnazjalnych, w tym 34 z województwa ³ódzkiego.
Najlepsze z naszego regionu by³o I LO im. Kopernika w £odzi (6 w Polsce),
a na 15 miejscu - I LO im. J.H. D¹browskiego w Kutnie (186 miejsce
w Polsce). Wygra³o po raz kolejny XIII LO ze Szczecina, które zwyciê¿a
nieprzerwanie od 2004 roku. Za rok szkolny 2008-2009 szko³a ta mia³a
24 laureatów oraz 38 finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych
na 338 uczniów. Jak oni to robi¹ ?

SPACERKIEM PO KUTNIE

Szpitalny kontrakt

Kutnowski szpital otrzyma kontrakt
na 2010 r. w kwocie 39,4 miliona
z³otych (o 1,6 mniej ni¿ rok temu).
Wiêcej dla po³o¿nictwa, neonatologiê (i to o 11%). Zwiêksz¹ siê te¿
rodki dla tych oddzia³ów, które
w 2009 r. mia³y nadwykonania
- ortopediê, chirurgiê i dermatologiê.

Wyborcze urlopy ?

Prezydent Kutna Zbigniew Burzyñski
ma a¿ 60 dni niewykorzystanego
urlopu (z czego 34 zaleg³ego !?).
Po 52 dni - maj¹ starosta kutnowski
- Dorota D¹browska i burmistrz
Kroniewic - Barbara Herman.

Kolêdy

W minion¹ niedzielê, parafianie
z kocio³a wiêtej Jadwigi w Kutnie
mogli wys³uchaæ kolêd w wykonaniu
Zespo³u Pieni i Tañca Ziemi Kutnowskiej. To ju¿ drugi z planowanych trzech wystêpów tego zespo³u
w kutnowskich kocio³ach.

Kutnowski wykonawca

Urz¹d Miejski w Kroniewicach
rozstrzygn¹³ przetarg na remont
drogi Stara Wie - Franki. Sporód
3 firm wygra³o Przedsiêbiorstwo
Robót Drogowych Spó³ka z o.o.
w Kutnie, które zaoferowa³o cenê
4 mln z³ (milion mniej ni¿ planowano) i termin - lipiec 2010.

OBLEGANI PRZEZ CHORYCH
Dariusz Ungier i Jacek Mickiewicz 22 stycznia w Kutnie

Ju¿ za kilka dni, w pi¹tek 22
stycznia, do waszego miasta
ponownie zawitaj¹ wiatowej
s³awy specjalici medycyny naturalnej: bioenergoterapeuta Jacek
Mickiewicz z Gdañska i krêgarz
Dariusz Ungier ze Skar¿yska
Kamiennej. S³awni ze swej skutecznoci, t³umnie oblegani przez
pacjentów, bêd¹ jak zawsze przyjmowaæ pacjentów w hotelu AWIS
od godz. 11.00 do 16.00.
Bol¹ce plecy
Obecnie niewiele osób nie ma
¿adnych problemów z krêgos³upem, wynika to z braku czasu dla
siebie, niektórzy panowie bardziej
dbaj¹ o swój samochód ni¿
o zdrowie. Ci¹g³y stres, praca za
biurkiem, za kierownic¹, siedzenie na wygodnej kanapie, praca

ponad si³y lub brak ruchu, nadwaga,
oty³oæ skutkuj¹ wieloma chorobami,
o czym wszyscy wiedz¹ ale przestaj¹ siê tym przejmowaæ - twierdzi
znany krêgarz.
Wród pacjentów pana Ungiera by³
Stanis³aw J., którego wnuczkowie
przyprowadzili pod rêce, a pan
Stanis³aw ciska³ w prawej d³oni
laskê. Od wielu dni cierpia³em na
krêgos³up, wizyty ró¿nych specjalistów nic nie pomaga³y. Po dzisiejszym zabiegu poczu³em natychmiastow¹ ulgê, co widaæ, bo wychodzê
z gabinetu bez pomocy moich wnuków i laski - mówi uszczêliwiony
pacjent.
Bioenergoterapeuta ratuje
zdrowie i ¿ycie
D³onie Jacka Mickiewicza nios¹
pomoc chorym i cierpi¹cym pacjen-

tom w gabinetach, w domach
prywatnych i w szpitalach, gdzie po
otrzymaniu zgody i uzgodnieniu
odwiedza pacjentów. Oto nies³ysz¹ca od 30 lata Regina N. przysz³a
z córk¹, odzyskuje s³uch. Wielu

wychodzi umiechniêtych z gabinetu,
bo przesta³a boleæ g³owa, pozbyli
siê stresu i nerwicy, zniknê³y guzki
na tarczycy, nikn¹ problemy z prostat¹. Po kilku wizytach nikn¹ guzy
na piersiach u kobiet, a wiele
pacjentek unika operacji w szpitalach.
9-letni Dawid K. przyszed³ z mam¹.
Mój syn by³ alergikiem, mówiê ¿e
by³, bo ju¿ od 3 miesiêcy nie jest
dziêki zabiegom bioenergoterapeuty.
Jestem szczêliwa, ¿e syn mo¿e
normalnie ¿yæ - mama Dawida. Pan
Andrzej K. - cierpia³em na nadcinienie têtnicze latami, po kilku
wizytach, mówiê z pe³n¹ odpowiedzialnoci¹, cinienie mam idealne,
nie biorê tabletek. Pani Agnieszka A.
- torbiel na jajniku znik³. Wziê³am
tylko dwie wizyty. USG pokaza³o,
¿e po torbielu ani ladu. Pani Zdzi-
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s³awa O. - dziêki wizytom u uzdrowiciela uciek³am lekarzom spod
skalpela. Mia³am miêniaki 9 mm.
Po wizycie miêniaki zginê³y, co
potwierdzi³y badania lekarskie.
Przyk³adów wyj¹tkowych uzdrowieñ jakie maj¹ miejsce jest wiele.
Najlepiej sprawdziæ skutecznoæ na
w³asnym przypadku.
Bioenergoterapeuta zawsze namawia
swoich pacjentów, by równolegle
korzystali z us³ug swoich lekarzy
i robili w³aciwe badania, by przekonaæ siê o stanie swojego zdrowia.
Wizyty domowe u tego s³ynnego
bioenergoterapeuty mo¿na zg³aszaæ
tylko osobicie w dniu przyjêæ do
godz. 16.00.

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY

Przyjêcia
pacjentów

HOTEL
AWIS

(w pobli¿u dworca PKP)

Kutno,
ul. £êczycka 8
Dnia 22 stycznia
(pi¹tek)

w godzinach od 1100 do 1600
Informacja:

tel. 0−605−268−274

ZAPRASZAMY
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¯YCIE REGIONALNE

ŻYCHLIŃSKI 2010 ROK

Umowa na rewitalizacjê starówki podpisana. We wtorek 29 grudnia ubieg³ego
roku podpisana zosta³a umowa z wykonawc¹ robót budowlanych na realizacjê zadania Rewitalizacja starówki miejskiej - etap I - plac 29 Listopada
w ¯ychlinie. Rusza najwiêksza gminna inwestycja, do której przygotowania trwa³y prawie 2 lata. Jej realizacja przyniesie najbardziej widoczne
zmiany w naszym otoczeniu. Zadanie podzielone zosta³o na etapy, a¿ do
roku 2016. Wykonawca wybrany zosta³ w przetargu nieograniczonym.
Oferty z³o¿y³o 7 firm, z czego 1 odrzucona zosta³a z uwagi na brak wymaganych w specyfikacji przetargowej dokumentów. Ceny waha³y siê od
najni¿szej 787.940,47 z³ brutto, a¿ do kwoty 1.433.580,12 z³ brutto. Prace
rewitalizacyjne wykona Firma Handlowo-Us³ugowa RAF-DET z siedzib¹
w ¯ychlinie, której oferta by³a najkorzystniejsza. Plac budowy przekazany
zosta³ protoko³em i po ust¹pieniu mrozów rozpoczn¹ siê pierwsze prace
w terenie. Zakoñczenie robót nast¹pi do dnia 3 sierpnia 2010 r. W ramach
I etapu wykonana zostanie modernizacja nawierzchni placu 29 Listopada,
odnowiony zostanie obiekt zegara, wyburzony zostanie budynek handlowy
zlokalizowany przy zegarze i kiosk, wprowadzone bêdzie nowe owietlenie
parkowe, monitoring oraz nasadzenia zieleni i parkowe ³awki. W przypadku uzyskania oszczêdnoci poprzetargowych w 2010 roku rozpoczn¹ siê
prace modernizacyjne zwi¹zane z odnawianiem zabytkowych kamienic.
Modernizacja dróg wojewódzkich. G³ówne ulice w naszej gminie to drogi
wojewódzkie. Ich przebieg to nastêpuj¹ce ulice: W³. Jagie³³y, Narutowicza
(bez ulicy jednokierunkowej), Traugutta, Or³owskiego, 3 Maja, pl. Wolnoci (³¹cznik pomiêdzy ul. Or³owskiego a 3 Maja), Sannicka oraz droga
do Kamieñca. Zarz¹d województwa ³ódzkiego umieci³ w planie inwestycyjnym kompleksow¹ modernizacjê tych ulic. Przez kilka ostatnich
miesiêcy na terenie naszej gminy pracowali geodeci i projektanci wyznaczaj¹c pe³en zakres modernizacji. Co istotne w ramach zadania planowana
jest budowa nowej przeprawy mostowej zmierzaj¹ca do poprawy bezpieczeñstwa w ruchu pojazdów ciê¿arowych. Na podstawie konsultacji
i wniosków przedstawionych przez Zarz¹d ¯ychlina maj¹ byæ wprowadzone kolejne innowacje zmierzaj¹ce do poprawy bezpieczeñstwa u¿ytkowników dróg. Zmianie ulegnie m.in. podporz¹dkowanie ulic na skrzy¿owaniu ulic W³. Jagie³ly, Narutowicza, Dworcowej i Szkolnej w celu
ograniczenia prêdkoci pojazdów i zabezpieczenia uczniów szko³y podstawowej w Grabowie. Wprowadzona ma zostaæ sygnalizacja wietlna
w rejonie poczty. W 2010 roku uzyskane zostanie pozwolenie na budowê,
przeprowadzone zostan¹ wykupy zwi¹zane z nowymi przebiegami dróg,
przebudowami skrzy¿owañ i poszerzeniami ulic, a etap realizacyjny przewidziany jest na rok 2011.
Niech siê mury pn¹ do góry. Przy ul. £¹kowej trwa realizacja pierwszego
obiektu mieszkalnego wielorodzinnego zgierskiej spó³ki TBS. Przypominamy, ¿e od czerwca tego roku gmina ¯ychlin jest udzia³owcem spó³ki.
Wniesiony aportem grunt to wk³ad finansowy ¯ychlina w budowê. Od
1995 roku w ¯ychlinie nie wybudowano ¿adnego bloku mieszkalnego,
inwestycja jest wiêc bardzo potrzebna. Ogó³em na osiedlu powstan¹ cztery
bloki z 80 mieszkaniami. Wk³ad finansowy dla mieszkañca za m2 lokalu
wynosi od 1800 do 2030 z³. Po szczegó³y osoby zainteresowane zapraszamy w ka¿d¹ rodê od godz. 14 do Urzêdu Gminy - pokój nr 21.
Modernizacja drogi ¯ychlin-Kutno. Wy³oniony zosta³ wykonawca poszerzenia i modernizacji drogi ¯ychlin-Oporów-Kutno. Prace budowlane
rozpoczn¹ siê wczesn¹ wiosn¹. Koszt inwestycji wyniesie 7.673.896,50 z³.
Zadanie bêdzie dofinansowane ze rodków unijnych. Wartoæ dotacji
5.755.422,37 z³ stanowi 75% wartoci zadania. Inwestycja znacznie
poprawi bezpieczeñstwo korzystaj¹cych z tej popularnej drogi do Kutna.
Zarz¹d Powiatu potawi³ na poprawê jakoci szlaków komunikacyjnych.
Na przestrzeni ostatnich dwóch lat zmodernizowano kilka dróg na terenie
gminy ¯ychlin (przy wspó³udziale finansowym ¿ychliñskiego samorz¹du).
Wed³ug porozumienia pomiêdzy Zarz¹dami Powiatu i Gminy przygotowywana jest tak¿e inwestycja zwi¹zana z poszerzeniem ul. ¯eromskiego.
Krzysztof Tomaszewski; samodzielne stanowisko ds. promocji gminy

TO JUŻ HISTORIA ...

Przypomnê, ¿e 25 marca 2006 r. powsta³ Spo³eczny Komitet Budowy
Obwodnicy Kroniewic, który sta³ siê reprezentacj¹ ca³ego spo³eczeñstwa
gminy Kroniewice w za³atwianiu wszelkich spraw dotycz¹cych przyspieszenia budowy naszej obwodnicy. Decyzja o powo³aniu Spo³ecznego
Komitetu Budowy Obwodnicy wynika³a z faktu, i¿ w planach rz¹dowych
wykrelono z realizacji na 2007 r. ta budowê i przeniesiono j¹ na 2012 r.
By³a to decyzja dla mieszkañców Kroniewic nie do zaakceptowania.
Dlatego najwiêksza aktywnoæ cz³onków Spo³ecznego Komitetu Budowy
Obwodnicy datuje siê na lata 2006 i 2007. W okresie tym odby³o siê najwiêcej spotkañ z kierownictwem Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad
w Warszawie i £odzi, oraz z Wojewod¹ £ódzkim. Nasza inicjatywa zmierza³a do wprowadzenia do planu na 2008 r. - budowê obwodnicy. Musimy
podkreliæ du¿e zas³ugi w pierwszym okresie dzia³alnoci Spo³ecznego
Komitetu Budowy Obwodnicy Ryszarda Wajszczaka, który osobicie
uczestniczy³ we wszystkich naszych spotkaniach, a czêsto sam je inspirowa³.
Tylko nasza zdecydowana postawa i nasze argumenty spowodowa³y, ¿e
w³adze wojewódzkie i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
uzna³y nasze racje i budowa obwodnicy zosta³a ponownie wprowadzona
do planu inwestycyjnego na 2008 r. Tego faktu nie mo¿na bagatelizowaæ,
bo bylimy sk³onni zorganizowaæ blokadê trasy A1 i A2 w okresie trwania
targów poznañskich - co odbi³o by siê echem w ca³ej Europie. Dlatego
dobrze siê sta³o, ¿e w³adze wojewódzkie wraz z Dyrekcj¹ Generaln¹ Dróg
Krajowych i Autostrad wygospodarowa³y kwotê ok. 170 milionów z³otych
- co w przypadku Kroniewic jest to inwestycja historyczna i nie spotykana.
Pamiêtaj¹ wszyscy o otwartym posiedzeniu Nadzwyczajnej Sesji naszej
Rady Miejskiej z Udzia³em mieszkañców ca³ej gminy i kierownictwa
Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad - na którym dowiedzielimy siê, ¿e
budowa obwodnicy rozpocznie siê w 2008 r. Osi¹gniêcie Spo³ecznego
Komitetu Budowy Obwodnicy nale¿y rozpatrywaæ w konfrontacji z obecnie
wystêpuj¹cym kryzysem wiatowym, który tak¿e przek³ada siê na nasz¹
polska gospodarkê. Powiem wprost - nasz Rz¹d w zwi¹zku z kryzysem
zrezygnowa³ z budowy wielu obwodnic w miastach du¿o wiêkszych ni¿
Kroniewice. Wobec takich decyzji rz¹dowych - budowa naszej obwodnicy nale¿y uznaæ jako nasz ogromny sukces. Mówi¹c wprost - taka okazja
dla Kroniewic ju¿ by siê d³ugo nie powtórzy³a dlatego, ¿e nikt nie wie
jak d³ugo potrwa ten kryzys wiatowy i jak d³ugo dotyka³ on bêdzie nasz
kraj. Spo³eczny Komitet Budowy Obwodnicy mia³ tak siln¹ reprezentacjê,
¿e pod takim szyldem wystartowa³ do wyborów samorz¹dowych obstawiaj¹c wszystkie okrêgi wyborcze i zg³aszaj¹c swojego przedstawiciela
na funkcjê burmistrza. Nasz program wyborczy og³osilimy jako pierwsi
i póniej okaza³o siê, ¿e wielu innych kandydatów powiela³o nasz program jako w³asny.
Spo³eczny Komitet Budowy Obwodnicy Kroniewic w imieniu mieszkañców Ziemi Kutnowskiej, a w szczególnoci w imieniu mieszkañców
Gminy Kroniewice, pragnie podziêkowaæ wszystkim uczestnikom tego
ogromnego przedsiêwziêcia a w szczególnoci:
Ministrowi Infrastruktury Cezaremu Grabarczykowi,
Wojewodzie £ódzkiemu Jolancie Che³miñskiej,
Marsza³kowi Województwa £ódzkiego W³odzimierzowi Fisiakowi,
Generalnej dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
Starocie Kutnowskiemu Dorocie D¹browskiej,
Przedsiêbiorstwu Robót Drogowych w Kutnie,
Przedsiêbiorstwu Budowy Dróg i Mostów Erbedim w Piotrkowie Tryb.,
Przedsiêbiorstwu Robót Mostowych Mosty-£ód,
Przedsiêbiorstwu Us³ug Technicznych Interkor,
Przedsiêbiorstwu Robót Drogowych i Mostowych w Be³chatowie,
Lafrentz - Polska w Poznaniu,
Budmel,
In¿ynierowi Projektu Jerzemu Wilczakowi,
za aktywny udzia³ w dziele budowy obwodnicy Kroniewic, której
otwarcie stanowi nadzwyczajne wydarzenie w skali Regionu. Jestemy
przekonani, i¿ inwestycja ta, eliminuj¹c dotychczasowe uci¹¿liwoci
w ¿yciu mieszkañców miasta i okolic, wp³ynie równie¿ znacz¹co na
likwidacjê zagro¿eñ w ruchu drogowym dla u¿ytkowników drogi krajowej nr 1 i nr 2. Serdecznie dziêkujemy
Spo³eczny Komitet Budowy Obwodnicy Kroniewic
W imieniu SKBOK
Radny Miasta i Gminy Kroniewice - Mieczys³aw Król

Czy wiecie, ¿e ...

Powierzchnia gruntów lenych gmin powiatu jest bardzo niska i waha siê
w granicach od 0,4 % ogólnej powierzchni w gminie ¯ychlin, do 17,4 %
w gminie Nowe Ostrowy. W gminach Bedlno (0,7%), D¹browice (0,3%),
w Krzy¿anowie (2,8%), Kroniewicach (2%), w gminie Kutno (6,1%),
£aniêta (6,0%), Oporowie (5,3%), Strzelcach (8,8%). W miecie Kutno
lasów jest tylko 2,1%.

Czytelniczy Hyde Park

CHOWANIE „MORSÓW”
W dniu 7 stycznia 2010 r. tj. czwartek godz. 10.07 w miejscowoci Ostrowy
k/Kutna jad¹c samochodem pomyli³em skrêty i wjecha³em do Szko³y Podstawowej - Gimnazjum i na w³asne oczy zobaczy³em na lekcji WF na
zanie¿onym boisku grê w pi³kê no¿n¹, przy temperaturze -6 stopni C
i niegu do kostek graj¹cych uczniów, a w tym 3 graczy w krótkich spodenkach, a Pan nauczyciel opatulony siê temu przygl¹da³ i nic nie mówi³.
U dzieci nogi sine, przekrwione bo podjecha³em do Pana nauczyciela
i zada³em mu pytanie, czy Pan nie widzi tych 3 uczni? Mamy temperaturê
-6 stopni C na zewn¹trz, nieg do kostek, inni uczniowie w czapkach
i kurtkach ? W odpowiedzi od Pana nauczyciela us³ysza³em, ¿e oni sami
chcieli tak siê ubraæ ? A ja na to, i Pan na to pozwoli³ ? Pan by tak siê
ubra³ ? A kto da tym dzieciom na lekarstwa ? Odjecha³em do szko³y i tam
poinformowa³em Pani¹ Dyrektor, która na w³asne oczy to zdarzenia
zobaczy³a i póniej tych 3 uczniów (nogi, twarz). Powiedzia³a, ¿e wyci¹gnie z tego konsekwencje, ale chcia³bym ¿eby ta sprawa ujrza³a wiat³o
dzienne i zobaczy³a jakich mamy nauczycieli ? Po ca³ym zdarzeniu pojecha³em do Urzêdu Gminy i poinformowa³em równie¿ o tym Sekretarza
Gminy, poniewa¿ Pan Wójt by³ nieobecny.
Z powa¿aniem (imiê i nazwisko dla wiadomoci redakcji)
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XLVIII SESJA RADY POWIATU

Na krótkiej sesji spotkali siê w rodê (13.01.2010 r.) kutnowscy powiatowi
radni. Sesja trwa³a do 15.45, a wiêc nieca³e 6 godzin. Rada mia³a przyj¹æ
bud¿et powiatu na 2010 r. Zaczê³a siê z 15-minutowym opónieniem.
W pkt. 3 radni dyskutowali kolejny raz o sytuacji wokó³ dyrektora CKU
w Kutnie. O godzinie 10.45 informacja zosta³a przyjêta. Kolejny 4 pkt wprowadzony na wniosek radnego Konrada K³opotowskiego - informacja o sytuacji
w ¿ychliñskiej Nadziei - rozpêta³ na sali burzê. Radny przedstawi³ dokumenty (w tym faktury wiadcz¹ce - jego zdaniem - o tym, i¿ mimo wygaszania
dzia³alnoci placówki wydano na ni¹ z powiatowych pieniêdzy ponad 1,1 mln
z³otych. Faktury (firmy A&T z ul. Pó³nocnej 10 w Kutnie) pochodz¹ z
ubieg³ych lat, a pani starosta stwierdzi³a, i¿ musia³a zap³aciæ za b³êdn¹ politykê inwestycyjn¹, by³ego starosty Konrada K³opotowskiego. W koñcu
(wstêpnie) przyjêto wniosek, aby sprawê zbada³a Komisja Rewizyjna Rady
Powiatu. By³y oczywicie stwierdzenia ze strony pani starosty o zg³oszeniu
sprawy do prokuratury i s¹du. Co dalej ? Poka¿e czas ! Burzliw¹ debatê
zakoñczono oko³o godz. 12.00. Po czym nast¹pi³a przerwa. Obrady wznowiono oko³o 12.40. Tym razem Rada zajê³a siê g³ównym punktem obrad
Bud¿etem powiatu na 2010 r.. Zapisano w nim, ¿e dochody powiatu
zamkn¹ siê kwot¹ 88 milionów 808 tysiêcy z³otych, za wydatki 95 milionów
600 tysiêcy. Powiat planuje, wiêc w roku 2010 deficyt oko³o 7 milionów
z³otych, który ma byæ sfinansowany zaci¹gniêtymi kredytami i po¿yczkami.
Podczas debaty nad projektem swoje niezadowolenie wyrazili radni opozycyjni. M.in. Zdzis³aw Sapiejka stwierdzi³: Kolejny raz zapisujemy w bud¿ecie deficyt, który mamy pokryæ kredytami i po¿yczkami. Nie przekraczamy
progu zad³u¿enia przewidzianego ustaw¹, ale nie mamy te¿ dochodów w³asnych. Tego powiatu nie staæ na to, by dalej siê zad³u¿a³. A co bêdzie po
przekszta³ceniu szpitala - przejmiemy jego d³ugi, które te¿ bêdziemy musieli
sp³acaæ. Najwiêksza inwestycja zapisana w bud¿ecie to termomodernizacja
budynku szpitala. Gdzie s¹ na to pieni¹dze - pyta³ radny Krzysztof Komorowski - w bud¿ecie nie zapisano rodków na przekszta³cenie SPZOZ
w spó³kê prawa handlowego ? Ten bud¿et to pobo¿ne ¿yczenia Zarz¹du !.
Mimo to uchwa³a zosta³a przyjêta: 13 g³osami za, omiu radnych by³o
przeciwko jej przyjêciu, a jeden wstrzyma³ siê od g³osu. Kolejny punkt
w porz¹dku posiedzenia to Zmiany w Statucie SP ZOZ w Kutnie. Mówi¹c
krótko - chodzi³o przede wszystkim o wykrelenie ze schematu organizacyjnego: orodka rehabilitacji dziennej, oddzia³u okulistycznego oraz poradni
alergologicznej, diabetologicznej, gastrologicznej, medycyny pracy, neurologii dzieciêcej, rehabilitacyjnej, neonatologicznej, proktologicznej,
chirurgii naczyniowej i okulistycznej. Po niespe³na pó³godzinnej dyskusji
(radnych opozycyjnych) i ta uchwa³a - zosta³a przyjêta (13 za, 1 przeciw,
5 wstrzymuj¹cych). Jeszcze tylko godzinna dyskusja w sprawach ró¿nych i interpelacjach. Tutaj g³os zabierali radni:D¹browicz, Urbaniak, Sapiejka. No
i wróci³a jeszcze na chwilê sprawa wniosku radnego Konrada K³opotowskiego (pod jego nieobecnoæ) dotycz¹ca zbadania przez Komisjê Rewizyjn¹
Rady wydatków na Nadziejê - wniosek by³ niew³aciwie sprecyzowany ?!
Interpelacje i zapytania dotyczy³y g³ównie s³usznoci kar na³o¿onych na firmy
drogowe (szczególnie) PRD, a odpowiada³ cz³onek Zarz¹du Waldemar Dr¹¿kiewicz. Radni dopytywali siê te¿ o kolejny wyjazd delegacji starostwa do
powiatu miñskiego. Próbowa³ odpowiadaæ cz³onek Zarz¹du Jerzy Pawlak.
Cz³onkowie prezydium Rady odczytali te¿ pisma, m.in.: odpowied p.o. dyr.
SP ZOZ na zarzuty zwi¹zkowców postawione na poprzedniej sesji i ofertê
firmy Akpol dotycz¹c¹ budowy w powiecie kutnowskim obiektu spalarni
i utylizacji odpadów. I tak oko³o godz. 15.00 mo¿na by³o zamkn¹æ obrady.
Dla cis³oci g³os zabra³o 20 radnych w tym 3 cz³onków Zarz¹du. Radny
Konrad K³opotowski zabiera³ g³os 24 razy, pani starosta 23, Krzysztof
Komorowski 10, a Jacek Urbaniak i Jerzy Pruk - po 9.
/G.B./

WIEŚCI GMINNE

Wielkie wspomnienie

Orodek Kultury Gminy Kutno
w Leszczynku rozstrzygn¹³ konkurs
Jeden wiersz - wielkie wspomnienie.
Zwyciê¿y³a Teresa S³owiñska
(Grabków, gmina Kutno), przed
Mart¹ Miciñsk¹ (Szubsk Du¿y,
gmina Kroniewice) i krakowianinem
Arkadiuszem Stosurem. Wziê³o w nim
udzia³ 130 poetów z ca³ego kraju.

Filia Leszczynka

Orodek Kultury Gminy Kutno
w Leszczynku rozrasta siê. Ju¿
otworzy³ swoj¹ filiê w Go³êbiewie
Nowym, w budynku dawnej szko³y
podstawowej na dzia³ce 5600 m2.
Bêdzie tam wietlica dla m³odzie¿y
i portal internetowy. Maj¹ byæ
zajêcia z muzyki, plastyki i tañca.

Po¿ar w Leszczynku

Jad¹c do Witoni, po lewej stronie
- tu¿ przed zakrêtem - jest budynek
czteromieszkaniowy. We wtorek po
po³udniu w jednym z lokali zapali³

siê gaz z nieszczelnego przewodu
butli z kuchenk¹. Siedmiu mieszkañców, w tym polsko-ukraiñskie
ma³¿eñstwo - ewakuowano. Mieszkanie nie by³o ubezpieczone, ale
poszkodowani mieli szczêcie,
gdy¿ wójt zarz¹dzi³ remont na koszt
gminy (przeznaczono na to oko³o
20 tysiêcy zotych).

Bogucha

Mieszkañcy Kroniewic obejrzeli
spektakl Bogucha. Mi³osz w pierogu zaklêta, w wykonaniu m³odzie¿y gimnazjum. Wystawiono go
w budynku OSP w Kroniewicach.

Drogowe tragedie

O osiem osób mniej ni¿ rok wczeniej, bo 12 zginê³o, w wypadkach
drogowych na terenie powiatu kutnowskiego. Mniej by³o te¿ rannych
240 (292). Równie¿ mniej zatrzymano pijanych kierowców - 729
(o 114 mniej) i to g³ównie rowerzystów oraz motocyklistów.

KRAJ Sp. z o.o. w Kutnie
ul. Oporowska 6, 99-300 Kutno

ZATRUDNI
2 osoby (mê¿czyni) do obs³ugi oczyszczarki
Wymagania:
- dobry stan zdrowia,
- wiek do lat 50.
Zg³oszenia prosimy kierowaæ do sekretariatu firmy:

Kutno, ul. Oporowska 6
Tel: 24 253-77-51 wew. 1, fax: 24 253-75-24
e-mail: sekretariat@kraj.net.pl
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¯YCIE KULTURALNE
WYRÓŻNIENIA W DĄBROWSZCZAKU WĄSKOTOROWYCH WSPOMNIEŃ CZAR
Trudne warunki pogodowe pokrzy¿owa³y ambitne plany obchodów tegorocznego wiêta szko³y (11 stycznia) w I LO im. J.H. D¹browskiego
w Kutnie. Uczniowie, nauczyciele i rodzice przygotowani byli na obejrzenie widowiska noworocznego w re¿yserii Agnieszki Weso³owskiej,
jakie mia³o siê odbyæ w KDK. Niestety - do jego realizacji nie dosz³o. Nie
przeszkodzi³o to jednak w przeprowadzeniu wewnêtrznej imprezy, podczas której przy g³onym aplauzie licealistów wrêczone zosta³y nagrody
dyrektora szko³y dla nauczycieli: Jerzego Sobola, Krzysztofa Stasiaka
i Andrzeja Micha³kiewicza. W konkursie o patronie szko³y najlepszym
okaza³ siê Mi³osz Maciejewski z Ib. Nauczyciele liceum przyznali natomiast tzw. Jaki wyró¿niaj¹cym siê uczniom w dwunastu kategoriach
szkolnego ¿ycia. W kategorii debiut otrzyma³ go Piotr Marciniak z klasy Ia;
showman - Wojciech Dwojacki IIE; miss - Angelika Doroba IIIc; mister
- Micha³ Stasiak III; kultura - Adam Czajka IId; sportowiec - Gracjan
Trojak IIIa; przyjaciele - Paulina Zió³kowska Iic i Pawe³ Szustowski IIc;
pasjonat - Jakub Bieganowski IIa; prawa rêka - Mateusz Golis IIId; najlepsze oceny - Justyna Durczyñska Iic; superklasa - uczniowie IIIc; super
Jasiek 2010 - Daria Jówiak IIId. Tak wiêc kolejne wiêto szko³y, z okazji
rocznicy za³o¿enia Legionów przez gen J.H. D¹browskiego we W³oszech,
przesz³o do historii.
/A.B./

NIECODZIENNA PŁYTA

Przyzwyczailimy siê, ¿e muzyczne kr¹¿ki nagrywane s¹ przez ró¿nego
rodzaju artystów. Jednak to co siê wydarzy³o w Nowych Ostrowach
zas³uguje na szczególn¹ uwagê. Ukaza³a siê bowiem p³yta zatytu³owana
piewajmy wszyscy w ten radosny czas z najpiêkniejszymi, polskimi
kolêdami ... w wykonaniu mieszkañców Gminy Nowe Ostrowy. P³ytê
wyda³o Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Inicjatyw Lokalnych
Miksztal, a zysk z jej sprzeda¿y zostanie przeznaczony na zorganizowanie letnich akcji m³odzie¿owych w tej Gminie. Nagrania dokonano
w pensjonacie Dworek w Miksztalu. Kierownictwo produkcji i dobór
repertuaru nale¿a³ do ksiêdza Grzegorza Pypcia, a przygotowanie aran¿acji
muzycznych do Piotra Sapiñskiego, Miros³awa Komorowskiego i Andrzeja
Smakowskiego. Opracowanie graficzne p³yty jest dzie³em Grzegorza
Janakowskiego. Gratulujemy.
/J.P./

KULTURALNE KUTNO

Do 15 stycznia czynna by³a w Muzeum Regionalnym w Kutnie wystawa
powiêcona obrazom Rafa³a Malczewskiego, syna znanego malarza Jacka
Malczewskiego. Na blisko 40 obrazach artysta uwieczni³ krajobrazy, pejza¿e fabryczne, stacje kolejowe, drogi, przyrodê. 19 stycznia w Muzeum
zostanie otwarta ekspozycja pt. Wyzwolenie czy zniewolenie, a w 3 dni
póniej bêdzie wystawa Prawos³awie. 14 stycznia w KDK odby³o siê
spotkanie z Arturem Taborem, jednym z najbardziej znanych polskich
fotografów przyrody. W trakcie spotkania zaprezentowane zosta³y pokazy
fotografii w cyklach: Sowy Polski, Bug-pejza¿ nostalgiczny i Wis³a
- królowa rzek. W Galerii KDK czynna jest wystawa Artura Tabora pt.
Te co skacz¹ i lataj¹.
/J.P./

Artysta znany i nieznany

TOMASZ BENGSZ

S³uszne wydaje siê przys³owie twierdz¹ce, i¿ nikt nie jest prorokiem we
w³asnym domu. Tak te¿ i dzieje siê z jednym z najzdolniejszych polskich
grafików i projektantów Tomaszem Bengszem. W internetowych wyszukiwarkach pe³no jest odnoników do jego dokonañ. Natomiast w rodzinnym
Kutnie pozostaje niemal¿e anonimowy. Artystê pozna³em, kiedy jeszcze
jako m³odzieniec wraca³ do domu, tym samym co ja poci¹giem, z Liceum
Plastycznego w Kole. Ma³o zapewne kto przypuszcza³, ¿e wyp³ynie na
szerokie wody polskiego plakatu i grafiki. Podczas studiów na Akademii
Sztuk Piêknych w Warszawie uczy³ siê w pracowniach takich mistrzów
jak Janusz Stanny czy Mieczys³aw Wasilewski. Ju¿ w 1991 roku wygra³
konkurs na projekt plakatu i maskotki promuj¹cej Polskê na wystawie
EXPO92 w Sewilli. Nagrodzone dzia³o nazywa³o siê Polonito i nawi¹zywa³o do god³a naszego kraju, a przedstawia³o Bia³e Orl¹tko wykluwaj¹ce siê z popêkanej czerwonej skorupki. Logo mia³o symbolizowaæ przemiany jakie zasz³y trzy lata wczeniej. Jednak nie wiedzieæ czemu praca
nie spodoba³a siê ówczesnym decydentom, którzy postanowili wycofaæ
j¹ z miedzynarodowego obiegu. W 1999 roku stworzy³ opracowanie
graficzne do filmu Juliusza Machulskiego Killerów 2-óch. Znany jest
te¿ jako twórca pracuj¹cy w kampaniach reklamowych. Kilka lat póniej
otrzyma³ nagrodê specjaln¹ za projekt plastyczny do reklamy Clipper
w konkursie Klubu Twórców Reklamy. Znalaz³ siê równie¿ wród uhonorowanych w Kreaturach 2002. Jednak najbardziej ceniony, wród
masowego odbiorcy, jest jako grafik. Najpierw przez kilka lat jego chrakterystyczn¹ kreskê mogli podziwiaæ czytelnicy tygodnika Pi³ka No¿na,
na ³amach której publikowa³ karykatury gwiazd wiatowego futbolu, by
póniej przenieæ siê do Magazynu Futbol. Zajmuje siê tak¿e ilustrowaniem dla Polskiej Bibliografii Literackiej. S¹dzê wiêc, ¿e czas ju¿ najwy¿szy, ¿eby kutnianie mogli zapoznaæ siê z dorobkiem swojego krajana,
a Muzeum winno wejæ w posiadanie przynajmniej kilku prac. Piotr Pilch
P.S. Tomasz Bengsz urodzi³ siê w Kutnie, w 1966 roku.

NOWOROCZNY KOKTAJL

Pod takim has³em w po³owie stycznia odbywa siê ju¿ tradycyjnie w Urzêdzie
Miasta Kutna ta uroczysta impreza. Prezydent Zbigniew Burzyñski
wyg³osi³ przemówienie skierowane do zebranych przedstawicieli ró¿nych
rodowisk. Reprezentowane by³y ró¿ne stowarzyszenia, organizacje.
Uczestniczyli te¿ samorz¹dowcy; osoby zwi¹zane z kultur¹, edukacj¹
i sportem; funkcjonariusze ró¿nych s³u¿b. Oprócz ¿yczeñ na Nowy 2010
Rok by³y równie¿ s³owa dziêkczynne za pomoc niesion¹ w rozwój m.
Kutna. Z okolicznociowym programem artystycznym wystapi³ zespó³
OKAY z M³odzie¿owego Domu Kultury w Kutnie.
/J.P./

Przyjacio³om z Ziemi Kutnowskiej na Nowy Rok

Katedra gnieźnieńska
Wiekowy wagon motorowy MBxd1.
W 1915 r., czyli 95 lat temu, ruszy³y pierwsze poci¹gi kroniewickiej
w¹skotorówki. Uruchomiona przez Niemców, jako wojskowa, tymczasowa
linia, szybko sta³a siê przydatna i potrzebna mieszkañcom Kroniewic,
Ostrów i D¹browic. D³ugoæ sieci w¹skich torów wyd³u¿a³a siê wiêc systematycznie. W okresie miêdzywojennym i przez d³ugie lata po II wojnie
wiatowej kolej w¹skotorowa by³a w Kroniewicach najwiêkszym pracodawc¹. Ma³e parowozy, czyli popularne ciuchcie i samowarki, a póniej
tak¿e lokomotywy spalinowe, doje¿d¿a³y z wagonami osobowymi i towarowymi do Ozorkowa, a nawet Brzecia Kujawskiego. Lata 90 ub. wieku
to postêpujacy upadek w¹skotorowego kolejnictwa. W XXI wieku poci¹gi
jeszcze przez pewien czas jedzi³y do Ostrów, Krzewia i D¹browic. Dzi
na terenie dworca i wêz³a kroniewickiej w¹skotorówki panuje martwa
cisza, nawet asfaltem zosta³y zalane przejazdy przez ulice w miecie.
Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Kroniewicach chce przypomnieæ dzieje i znaczenie kolei w¹skotorowej dla Kroniewic i miejscowoci, do których doje¿d¿a³y ma³e poci¹gi. Jeszcze w latach 80-tych ub.
wieku w w¹skotorówce pracowa³o ok. 1000 osób, w 1998 ju¿ tylko i a¿
144. W ich domach, w domach ich krewnych i potomków z pewnoci¹
zachowa³y siê pami¹tki - zdjêcia, dokumenty, elementy umundurowania,
mo¿e bilety, kasownik itp. Muzeum prosi wszystkich o ich u¿yczenie na
planowan¹ wystawê. Oczywicie, po zakoñczeniu wystawy wszystkie
pami¹tki zostan¹ zwrócone w³acicielom, chyba ¿e kto bêdzie chcia³ co
zostawiæ w zbiorach kroniewickiej placówki.
Chcielibymy, ¿eby tê wystawê z nami wspó³tworzyli mieszkañcy
- mówi Grzegorz Dêbski, dyrektor placówki. Bez ich pomocy ta wystawa
bêdzie bardzo niepe³na. Dlatego zwracamy siê do mieszkañców rejonu,
a w szczególnoci do kroniewiczan o pomoc w skompletowaniu eksponatów. Wszystkie osoby, które by³yby chêtne pomóc przy skompletowaniu ekspozycji prosimy o kontakt z muzeum do po³owy lutego (tel.
24/2523347, e-mail: muzeumkrosniewice@wp.pl).
Najwa¿niejsze daty z historii kolei w¹skotorowej w Kroniewicach
1915 - Niemcy buduj¹ pierwsze odcinki kolei w¹skotorowej na potrzeby
zaopatrzenia wojsk na froncie.
1916 - w Kroniewicach powstaje zaplecze techniczne (warsztaty, parowozownia i prawdopodobnie dworzec o konstrukcji szachulcowej, czyli
z muru pruskiego (rozebrany pod koniec lat 60-tych XX w.)
11-12 XI 1918 r. - walki POW z Niemcami, zakoñczone opanowaniem
przez Polaków Kroniewic i terenu kolei wraz ze wszystkimi pociagami
i zgromadzonymi tam zapasami.
Okres miêdzywojenny - po³¹czenie kolejki kroniewickiej z kolejk¹
cukrowni w Ostrowach. W¹skotorowe Koleje Kujawskie ulegaj¹ dalszej
rozbudowie - d³ugoæ ich torowisk osi¹ga oko³o 170 km.
1939-1945 - kolej pod zarz¹dem niemieckim, udzia³ w ruchu oporu mierci¹
przyp³aci³o kilku kolejarzy.
1949 - nacjonalizacja kolei w¹skotorowych, kroniewicka kolejka w³¹czona zosta³a w struktury PKP jako Kujawskie Koleje Dojazdowe.
Lata 50 - ujednolicenie rozstawu szyn na wszystkich liniach do szerokoci
750 mm (do tej pory na niektórych odcinkach rozstaw szyn wynosi³ 600 mm).
1991 r. - po likwidacji Zarz¹du Kujawskich Kolei Dojazdowych, powstaje
Kroniewicka Kolej Dojazdowa (obs³uguje 162 km torów - najd³u¿sz¹
sieæ w¹skotorow¹ w Polsce).
2001 r. - PKP zawiesi³o ca³kowicie kursowanie poci¹gów. Maj¹tek kolejki
przejê³a Gmina Kroniewice.
2002-2008 - regularne kursowanie poci¹gów osobowych, transport towarowy i kursy turystyczne prowadzi Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów
Lokalnych z Kalisza. Ostatni poci¹g przejecha³ na trasie Kroniewice Ostrowy w marcu 2008 r.
9 wrzenia 2008 - list intencyjny w sprawie Kroniewickiej Kolei Dojazdowej. W Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego spotkali siê:
marsza³ek województwa W³odzimierz Fisiak, wicemarsza³ek El¿bieta
Hibner, wicewojewoda ³ódzki Krystyna Ozga, burmistrzowie Ozorkowa
i £êczycy, wójtowie tych gmin oraz przedstawiciele ³ódzkiej dyrekcji PKP
i samorz¹dowcy z woj. kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego oraz
gospodarz - burmistrz Gminy Krosniewice Julianna B. Herman. Zebrani
podpisali list intencyjny w sprawie Kroniewickiej Kolei Dojazdowej. Sygnatariusze wyrazili chêæ przywrócenia wietnoci kroniewickiej kolejce.

EFEKT WOŚP

Odrêbnym ¿ychliñskim sztabem Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy
kieruje Jolanta Adamkiewicz. Stu wolontariuszy zebra³o w ¯ychlinie
7 tysiêcy z³otych.

LAUR DLA „OKAY”
Du¿y, kolejny sukces odnios³a ta grupa wokalna, któr¹ na co dzieñ
prowadzi i ni¹ siê opiekuje Katarzyna Karolak-Koszañska. Zespó³ funkcjonuje pod opiekuñczym skrzyd³em M³odzie¿owego Domu Kultury.
Urocze m³ode kutnianki tym razem zdoby³y II miejsce na presti¿owym
Miêdzynarodowym Festiwalu Pieni i Tañca Intershow w Zakopanem.
Ponadto - Daria Kostrzewska otrzyma³a wyró¿nienie, a ca³a grupa OKAY
nagrodê specjaln¹, któr¹ stanowi zaproszenie na Festiwal Piosenki na ...
Cyprze. To jest co! Oprócz Darii Kostrzewskiej w sk³ad zespo³u wchodz¹:
Aleksandra Chodorowska, Daria Jankowska, Paulina Wróblewska i Anita
Koralewska. ¯yczymy dalszych sukcesów !
/J.P./

T. Osiñski - Kroniewicka Kolej W¹skotorowa, 2001 r. (akwarela, pap.).
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Nad miastem góruj¹ wie¿yce
Katedry piêknej i prastarej
Tam gdzie s³owiañskie Swaro¿yce
By³y symbolem pogan wiary.
Z dum¹ katedra czo³o wznosi
Bo chrystianizmu tryumf g³osi
Z¹b czasu nie skruszy³ jej. Wie¿e
Stercz¹ce het w górê do nieba
z Bogiem zawar³y przymierze,
Bowiem opieki Bo¿ej trzeba
Dla miasta. A dzwon spizowy
Wisi tam wielki Wojciechowy.
wi¹tynia moc cudów kryje
Rzeby, obrazy i marmury
Blask od z³ota i srebra bije
Tyle bogactw mieszcz¹ te mury
Lecz nad te skarby, te klejnoty
Dro¿sze wiête Wojciechowe prochy.
Henryk Nowakowski
Autor (r. 1919) jest polonist¹, historykiem, poet¹. Zwi¹zany z Gnieznem
i z Kutnem, gdzie bra³ udzia³ w Bitwie nad Bzur¹ w 1939 r. Jak mówi
- Gniezno i Kutno to miasta, które s¹ dla Niego dro¿sze od innych. Gniezno
to pierwsza stolica Polski, miejsce koronacji - w katedrze gnienieñskiej
- królów polskich, m.in. Boles³awa Chrobrego w 1025 r. Tu s¹ s³ynne
Drzwi Gnienieñskie z XII w. Od niedawna prymas Polski (obecnie Henryk
Muszyñski) jest równoczenie arcybiskupem gnienieñskim. Pan Henryk
Nowakowski, któremu ¿yczymy d³ugich lat ¿ycia, jest wspó³pracownikiem literackim Naszej Redakcji.
/J.P./

WYBITNY UZDROWICIEL
Tomasz Æwiek to bioterapeuta, który
od dawna nale¿y do ekstraklasy polskiej bioterapii. W 1998 r. zosta³
laureatem plebiscytu na polskiego
uzdrowiciela organizowanego przez
miesiêcznik Uzdrawiacz. Jest
cz³onkiem Krajowego Cechu Bioterapeutów oraz by³ym prezesem
Ostrowieckiego Stowarzyszenia
Radiestezyjnego. Wyda³ dwie ksi¹¿ki
(Bioterapeuta radzi i Porady
bioterapeuty), które rozesz³y siê
w du¿ych nak³adach. Jest te¿ wybitnym zielarzem i twórc¹ pierwszego
w kraju Orodka Terapii Naturalnej w Krynicy Morskiej. Pomaga przede
wszystkim w chorobach oczu, kobiecych, serca i naczyñ, schorzeniach
uk³adu pokarmowego, oddechowego, moczowego, ³uszczycy, nerwicy,
kamicach itd. Oto wybrane wpisy do Z³otej Ksiêgi:
Do p. Tomasza zg³osi³am siê z siln¹ nerwic¹ i bezsennoci¹ , które ust¹pi³y
po 4 wizytach. Energia p. Tomasza sprawi³a, ¿e wyniki EKG i arytmia
serca oraz inne wyniki te¿ siê poprawi³y. Oprócz tego ust¹pi³y te¿ problemy
z ¿o³¹dkiem i w¹trob¹. U mojej córki minê³o zapalenie zatok i alergia.
Jestem bardzo wdziêczna p. Tomaszowi i polecam wszystkim korzystanie
z jego terapii - El¿bieta Grill, Chodzie¿.
Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie

w lokalu P¯K, ul. Królewska 47 (I p.)
6 lutego 2010 r. od godz. 8.00
Informacje i zapisy: Centrum Bioterapii i Doradztwa
¯yciowego ELILAH, tel. 0-506-536-922 (od 10.00 do 18.00)
www.elilah.ocom.pl, e-mail: elilah@wp.pl
PA£AC SAPETÓW W TUCZNIE k. GORZOWA WLKP.
ZAPRASZA NA MAGICZNE WCZASY ZDROWOTNE POD
PATRONATEM CZASOPISMA CRYSTAL, KTÓRE
ODBÊD¥ SIÊ W DNIACH OD 1 DO 8 MAJA 2010 r.
Pa³ac Sapetów to miejsce pe³ne uroku, magii i dziwnych, tajemniczych
zdarzeñ. Turnus prowadzi³ bêdzie wybitny polski bioterapeuta Tomasz
Æwiek oraz inni specjalici: znany numerolog i ezoteryk Emilia WróblewskaÆwiek i S³awomir Stawny (masa¿e, akupresura stóp). Gociem specjalnym
bêdzie wybitny polski ezoteryk, ufolog, czêsty goæ programów telewizyjnych Janusz Zagórski, który wyst¹pi z wyk³adami.
Atrakcyjna cena: 899 z³ (doroli), 799 z³ (dzieci).
W podanej cenie znajduj¹ siê: zakwaterowanie w 2-3 osobowych pokojach
z ³azienk¹ i WC, 7 niadañ, obiadów i kolacji (wy¿ywienie wegetariañskie),
6 seansów bioenergoterapeutycznych, 1 masa¿ klasyczny, 1 akupresura
stóp, 1 masa¿ na fotelu rehabilitacyjnym, 8 relaksacji (medytacji), joga,
kilka wycieczek do tajemniczych miejsc, bezkrwawe safari, wypo¿yczenie
rowerów, wyk³ady oraz ognisko i chodzenie boso po roz¿arzonych
wêglach. Dodatkowo bêdzie te¿ mo¿na skorzystaæ ze wiecowania uszu
i sprawdziæ swoje predyspozycje bioenergetyczne i moc biopola za
pomoc¹ specjalnego przyrz¹du.
ZAPRASZAMY ! ILOÆ MIEJSC OGRANICZONA !
Informacje i zapisy: tel. (95) 763-51-95 i 519-758-400, www.palacsapetow.pl
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¯YCIE POLITYCZNE
KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

Zawirowa³o, zabieli³o ... Znowu nadesz³a normalna zima. Najm³odsi
zobaczyli pierwszy, prawdziwy nieg. Wyci¹gniêto z piwnicy sanki i dzieci
przekona³y siê do czego one s³u¿¹. W takiej zimowej scenerii odby³ siê
ju¿ doros³y, bo XVIII (jak ten czas leci), Fina³ Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy. Oczywicie wielki power, wreszcie zobaczylimy wielkie
spo³eczeñstwo demokratyczne (i wietn¹ zabawê). Tradycyjnie z ¿on¹
wyszlimy na spacer ulic¹ Królewsk¹ w Kutnie; ka¿de z nas wziê³o bilon,
ale ³¹cznie to by³o 50 z³otych. Ale na ulicach by³o wiêcej zbieraj¹cych ni¿ ...
daj¹cych datki. To chyba najdobitniej przekonuje, ¿e w Kutnie jest du¿o
bezrobotnych, gdy¿ z ofiarnoci¹ jest lepiej o czym wiadczy fakt, ¿e w tym
dniu zebrano 56 litrów krwi od 129 osób (o 12 litrów wiêcej rok wczeniej). Póniej by³ poniedzia³ek ... Jeszcze posypa³o, zawia³o ! Najgorzej
by³o w miecie, gdzie na przyblokowych parkingach nie mo¿na by³o
zaparkowaæ. Ze sprz¹taczy to chyba wyró¿nili siê panowie odnie¿aj¹cy
zatoczki autobusowe (którzy i w niedzielê i w poniedzia³ek czynili to, co
do nich nale¿a³o). Teraz powa¿nie: politycznie i gospodarczo. Po laurkowych artyku³ach Aleksandry Klich w Gazecie Wyborczej i cukierkowej
opowieci o samotnym mocarzu, który zbawi³ Polskê (TVN 24, oj
Pochanke) z zaskoczeniem przeczyta³em w Przegl¹dzie (pod redakcj¹
dziennikarza Jerzego Domañskiego; zapomnianego prezesa Zarz¹du Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej, przyjaciela Kutna) wywiad Andrzeja Dryszela
z profesorem nauk humanistycznych i ekonomii, pracownikiem Instytutu
Nauk Ekonomicznych PAN i wyk³adowc¹ m.in. na uniwersytetach
w Oxfordzie, Toronto i Nowym Jorku Tadeuszem Kowalikiem. Osch³y,
naukowy jêzyk, bliski cynizmu, ale jak¿e wymowny, który niejako puentuje
tytu³ Plan Balcerowicza: operacja niepotrzebna i chybiona, z podtekstem: Nie musielimy przechodziæ tak g³êbokiej recesji ani skazaæ spo³eczeñstwa przez ca³e 20-lecie na bardzo wysokie bezrobocie. Bardzo
ciekawe s¹ uwagi autora na pytanie, ¿e zwolennicy planu Balcerowicza
mówi¹ dzi, ¿e inflacja szala³a jak po¿ar i nale¿a³o szybko j¹ ugasiæ ...,
NIE BY£O ¯ADNEGO PO¯ARU ... W IV kwartale inflacja szybko
spad³a - w padzierniku 54%, w listopadzie 23% - w grudniu 18%. Wiêc
- hiperinflacja by³a mitem. Co wiêcej i to bardzo wa¿ne, na prze³omie lat
1989 i 1990 na rynku nie by³o ju¿ pustego pieni¹dza, nie maj¹cego
pokrycia w masie towarowej - co po paru latach przyzna³ g³ówny doradca
ministra finansów, Stanis³aw Gomu³ka. Nie brak mocniejszych sformu³owañ o szokowej operacji antyinflacyjno-stabilizacyjnej, któr¹ Joseph
Stiglitz przyrówna³ do CHIÑSKIEJ REWOLUCJI KULTURALNEJ
i ... rewolucji bolszewickiej. A wybitny mened¿er wielkich korporacji
Stefan Dunin-W¹sowicz stwierdzi³, ¿e za pomoc¹ przemylanej strategii
zagranicznych korporacji, przy braku dowiadczenia polskich elit gospodarczych, opanowana zosta³a przez obcy kapita³ sieæ hurtowego handlu
(stalimy siê gospodark¹ oddzia³ów firm zagranicznych i zamro¿ona
zosta³a struktura gospodarcza Polski). Spowodowa³o to nawet, ¿e Jacek
Kuroñ sypi¹c popió³ na swoj¹ g³owê, bêdzie powtarza³, ¿e rz¹d i administracja zniszczy³y ruch Solidarnoci (sic !). Wiêcej ! Dwa lata po
podpisaniu listu intencyjnego przez Leszka Balcerowicza i prezesa NBP
W³adys³awa Bakê (ale napisanym przez ekspertów Miêdzynarodowego
Funduszu Walutowego) Michael Bruno, póniejszy wiceprezes Banku
wiatowego ujawni³, ¿e Ku zdziwieniu ekspertów zagranicznych z trzech
przedstawionych przez MFW wariantów RZ¥D POLSKI JEDNOG£ONIE WYBRA£ ... NAJOSTRZEJSZY (a¿ siê wierzyæ nie chce, ¿e ten
tekst nigdy nie zosta³ w Polsce opublikowany ani przet³umaczony). Có¿
dodaæ, có¿ uj¹æ ! Z tego bardzo obszernego wywiadu choæby to, ¿e:
W chwili nominacji sam Balcerowicz nie mia³ ¿adnego planu, poza ogólnym
przekonaniem, ¿e gospodarka wolnego rynku jest najbardziej efektywna.
W obliczu wyjazdu na sesjê MFW i Banku wiatowego zamówi³ u Sachsa
i Liptona zarys programu gospodarczego. Jak odnios³a siê do tzw. planu
Balcerowicza Solidarnoæ najwiêksza si³a zwi¹zkowa ? Zdaniem autora,
skrótowo ujmuj¹c: Zawiod³a na ca³ej linii. Sam Wa³êsa zachowa³ siê
w tej sprawie fatalnie. Awansem, bez negocjacji, zaakceptowa³ program
Balcerowicza. (...) Wa³êsa straci³ jednak szansê, by ponownie staæ siê
wielkim, jak w sierpniu 1980 r.. I jeszcze jedna uwaga, z licznych refleksji
zawartych w tym wywiadzie. Zaskakuj¹ca ! Autor artyku³u stwierdza:
Dlatego jeszcze po odejciu w 1992 r. publicznie wyra¿a³em nadziejê,
¿e ze skutków szokowej operacji wyci¹gnie wnioski i stanie siê drugim
Eugeniuszem Kwiatkowskim. To by³ materia³ na prawdziwego mê¿a stanu !
Podkrelam czas przesz³y, bo moim zdaniem, od momentu stania siê (jak¿e
niefortunnym !) przewodnicz¹cym Unii Wolnoci Balcerowicza niekorzystnie siê zmieni³ (...) Tyle i a¿ tyle ! Wiêc nie dajmy siê oszukiwaæ.
ZACZNIJMY WALCZYÆ Z MITAMI I POWSZECHN¥ MITOMANI¥.
Andrzej Stelmaszewski
P.S. Wywiad ukaza³ siê w numerze 2 z 2010 r. datowanego na 17 stycznia.

... TEN ¯YCIA I WIATA NIE ZNA

So³tys Zagryziakowa z Kwaniewic

MASZ BABO PLACEK !
Masz babo placek ! Chyba najtrafniej okreli³a to w tytule na zielonych
stronach Rzeczpospolitej i Wielki pomór w bran¿y miêsnej. A rzecz
dotyczy zakoñczenia okresu przejciowego na dostosowanie siê polskich
firm miêsnych do wymogów Unii Europejskiej. Do 31 grudnia 2009 r.
w Polsce by³o 3.140 firm (z tego 1/3 ubojnie), które maj¹ uprawnienia do
sprzeda¿y miêsa do UE. Jest te¿ 1.206 firm, które prowadz¹ tzw. dzia³alnoci marginalne. I jeszcze dzia³a³o 936 zak³adów zakwalifikowanych do
produkcji na rynek krajowy. Z nich, tylko 432 mia³y dostosowaæ siê do
wymogów unijnych ! Masz babo placek ! Co to oznacza ? Ano to, ¿e
jeszcze w styczniu kilkaset polskich spó³ek miêsnych mo¿e ... znikn¹æ !?
Masz babo placek ! Jak po grudzie idzie wdra¿anie zasady w ka¿dej
gminie - biogazownie. W 2009 r. Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej nie wspar³ ani jednego projektu, a mia³ na to 400
milionów z³otych. Wiêc chyba i kutnowski Demetrion przepad³ (jeli
startowa³ i jeli wierzyæ radnemu Dêbskiemu na os³odê ma grunty i to
jak¿e tanio kupione). Fachowcy twierdz¹, ¿e w tym roku otrzyma takie
rodki 15-30 inwestycji. W sumie na program - jeszcze nie zatwierdzony
- resortu gospodarki potrzeba oko³o 20 miliardów z³otych. Wiêc czy to
mo¿liwe !? Masz babo placek ! I na koniec trochê ogólnej statystyki. Na
wsi ¿yje 7,9 milionów osób w wieku produkcyjnym (z czego 13,6%; 2,2
miliona osób zatrudnionych w rolnictwie). Czyli - ju¿ o milion osób mniej
osób ni¿ w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych !? Masz babo placek !
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Z ³awy opozycyjnego radnego

ZIMA TRZYMA

Wbrew wczeniejszym alarmistycznym zapowiedziom, ¿e nastêpuje ocieplenie klimatu i dotychczas obowi¹zuj¹cy podzia³ na 4 pory roku jest ju¿
nieaktualny, w styczniu 2010 roku mamy normaln¹ zimê, która sparali¿owa³a funkcjonowanie Polski i wielu innych krajów. S³yszymy i widzimy
jak niezale¿nie od wielu czêsto pseudonaukowych opracowañ, zima jest
normaln¹ zim¹ ze niegiem i mrozem i ¿adne ludzkie ¿yczenia i zaklêcia
nie s¹ w stanie tego zmieniæ. Kutno swoj¹ bezradnoci¹ w walce ze niegiem, mrozem i wiatrem nie odbiega od wielu polskich samorz¹dów,
które wyra¿nie zosta³y przez zimê zaskoczone i nie daj¹ sobie rady z t¹
por¹ roku. Aktywnoæ i skutecznoæ w³adzy samorz¹dowej oceniana jest
przez mieszkañców poprzez widok zawalonych przez nieg naszych ulic,
chodników i parkingów. Pierwsze dni styczniowych, intensywnych opadów niegu wrêcz sparali¿owa³y komunikacjê piesz¹ i ko³ow¹ w miecie.
Prezydent i jego s³u¿by najwyraniej czekali, a¿ problemy rozwi¹¿¹ siê
same. Natura okaza³a siê ma³o ³askawa dla oczekiwañ w³adzy, nieg
pada³ kilka dni, a pó¿niej zamiast odwil¿y przysz³y mrozy. Efekt jest przykry dla mieszkañców i u¿ytkowników ulic, chodników oraz parkingów.
Zwa³y nieusuniêtego i zmarzniêtego niegu utrudniaj¹ pieszym i kierowcom
poruszanie siê po miecie i czêsto uniemo¿liwiaj¹ korzystanie z miejsc
parkingowych. Zupe³nie nie zda³y egzaminu s³u¿by miejskie, administracja
spó³dzielni mieszkaniowej i administracja /w³aciciele wielu budynków.
Ostatnie dni wyra¿nie udowodni³y, ¿e brak skutecznoci czy te¿ brak woli
zmierzenia siê z natur¹ i bezczynnoæ, daje fatalne rezultaty. Wczeniej
narzekalimy i mielimy pretensje, ¿e nasze miasto jest brudne i zamiecone, teraz nieg przykry³ brud i mieci. W obu przypadkach prezydent
i jego s³u¿by wyra¿nie nie zda³y egzaminu. Natura po raz kolejny, równie¿
w Kutnie, pokona³a ludzi.
Krzysztof Wac³aw Dêbski

Czytelniczy Hyde Park

PEŁNOLETNIA ORKIESTRA

W minion¹ niedzielê, ju¿ poraz 18 zagra³a w Polsce, wiêc na ulicach Kutna
równie¿, Wielka Orkiestra wiatecznej Pomocy. Dla chorych na nowotwory dzieci zebrano ju¿ ponad 36 milionów z³otych, a pieni¹dze s¹ jeszcze
liczone. W Kutnie znów pad³ rekord, choæ twórca Orkiestry Jurek Owsiak,
nie przepada za tym sformu³owaniem. Kutnianie ze swych kieszeni wysup³ali ponad 72 tysi¹ce z³otych, a 126 osób odda³o ³¹cznie blisko 57 litrów
krwi. Tymczasem z racji pe³noletnoci tej wielkiej ju¿ instytucji warto
pokusiæ siê o kilka refleksji. Z pierwotnego romantyzmu pozosta³a tylko
ofiarnoæ darczyñców, pracowitoæ wolontariuszy i ca³odniowe szaleñstwo Jurka Owsiaka. Reszta to wielki zorganizowany moloch. Pamiêtam,
¿e 18 lat temu wstecz, dla ka¿dego wykonawcy honorem by³o granie. Rzadko
który robi³ to dla pieniêdzy. Teraz Owsiak musi oddzielaæ ziarno od plew
i przynajmniej staraæ siê eliminowaæ tych artystów, którzy na dramatach
dzieciaków chc¹ zarabiaæ normalne koncertowe stawki. Za pierwszym
razem nikt nie mia³ pojêcia o aukcjach, telefony komórkowe przypomina³y
jeszcze ceg³y, internet by³ dobrem dostêpnym chyba dla nielicznych. Ale
hojnoæ by³a taka sama i Owsiak pozosta³ taki sam. Cz³owiek, który jest
symbolem charytatywnoci, guru dla milionów m³odych osób, trzyma siê
z dala od polityki, nie próbuje nawet robiæ tzw. kariery na politycznej
scenie. I za to równie¿ nale¿y mu siê szacunek.
Pawe³ Piotrowski

PREZYDENCKA ODPOWIEDŹ

W odpowiedzi na insynuacje dot. rzekomych nieprawid³owoci przy przetargu na budowê parkingu ogólnodostêpnego przy ul. Wschodniej zawarte
w licie anonimowego czytelnika P¯K owiadczam, co nastêpuje:
1. W 2008 roku Miasto Kutno wyrazi³o zgodê firmie Pini Polonia na
budowê wjazdu i wyjazdu z zak³adu przez teren Miasta Kutno oznaczony
numerami dzia³ek 289/1 i 289/2;
2. Na sesji Rady Miasta Kutno w dniu 15 grudnia 2009 r. poinformowa³em,
i¿ przetarg na budowê parkingu przy ul. Wschodniej nie zosta³ rozstrzygniêty, nast¹pi³o dopiero otwarcie ofert;
3. Przetarg na budowê parkingu przy ul. Wschodniej zosta³ rozstrzygniêty
w dniu 22 grudnia 2009 r. Najkorzystniejsz¹ ofertê z³o¿y³o Konsorcjum
firm: Lider - Przedsiêbiorstwo Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów Zielonych BUDROX Sp. z o.o. z Gostynina, Partner:
Zak³ad Instalacyjno-In¿ynieryjny INST - BUD J. Zielarski z Kutna;
4. Po stwierdzeniu faktu, i¿ firma Pini Polonia wykona³a docelowy wjazd
i wyjazd z zak³adu do ul. Wschodniej, które obejmuj¹ w pewnym fragmencie wjazd i wyjazd z parkingu, (co by³o objête przedmiotowym przetargiem) w dniu 22.12.2009 roku zosta³o wystosowane pismo do Lidera
Konsorcjum o ograniczeniu zakresu robót do wykonania powierzchni
samego parkingu;
5. Po akceptacji przez wykonawcê ograniczenia robót zostanie podpisany
stosowny aneks do umowy. W nowym kosztorysie ograniczenia robót
zostan¹ wyliczone wg cen rednich z publikacji SEKOCENBUD z kwarta³u poprzedzaj¹cego okres realizacji robót.
Zastêpca prezydenta miasta - Jacek Boczkaja
Od Redakcji: Hmm ... My, na miejscu pana zastêpcy prezydenta bymy
przeprosili radnego W³odzimierza Klimeckiego za nierzeteln¹ informacjê
udzielon¹ w odpowiedzi na jego zapytanie na grudniowej sesji ...

WŁASNOŚCI STAROSTWA

Na dzieñ 30 wrzenia 2009 r. powiat kutnowski posiada prawo w³asnoci do
miêdzy innymi nastêpuj¹cego mienia: Nieruchomoci zabudowane zwi¹zane
z opiek¹ zdrowotn¹ o ³¹cznej powierzchni 11,9168 ha, w tym: SPZOZ w Kutnie
przy ul. Kociuszki 52 - pow. 11,0921 ha; Przychodnia Medyk w Kutnie
przy ul. Grunwaldzkiej 2 - pow. 0,1673 ha; Przychodnia Eskulap w Kutnie
przy ul. Mickiewicza 2 - pow. 0,2374 ha; Przychodnia w leszynie, gm. ¯ychlin
- pow. 0,4200 ha. Nieruchomoci zabudowane o ³¹cznej powierzchni 56,7226 ha
(g³ównie DPS-y, szko³y ponadgimnazjalne, muzea, starostwo itp.). Nieruchomoci niezabudowane o ³¹cznej powierzchni 2,9335 ha, w tym: w Pniewie,
gm. Bedlno - pow. 0,8036 ha i dzia³ki przy ul. Kociuszki w Kutnie przejête do
zasobu powiatu kutnowskiego po zrzeczeniu siê u¿ytkownika przez SPZOZ
- pow. 2,1299 ha. Poza tym nieruchomoci zajête pod drogi powiatowe.

„POKOLENIE”

Pomimo z³ych warunków atmosferycznych 8 stycznia odby³o siê Walne
Zebranie Stowarzyszenia Pokolenia. Sprawozdanie z dzia³alnoci jego
Zarz¹du Powiatowego przedstawi³ Zdzis³aw Sapiejka. Nadmieni³ m.in.
i¿ ta organizacja dzia³a zaledwie ponad 18 miesiêcy i ju¿ w tym czasie
powo³ane do ¿ycia zosta³y Ko³a w ¯ychlinie, Kroniewicach i oczywicie
w Kutnie. Zebrani wys³uchali te¿ sprawozdania przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej Paw³a W³odarczyka. W g³osowaniu jawnym udzielono
absolutorium Zarz¹dowi dzia³aj¹cemu w sk³adzie: Zdzis³aw Sapiejska
- przewodnicz¹cy, Wies³aw Garstka - wiceprzewodnicz¹cy, Miros³aw Falkowski - przewodnicz¹cy Ko³a w ¯ychlinie, Andrzej D¹browicz - przewodnicz¹cy Ko³a w Kroniewicach, Martyna Pajmel - sekretarz, Leszek
Drapiñski - cz³onek. W spotkaniu wzi¹³ udzia³ Marek Klimczak - przewodnicz¹cy Zarz¹du Wojewódzkiego Stowarzyszenia Pokolenia w £odzi.
W swej wypowiedzi zwróci³ uwagê, i¿ w tym roku ta organizacja obchodziæ
bêdzie swój jubileusz 20-lecia istnienia, aktualnie zrzesza w swoich szeregach
(na terenie Polski) oko³o 15 tysiêcy cz³onków. Pogratulowa³ zebranym
dobrej dzia³alnoci i uznania przez Zarz¹d Wojewódzki w wynikach pracy
tu¿ za powiatem opoczyñskim. Dzi jest czas mówienia tego co nas boli,
lewica ma mo¿liwoæ istnienia tylko wtedy, kiedy bêdzie zjednoczona
- zaakcentowa³ Marek Klimczak. W tym roku czeka nas du¿o pracy, bo
przecie¿ przed nami dwie kampanie polityczne, w które siê w³¹czymy
chocia¿ jestemy organizacj¹ apolityczn¹ - mówi³ przewodnicz¹cy Zdzis³aw
Sapiejka. Organizacja nie odcina siê od spraw zwi¹zanych z wyborami
prezydenckimi czy samorz¹dowymi. Bêdzie popieraæ kandydaturê Jerzego
Szmajdziñskiego, który jest przewodnicz¹cym Zarz¹du G³ównego Stowarzyszenia Pokolenia. W sensie Ma³ej Ojczyzny, powiatu czy miasta,
cz³onkowie maj¹ dowolnoæ kandydowania w ró¿nych komitetach
wyborczych. Spotkanie odby³o siê w lokalu Magnolia.
/A.B./

SKŁADY RAD

Wed³ug informacji internetowych sk³ady Rad Nadzorczych komunalnych
(miejskich) spó³ek kapita³owych w Kutnie przedstawia siê nastêpuj¹co:
w Przedsiêbiorstwie Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie:
Tarnowski Henryk, Romañski Ryszard, Matusiak Grzegorz, Nabia³ek
Miros³aw, Kotliñski Artur; w Towarzystwie Budownictwa Spo³ecznego
Sp. z o.o. w Kutnie: Jerzy Runiñski, Wojciechowski Dariusz, Wiercioch
W³odzimierz; w Grupowej Oczyszczalnia cieków Sp. z o.o. w Kutnie:
Leitgeber Zbigniew, Kierzkowski Maciej, Miko³ajczyk Krzysztof; w Miejskim Zak³adzie Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie: Stanis³aw Chlebny,
El¿bieta Ja³owska, Jaros³aw Wykpisz.

Daleko

S¹dzê, ¿e wstydziæ siê nie muszê,
jeli siê przyznam do chwil s³aboci.
Kiedy chandra dopada moj¹ duszê,
a wszystko dooko³a mêczy i z³oci.
Wtedy czarne myli dopadaj¹ cz³owieka,
zniechêcenia i nostalgii nap³ywaj¹ fale.
Chcia³oby siê najchêtniej uciekaæ
gdzie daleko, coraz dalej i dalej.
Mo¿e wtedy z oddali, z dystansu,
cz³ek by siê jako z apatii wyleczy³.
Nie musz¹c ogl¹daæ politycznego kontredansu
uwierzy³, ¿e kapitalizm to ustrój do rzeczy.
Bo ten w naszym, polskim wydaniu,
jaki taki ni przypi¹³, ni przy³ata³.
Nie jestem o nim dobrego mniemania,
gdy¿ nieliche figle on nam ci¹gle p³ata.
My jeszcze ci¹gle tkwimy w minionym,
w czasie demokracj¹ ludow¹ zwanym.
Prawdziwa demokracja jest czym wynionym.
Tak naprawdê pojêciem nieznanym.
To s¹ te¿ powody do kolejnej frustracji.
Bezradnoæ i zniechêcenie dopada cz³owieka.
Wiêc chêæ oddalenia nie jest taka bez racji.
St¹d warto by uciec, gdzie daleko, daleko.
Kazimierz Ci¹¿ela

Zmienić nazwę

Wzbogacenie jêzyka to proces sta³y.
Powstaj¹ nowe pojêcia, st¹d i nowe wyrazy.
Trwa zamiennoæ nazw, nie ma jedynych trwa³ych.
Wszak i Kraków nie zbudowano od razu.
W tworzeniu i zamienianiu wyrazów przoduje nasza nacja.
Coraz to maj¹ zastosowanie zamiennie ró¿ne s³owa.
Ile¿ na przyk³ad, znaczeñ ma pojêcie - demokracja.
Jednak wiele starych s³ów mo¿na stosowaæ od nowa.
Ostatnio pojawi³y siê ca³kiem nowe jêzykowe twory.
Choæby ju¿ s³awne nadzwyczajne komisje sejmowe.
Proponujê je raczej nazwaæ: parlamentarne potwory
lub jeszcze inaczej - kompromitacje narodowe.
Jest ju¿ ich tak wiele, ¿e siê gubiê
w nazwach i celach ich powo³ania.
Nie wierzê w ich skutecznoæ, choæ narzekaæ nie lubiê,
po dotychczasowych osi¹gniêciach trudno byæ dobrego zdania.
Kiedy¿ wreszcie nasz sejm zrozumie,
¿e ma tworzyæ lub poprawiæ prawo.
¯e nie powinien robiæ tego, czego nie umie,
czyli zastêpowaæ prokuraturê komisj¹ kolaw¹.
Jeli pos³owie chc¹ zarabiaæ wiêcej
pokazuj¹c w telewizji buzie liczne,
radzê im szczerze i najgorêcej:
wystêpujcie na estradzie w programach satyrycznych.
Kazimierz Ci¹¿ela

Memento mori ! W powiecie kutnowskim bez pracy są 7.544 osoby !!!
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¯YCIOWE ROZMAITOCI

ZAGRALI W STRZELCACH

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Zebranych powita³a Ewa Zielak, zastêpca wójta Gminy, ¿ycz¹c udanej
zabawy i wytrwania do koñca ca³ej imprezy. Podobnie jak w roku ubieg³ym jako pierwsi swój program zaprezentowa³y dzieci z Przedszkola
w Strzelcach. Wyst¹pi³y kolejno dzieci i m³odzie¿ z miejscowej szko³y
podstawowej i gimnazjum, Zespó³ piewaczy Strzelce i Klonowianki,
grupa wokalna i formacje taneczne z Orodka Kultury. Atrakcj¹ by³ pokaz
umiejêtnoci wojskowo-sportowych w wykonaniu uczniów I LO P³ockiego Uniwersytetu Ludowego z Gostynina. Rozegrano tak¿e mecz siatkówki pomiêdzy seniorami gminy a reprezentacj¹ gimnazjum (zwyciê¿y³a
m³odzie¿). By³ gor¹cy posi³ek, loteria, kawiarenka, a oprawê muzyczn¹
zapewni³ zespó³ muzyczny Magnat. Najwiêcej emocji wzbudzi³a licytacja tortu w kszta³cie serca (5 kg) przekazanego przez Zak³ad CukierniczoPiekarniczy Dariusza Millera. Za sumê 300 z³otych wylicytowa³ go
Waldemar W³odarczyk. Szeciogodzinn¹ imprezê prowadzi³a Agnieszka
Kolczyñska. W tegorocznym Finale WOP na terenie gminy Strzelce
zebrano kwotê 3.866 z³ i 12 groszy.
/A.B./
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¯YCIE REKLAMOWE

XVIII FINAŁ WOŚP W KUTNIE

(ci¹g dalszy ze strony 1)
W ubieg³ym roku zebrano w Kutnie 71.650 z³otych (teraz 73.000
z³otych). Od 5 lat mieszkañcy naszego miasta oddaj¹ najwiêksz¹ iloæ
krwi w regionie ³ódzkim (w ub. roku 44 litry, teraz 56 !). Pieni¹dze do
puszek zbiera³o ponad 300 osób. Zostan¹ przekazane na leczenie dzieci
z chorobami onkologicznymi. Has³o WOP w Kutnie brzmia³o: Twój
umiech i dobre serce niech bêd¹ przyk³adem dla innych. Pomó¿
dzieciom potrzebuj¹cym. Cierpienie i przemoc nie skoñcz¹ siê same
z siebie. Prze³am milczenie. Szukaj pomocy. Imprezy rozpoczê³y siê od

10

wczesnych godzin rannych w KDK. Tam by³ punkt krwiodawstwa. Mo¿na
te¿ by³o zmierzyæ sobie cukier i cholesterol. Wybijane by³y okolicznociowe dukaty, wykonywano mika z maskotek. By³ bioenergoterapeuta Edward Ksi¹¿ek, akcje profilaktyczne, zwi¹zane ze zdrowiem,
uk³adano w³osy, malowano twarze, pokazywano wêz³y ¿eglarskie (Julia
i Andrzej Or³owowie). By³y konkursy plastyczne, origami, pokazy i wystawa
twórczoci artystów - rzeba, wycinanka, haft. Du¿ym zainteresowaniem
cieszy³y siê porady kosmetyczne oraz trampolina i dmuchana zje¿d¿alnia.
Koncertowa³a orkiestra dêta OSP, by³ konkurs piosenki piewaj
z Misiem zorganizowany przez Hufiec ZHP Kutno. Wystêpowa³ zespó³
saksofonistów z PSM, Zig-band, Mi³osz Trojak, Wasteland, V stopieñ
zasilania, Mind Corrosion. Orkiestrze towarzyszy³y liczne imprezy
kulturalno-sportowe. By³ turniej halowej pi³ki no¿nej w SP nr 4 i turniejada sportowa klas III. Ciekawa by³a wystawa zdjêæ pt. Makrofotografia
okolic Kutna - Bogus³awa Czarneckiego i Grzegorza Zakrzewskiego.
Na dziedziñcu Muzeum Regionalnego odby³o siê strzelanie z wiatrówki.
Gra³a te¿ tam Orkiestra dêta - Stowarzyszenia Clonovia oraz by³
pokaz najemców grupy wczesnoredniowiecznej Tangniost. Na ulicy
Królewskiej by³ pokaz sprzêtu AMZ Kutno i czynna by³a drabina
stra¿acka, z której mo¿na by³o ogl¹daæ panoramê Kutno, a na placu
Pi³sudskiego odby³ siê pokaz ratownictwa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
i Maltañskiej S³u¿by Medycznej. Na placu Wolnoci przez piêæ godzin
koncertowa³y zespo³y i solici: Lipali - grupa rockowo-metalowa, której
liderem jest Tomasz Lipa Lipnicki; Ceti z Grzegorzem Kupczykiem,
by³ym wokalist¹ zespo³u Turbo; grupa Glayzy-rock z Czech z trzema

piêknymi kobietami. Furorê zrobi³ Edwin Tarka, 19-letni uczeñ Katolickiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Kutnie, który wietnie wykona³
przeboje z trzech musicali. Gwiazd¹ wieczoru by³a Kasia Kowalska, która
zaprezentowa³a kutnowskiej publicznoci jedenacie swoich piosenek.
W miêdzyczasie by³o te¿ wiate³ko do nieba, czyli pokaz ogni sztucznych. Oj, dzia³o siê, dzia³o mimo nie najlepszej aury.
Jerzy Papiewski
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¯YCIE HISTORYCZNE

POWSTAŃCY 1863−1864 ROKU W POEZJI I PIEŚNI
W XIX wieku mieszkañcy Kutna ¿yli w³asnym ¿yciem i problemami, a w wydarzeniach politycznych uczestniczyli raczej biernie. Prof. Józef mia³owski
(jeden z wspó³autorów monografii Kutna) napisa³, ¿e na ow¹ apolitycznoæ
i biernoæ wp³ywa³a zapewne dominacja w miecie ludnoci ¿ydowskiej
wyalienowanej i w zasadzie nie anga¿uj¹cej siê w ¿ycie polityczne. Pewne
o¿ywienie nast¹pi³o w okresie wa¿nych wydarzeñ politycznych zwi¹zanych
z przebiegiem Powstania Listopadowego (1830-1831). Spo³eczeñstwo ni¿szych
stanów wiadczy³o na rzecz powstania materialnie i w postaci rekruta. Za
zamieszkuj¹ca ziemiê kutnowsk¹ (wówczas powiat or³owski) szlachta dawa³a
schronienie i wsparcie powstañcom oraz organizowa³a w³asne ochotnicze
oddzia³y 2 pu³ku Mazurów, za co zreszt¹ wielu zosta³o ukaranych m.in. konfiskat¹
maj¹tków. Kolejne, konspiracyjne wspomnienia i obchody rocznic powstañ
1830/1831 i 1848, wzbogacone by³y poezj¹ i pieni¹ o charakterze patriotycznym, o tonach mocnych, heroicznych, m³odzieñczych, przejmuj¹cych powag¹
tragizmu ! Preludium do powstania 1863 r. by³y m.in. tragiczne wydarzenia
1861 r. w Warszawie. Na ten temat J.N. Jakowski w wierszu napisa³:
Piêæ dusz spe³ni³o tê ofiarê krwaw¹,
Choæ krew obfitszym polata siê zdrojem O piêkna by³a rozpacz¹. Warszawo !
Ale piêkniejsza, bo straszna spokojem:
Bo mia³a ostaæ owej lwiej macierze,
Która na gniedzie lwi¹t skrwawionych strze¿e.
W Kutnie, podobnie jak w innych miastach Królestwa Polskiego, odby³y siê
liczne demonstracje, nabo¿eñstwa w kociele oraz ró¿ne ataki, ³¹cznie z koci¹
muzyk¹, na miejscow¹ administracjê carsk¹. Wyst¹pieniami m.in. kierowali:
Leszek Winiewski, Abramowicz, Edward Gocicki, in¿. arch. Józef Zegliñski,
ks. Teofil wiat³owski. Powstañcza historia narodu, zaklêta w tradycji, mylach,
poezji i pieni, roznieca³a tchnienia powstañcze m³odzie¿y, która z dum¹ wo³a³a:
Naprzód, dru¿yno strzelecka !
Sztandar do góry swój wznie !
¯adna nas sita zdradziecka
Zniszczyæ nie zdo³a ni zgnieæ.
Czy przyjdzie nam umrzeæ na polu.
Czy w tajgach Sybiru gdzie zgniæ,
Z trudu naszego i bólu.
Polska powstanie, by ¿yæ.
Nic nie powstrzyma rycerzy,
Ofiarnych na mêkê i trud.
mia³o nasz hufiec uderzy,
By walczyæ o wolnoæ i lud.
Narastaj¹ce niezadowolenie i nienawiæ do wroga narodu, powodowa³y
powszechne przygotowania do powstania. Przyspieszony wybuch powstania
spowodowany by³ przez jego przeciwników, którzy przygotowali pobór do wojska
(brankê) maj¹cy wyeliminowaæ m³odzie¿ - podstawow¹ si³ê powstania. I na
to rada siê znalaz³a; powstanie wybuch³o w styczniu. M³odzie¿ wymykaj¹ca
siê brance moskiewskiej radonie piewa³a:
Chcia³ nas Moskal braæ w soldaty,
Chcia³ wygubiæ nas,
My przed wrogiem dalej z chaty
I uciekli w las.
Lasy, bory, lasy pole,
Tu powstañcy w swym ¿ywiole.
Powstanie Styczniowe wybuch³o w Królestwie Polskim w nocy z 22 na 23
stycznia 1863 r. W tym czasie pierwsz¹ walkê na terenie obecnego powiatu
kutnowskiego stoczy³ w Zychlinie piêæsetosobowy oddzia³ powstañczy. Na
jeden dzieñ opanowano miasto, które nastêpnie odbi³y wojska rosyjskie. Na
terenie miasta Kutna do wyst¹pienia zbrojnego, przygotowywanego przez in¿.
arch. Józefa Zegliñskiego, powstañczego naczelnika powiatu, nie dosz³o ani
z 22 na 23 stycznia, ani póniej. W pierwszym przypadku przywódca Zegliñski
nie otrzyma³ rozkazu Rz¹du Tymczasowego o terminie wybuchu powstania.
W nastêpnych terminach powstanie nie wybuch³o, bo uniemo¿liwi³a je mobilizacja si³ rosyjskich w miecie. Wa¿nym politycznym epizodem powstania ty³o
przybycie do Kutna w nocy z 22 na 23 stycznia, zakonspirowanego powstañczego Rz¹du Tymczasowego w sk³adzie: Oskar Aweyde, Jan Maykowski, Józef
Janowski, ks. Karol Mikoszewski oraz asysta do specjalnych pouczeñ w osobach: Juliusz i Eugeniusz Kessierowie. Rz¹d mia³ siê ujawniæ po zdobyciu
P³ocka, a ¿e do tego nie dosz³o i walki siê przed³u¿y³y, a sytuacja w Kutnie
by³a bardzo niebezpieczna, ca³y sk³ad osobowy Rz¹du Tymczasowego wyjecha³ z miasta. W wierszu opublikowanym w prasie w 1863 r. o powstañczym
Rz¹dzie Narodowym napisano:
Kto Ty ? Gdzie jeste ? Tajemnicza wtadzo !
Wróg Ciê przeczuwa, a swoi nie zdradz¹.
Obecna w kraju, w stolicy i w domu.
Widoczna wszêdzie - nieznana nikomu !
Jak duch bez dala istniejesz miêdzy nami,
Przenikasz myli i wtadniesz sercami.
S³u¿¹ Ci cnoty, ufaj¹ rozumy,
I wierne lepo ho³duj¹ Ci t³umy.
Zaskoczenie wojsk rosyjskich nie powiod³o siê, dosz³o do pierwszych niepowodzeñ i klêsk. W powiecie gostyniñskim, w sk³ad którego wchodzi³ powiat
or³owski i miasto Kutno (siedziba w³adz powiatu) szczególni przygnêbienie
wywo³a³a klêska oddzia³ów powstañczych w P³ockiem, dowodzonych przez
gen. Zygmunta Padlewskiego (1836-1863), który ujêty natychmiast zosta³ stracony
przez Rosjan. Inne oddzia³y ponios³y równie¿ mniejsze lub wiêksze pora¿ki.
Powstañcy na terenie powiatu kutnowskiego, nie bacz¹c na niepowodzenia
i pierwsze klêski, walczyli nadal. W pocz¹tkach 1863 r., w Kroniewicach,
odbito zatrzymanych powstañców, 1 lipca 1863 r., pod Kutnem, rozbito grupê
Kozaków, 29 sierpnia tego roku, oddzia³ dowodzony przez por. Konstantego
Soko³owskiego rozbi³, pod wsi¹ Imielno, konwój transportuj¹cy kontrybucjê
w wysokoci 2.720 z³p, ci¹gniêt¹ od mieszkañców Kroniewic, a zdobyte
pieni¹dze przekaza³ na cele powstania. Walcz¹cych powstañców wspiera³a
i zagrzewa³a do walki patriotyczna poezja i pieñ, mocna w tonach heroizmu
i ducha narodu. Pieñ powstañcza zatacza³a coraz szersze krêgi i stawa³a siê
coraz górniejsza, coraz bardziej dum¹ wo³aj¹ca. Duch bojowy w narodzie
nie s³ab³, nadal do boju szli, zw³aszcza m³odzi, z has³ami: Wstañ Bia³y Orle,
Za wiarê i wolnoæ !, Marsz marsz Langiewicz Bóg nam da zwyciêstwo !.
Wiersz A. Góreckiego pt. Do m³odego Lacha oddaje mistrzowsko nastrój
tamtych chwil i oddaje si³ê i natchnienie poezji powstañczej.
Powiedz mi m³ody Lachu, czy ju¿ nad polsk¹ mow¹
Ognia batalionami ! nie zabrzmi to s³owo ?
Nigdy¿, to ju¿ nie ujrz¹ pól naszych równiny
Jak pu³kami na wrogów id¹ Lachów syny ?
Czyi szlachta, gdy w kajdanach jêczy Polska stara,
Bêdzie tylko balami s³ynê³a dla cara ? (. .)
W now¹ burkê okryty, na dzielnym rumaku,
Pistolety za pasem, szabla na temblaku,
A w rêku grot stalisty z narodowym znakiem,

Tak mnie staw siê, - a jeste szlachcicem - Polakiem.
Walcz za kraj i choæ ¿ycie wydr¹ tobie boje,
W tym ubiorze do nieba przyjm¹ przodki twoje.
Liczna powstañcza poezja m³odego barda - ¿o³nierza odznacza³a siê niepospolit¹
si³¹ poetyckiego wyrazu. Posiada³a ona, obok tonów silnych, ³zawe motywy
lirycznego smutku. Wy¿ej wspomniane uczucia oddaj¹ dwie poni¿sze zwrotki
z ró¿nych wierszy:
Co wszczê³a rozpacz, to dokona mêstwo ...
Z drogi cary, zbiry precz ...
Módl siê za nami lilio bia³a !
Bogu poleæ serca ¿al;
Ty powstañca pokocha³a Pob³ogos³aw stal !
Uci¹¿liwym marszom, trudom powstañczego ¿ycia i niepowodzeniom w bojach
towarzyszy³a pieñ nadziei, otuchy i wiary w szlachetny cel. By³a pokarmem
duszy koj¹cym: smutek, zw¹tpienie, rany i cierpienie. Miêdzy innymi piewano
(fragmenty):
l. W krwawym polu srebrne ptaszê
Poszli w boje ch³opcy nasze
Hu ! ha !
Krowa gra !
Duch gra !
2. Dalej bracia w las !
Czekaæ ju¿ nie czas !
Wszak ju¿emy doæ czekali,
I piewali i p³akali
Knutowano nas !
Dobra lena stra¿,
Dobry podjazd nasz !
Moskalowi dzi za knuty
Uszyjemy têgie buty,
Kos¹ luniem w twarz !
3. Wstañ Bia³y Orle, wstañ!
Czarne pióra z siebie zrzuæ,
Nie daj gniazda swego psuæ ...
Kiedy zbli¿a³a siê klêska powstania, ju¿ tylko rozpacz i ¿al podsyca³y wytrwa³oæ i rycersk¹ szlachetnoæ. Podsyca³a j¹ pieñ wspania³a, czasem ju¿ ponura,
ale w swej ponuroci piêkna i wzruszaj¹ca:
Zgas³y dla nas nadziei promienie,
Zanim zorza zawieci nam blada.
Stañmy jako upiorów gromada,
We krwi wrogów nasyæmy pragnienie.
Dalej snuto wizjê jakby z mickiewiczowskich Dziadów wydobyte:
Có¿ my winni, ¿e kochaæ nie mo¿em ?
Gdy siê wszystko tak p³aszczy i karli,
My dla ziemskich rozkoszy umarli.
¯yjemy zemst¹ i wiêæmy j¹ no¿em.
Pieñ i poezja powstañcza, w marszu i boju, by³a towarzyszk¹ powstañców
i sz³a z nimi do szturmu zdobywaæ wolnoci szaniec. W Marszu strzelców
z 1863 r. piewano - z przekonaniem - ¿e dalej na zwyciêski bój wiód³ bêdzie
orze³ swe orlêta.
Bagnetów szturm wolnoci zdoby³ szaniec,
zwyciê¿y³ duch mê¿noci¹ r¹k i nóg;
lecz biada, aby zwijaæ stra¿ w granic,
gdy na przedpolach czyha zdrajca wróg.
Nadszed³ jednak upadek i pieñ zni¿y³a lot nad groby, dotknê³a skrwawionym
skrzyd³em drewna szubienicy. Powstañcy ginêli w boju, na szubienicach
i podczas kator¿niczej pracy na zes³aniu. W aktach genera³a - policmajstra Królestwa Polskiego, znajduje siê wykaz ujêtych i s¹dzonych za udzia³ w powstaniu
na terenie powiatu gostyniñskiego (z siedzib¹ w Kutnie). W walce zbrojnej
uczestniczy³y 182 osoby, w tym 101 ch³opów i robotników z licznych cukrowni
(istniej¹cych przy dworach), 18 osób szlachty - ziemian i oficjalistów dworskich
oraz 63 mieszczan. Ustalenie liczby mieszkañców Kutna bior¹cych udzia³
w walkach zbrojnych jest niemo¿liwe, mo¿na jedynie ustaliæ, ¿e by³o ich wielu.
W³adze ujê³y i os¹dzi³y 29 ludzi, ale wielu zginê³o, wielu uda³o siê za granicê
i ukrywa³o. Na karê mierci z terenu obecnego powiatu kutnowskiego prawdopodobnie skazano 7 osób, w tym po wydarzeniach w Zychlinie: Stanis³awa
Tañskiego, burmistrza ¯ychlina; Ludwika Stankiewicza; Józefa Tomaszewskiego;
Andrzeja Studziñskiego; Bonawenturê Majewskiego, zarz¹dcê maj¹tku leszyn; z miasta Kuma - in¿. arch. powiatu Józefa Zegliñskiego, powstañczego
naczelnika miasta; z Kroniewic - Kopê (póniej zamieniona na 20 lat katorgi).
Z dokumentów wynika, ¿e 22 skazano na kator¿nicze roboty (od 3 do 12 lat).
Ci, co w walce pozostali nie upadali na duchu, a wyra¿a³a to pieñ z 1863 r.
W niegu i klocie, mokre, noclegi
choæ siê zasypia przy sosen szumie,
w ogniu rzedniej¹ diablo szeregi,
chocia¿ siê zaraz szlusowaæ umie.
A braciom leg³ym na polu chwaty,
mówimy: wkrótce nas zobaczcie,
wpierw za jednego z was, pluton caty
zbójów nam odda marne swe ¿ycie.
Kornel Ujejski w wierszu Pamiêci Traugutta napisa³:
Na stoku cytadeli poniósi mieræ okrutn¹ ...
Nie ginie kto za wiarê i wolnoæ umiera;
A jednak grób zarasta, pamiêæ siê zaciera To smutne,
Poezja i pieñ towarzyszy³y równie¿ zes³añcom na Sybir i emigrantom.
W. Wolski w wierszu Marsz sybirski napisa³:
Ostro¿nie po mrozie st¹pajmy w szeregu,
Jako stra¿ przednia mêczarni i nêdzy;
Je¿eli który zmarz³y padnie na niegu.
Nie p³aczmy po nim, on odpocznie prêdzej.
W dumce zes³añca czytamy:
W kibitce postaæ m³odzieñca,
Dumna, choæ smutne spojrzenie mia³,
Na twarzy widaæ lady rumieñca.
Lecz i ten wkrótce zgasn¹æ mia³.
Wyjrza³ z kibitki, potrz¹sn¹ g³ow¹
Nie dba³ czy wzbudzi w Moskalu gniew.
I zwróci³ twarz sw¹ w stronê zachodni¹.
I taki têskny zanuci³ piew: (...)
£otry nam skuli w kajdany d³onie,
Lecz serca mego niezdolni skuæ.
Zdejmcie kajdany, dajcie mi bronie,
Ja was nauczê jak wolnoæ czuæ.
W innym wierszu z r. 1864 o emigracji napisano:
W d³ugiej, nieukojonej za krzy¿em têsknicy,
Omdlewaj¹cy nieraz pod brzmieniem dziel¹,
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Zawodzim st¹d po mêsku pieñ - Bogurodzicy
I uczym dziatwê Jeszcze Polska nie zginê³a !
M³ode pokolenia popowstaniowe, wychowane na tradycjach, poezji i pleniach
powstañców, wybuch³o z niepospolit¹ si³¹ nienawici i zemsty wobec tyranów. Kolejny raz dumna m³odzie¿ polska sz³a na miertelny bój o wolnoæ
i niepodleg³oæ ojczyzny. W wierszu anonimowym napisano:
Wojny z Moskw¹ przysz³y czasy.
Idziem w pola, idziem w lasy.
Poród wojenne odmêty.
wit Ojczyzny rozpoczêty !
Do Królestwa wnet wkroczymy,
Od carata, uwolnimy,
Naprzód za tym wraz.
W czerstw¹, m³od¹ d³oñ
Chwytaj, bracie, mia³o broñ!
W pieni równie¿ anonimowej napisano:
Naprzód, poznañski pu³ku pierwszy!
B³yszcz¹cy pa³asz cinij w piêci !
Id budziæ kraj ten z d³ugich snów,
By o sw¹ wolnoæ walczy³ znów l
Mknij poprzez bory, miasta, wie !
Has³o wolnoci z sob¹ nie.
Entuzjazm, zapa³, nieprzepart¹ wolê walki i wiarê w zwyciêstwo wyra¿a³a poezja
i pieñ niepodleg³ociowa. W pieni Pierwsza Kadrowa piewano:
Raduje siê serce, raduje siê dusza,
Gdy Pierwsza Kadrowa na wojenkê rusza. (...)
Chocia¿ do Warszawy dtug¹ mamy drogê,
Przecie¿ jednak dojdziem byleby iæ w nogê.
W innej pieni (anonimowej) piewano:
Dumni wzniemy swe sztandary,
Ka¿dy m³ody, czy te¿ stary,
Zapal w duszy jemu plonie,
Kulom nastawimy skronie.
Dla Ojczyzny ka¿dy zginie,
A krew nasza w dal pop³ynie ...
Do zwyciêstwa prowad, Bóg !
Eugeniusz Walczak (Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej)
[w:] Kutnowskie Zeszyty Regionalne, tom IX - 2005

TAJNE NAUCZANIE

(...) W Kutnie na polecenie w³adz niemieckich w padzierniku 1939 r.
otwarto szko³y podstawowe z wyj¹tkiem szko³y dla dzieci ¿ydowskich.
W otwartych przez okupanta szko³ach praca nauczycieli by³a bardzo trudna,
zajêcia szkolne czêsto kontrolowane przez ¿andarmeriê i w³adze niemieckie,
a nauczyciele szanta¿owani. W lutym 1940 r. zamkniêto wszystkie polskie
szko³y w miecie, dzieci odes³ano do domów - niewiadomym by³o na
razie jaki los czeka³ nauczycieli. Los ten ju¿ wkrótce zosta³ wyjaniony.
W nocy z 13 na 14 kwietnia 1940 roku nast¹pi³y masowe aresztowania
nauczycieli w powiecie i miecie Kutnie, ogó³em aresztowano oko³o 220
osób. Aresztowanych nauczycieli wywieziono do obozów koncentracyjnych
g³ównie do Gusen, sk¹d po wojnie wrócili tylko nieliczni. Narastaj¹cy
terror, jaki wprowadzi³ okupant, uniemo¿liwi³ na terenie Kraju Warty, do
którego zosta³o w³¹czone Kutno i by³y powiat, na prowadzenie zorganizowanego tajnego nauczania. Mimo terroru nauczyciele, którzy uniknêli
aresztowañ, podjêli tajne nauczanie dzieci i m³odzie¿y. Na terenie miasta
Kutna jako jedni z pierwszych podjêli siê prowadziæ tajne nauczanie:
Pelagia £adykowska-Zys, Helena Morawska, Florentyna Sieczkowska,
Helena Dudziñska, Kazimierz Wojtczak i inni. Tajne nauczanie w Kutnie,
podobnie jak w innych miastach i miejscowociach, odbywa³o siê w domach
uczniów, rzadziej nauczali w ma³ych 3-5 osobowych grupach. By³y przypadki, ¿e nauczyciel uczy³ w miejscu swego zatrudnienia. Trzeba by³o
zachowaæ szczególn¹ czujnoæ. Nauczano dzieci przyjació³, dobrych znajomych lub ludzi godnych zaufania. Przychodzenie nauczyciela pozorowano
odwiedzinami przyjació³ lub jako zatrudnionego w charakterze pomocy
domowej. Tajne nauczanie w miecie prowadzi³y przewa¿nie kobiety,
w miecie pozosta³o niewielu nauczycieli mê¿czyzn, wiêkszoæ z nich
zmobilizowanych w 1939 roku dosta³o siê do niewoli i przebywa³o
w oflagach, innych aresztowano w kwietniu 1940 roku i przebywali w obozach
koncentracyjnych. Wiêkszoæ nauczycieli kutnowskich, aby unikn¹æ aresztowañ schroni³o siê w Generalnej Guberni. Z relacji nauczycieli, którzy
byli zaanga¿owani w tajnym nauczaniu wynika, ¿e na terenie Kutna dzia³a³o
kilkanacie zakonspirowanych grup tajnego nauczania na poziomie podstawowym i rednim. Po latach trudno ustaliæ sk³ady personalne tych grup.
Wiêkszoæ nauczycieli tajnego nauczania ju¿ nie ¿yje. Wed³ug relacji
¿yj¹cej dzi Heleny Morawskiej uczy³a ona komplet szecioosobowy. Byli
wród nich: Czes³aw Cichoñski, Irena Morawska-Krupa, dzi lekarz
stomatolog, Zofia Winiewska, Jerzy Pszczótkowski, Stefan Wosiñski
i Urszula Juszczyk. Na poziomie szko³y redniej komplety we w³asnych
mieszkaniach prowadzi³y Florentyna Sieczkowska, Helena Dudziñska
profesorki Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. J.H. D¹browskiego oraz Anna
Bukalska i Anna Sobczyk-Fastyn. Nie s¹ to wyczerpuj¹ce dane, ale dzi
po 40 latach trudno ustaliæ nazwiska dalszych osób tajnego nauczania.
Na podstawie niepe³nych danych Komisji Historycznej przy Zarz¹dzie
Oddzia³u ZNP w Kutnie ogólna liczba nauczycieli tajnego nauczania
w miecie Kutnie wynosi³a 10 osób, w by³ym powiecie kutnowskim oko³o
15 osób. Wielu z tych nauczycieli po wojnie opuci³o miasto i by³y powiat
kutnowski i przenois³o siê w inne rejony kraju. Na teren powiatu i miasta
powrócili ci, co schronili siê w Generalnej Guberni i tam prowadzili tajne
nauczanie. Na podstawie materia³ów Komisji Historycznej Zarz¹du Oddzia³u
ZNP na terenie by³ego powiatu tajne nauczanie prowadzi³a w miecie
¯ychlinie: B. Szadkowska, J. Iwanowska, M. Kowalska, M. Nowacka,
w Ostrowach: E. Michalak, J. Wolniewicz, K. Wolniewicz, w Niechcianowie - Janina Tomaszewska, w Suchodêbiu - Eugenia Poniak, w Strzelcach
- A. Dom¿a³, w Przyzorzu - Janusz Olszewski, w Nowem - M. Dudalska.
W oparciu o akta weryfikacyjne, które s¹ w posiadaniu Komisji Historycznej, w czasie okupacji w tajnym nauczaniu pracowali poza terenem
Kutna i by³ego powiatu nastêpuj¹cy nauczyciele: S. Ja¿d¿yk - Kiernozia
pow. ³owicki, B. Jakubowski - Warszawa, ks. W. Wolanin - Warszawa,
J. Pawlikowski, W. Cechnowski - Z³ota, pow. skierniewicki, S. Rolewski
- £aniki pow. ³owicki, J. Ceglarz - Zduny pow. ³owicki, J. Juraszus,
Z. Juraszus - Byki pow. piotrkowski, E. Komorowski - Niemirowice pow.
skierniewicki, J. Graska - Be³chów, pow. ³owicki, Z. Graska - Skierniewice
pow. ³owicki. (...)
Czes³aw Gajda, Tajne nauczanie w latach 1939-1945 w miecie Kutnie
i na terenie by³ego powiatu kutnowskiego [w:] Zarys historii kutnowskiej
owiaty w latach 1905-1995, Zarz¹d Oddzia³u ZNP w Kutnie, Kutno 1998 r.
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DZIEJE KUTNOWSKIEGO SPORTU

WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY
Afera hazardowa

Pomys³owy sprawca wrzucaj¹c
kilkakrotnie do automatu gry w lokalu przy ul. D³ugosza monety na
¿y³ce o nominale 5 z³otych nabija³
licznik gry, a nastêpnie dokona³
zabrania pieniêdzy w kwocie 1.690
z³otych, które to maszyna wyp³aci³a
na szkodê firmy w Radomsku.
Z baru ¯ycie przy ul. Barlickiego
w Kutnie skradziono pieni¹dze
z utargu oraz kasetê z pieniêdzmi
z automatów do gry. Spowodowane
straty okrelono na 2.200 z³.

Karnawa³owy w³am

Ze sklepu spo¿ywczego przy ul.
Kociuszki w Kutnie skradziono
wyroby alkoholowe i tytoniowe.
Straty oszacowano na 700 z³otych.

Niefortunny w³am

Z zak³adu fryzjersko-kosmetycznego
przy ul. D³ugosza w Kutnie skra-

OG£OSZENIA
DROBNE
Sprzedam mieszkanie w Kutnie,
ul. Krasiñskiego, pow ok. 48 m2,
parter, 3 pokoje + aneks kuchenny. Tel 0519-592-418

Sprzedam w³asnociowe 48 m2,
du¿y balkon, centrum Kutna.
Tel. 0505-024-354
Sprzedam w³asnociowe 32,3 m2,
III p., os, Tarnowskiego. Tel.
0602-574-662
Sprzedam w³asnociowe 38,9 m2,
IV p., centrum. Tel. 0510-895-699
Sprzedam pilnie w³asnociowe
33m2, po remoncie, ul. £okietka.
Tel. 0602-591-518
Sprzedam w³asnociowe 58 m2,
IV p., przy ul. Jana Paw³a II, centrum. Tel. 024 253-42-02
Sprzedam kawalerkê, I p., centrum. Tel. 0663-758-838
Sprzedam w³asnociowe 38 m2
w bloku, w Ciechocinku. Tel.
0517-270-565
Sprzedam w³asnociowe 28,2 m2,
Sk³óty. Tel. 024 356-03-69
Sprzedam w³asnociowe 47 m2,
II p., os. Wyzwolenia, ¯ychlin.
Tel. 0517-313-571
Sprzedam w³asnociowe 28 m2,
I p., ul. Tatrzañska, £ódZarzew. Tel. 0516-660-127
Sprzedam lub zamieniê na bloki
10-letni dom 140 m2, z dop³at¹.
Tel. 0888-345-300
Sprzedam, wynajmê lub zamieniê na mniejsze bloki 64 m2. Tel.
0724-632-421
Kupiê mieszkanie do III piêtra,
2p+k. Tel. 0510-895-699
Wynajmê tanio pokój pani
pracuj¹cej lub uczennicy. Tel.
0666-890-901
Przyjmê na pokój w bloku
osobê pracuj¹c¹ lub ucz¹c¹ siê.
Tel. 0516-940-051
Zamieniê 39 m 2 + strych
w Lesznie na mniejsze lub na
ma³¹ dzia³kê z gara¿em, Kutno.
Tel. 0604-254-132
Sprzedam dom 153 m2 przebudowany, media, dzia³ka 1840 m2,
Woniaków. Tel. 0605-557-827
Sprzedam dom piêtrowy 140 m2,
Kutno. Tel. 0605-997-403

Elżbieta Chrząstek

Biuro Nieruchomości

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

WYCENY NIERUCHOMOCI
WYNAJMY MIESZKAÑ
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dziono pust¹ kasetkê wraz z p³yt¹,
do której by³a przymocowana.
Wartoæ uszkodzeñ i skradzionego
mienia okrelono na 1.100 z³otych.

Wa¿ny szmal

Ze sklepu przy ul. Troczewskiego
w Kutnie skradziono pieni¹dze
w wysokoci 600 z³otych. Ogó³em
straty okaza³y siê nieco wiêksze
(koszty w³amania), bo wynios³y
1.100 z³otych.

Kasetowe szaleñstwo

Ze sklepu przy ul. Barlickiego
w Kutnie skradziono kasetê z pieniêdzmi w kwocie 200 z³. £¹czna
wartoæ strat oceniona zosta³a na
kwotê 500 z³otych.

Gazowy biznes

Z metalowej klatki, znajduj¹cej siê
na terenie posesji w miejscowoci
Zleszyn, w³amywacze skradli
5 butli gazowych o pojemnoci

Sprzedam posesjê w Kutnie,
ul. 29 Listopada 8. Tel. 058 34873-32 po 20
Sprzedam kamienicê przy
ul. Sk³odowskiej 27. Tel. 058
348-73-32 po 20.00
Sprzedam dom 76 m2 na dzia³ce
620 m 2 , obrze¿e Kutna. Tel.
0666-374-240, 692-369-868
Wynajmê dom nowy wraz
z dzia³k¹ ogrodzon¹ i z pe³nym
wyposa¿eniem, Kroniewice.
Tel. 0605-335-856
Sprzedam dzia³ki budowlane,
atrakcyjna cena i po³o¿enie. Tel.
0793-016-724
Sprzedam atrakcyjn¹ dzia³kê
budowlan¹ 2800 m2, ogrodzona,
woda, z wjazdem, cena 60 z³/m2,
Dudki-Leszczynek. Tel. 0603765-295
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
ok. Kutna, droga asfaltowa,
media w ulicy. Tel. 0696-037-821
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
(równie¿ z innym przeznaczeniem) 5200 m2, przy ul. Bocznej,
media. Tel. +48 505 909 158,
+49 171 287 3902
Sprzedam 2 dzia³ki budowlane
po 1500 m2, media, Go³êbiewek
Nowy. Tel. 0784-705-707
Sprzedam dzia³kê 4500 m2, na
której mo¿na wykopaæ staw,
Adamowice. Tel. 024 254-55-95
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
1900 m 2 , ul. Kosmonautów,
Kutno. Tel. 0503-348-541
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
1400 m2, media, Nowa Wie. Tel.
0721-575-000, 0692-510-722
Sprzedam dzia³ki budowlane
w bardzo atrakcyjnej dzielnicy
Kutna. Tel. 0600-317-610
Sprzedam dzia³kê 2500 m 2 ,
Kutno. Tel. 0504-790-566
Sprzedam dzia³kê budowlan¹,
7 km od Kutna. Tel. 0886-775-713
Sprzedam dzia³ki budowlane.
Tel. 0601-928-218
Sprzedam dzia³kê 2700 m2 +
zabudowania + media, Kajew/
Kroniewice. Tel. 024 253-43-48,
0692-355-921
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
684 m2, media, Kutno-Woniaków. Tel. 0508-249-292
Kontrola rozruszników serca
Choroby serca
Dr n. med. Marcin Rosiak
Starszy Asystent
Kliniki Kardiologii
Uniwersytetu Medycznego
Szp. im. S. Sterlinga w £odzi
Przyjêcia:
Kutno, ul. Sienkiewicza 40
Zapisy:
tel. (024) 254 39 76

11 kg ka¿da. Straty okrelono na
620 z³otych.

Przydatna na zimê !?

Z piwnicy budynku na os. Traugutta
w ¯ychlinie skradziono akumulator, prostownik, stojak do p³yt CD
powoduj¹c straty w wysokoci 500
z³otych.

Skutek nieuwagi

Na placu Wolnoci w Kutnie,
wykorzystuj¹c nieuwagê pokrzywdzonej, skradziono z kieszeni jej
kurtki telefon komórkowy marki
LG GD 330. By³y w³aciciel stratê
oszacowa³ na 170 z³otych.

Z³odziejski cyklosport

Z pomieszczenia piwnicznego,
z bloku przy ul. Chrobrego w Kutnie,
skradziono rower typu damka. W³aciciel oceni³ straty na 300 z³otych.

Samochodowa corrida

W Pniewach Nowych, z terenu

Sprzedam 1,76 ha z budynkami
gospodarczymi, wie Wymys³ów, gm. Kroniewice. Tel.
0663-470-881
Sprzedam 13 ha ziemi w Nowem
k/Kutna. Tel. 024 252-38-59
Sprzedam do 10 ha gruntów
przy drodze nr 60 (obwodnica
miasta Kutna). Tel. 0600-317-610
Sprzedam 3,5 ha lasu obok
dzia³ka budowlana 9000 m 2 ,
blisko Kutna. Tel. 0503-432-651
Sprzedam ziemiê 10 ha ok.
Kutna. Tel. 0886-999-719
Sprzedam ziemiê 4.08 ha, kl. V
- VI + dzia³ka budowlana. Tel.
0503-553-253
Posiadam do wynajêcia lokale
u¿ytkowe 64 i 67 m2, centrum.
Tel. 0504-659-343
Wynajmê lokal o pow. 30 m2 pod
dzia³alnoæ gospod. (wszystkie
media). Kutno, ul. Sosabowskiego 2a. Tel. 0695-05-35-05
Posiadam do wynajêcia
pomieszczenia 30 m2 na dzia³alnoæ us³ugow¹, Józefów. Tel.
0667-604-442
Posiadam do wynajêcia lokal
40 m2 na ka¿d¹ dzia³alnoæ gosp.
Tel. 0512-220-712
Sprzedam Ford Mondeo Kombi
18 TD (96) klima, elektryka,
zarejestr., cena 2350 z³. Tel.
0793-016-724
Sprzedam Renault Megane
Clasic 1.4 (2000), przebieg 102
tys. km, I w³., gara¿owany. Tel.
0608-364-386
Sprzedam Fiat Punto 1,2 80 km
(2001), zarejestrowane, bezwypadkowe, cena do uzgodnienia.
Tel. 0501-075-357
Sprzedam ci¹gnik rolniczy
Same Antares, 130 km, 4x4, stan
idealny. Tel. 0696-037-821
Sprzedam ci¹gnik C-360
(1981). Tel. 0602-642-456
Sprzedam C-330 z Turem po
kapitalnym remoncie, I w³. Tel.
0725-154-796
Sprzedam komplet opon zimowych z felgami. Tel. 0501-615-738
Sprzedam przyczepê rolnicz¹wywrotka na trzy strony HW6011-6 ton (88) po kapitalnym
remoncie, zarejestrowana. Tel.
0694-832-904
Sprzedam siewnik zbo¿owy
Nordsten CLB 400, 4 m szer.,
stan idealny. Tel. 0696-037-821
Sprzedam tanio ma³o u¿ywan¹
pralkê Polar. Tel. 0694-961-341
Sprzedam tanio znaczki luzem
i w klaserach (du¿a iloæ). Tel.
024 253-90-49
Sprzedam skuter dla dziecka do
4 lat z ³adowark¹ do ³adowania.
Tel. 0722-237-710

niestrze¿onego parkingu przy stacji
paliw Bliska, skradziono samochód
marki Ford Escort. Wartoæ pojazdu
okrelono na dwa tysi¹ce z³otych.
Z samochodu marki Mazda 626
stoj¹cego na ulicy Cmentarnej
w ¯ychlinie skradziono radioodtwarzacz marki Hunday oraz CB
radio marki ONVA. £¹czna wartoæ
strat 500 z³otych.
W Kroniewicach z zaparkowanego
na ul. Kolejowej samochodu VW
Passat skradziono radio CB Intek
o wartoci 1.500 z³otych.

AZS WSGK KUTNO (cz. II)
W rozgrywkach o wejcie do drugiej ligi w sezonie 2003/2004 udzia³
brali nastêpuj¹cy zawodnicy: Karol Ja¿d¿ewski, Marcin Kamierczak,
Maciej Kierzkowski, Maciej Konarski, Robert Kucharek, Wojciech
Makowski, Dariusz Mieszkowski, Tomasz Pasiñski, Tomasz Skowron,
Jaros³aw Stemplewski i MaciejTrzciñski.

Drogowe tragedie

W miejscowoci Zalesie na drodze
K-1 kieruj¹cy samochodem VW t-4
w wyniku zaniêcia zjecha³ na prawe
pobocze i wjecha³ do przydro¿nego
rowu uderzaj¹c w drzewo. W efekcie zdarzenia pasa¿erowie pojazdu
odwiezieni zostali do szpitala
w Kutnie. Kierowca - trzewy.

Sprzedam nowy brodzik akrylowy 80x80x15 na podbudowie
styropianu (gwarancja) Tel.
0500-216-660
Sprzedam wózek wielofunkcyjny (g³êboki + spacerówka), stan
dobry. Tel. 0721-522-854
Sprzedam kolekcjê numizmatów, z³ocone srebro z certyfikatami, taniej o ok. 130 z³. Tel.
0604-254-132
Sprzedam komplet wypoczynkowy (wersalka + 2 fotele), stan
dobry. Tel. 0607-626-580
Sprzedam telewizor Sony 29
Cali, srebrny. Tel. 024 355-19-19
Sprzedam okna gara¿owe,
metalowe 1,20 x 2,20. Tel. 024
254-27-30
Sprzedam cylindry plastikowe
do rozsady rednicy 7, 8, 9 cm.
Tel. 024 254-27-30
Sprzedam tanio wyposa¿enie
baru z meblami i sto³em bilardowym. Tel. 024 356-08-60
Sprzedam ch³odziarko-zamra¿arkê Wirhlop (gwarancja)
147 x 60 cm, bia³a. Tel. 0500216-660
Sprzedam piece gazowe Rapido 60 i 120 KW, rury 2 i 2,5
Cala. Tel. 024 254-27-30
Sprzedam bardzo tanio drewniane okna i drzwi balkonowe
(po demonta¿u z bloku). Tel.
0606-475-184
Sprzedam owies. Tel. 0880789-758
Sprzedam tanio palmê nadaj¹c¹ siê do mieszkania w bloku.
Tel. 024 254-26-49
Zaopiekujê siê dzieckiem lub
osob¹ starsz¹. Tel. 0726-378-246
Odst¹piê miejsce na Cmentarzu
Parafialnym w Kutnie. Tel.
0782-036-691

POKRYCIA DACHOWE
i NIE TYLKO
Tel. 0 504−538−133

Koszykarze AZS 2003 r. Stoj¹ od lewej: Miros³aw Szczepanik - kierownik dru¿yny, S³awomir Erwiñski - kierownik sekcji, Jaros³aw ¯ak
- trener, Maciej Kierzkowski, Tomasz Pasiñski, Jaros³aw Stemplewski,
Robert Chmielecki, Karol Ja¿d¿ewski, Robert Waliszewski, Marcin
Kamierczak, Rafa³ Kamierczak, Maciej Konarski. W dolnym rzêdzie: Maciej Trzciñski, Krzysztof Majtczak, Wojciech Makowski,
Tomasz Skowron i Dariusz Mieszkowski.
Zespó³ juniorów pod opiek¹ trenera Dariusza Mieszkowskiego startowa³
w rozgrywkach amatorskiej ligi koszykówki w Gostyninie. Dru¿ynê kutnowsk¹ reprezentowali: Daniel B³aszczyk, Piotr Czajkowski, Maciej Florczak,
Robert Kikoszycki, Bartosz Koziak, Emil Laskowski, Filip Truciñski,
Mateusz Truciñski, Mariusz Urbañski, Robert Waliszewski i Micha³ Ziêbiñski. W dniu 22 maja 2004 roku dzia³acze sekcji zorganizowali turniej
koszykówki seniorów, w którym oprócz dru¿yny gospodarzy startowa³y
zespo³y MKS Pak-Serwis Konin i Mag-Rys Zgierz. Koszykarze kutnowscy
pokonali koninian 89:68, przegrali z dru¿yn¹ Zgierza 64:77 i zajêli drugie
miejsce w zawodach. Pierwsze miejsce zaj¹³ zespó³ Mag-Rys Zgierz pokonuj¹c MKS Pak-Serwis Konin 87:57. Barw dru¿yny kutnowskiej w tym
turnieju bronili: Robert Chmielecki, Piotr Czajkowski, Marcin Kamierczak, Rafa³ Kamierczak, Robert Kucharek, Wojciech Makowski, Tomasz
Pasiñski, Tomasz Skowron, Jaros³aw Stemplewski i Kamil Tarnachowicz.
W sezonie 2004/2005 koszykarze AZS ponownie przyst¹pili do rozgrywek
o wejcie do drugiej ligi organizowanych przez Okrêgowy Zwi¹zek Koszykówki w £odzi. Kadra zawodnicza: Robert Chmielecki, Karol Ja¿d¿ewski,
Maciej Kierzkowski, Maciej Konarski, Robert Kucharek, Krzysztof Majtczak,
Wojciech Makowski, Dariusz Mieszkowski, Adam Molski, Piotr Niewiadomski, Micha³ Olejniczak, Tomasz Pasiñski, Tomasz Skowron, Jaros³aw
Stemplewski, Kamil Tarnachowicz. Dru¿ynê zasilili Adam Molski i Piotr
Niewiadomski z £ódzkiego Klubu Koszykówki. Trener Jaros³aw ¯ak,
kierownictwo zespo³u: S³awomir Erwiñski, Maciej Stefañski i Miros³aw
Szczepanik. Wyniki:
AZS Kutno - Start £ód
86:75 104:73 88:56 104:64
Ósemka Skierniewice
76:70 84:59 71:61 78:71
Wiking Tomaszów
100:38 91:53 97:35 20:0 v.o.
Ksiê¿ak £owicz
82:56 93:59 75:50 81:66
Koszykarze AZS-u nie przegrywaj¹c ¿adnego spotkania zajêli pierwsze
miejsce i zakwalifikowali siê do rozgrywek pó³fina³owych o wejcie do II ligi.
Turniej pó³fina³owy odby³ siê 18-20 marca 2005 roku w Gniewkowie.
Koszykarze kutnowscy uzyskali wyniki: AZS Kutno - Harmattan Gniewkowo 75:102, Novum Bydgoszcz 75:80, Ósemka Skierniewice 101:85.
AZS Kutno zaj¹³ trzecie miejsce i nie zakwalifikowa³ siê do dalszych
rozgrywek. W dniach 4-5 czerwca koszykarze AZS-u startowali w £odzi
w turnieju o puchar prezesa Okrêgowego Zwi¹zku Koszykówki. W zawodach bra³o udzia³ 6 zespo³ów. Kutnowianie w grupie B pokonali Start
£ód 76:64 oraz Enikê £ód 79:61 i w walce o pierwsze miejsce przegrali
z pierwszoligowym £KS-em 79:97. Dru¿yna kutnowska wystêpowa³a
w sk³adzie: Robert Chmielecki, Piotr Czajkowski, Karol Ja¿d¿ewski, Robert
Kucharek, Krzysztof Majtczak, Wojciech Makowski, Adam Molski, Tomasz
Skowron, Mateusz Urbañski i Micha³ Ziêbiñski. Przygotowania do rozgrywek w sezonie 2005/2006 koszykarze AZS-u rozpoczêli w sierpniu.
Po zajêciach ogólnosprawnociowych na stadionie OSiR-u od 23 sierpnia
do 3 wrzenia przebywali na obozie szkoleniowym w W¹growcu.

DO WYNAJĘCIA
powierzchnia magazynowa
około 250 m2 i 160 m2 Kutno,
ul. Północna 10. Tel. 512−335−561
Sprzedam 3 dzia³ki po 4500 m2
w Krzesinie 500 m od trasy
A2, wszystkie media. Tel. 0603639-456
Sprzedam posesjê w Bedlnie
ko³o Kutna, budynek mieszkalny
92m 2 , budynek gospodarczy
36m2, gara¿, ogrzewanie na olej
opa³owy cena 210 000 z³. Tel.
0607-658-165
Sprzedam plac o powierzchni
2772 m2 (pod budowę domku,
bloku, marketu, bloku z handlem
i usługami) ul. Oporowska−
Szymanowskiego (przed blokami
TBS). Tel. 0602−70−90−90

Koszykarze AZS - uczestnicy obozu w W¹growcu 2005 r. Stoj¹ od
lewej: Bartosz Koziak, Adam Molski, Micha³ Ziêbiñski, Karol
Ja¿d¿ewski, Tomasz Skowron, Wojciech Makowski, Jaros³aw ¯ak
- trener, Robert Chmielecki. U do³u od lewej: Mateusz Truciñski,
Kamil Tarnachowicz, Tomasz Pasiñski, Dorian Koralewski, Daniel
B³aszczyk, Micha³ Pawlak i Filip Truciñski.
Wyniki rozgrywek AZS-u Kutno o wejcie do II ligi:
Start £ód
111:90 91:67 77:68 108:53
Ksiê¿ak £owicz
100:72 75:67 71:86 73:66
Ósemka Skierniewice
81:87 98:66 72:63 97:75
Dru¿yna kutnowska zajê³a pierwsze miejsce i wywalczy³a udzia³ w dalszych
rozgrywkach o wejcie do II ligi.
Jerzy Truciñski
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¯YCIE SPORTOWE
Z ¿a³obnej karty

MARIAN DYDA 1954−2010

(ci¹g dalszy ze strony 3)
Nastêpn¹ ulubion¹ Jego dyscyplin¹ sportu by³o narciarstwo. Od 30 lat
by³ zwi¹zany poprzez ¯onê i Rodzinê z Kutnem. Jak mi czêsto mówi³,
kiedy siê Go pyta³em czy w naszym miecie siê odnalaz³, pocz¹tkowo
by³o ciê¿ko - brak panoramy piêknych Pienin i szybkiego nurtu
Dunajca - nie nastraja³y pozytywnie. Czêciowo nostalgia minê³a, ale
têsknota na dnie duszy pozosta³a. G³ównym polem dzia³ania Mariana
by³ sport szkolny; organizacja imprez dla dzieci i m³odzie¿y szkó³
podstawowych oraz gimnazjalnych na terenie miasta i Ziemi Kutnowskiej (by³ nauczycielem wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 2
w Kutnie). Celem, który mu zawsze przywieca³ by³o zagospodarowanie czasu wolnego uczniów obojga p³ci, st¹d organizacja rozgrywek
miêdzyszkolnych w ramach Kutnowskich Ma³ych Lig oraz masowoæ,
czyli umo¿liwienie wspó³zawodnictwa dzieciom mniej sprawnym
fizycznie. Cieszy³ siê bardzo, kiedy widzia³ zadowolenie uczestników
imprez organizowanych przez MSZS. Wymiernym sukcesem Mariana
i Jego podopiecznych (trener Andrzej Pietrzak z dru¿yn¹) by³ udzia³
w mistrzostwach wiata Ma³ej Ligi Baseballu w amerykañskim Taylor
w 2001 r. oraz dwa wygrane mecze w nastêpnym roku w kategorii
Junior League te¿ na mistrzostwach wiata w USA. Cieszy³y Go równie¿
tytu³y mistrza Polski tak federacyjne jak i ma³oligowe we wszystkich
kategoriach wiekowych w baseballu. Niezmiernie by³ rad z medali
lekkoatletów (trenerzy - Jacek Kud³a i Ma³gorzata Kud³a). Jego
konikiem by³y czwartki lekkoatletyczne, w których kutnianie
(dzieci prowadzone przez szko³y, ale wywodz¹ce siê z imprez organizowanych przez MSZS) odgrywali i odgrywaj¹ w Polsce ju¿ niepoledni¹ rolê (np. Rafa³ Krzeszewski, Weronika i Zuzanna Mojsiej,
Kacper Marcinkowski). Marian by³ zawsze otwarty na wspó³pracê ze
wszystkimi instytucjami i organizacjami zajmuj¹cymi siê kultur¹
fizyczn¹ dzieci i m³odzie¿y. To dziêki Niemu Miejski Szkolny Zwi¹zek
Sportowy w Kutnie odgrywa³ bardzo wa¿n¹ rolê w ¿yciu sportowym
naszego miasta. Umo¿liwia³ zorganizowany kontakt ze sportem
w wielu dyscyplinach. Pozwala³ ukierunkowaæ i wybraæ w³aciw¹
dyscyplinê sportow¹ ka¿demu dziecku. Na nadmiar wolnego czasu
nie móg³ narzekaæ. Praca, której siê podj¹³, wype³nia³a Mu ca³kowicie
czas, a dni wolne powiêca³ na przygotowanie organizacyjne imprez
... w nastêpnym tygodniu. Gdy go pyta³em, czy têskni za Pieninami
odpowiada³, ¿e to uczucie pozostanie chyba na zawsze. Wystêpuje
ono z ró¿nym nasileniem i to w ró¿nych okresach. Nie mo¿na siê go
jednak pozbyæ ca³kowicie. Podkrela³, ¿e ma wra¿enie, ¿e wiele cech
przypisywanych ludziom urodzonym w górach siedzi i w Nim. I s³usznie.
Zawsze imponowa³a mi Jego konsekwencja i upór w dzia³aniu. To
typowe cechy cz³owieka z gór. By³ bardzo dobrym cz³owiekiem,
wychowawc¹ i nauczycielem. Wymaga³ od innych, ale przede wszystkim
od Siebie. Mia³ 55 lat. Trzy miesi¹ce temu, zmêczony chorob¹, zrezygnowa³ z prowadzenia Stowarzyszenia. Pozosta³a pustka, któr¹ d³ugo,
d³ugo nikt nie zape³ni. By³em z Nim bardzo z¿yty poprzez sport.
Mia³em wielk¹ przyjemnoæ uczestniczyæ w wielu imprezach organizowanym przez Mariana. By³y one zawsze wietnie przygotowane
i wielokrotnie stawa³y siê wzorcem dla stowarzyszeñ z regionu ³ódzkiego. .P. Marian Dyda by³ te¿ przez wiele lat zwi¹zany z Powiatowym
¯yciem Kutna. Przekazywa³ nam cenne informacje o sukcesach
i wynikach swoich podopiecznych z MSZS. Razem z nim cieszylimy siê
i dzielilimy siê uwagami, refleksjami. Przez kilka lat by³ Cz³onkiem
Kapitu³y Sportowej P¯K, która decydowa³a o tym, która zg³oszona
kandydatura do miana najlepszego sportowca, dru¿yny i trenera jest
najlepsza w danym roku na Ziemi Kutnowskiej. Drogi Marianie !
Bêdzie nam Ciebie bardzo brakowaæ. Nigdy nie zapomnimy Twojej
uczciwoci i fachowoci. Pozostaniesz w naszej pamiêci na Zawsze !
Jerzy Papiewski

Koszykówka

ZWYCIĘSTWA AZS−u

W 13 kolejce mistrzostw II ligi gr. B, koñcz¹cej I rundê rozgrywek, AZS
odniós³ wygran¹, która jednak nie przysz³a mu tak ³atwo. Pierwsza ods³ona
meczu nie wskazywa³a na to, ¿e kutnianie mog¹ mieæ problemy z beniaminkiem ze Skierniewic. Podopieczni trenera Mariana Woniaka grali
jednak bardzo ambitnie i w 36 minucie doszli gospodarzy na 2 punkty
(74:76). W 38,5 minucie równie¿ podopieczni trenera Marka Bia³oskórskiego mieli tylko dwupunktow¹ przewagê (81:79). Koñcówka nale¿a³a
ju¿ do akademików.
AZS WSGK Pol-Fol Kutno - MKS Ósemka Skierniewice 94:84
(w kwartach 29:17, 24:18, 16:20, 25:29)
AZS: Bart³omiej Strzelecki 25, Artur Grygier 18, Rados³aw Kubala 15,
£ukasz B¹k 13, Tomasz Nogalski 10, Adam Go³uch 4, Tomasz Szczepaniak 4, Micha³ Pawlak 3, Piotr Karólewski 2, Adam Rajkowski 0. Dla
goci najwiêcej punktów zdobyli: £ukasz M¹kolski 26, Damian Janiak 20
i Rados³aw Jarosz 15.
AZS WSGK Pol-Fol Kutno - WKK Obiekty Wroc³aw 88:62
(w kwartach: 18:21, 16:13, 25:12, 29:16)
AZS: Kubala 23, B¹k 18, Grygier 11, Strzelecki 10, Go³uch 6, Rajkowski 6,
Micha³ Pawlak 6, Karólewski 4, Szczepaniak 4. Nie by³ to najlepszy mecz
gospodarzy. Zaczêli spotkanie od prowadzenia w 2 minucie 7:0, ale potem
niespodziewanie gocie doszli do g³osu i wyszli na prowadzenie (ostatnie
mieli w 15 minucie 27:26). Akademicy wziêli siê do odrabiania strat
i powoli powiêkszali dorobek punktowy. Najwiêksz¹ przewagê kutnianie
mieli w 38 minucie (82:51).
Najbli¿sze mecze AZS-u: 23.01 w Pleszewie z liderem Open Basket i
30.01 w Kutnie (godz. 17.00) z KKS Siechnice.

II MIEJSCE MKS−u W CZECHACH
W Ostrawie rozegrany zosta³ Miêdzynarodowy Turniej Christmas Cup.
Rywalizowa³o 36 dru¿yn w 6 kategoriach z Danii, Wêgier, S³owacji, Litwy,
Czech i Polski (MKS Sirmax Kutno). Podopieczne trenera Adama Paw³owskiego gra³y w grupie rocznika 1996 z zespo³ami: BEAC Budapeszt,
SB Ostrawa, TJ Lokomotiva Krnov i TJ Sigma Hranice. Wyniki naszych
dziewcz¹t: z Krnov 77:46 (21:16, 15:6, 20:13, 21:11); z Budapesztem
76:7 (15:0, 21:4, 14:1, 26:2); z Ostraw¹ 70:64 (15:14, 18:14, 23:18, 14:18).
W finale MKS Sirmax uleg³ Ostrawie 49:62 (9:15, 19:10, 8:18, 13:19)
Koñcowa klasyfikacja zawodów: 1. SB Ostrawa - Czechy, 2. MKS Sirmax
Kutno - Polska, 3. TJ Lokomotiva Krnov - Czechy, 4. TJ Sigma Hranice
- Czechy, 5. BEAC Budapeszt - Wêgry. Natalia Furmañska i Maria
Z³otowska zosta³y wybrane i uhonorowane przez organizatorów do
najlepszej pi¹tki turnieju grupy R. 1996.
MKS Sirmax Kutno: Natalia £ukasik 87, Michalina Kamiñska 62, Angelika
Kobus 39, Natalia Furmañska 38, Maria Z³otowska 25, Karolina Zieliñska 20, Karolina Filipczak 16, And¿elina Przytulska 14, Marta Domañska 14,
Patrycja Matczak 12, Natalia ¯urada 12, Klaudia Matczak 2.
Trener Adam Paw³owski: Po¿ytecznie wykorzystalimy przerwê w rozgrywkach mistrzowskich. W Ostrawie rozegralimy 5 meczów z dru¿ynami preferuj¹cymi agresywny styl walki na parkiecie pod koszami.
Dowiadczenia bêd¹ przydatne w rundzie rewan¿owej rozgrywek Wojewódzkiej Ligi M³odziczek Starszych £ZKOSZ i w walce o ubieganie siê
do wspó³zawodnictwa strefowego regionów ³ódzkiego i kujawsko-pomorskiego.

AZS PRZEGRAŁ W POZNANIU

Kapitu³a 2006 r. - Marian Dyda drugi z prawej.

Pi³ka no¿na

MKS WYGRAŁ W GOSTYNINIE

Zespó³ trenera Paw³a lêzaka i kierownika dru¿yny Andrzeja Królaka
zwyciê¿y³ w turnieju halowym pi³ki no¿nej, który rozegrany zosta³ w
Gostyninie w ramach XVIII Fina³u WOP. Kutnianie pokonali: Kormorana £¹ck 5:1, Wis³ê II P³ock 3:2, Kasztelana Sierpc 6:3. Pocztê Polsk¹
P³ock 6:3 i przegrali z Mazurem Gostynin 3:8. Drugie miejsce, w tym
dobrze zorganizowanym turnieju, zaj¹³ Kasztelan, a trzecie Mazur. Najskuteczniejszym zawodnikiem imprezy zosta³ Gracjan Sobczak z MKSu Kutno, który strzeli³ 10 goli. Nasza dru¿yna gra³a w sk³adzie: Mateusz
Sawicki, Marcin Panek, Mariusz Jakubowski, Bartosz Kaczor, Andrzej
Grzegorek, Gracjan Sobczak, Kamil Zagajewski, Mateusz Wojtczak i testowany 17-letni Piotr ¯yciñski z Kroniewianki EXPOM Kroniewice.

Niezwykle zaciêty i wyrównany by³ mecz w grodzie Przemys³awa dwóch
czo³owych zespo³ów II ligi grupy B pomiêdzy miejscowym AZS-em
Politechnika (9 zwyciêstw, 2 pora¿ki) a AZS WSGK Pol Fol Kutno
(8 wygranych, 3 przegrana). Spotkanie rozgrywane by³o w ma³ej hali,
w warunkach wrêcz anormalnych. Kutnowska hala 9 wydaje siê przy
tej poznañskiej jak z bajki - tak mówili obserwatorzy tego meczu. Znów
niestety dali znaæ o sobie sêdziowie, którzy w ka¿dym zagraniu kutnian,
zw³aszcza w koñcówce, gdy podopieczni trenera Marka Bia³oskórskiego
prowadzili, gwizdali wyimaginowane faule. Wystarczy powiedzieæ, ¿e wyeliminowali oni za rzekome przewinienia trzech podstawowych zawodników
z pierwszej pi¹tki. A swoj¹ drogê jak to siê dzieje, ¿e na tak wa¿ny mecz
w Poznaniu PZKOSZ desygnuje miejscowych abitrów i na dodatek te¿
obserwatora z tego miasta. To s¹ przecie¿ kpiny z fair play !
AZS Politechnika Poznañ - AZS WSGK Pol Fol Kutno 87:80
(w kwartach 12:24, 26:18, 21:19, 28:19)
Punkty dla Kutna: £ukasz B¹k 22, Artur Grygier 13, Tomasz Nogalski
12, Bart³omiej Strzelecki 11, Rados³aw Kubala 10, Adam Go³uch 10, Piotr
Karólewski 3, Tomasz Szczepaniak 1. W zespole Kutna zadebiutowa³
m³odzie¿owiec Artur Grygier z Polfarmy Starogard Gdañski, wychowanek
Sudetów Jelenia Góra. O przegranej zadecydowa³a czwarta kwarta. Zdaniem trenera Bia³oskórskiego kutnianie graj¹ na wyjazdach o 40% gorzej
ni¿ u siebie. ¯eby wygrywaæ mecze na szczycie, trzeba po prostu lepiej
graæ w obronie.

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski
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MKS „KUTNO”− 2009

Plusy

Baseball: (trener Piotr Miko³ajczyk) zdobycie dwóch Pucharów Polski
(2008, 2009); wywalczenie tytu³u II-gi wicemistrz Polski; zorganizowanie
V Miêdzynarodowego Memoria³u im. Edwarda Piszka i zwyciêstwo
klubowej dru¿yny w tych zawodach.
Koszykówka: dru¿yna ¯aczek (trener Tomasz Pasiñski) wywalczenie tytu³u
mistrz woj. ³ódzkiego; dru¿yna juniorek (trener Mariusz £ubiñski,
kierownik Jaros³aw Malarski) 17-24 miejsce w kraju; dobra organizacja
Ogólnopolskiego Turnieju Sirmax Cup (trener Adam Paw³owski); gra
w I-ligowych dru¿ynach wychowanek trenerów Adama Paw³owskiego
i Mariusza £ubiñskiego: Magdalena Grzelak - £KS £ód, Daria Marchewka
- AZS AWF Katowice, Agata Przybysz i Lucyna Sawicka - MUKS
Widzew £ód; organizacja szkolenia w kat, skrzatki (po raz pierwszy
w historii klubu).
Pi³ka no¿na: III-ligowa dru¿yna seniorów-beniaminek (trener Pawe³ lêzak,
kierownik Andrzej Królak) - 8 miejsce w koñcowej klasyfikacji sezonu
2008/2009 i skuteczny udzia³ w wojewódzkich rozgrywkach Pucharu
Polski (4 zwyciêstwa sezon 2009/2010; dru¿yna juniorów m³odszych (trener
Pawe³ Flisiuk) - zakwalifikowanie siê do rozgrywek Wojewódzkiej Ligi
Juniorów Starszych; zorganizowanie (drugi rok z rzêdu) szkó³ki pi³karskiej (trener Robert Marzec) bêd¹cej przygotowaniem dru¿yny kat. Górski
do udzia³u w rozgrywkach mistrzowskich; zorganizowanie obozu sportowoedukacyjnego na Ukrainie dru¿yny MKS Teva Kutno (trener Robert
Marzec, asystent trenera Zbigniew Szczepanik, pielêgniarka Lucyna
Urbañczyk) inauguruj¹cego sportowe kontakty m³odzie¿y powiatu kutnowskiego i ko³omyjskiego; zorganizowanie (kontynuacja kilkuletniej
praktyki uroczystego pasowania zawodników dru¿yny kat. Górski MKS
Mavex Kutno na pi³karzy Miejskiego Klubu Sportowego Kutno; prezentacja (prezes Zdzis³aw Bartol, cz³onek zarz¹du Wies³aw Wasilewski,
ksiêgowa Anita Boñczak) edukacyjno-ekonomicznego programu dzia³ania
klubu uczestnikom Jesiennego Spotkania Cz³onków Wydzia³u Pi³karstwa
Amatorskiego Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej odbytego w Kutnie.
Finanse: pozyskanie od sponsorów, rodziców koszykarek i pi³karzy, z transferów koszykarek i pi³karzy do innych klubów, sk³adek cz³onkowskich,
kwoty stanowi¹cej ok. 20% ca³orocznego bud¿etu (przychodu), zrównowa¿enie przychodów i poniesionych kosztów funkcjonowania: baseballu,
koszykówki, m³odzie¿owej pi³ki no¿nej.
Grudniowy Zarz¹d PZPN przyj¹³ wniosek Przewodnicz¹cego Wydzia³u
Pi³karstwa Amatorskiego o uhonorowanie MKS Kutno za skuteczne
realizowanie edukacyjno-wychowawczego programu dzia³ania: bal kutnowskich sportowców, pasowanie na pi³karzy, klubowe wielkanocne
jajeczko, dzieñ Matki, znicze pamiêci, spotkania op³atkowo-wigilijne.

Minusy

Baseball: tylko 5-te miejsce w Turnieju Kwalifikacyjnym Mistrzów
Krajowych do Mistrzostw Europy; oddanie walkowerem meczu mistrzowskiego z dru¿yn¹ KS Zbójcerze Piaseczno.
Koszykówka: brak przedstawiciela klubu w strukturach statutowych £ódzkiego Zwi¹zku Koszykówki.
Pi³ka no¿na: pocz¹tek wygaszania dzia³alnoci klas sportowych o profilu pi³ka no¿na (po 6-letnich dowiadczeniach); nieobecnoæ pi³karzy
dru¿yn m³odzie¿owych w kadrach wojewódzkich.
Finanse: nieskuteczne przedsiêwziêcia zmierzaj¹ce do zrównowa¿enia
przychodów i poniesionych kosztów funkcjonowania seniorskiej pi³ki
no¿nej.
Inne: brak postêpu w doskonaleniu zabezpieczenia medycznego (diagnoza
odniesionych kontuzji, proces leczenia i rehabilitacji) szkolenia i wspó³zawodnictwa sportowego; brak klubowej bazy magazynowej; brak
oficjalnej klubowej strony internetowej.

KUTNOWSKA AMATORSKA LIGA

Rozgrywki odbywaj¹ siê w niedziele w hali sportowej SP nr 4. Bierze
w nich udzia³ 7 dru¿yn: Lech siê Wa³êsa, Czarni, Nauczyciele ¯ychlin,
Juniorzy, Szewskie Poniedzia³ki, Polcourt Gostynin i Markan. Po 4 kolejkach tabela KALK wygl¹da nastêpuj¹co: 1. Czarni - 8 pkt. 366:219;
2. Nauczyciele - 7 pkt. 278:216; 3. Szewskie Pon. - 7 pkt. 277:223;
4. Markan - 6 pkt. 302:266; 5. Gostynin - 6 pkt. 195:211; 6. Juniorzy - 4 pkt.
174:276; 7. Lech siê Wa³êsa - 4 pkt. 168:349. W dru¿ynie Czarnych graj¹:
£ukasz Janczura, Emil Janczura, Dariusz Mieszkowski, Tomasz Skowron,
Grzegorz Stoliñski, Krzysztof Sudomir, Maciej Kierzkowski, Bartosz
Cierpikowski, Krzysztof Majtczak, Mariusz £ubiñski, Krystian lepecki,
Robert Chmielecki. Najskuteczniejsza, po tej turze mistrzostw, pi¹tka
zawodników to: £ukasz Janczura 88 pkt., Arkadiusz Suchiñski - Markan 87,
Micha³ Kawczyñski - Nauczyciele 82, Konstanty Kacper - Juniorzy 72,
Emil Janczura 62. Cieszy fakt, ¿e wród zawodników s¹ aktywni dzia³acze
na rzecz kutnowskiego basketu, m.in.: Dariusz Mieszkowski, Maciej
Stefañski, Miros³aw Szczepanik, Grzegorz Stoliñski, Krzysztof Sudomir,
Maciej Kierzkowski, S³awomir Erwiñski, Marek Koralewski, £ukasz
Kalkstein, Mariusz £ubiñski, Tomasz Skowron, Konrad Jancerowicz,
Arkadiusz Suchiñski, Robert Waliszewski, Jaros³aw Plenzner, Krzysztof
Szymañski i inni. Ostatnia 12 kolejka - KALK-u rozegrana zostanie
7 marca br.

SPOTKANIA ZESPOŁÓW MKS−u KUTNO
Juniorki U 18

24 stycznia (niedziela) godz. 11.00 MKS - PTK Pabianice
31 stycznia (niedziela) godz. 11.00 MKS - £KS BW £ód
12 luty (pi¹tek) godz. 18.00 MKS - MUKS Widzew £ód
7 marca (niedziela) godz. 13.00 MKS - UMKS Ksiê¿ak £owicz

M³odziczki U 14

7 luty (niedziela) godz. 11.00 MKS Sirmax Kutno - £KS BW £ód
7 marca (niedziela) godz. 11.00 MKS Sirmax Kutno - PTK Pabianice
14 marca (niedziela) godz. 11.00 MKS Sirmax Kutno - Lider Tomaszów

M³odziczki U 13

7 luty (niedziela) godz. 13.00 MKS - UMKS G³owno

¯aczki U 12

30 stycznia (sobota) godz. 10.00 MKS - UMKS Ksiê¿ak £owicz
godz. 11.15 Basket Aleksandrów £. - UMKS G³owno
godz. 12.45 Basket Aleksandrów £. - UMKS Ksiê¿ak £owicz
godz. 14.00 MKS - UMKS G³owno
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¯YCIE ROZRYWKOWE
Katarzyna Kowalska

UTALENTOWANA PIOSENKARKA

Pani¹ Kasiê (ur. 13.06.1973 r. w Sulejówku), jedn¹ z najlepszych polskich wokalistek, gocilimy w Kutnie podczas XVIII Fina³u Wielkiej
Orkiestry wi¹tecznej Pomocy. By³a Jego Gwiazd¹. Przybli¿my Jej sylwetkê, gdy¿ jest te¿ uznan¹ kompozytork¹, autork¹ tekstów piosenek,
producentk¹ oraz aktork¹. Karierê rozpoczê³a w zespole Roberta Amiriana
Evergeena. Potem wspó³pracowa³a z kapelami: Human, Fatum, Piersi,
Hetman oraz Talking Pictures, z którym nagra³a p³ytê. Podczas koncertu w warszawskim klubie Stodo³a w 1993 r. zauwa¿y³a j¹ Katarzyna
Kanclerz z Izabelin Studio. 12 wrzenia 1994 r. ukaza³a siê debiutancka
p³yta Kasi Kowalskiej zatytu³owana Gemini (³ac. bliniêta), po czym
wokalistka wyruszy³a w trasê koncertow¹ z Edyt¹ Bartosiewicz. Kolejne
single z p³yty - Wyznanie, Jak rzecz, Oto ja, Kto mo¿e to daæ
- zosta³y przebojami i sprawi³y, ¿e Gemini osi¹gnê³a status potrójnej
platyny. W tym samym roku wyst¹pi³a m.in. przed Bobem Dylanem podczas jego dwóch koncertów w Polsce. W 1995 r. wyst¹pi³a na festiwalu
w Sopocie z premierow¹ piosenk¹ A to co mam, która szybko sta³a siê
przebojem. Za wystêp, podczas którego wykonywa³a równie¿ starsz¹
piosenkê Jak rzecz, otrzyma³a zarówno Grand Prix jak i Nagrodê
Publicznoci. 20 listopada 1995 r. ukaza³a siê koncertowa p³yta Koncert
inaczej bêd¹ca rejestracj¹ kilku wystêpów. W ci¹gu miesi¹ca album
uzyska³ status platynowej p³yty. W 1996 r. z utworem Chcê znaæ swój
grzech (Why should J) reprezentowa³a Polskê w konkursie Eurowizji
w Oslo, gdzie zajê³a 14 miejsce. W tym samy roku nagra³a piosenkê do
cie¿ki dwiêkowej disneyowskiego filmu animowanego Dzwonnik
z Notre-Dame. 30 wrzenia 1996 r. ukaza³a siê trzecia p³yta Kasi Kowalskiej zatytu³owana Czekaj¹c na ..., której producentem zosta³ Kostek
Yoriadis. Album promowany by³ przez single: Co optymistycznego
i Tak mi ciebie brak oraz trasê koncertow¹ sponsorowan¹ przez firmê
Casio. Album Czekaj¹c na ... uzyska³ status platynowej p³yty ju¿ przed
oficjaln¹ premier¹. W 1997 r. wyst¹pi³a w filmie Nocne graffiti w roli

OG£OSZENIA
DROBNE
Sprzedam mieszkanie 60,4 m2, ul. Wilcza.
Tel. 606 140 638
Sprzedam mieszkanie w³asnociowe
pow. 75 m2 w Kutnie po remoncie. Tel.
0501-669-196, 0501-666-527
Sprzedam mieszkanie o powierzchni
52 m2 z gara¿em. Tel. 0513-284-401
Sprzedam lub wynajmê mieszkanie
w³asnociowe umeblowane o pow. 49 m2,
3 pokoje, IV pietro, centrum miasta, tel.
0664-01-85-95.
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow.
5 tys. m2 w miejscowoci Krzesin. Dostêp
do pr¹du i wody. Tel. 604-913-028
Sprzedam magazyn wysokiego sk³adowania o pow. 250 m2 na dzia³ce budowlanej o pow. 3100 m2, ko³o Kutna - bardzo
tanio. Tel. 0501-669-196, 0501-666-527
Posiadam do wynajêcia lub sprzedam
magazyn w Kutnie o pow. ok. 400 m2 +
dwa gara¿e + budynek mieszkalny do
remontu na dzia³ce ogrodzonej ok. 3000 m2.
Tel. 24 355-68-64, 0501-666-527
Posiadam do wynajêcia lokal handlowous³ugowy, centrum Kutna, pow. ok. 90 m2
(nowe budownictwo). Tel. 24 355-68-64,
0501-666-527
Sprzedam schodo³az Scalamobil S20,
urz¹dzenie do transportowania osoby
niepe³nosprawnej wraz z wózkiem po

schodach. Maksymalne obci¹¿enie
130 kg. Tel. 0604-913-028
Sprzedam akordeon Weltmeister
Cordal, 80 basów, stan bdb. Tel. 0604913-028
Sprzedam bardzo tanio monitor Philips
109S (19``). Tel. 0606-475-184
Sprzedam odzie¿ ci¹¿ow¹ i ubranka dla
ma³ego dziecka, tel. 602-32-46-56.
Sprzedam dom 220 m2 - wysoki standard
na dzia³ce 7500 m2, tel. 0-507-072-007
Wentylacja - doradztwo, certyfikaty
energetyczne tel. 0-507-072- 007

Zatrudniê osobê
do naprawy rowerów
Nr kontaktowy:

722-122-202

NAPRAWY I KONSERWACJA
kserokopiarek, sprzêtu biurowego
materia³y eksploatacyjne
oprawy prac, wydruki

narkomanki Moniki. Na cie¿ce dwiêkowej do tego filmu znalaz³a siê
jej premierowa piosenka Straci³am swój rozs¹dek. W tym samym roku
Kasia Kowalska wraz z Kostkiem Yoriadisem nagra³a piosenkê w duecie
zatytu³owan¹ Jeli chcesz kochanym byæ. By³ to ostatni ich wspólny
projekt. 8 czerwca 1998 r. ukaza³a siê p³yta Pe³na obaw, która osi¹gnê³a
status platynowej p³yty, a promowana by³a przez single Co mo¿e przynieæ nowy dzieñ (nagrodzony statuetk¹ Fryderyka), Wyrzuæ ten gniew,
Pe³ni obaw, Jeste odrobin¹ szczêcia. 8 listopada 1999 r. ukaza³a siê
edycja specjalna tej p³yty. 13 listopada 2000 r. na rynek muzyczny trafi³a
pi¹ta p³yta poprzedzona singlem Nobody. Miesi¹c po premierze album
uzyska³ status z³otej p³yty. Nastêpnie ukaza³y siê kolejne single: Byæ tak
blisko i Bêd¹ jak. W 2001 r. Kasia Kowalska wyst¹pi³a na festiwalu
w Opolu z premierow¹ piosenk¹ Starczy s³ów, gdzie otrzyma³a Super
jedynkê za najlepsz¹ p³ytê rockow¹. Pod koniec tego roku wokalistka
otrzyma³a nagrodê MTV Europe Music Awards w kategorii najlepszy
polski artysta. 14 padziernika 2020 r. ukaza³ siê jej szósty album Antidotum promowany przez single Antidotum oraz Pieprz i sól, który
szybko sta³ siê z³ot¹, a nastêpnie platynow¹ p³yt¹. W 2003 r. Kasia
Kowalska wziê³a udzia³ w kampanii Radia RMF FM maj¹cej na celu walkê
z piractwem. Na specjaln¹ p³ytê, której cena wynosi³a 9,99 z³, wokalistka
nagra³a dwa covery: Widzê twoj¹ twarz (oryg. Listen to your heart
Roxette) i Mniejsze z³o (oryg. All by myself Celine Dion). 26 lipca
2004 r. do stacji muzycznych trafi³ singiel To co dobre, a w sierpniu
2004 r. wyjecha³a do Tokio na sesjê zdjêciow¹ do swojej siódmej p³yty,
która ukaza³a siê 13 wrzenia 2004 r. pt. Samotna w wielkim miecie
i promowana by³a przez single: To co dobre, Prowad mnie i Domek
z kart. 6 grudnia 2004 r. do sklepów trafi³a specjalna edycja kolekcjonerska tej p³yty, do której do³¹czono singel Magia tych wi¹t zawieraj¹cy
m.in. film z pobytu Kasi Kowalskiej w Tokio. Za ten album w 2005 r.
zdoby³a Superjedynkê w kategorii najlepsza p³yta rockowa. 16 grudnia
2006 r. do rozg³oni radiowych trafi³a piosenka Dlaczego nie ! promuj¹ca
polski film o tym samym tytule. Ósma p³yta wokalistki Antepenultimate
mia³a premierê 10 listopada 2008 r., a promowa³y j¹ utwory: A ty, czego
chcesz ?, Mi³oæ, trzewoæ i pokora oraz Spowied, do którego
premiera teledysku odby³a siê 7 maja 2009 r., a telewizyjna 24 maja.
6 listopada 2009 r. ukaza³a siê reedycja jej ostatniej p³yty, wzbogacona
o drug¹ p³ytê z dodatkowymi piosenkami i materia³em wideo. Kasia
Kowalska w swojej dyskografii ma 10 albumów i ponad 30 singli oraz 13
innych wydanych projektów muzycznych. Bra³a te¿ udzia³ w teledyskach:
m.in. z Edyt¹ Bartosiewicz Kozioro¿ec z Kasi¹ Nosowsk¹ i Kazikiem
Zoil oraz z Krzysztofem Kiljañskim i Kayah Prócz Ciebie nic. Z nagród,
których mia³a du¿o, najbardziej ceni sobie: Fryderyki (1994, 1995, 1998);
MTV Europe Music Awards dla najlepszego polskiego artysty (2001);
nominacje do Superjedynki: artysta roku (2009). Wspó³pracowa³a z gitarzystami: Sebastianem Piekarkiem i Micha³em Grymuz¹; perkusistami:
Krzysztofem Potockim, Micha³em D¹brówk¹; Adamem Sztab¹ i Wojciechem
Olszakiem - instrumenty klawiszowe. Jej obecny zespó³ to: Wojciech
Pilichowski - gitara basowa, Jerzy Runowski - gitara, Rados³aw Owczarz
- perkusja i Maciej G³adysz - gitara.
Jerzy Papiewski
P.S. Wnikaj¹c w ¿ycie prywatne Kasi dowiedzia³em siê, od Niej, ¿e ceni
sobie przede wszystkim Godnoæ Matki. I nic dziwnego - jest szczêliw¹
mamusi¹ 13-letnej Oli i 2-letniego Ignacego.

PRACOWNIA PSYCHOEDUKACJI
I BADAÑ SPO£ECZNOCI LOKALNYCH
 pomoc w odrabianiu lekcji  terapia dysleksji rozwojowej,
zaburzeñ emocji  konsultacje z psychologiem, socjologiem 
praca z osobami autystycznymi  warsztaty dla rodziców i nauczycieli  profilaktyka spo³eczna  badania socjologiczne

Kutno, ul. 29-go Listopada 20/4, tel. 0 603-15-70-70
www.pracowniawsparcia.pl
Pomoc w przezwyciężaniu trudności
w nauce języka angielskiego
Telefon: 0 601−261−518

Atrakcyjne

KREDYTY
• gotówkowe • konsolidacyjne
• samochodowe • hipoteczne

0−790−879−444
0−692−643−691
PRZEWÓZ GRUPOWY OSÓB

Kutno, ul. Barlickiego 57
Telefon: 508-197-890
Kraj, zagranica − srebrny Bus Vito
(9−osobowy, długi, klimatyzacja)
Tel. 0−605 830−684
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 278

??
Poziomo: A-1. ¯ak z powieci ¯eromskiego Syzyfowe prace A-7.
Czarodziej B-9 Kojarzy siê z odzewem C-1. Pisa³a dialogi do telewizyjnego Jacka i Agatki (Wanda) D-9. Miasto nad Noteci¹ E-1. Najwiêksza
ropucha E-5. Zgromadzenie obywateli w miastach staro¿ytnej Grecji
G-1. Otworzy³a puszkê Zeusa zawieraj¹c¹ wszystkie nieszczêcia I-1. Leczy
chore p³uco I-6. U¿ywany do owietlenia reklamowego J-9. G³ówne
bóstwo indyjskie okresu wedyjskiego M-1. W¹¿ dusiciel M-5. Tytu³
powieci P. Gojawiczyñskiej.
Pionowo: 1-A. S³usznoæ 1-I. Wspó³organizator Zwi¹zku Patriotów
Polskich i Wojska Polskiego na terenie ZSRR (Edward) 2-E. Tytu³
zastrze¿ony dla wp³ywowych rodów arystokracji hiszpañskiej 3-A. Lampa
elektronowa 3-I. Jej stolic¹ La Valletta 4-F. Choroba jak rzeka 5-A. Okrelona iloæ pieniêdzy 5-J. W rêku dyskobola 6-E. Imiê Bregowica 7-A.
Produkt codziennego spo¿ycia 7-I. Antyczny dystych 9-A. Nad Zatok¹
Gwinejsk¹ 9-I. Imiê rumuñskiej gimnastyczki Comaneci 11-A. Port nad
polskim Ba³tykiem 11-I. Okr¹g³y obraz 13-A. Odkryty przez ma³¿onków
M i P. Curie 13-I. S³u¿y do nakrywania pod³ogi. oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Has³o: J10-B3-A7-L13

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

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

Telefon:

0−724−126−378

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

CENY KONKURENCYJNE

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

kom. 509 302 316
ZAPRASZAMY

SPRZEDAM
nieruchomość
pod inwestycje
10.200 m2 − teren

DIDŻEJ − bale, wesela,
imprezy okolicznościowe.

Tel. 0609−107−203
WYKONUJÊ PROJEKTY
BUDOWLANE
Kutno, ul. Staszica 10/29
Tel: 253-37-98, 0609-822-102

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

BIURO

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

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

POWIA
TOWE
POWIATOWE
ŻYCIE KUTNA
Wydawca: FOR-PRESS 99-300 KUTNO, UL. KRÓLEWSKA 47.
Redakcja P¯K: 99-300 Kutno, ul. Królewska 47, telefon (0-24) 355-10-00,
telefon/fax (0-24) 355-10-02. E-mail: powiatowe@zyciekutna.com.pl
Redaktor naczelny dr Andrzej Stelmaszewski, sekretarz redakcji, korekta
Jerzy Papiewski. Zespó³ redakcyjny: Andrzej Bieñkowski - dzia³ miejski, Jerzy
Truciñski - sport, Jan Widz - dzia³ prewencji i prawa, Jerzy Ka³u¿ka - rozrywka,
dr Eugeniusz Walczak - historia, Artur Andziak, Bogdan Podlasiak, Andrzej
Ruszkowski, Krzysztof Stelmaszewski - wspó³praca redakcyjna, Aleksandra
Machowiak - biuro og³oszeñ.
Druk: Multico, Warszawa, ul. Matuszewska 14. Nak³ad minimalny - 10.050 egzemplarzy. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega
sobie prawo dokonywania skrótów, a tak¿e nie odpowiada za treæ og³oszeñ
i tekstów promocyjnych.
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¯YCIE DIECEZJALNE

HEJ KOLĘDA, KOLĘDA

W niedzielê 10 stycznia, po wieczornej mszy wiêtej w kociele
pod wezwaniem Jana Chrzciciela, odby³ siê kolêdowy koncert
noworoczny w wykonaniu Zespo³u Pieni i Tañca Ziemi
Kutnowskiej. Ubrani w stroje regionalne cz³onkowie Zespo³u
zapiewali znane i mniej znane polskie kolêdy. By³y gor¹ce
brawa i ... szeroko otwarte oczy ze zdziwieniem, bo kolêdy
zapiewane zosta³y naprawdê piêknie. Koncert prowadzi³a
Krystyna Korkus.
/A.B./

KONCERT DLA REGIONALISTÓW

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Wa¿ne by³y te¿: V edycja konkursu kulinarnego Potrawy regionalne Ziemi
Kutnowskiej - potrawy mniejszoci narodowych, inauguracja III Roku
Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy TPZK. Przewodnicz¹cy Marek Wójkowski podziêkowa³ kwestarzom - spo³ecznikom za
zebranie 8.841,20 z³otych na konserwacjê starych grobów na Cmentarzu
Parafialnym. W tej czêci spotkania wrêczono Honorow¹ Z³ot¹ Odznakê
Towarzystwa Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej pañstwu Stanis³awie i Stanis³awowi Lesyngom oraz Marioli Baranowskiej, Nagrodê Honorow¹
AMICUS TPZK - Hufcowi ZHP Kutno, List gratulacyjny przyznano
Rafa³owi Kowalewskiemu. W drugiej czêci spotkania zebrani wys³uchali
godzinnego koncertu muzycznego, w którym uczniowie Szko³y Muzycznej
zaprezentowali utwory ró¿nych kompozytorów.
/A.B./

CO NOWEGO ?

Tak, wed³ug planów Pracowni Projektowo-Us³ugowej Magbud Bogdana
Krawczyka, bêdzie wygl¹daæ Dom Dochodowy Stra¿y Po¿arnej w Kutnie
(dawniej Kino Polonia i 19 Stycznia, czy jak kto woli Manhattan).

RODZINNY KALENDARZ

ASBUD - wyda³ kalendarz na rok 2010, w którym jest zamieszczony fotogram dwóch jedz¹cych zimorodków - autorstwa znanego kutnowskiego
amatora - fotografika Marcina Nawrockiego. Nic dziwnego, wszak firma
ASBUD nale¿y do taty, czyli Andrzeja Nawrockiego i drugiego syna
Szymona Nawrockiego. Naszym zdaniem: fotograficzna ... BOMBA !
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FIRMA „BUDMEL” WOJCIECH ŻUK, 99−300 Kutno ul. Barcewicza 4

Budowa mostu na rzece Ochni (Mickiewicza - Wygoda).

OFERTA WSPÓŁPRACY
Firma BUDMEL Wojciech ¯uk
99-300 Kutno ul. Barcewicza 4
powsta³a 17.11.1993 roku
wiadcz¹c us³ugi w zakresie:

- budownictwa wodno-melioracyjnego,
- budowy i remontów kolektorów sanitarnych
i deszczowych,
- budowy przepustów drogowych,
- budowy chodników i umocnienie skarp,
- budowy i modernizacji rowów i zbiorników
wodnych,
- budowli piêtrz¹cych,
- zaopatrzenia w wodê i rekultywacja terenów
rolnych i lenych,
- konserwacji urz¹dzeñ wodnych oraz melioracyjnych.
Na wykonane us³ugi udzielamy gwarancji.

O dzia³alnoci Budmel Wojciech ¯uk, 99-300 Kutno ul. Barcewicza 4
tak mówi jej w³aciciel: W 2009 R. Budmel uczestniczy³ w budowie
obwodnicy Kroniewic. By³ podwykonawc¹ firm PRD Sp. z o.o. w Kutnie,
PRDiM Be³chatów, PBDiM i Mostów Erbedim w Piotrkowie. Wykona³
dla nich prace wartoci 5,5 miliona z³otych (rednio na tej budowie
zatrudnia³ oko³o 26 ludzi). Budmel uczestniczy w budowie zachodniej
obwodnicy Kutna, od ul. Wygoda do Mickiewicza, gdzie wykonuje m.in.
obiekt mostowy na rzece Ochni (przepust 3-otworowy). Zrealizowa³ tam
roboty wartoci miliona z³otych (podobny zakres robót zrealizuje w bie¿¹cym roku). Dla firmy Bilfinger Berger Polska S.A. przebudowano drogê
krajow¹ nr 61 Warszawa-Ostro³êka w Legionowie. Wartoæ kontraktu 1,5
miliona z³otych. Dla Mostostalu Warszawa S.A. przebudowano drogê
krajow¹ nr 2 na odcinku obwodnicy Bia³ej Podlaskiej oraz odnowiono
drogê krajow¹ nr 19 £ukowisko - Miêdzyrzecz Podlaski (wartoæ oko³o
1,7 mln z³). Równie¿ Budmel uczestniczy³ w budowie drogi powiatowej
Kroniewice - D¹browice nr 2149 E (i uzyska³ za nie 500 tysiêcy z³otych).
By³a równie¿ przebudowa drogi Janów - Maurycew (gmina Bedlno), gdzie
nasi ludzie zrealizowali prace wartoci 600 tysiêcy z³otych. Z ciekawszych pozycji wymieniæ nale¿y chocia¿by odbudowê fosy wokó³ zamku
Besiekiery, w gminie Grabów, jak te¿ roboty wykonywane na rzecz Wojewódzkiego Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w £odzi zwi¹zane
z konserwacj¹ rzeki Ochni na terenie powiatu kutnowskiego oraz rzeki
Olechówki w miecie £odzi. Us³ugi przez nas wiadczone wyceniono na
1 mln z³otych. W Pabianicach prowadzilimy roboty konserwacyjne przy
zbiorniku retencyjnym o pow. 5,5 ha. Dla UM Kutno wiadczylimy prace
konserwacyjne na rzece Ochni. Dla firmy J.P. AVAX rozpoczêto roboty
kanalizacji deszczowej i urz¹dzeñ oczyszczaj¹cych wêze³ Modliñska
w Warszawie, wêze³ Pi³sudskiego w Markach (trasa S-8 Armii Krajowej).
W Nadlenictwie Kolumnie dla Lasów Pañstwowych, Lenictwa Mogilno
realizujemy wodn¹ retencjê korytow¹ z zastawkami.

Wyposa¿enie techniczne firmy:
- koparki hydrauliczne KOMATSUPW 180 i CATERPILLER - 3 szt.
- koparka hydrauliczna RH-6 o poj. ³ychy 0,60 m3 - l szt.
- koparko-³adowarki JCB i KOMATSU - 3 szt.
- Koparka zgamiakowa KM-251 - 0,25 m3 - l szt.
- spycharka HSW TD 15 c - l szt.
- spycharka T - 130 - l szt.
- spycharki DT-75 - l szt.
- ci¹gnik DEUTZ Agrotron K 100 - l szt.
- ci¹gnik 90 KM z przyczep¹ 8T i 9T - l szt.
- koparka Bia³oru - 0,15 m3 - l szt.
- samochody ciê¿arowe - wywrotki RENAULT i MAN - 3 szt.
- samochody osobowo - dostawcze VW, Citroen i LUBLIN - 10 szt.
Sprzêt pomocniczy: zagêszczarki - 4 szt., pi³y mechaniczne - 4 szt.,
pompy przeponowe i elektryczne - 3 szt., beczkowóz - 1.500 l,
agregaty - 3 szt., urz¹dzenie do zabijania pali (kafary), betoniarki,
kosiarki spalinowe, zestaw do upraw polowych. Sprzêt jest w bardzo dobrym stanie technicznym, zosta³ wyprodukowany w latach
2005-2009.

Lenictwo Mogilno - budowa zastawek.

Co cieszy, to przyby³ nam 130 metrowy budynek socjalny z ³azienkami itp.
dla naszych pracowników. W trzech ostatnich latach wymienilimy podstawowy sprzêt, czyli koparki i samochody i co wa¿ne sprzêt ten w ca³oci
zosta³ ju¿ przez nas sp³acony.
Konserwacja rzeki Ochni.

Roboty konserwacyjne przy rowach oraz zbiorniku retencyjnym
w Pabianicach.

Firma BUDMEL Wojciech ¯uk posiada du¿e dowiadczenie, powierzone zadania wykonuje terminowo, zgodnie
ze sztuk¹ budowlan¹, zawsze dbaj¹c o najwy¿sz¹ jakoæ
wiadczonych us³ug, co potwierdzaj¹ za³¹czone referencje.

ZAPRASZAMY DO WSPÓ£PRACY !

Firma BUDMEL wspó³pracuje z takimi firmami jak: MOSTOSTAL Warszawa, BUDIMEX - DROMEX Warszawa, STRABAG
Warszawa, Bilfinger Berger Polska, Herman Kirchner Polska, PRD
Kutno, PRD i M Be³chatów, PBD i M ERBEDIM Piotrków
Trybunalski, Urzêdy Miejskie, Wojewódzki Zarz¹d Melioracji
i Urz¹dzeñ Wodnych - £ód.
Firma BUDMEL zatrudnia³a rednio 55 pracowników, w tym:
5 pracowników kadry technicznej z uprawnieniami budowlanymi:
3 w zakresie melioracji wodnych, l w zakresie instalacji sanitarnych, l w zakresie mostów. Ponadto Firma zatrudnia 10 operatorów
sprzêtu ciê¿kiego z uprawnieniami. Wszyscy pracownicy posiadaj¹ wysokie kwalifikacje i dowiadczenie zawodowe w pracy
melioracyjnej, kanalizacyjnej i drogowej nabyte przez lata w firmie
BUDMEL oraz wczeniej w Przedsiêbiorstwie Wodno-Melioracyjnym w Nowej Wsi.

Firma „BUDMEL” Wojciech Żuk posiada System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001

