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NAJLEPSI W SPORCIE POWIATU KUTNOWSKIEGO
Najlepszy sportowiec 2009 Najlepszy sportowiec 2009

Najlepszy trener 2009Najlepszy sportowiec 2009

NAGRODY SPECJALNE

WYRÓŻNIENIA SPECJALNE

ROCZNICA POWSTANIA
STYCZNIOWEGO

DWIEŚCIE LAT !!!

W tym roku wspólnie miasto i powiat kutnowski, przy udziale Gimna-
zjum Nr 3 z ulicy £êczyckiej, zorganizowa³y obchody 147 rocznicy
wybuchu Powstania Styczniowego.         (ci¹g dalszy - strona 15)

Rafał Krzeszewski − (MSZS Kutno) − lekkoatleta, mistrz Polski
juniorów w dziesięcioboju (Piła), uczestnik mistrzostw
Europy (Nowy Sad), członek kadry narodowej.

Kacper Marcinkowski − mistrz Polski juniorów młodszych
w skoku wzwyż (Kraków), członek kadry narodowej.

Łukasz Wójcik −  Aeroklub Włocławski − wicemistrz Europy
w szybownictwie w klasie 15−metrowej (Nitra − Słowacja).

Jacek Kudła − (MSZS) − lekkoatletyka.

Drużyna koszykówki SOSW − najlepsza w letnich igrzyskach
olimpiad specjalnych (Kielce): Daniel Sobczak, Emil Makow−
ski, Roman Staniaszek, Kamil Staniaszek, Stefan Sagański,
Ireneusz Jaros.

AZS WSGK − za zorganizowanie ważnej imprezy sportowej roku
− meczu siatkówki PGE Skra Bełchatów − AZS Częstochowa.

Wyró¿nieniami specjalnymi uhonorowano: MARTYNÊ KA�MIERCZAK - (UKS Ippon) - z³oty
medal Pucharu Polski m³odziczek i mistrzostwo Polski (Pi³a), ADAMA GRZELAKA - (KSB
Stal) - mistrz Polski w sztukach walk Wschodu (Warszawa), SEWERYNA WIKTORKA - judo
(UKS Ippon MDK) - br¹zowy medal Puchar Europy (Szczyrk), srebrny medal mistrzostw Polski
(Kielce), srebrny medal Pucharu Polski (Pi³a), KAZIMIERZA FROMA - mistrz Polski mastersów
w p³ywaniu (Lublin) i ANTONIEGO KALIÑSKIEGO - (MKS) - mistrz Europy i wicemistrz
�wiata w wyciskaniu sztangi na ³aweczce le¿¹c w kategorii masters.

Samorz¹dy powiatu maj¹ bardzo ma³e dochody ...

Rozmowê
z przewodnicz¹cym

Rady Powiatu w Kutnie
Zdzis³awem

Trawczyñskim
zamieszczamy
na stronie 7.

KONIECZNIE
PRZECZYTAJ !

O STARYM I NOWYM ROKU

W miniony pi¹tek, 29 stycznia 2010 r., Sabina Banasiak mieszkanka
Go³êbiewka Nowego, obchodzi³a swoje 100 urodziny. Do domu Jubilatki
przyby³a delegacja UG Kutno w osobach: Jerzego Bry³y, wójta gminy oraz
Tamary W³odarczyk i Iwony Stasiak. Byli te¿: Katarzyna Ma³olepszy,
kierownik KRUS ze Zduñskiej Woli, Zofia Dro¿yñska z KRUS w Kutnie,
Jan Wojda, so³tys Go³êbiewka Nowego. Na rêce Jubilatki z³o¿ono upo-
minki, kwiaty i ¿yczenia, a wójt Jerzy Bry³a m.in. powiedzia³: �¯yczê
pani zdrowia, pogody ducha, u�miechu i pozytywnego nastawienia do
ludzi i tego co dotychczas by³o mottem pani ¿ycia�. Pani Sabina Banasiak
zawar³a zwi¹zek ma³¿eñski ze Stefanem Banasiakiem maj¹c 16 lat
(14.XI.1926 roku). W czasie 29-letniego po¿ycia ma³¿eñskiego wycho-
wali dziesiêcioro dzieci. Niestety, troje zmar³o w wieku dzieciêcym. Do
dzi� - po �mierci jej mê¿a - wspiera j¹ siedmioro: Marianna, Stefania,
Zenobia, Halina, Edward, El¿bieta i Dominik. Jubilatka doczeka³a siê
18 wnucz¹t, 17 prawnucz¹t, troje praprawnucz¹t. Pani Sabina otrzyma³a
specjalny list od Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, w którym m.in.
pisze: Tak d³ugie ¿ycie jest skarbnic¹ do�wiadczeñ dla kilku pokoleñ
Polaków. G³êboko wierzê, ¿e wielu ludzi czerpie z niej obficie poniewa¿
pani sêdziwy wiek jest naszym wspólnym, drogocennym dziedzictwem.
Niech mi bêdzie wolno t¹ drog¹ podziêkowaæ pani w imieniu w³asnym
i ca³ego Rz¹du RP za wszelkie trudy i owoce minionych stu lat oraz z³o¿yæ
¿yczenia zdrowia i pogody ducha na kolejne 100 lat. Jubilatce od naszej
redakcji �lemy jak najlepsze ¿yczenia.           /A.B./

DWIEŚCIE LAT !!!
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¯YCIE KOLOROWE

Ludzie wielcy,ludzie pro�ci,
wszyscy marz¹ o mi³o�ci,
wszyscy wpadn¹ w jej ramiona,
ale zechcieæ musi ona.

Gdy przychodzi na ni¹ pora,
trafia strza³¹ przez Amora,
wzrok odbiera,m¹ci w g³owie,
apetytu brak zapowie.

Za to uczuæ ro�nie si³a,
mi³o�æ dla nich bêdzie ¿y³a,
d¹¿¹c z nimi do wyznania,
daje dowód zakochania.

M³odo�æ chêtna przej¹æ prawa,
ale z³udna to postawa,
mi³o�æ o tym decyduje,
kto ju¿ na ni¹ zas³uguje.

¯eby kochaæ trzeba umieæ,
dbaæ,dopieszczaæ i rozumieæ,
wbrew trudno�ciom,pielêgnowaæ,
nie roztrwoniæ i ¿a³owaæ.

Mi³o�æ trudne ma zadanie,
musi panom znale�æ panie,
tak uczuciem pokierowaæ,
by ich sob¹ oczarowaæ.

Na tym jeszcze siê nie koñczy,
trzeba dwoje �lubem z³¹czyæ,
wspóln¹ przysz³o�æ zatem maj¹,
ale kto wie czy przetrwaj¹ ?

Roman Cybu³ka

Na Walentynki

MIŁOŚĆ

Następne wydania
„Powiatowego Życia Kutna”

16 lutego 2010 r.
2, 23 marca 2010 r.

13, 27 kwietnia  2010 r.
11, 25 maja 2010 r.

8, 22 czerwca 2010 r.
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SPACERKIEM PO KUTNIE

Dariusz Ungier i Jacek Mickiewicz 5 lutego w Kutnie
OBLEGANI PRZEZ CHORYCH

Przyjêcia
pacjentów

HOTEL
�AWIS�
(w pobli¿u dworca PKP)

ZAPRASZAMY

Kutno,
ul. £êczycka 8

Dnia 5 lutego
(pi¹tek)

w godzinach od 1100 do 1600

Informacja:

tel. 0−605−268−274Polecamy bezp³atne badania
manualne krêgos³upa
w godzinach przyjêæ.

Przychodz¹ do nich tysi¹ce
osób z ca³ego kraju, a kolejka
chorych ustawia siê ju¿ we
wczesnych godzinach ran-
nych. Wszyscy czekaj¹ na
skuteczn¹ pomoc i szybkie
wyzdrowienie. Ponownie wasze
miasto odwiedz¹ wybitni spe-
cjali�ci medycyny naturalnej,
legendarny krêgarz Dariusz
Ungier ze Skar¿yska Kamiennej
i znany z programów telewizyj-
nych bioenergoterapeuta Jacek
Mickiewicz z Gdañska. Na
ostatnim spotkaniu chêtnych
by³o bardzo wielu, a przyjêcia
trwa³y do godzin wieczornych.
Bol¹ce plecy
K³opoty z bólem krzy¿a to ju¿
nie tylko problem staro�ci,
skar¿¹ siê na nie coraz m³odsi

na krêgos³up u ró¿nych specja-
listów w kraju i w Niemczech,
bra³em leki przeciwbólowe Tramal
i inne, ale rezultatów nie by³o.
Krêgarz ze Skar¿yska Kamiennej
dokona³ prawdziwego cudu, bo
ju¿ po 4 zabiegach dolegliwo�ci
ust¹pi³y twierdzi pan Zenon.
Bioenergoterapeuta ratuje
zdrowie i ¿ycie
Uniknê³am operacji twierdzi
Wanda L. (50 lat) gospodyni do-
mowa, poniewa¿ po kilku zabie-
gach guzki na tarczycy zniknê³y.
Chêtnie o swojej chorobie mówi
Halina J. (45 lat) nauczycielka.
Cierpia³am na chorobê onkolo-
giczn¹, leczy³am siê u dobrych
specjalistów, a mój stan zdrowia
mimo wysi³ku specjalistów siê
pogarsza³. U bioenergoterapeuty

ludzie twierdzi krêgarz Dariusz
Ungier. Czêste zawroty g³owy,
zaburzenia s³uchu, zatoki, bóle
karku, ramion, drêtwienie r¹k to
przyczyna krêgów szyjnych. Je¿eli
mamy bóle w odcinku piersio-
wym to oddzia³ywuje najczê�ciej
na serce, w¹trobê, ¿o³¹dek,
trzustkê, nerki i jelito grube. Naj-
wiêcej pacjentów przychodzi do
mnie z bólem w odcinku lêd�wio-
wym co równie¿ oddzia³ywuje na
doln¹ czê�æ jelita grubego, jamê
brzuszn¹, drogi moczowe, nerw
kulszowy i koñczyny dolne. Za-
lecane leki przeciwbólowe przez
lekarzy dzia³aj¹ na krótko,
poniewa¿ przyczyna nie zosta³a
usuniêta. Manipulacja krêgami
daje wielka nadziejê zlikwidowa-
nia problemów, eliminuje leki

chemiczne, co jest korzystne dla
organizmu twierdzi specjalista
krêgarz.
O skuteczno�ci krêgarza prze-
kona³ siê Zenon L. (55 lat) przed-
siêbiorca. Przez 2 lata leczy³em siê

by³am kilka razy i po tych wizytach
zaczê³am wracaæ do zdrowia
i wyniki siê poprawi³y, za co jestem
wdziêczna, koñczy rozmowê
pani Halina.
Pó�na ju¿ godzina, a pacjentów
przed gabinetem jeszcze wielu.
Czekaj¹ z chorobami krêgos³upa,
z nerwic¹, tarczyc¹, depresj¹,
chorobami przewodu pokarmo-
wego, chorobami kobiecymi,
panowie z prostat¹ oraz wielu
cierpi¹cych na choroby onkolo-
giczne.
Bioenergoterapeuta zawsze
informuje pacjentów, by równo-
legle korzystali z us³ug swoich
lekarzy.    /B.G./

Obiekt, w którym sw¹ dzia³alno�æ prowadzi Kutnowski Dom Kultury,
zosta³ oddany do u¿ytku w 1972 roku. Prace budowlane obejm¹ remont
istniej¹cego obiektu oraz rozbudowê o dwa skrzyd³a. Po dobudowie od
strony wschodniej w parterze znajdowaæ siê bêd¹: sala prób (nagraniowa
wraz z re¿yserk¹ oraz czterema magazynkami na instrumenty muzyczne).
Piêtro wy¿ej zaprojektowano foyer boczne po³¹czone z antresol¹ nad holem
g³ównym. Ró¿nicê poziomów pomiêdzy foyer i antresol¹ mo¿na pokonaæ
przy pomocy schodów i pochylni dla niepe³nosprawnych. Z foyer prowadzi
wej�cie dla niepe³nosprawnych na g³ówn¹ salê widowiskow¹. Na ostatniej
kondygnacji bêdzie galeria dostêpna z kawiarni oraz poprzez windê i schody
z foyer. Przy nowej klatce schodowej umieszczono równie¿ windê osobow¹
zapewniaj¹ca komunikacjê dla niepe³nosprawnych pomiêdzy kondygnacj¹
parteru (szatnie), I piêtra (foyer i scena) oraz II piêtra (galeria). Natomiast
w dobudowie od strony zachodniej zaprojektowano klatkê schodow¹ oraz
windê obs³uguj¹c¹ wszystkie kondygnacje u¿ytkowe. Na poziomie parteru
umieszczono salê baletow¹ po³¹czon¹ korytarzem i schodami z zespo³em
szatni i garderób pod scen¹. Sala baletu zosta³a zaprojektowana jako dwu-
kondygnacyjna. Na poziomie pierwszego piêtra zaprojektowano antresolê
biegn¹c¹ wzd³u¿ istniej¹cej �ciany widowni. Na ostatniej kondygnacji
umieszczono pracownie malarskie i plastyczne. Pomieszczenia te po³¹czone
s¹ otworem z pomieszczeniem kieszeni bocznej, co pozwoli na przeno-
szenie na scenê dekoracji wykonywanych w pracowni. Ponadto istniej¹ce
garderoby zosta³y przeprojektowane, natomiast nowe garderoby zaplano-
wano w pomieszczeniach stanowi¹cych dot¹d powierzchnie magazynowe.
Od strony po³udniowej zaprojektowano nadbudowê na niskiej czê�ci budynku
stanowi¹c¹ zespó³ kawiarni. W poziomie drugiego piêtra znajdowaæ siê
bêdzie wej�cie do kawiarni, zaplecza, barek i sanitariaty dla klientów
i personelu, pomieszczenia socjalne i magazynek oraz salê konsumpcyjn¹.
�ciana po³udniowa, zamykaj¹ca salê konsumpcyjn¹, zosta³a zaprojekto-
wana jako przeszklona. Na kondygnacji parteru znajduj¹ siê szatnie, kasy
i inne. Na I piêtrze zakresem projektu objêto salê konferencyjn¹, która

MODERNIZACJA KDK

Luty d�wiga ze �niegiem wór rozpruty.
Tak kiedy� ten najkrótszy miesi¹c opisano.
Czyli warto mieæ przygotowane mocne buty
i byæ ciep³o odzianym ju¿ od rana.

Oby to nam siê nie sprawdzi³o,
bo ju¿ styczeñ mocno dokuczy³.
W �nie¿nej zaspie utkn¹æ nie jest mi³o,
a drogowców ¿adna zima niczego nie uczy.

Z wielogodzinnych opó�nieñ poci¹gów
kolej czuje siê ca³kowicie rozgrzeszona.
Uszkodzenie trakcji znaczy, ¿e brak pr¹du,
winna jest wiêc zima, a nie ona.

Polikwidowano parowozy, niegdy� niezawodne.
Nowoczesno�æ jako� nie przyspiesza podró¿y.
Elektrowozy pewnie s¹ lepsze, ale w dni pogodne,
czyli technika nie zawsze dobrze s³u¿y.

Nie wszystko postêp techniczny udoskonala.
Szczególnie zim¹ warto stare zwyczaje od�wie¿yæ.
I kiedy technika najzwyczajniej nawala,
trzeba z³apaæ za ³opatê i po prostu od�nie¿yæ.

Kazimierz Ci¹¿ela

Sto³ówka �Caritas�
Ju¿ po 80 obiadów dziennie wydaje
kutnowska jad³odajnia �Caritas�.
Posi³ki w placówce wydawane s¹
w godzinach 12.00 - 13.00.

Dziêki monitoringom
S¹d Rejonowy w Kutnie wyda³
nakaz aresztu na trzy miesi¹ce dla
dwóch sprawców napadu (w wieku
21 i 25 lat), którzy na ulicy
Podrzecznej napadli na m³od¹
kobietê. Do zdarzenia dosz³o o go-
dzinie 19.40, a zatrzymali ich ju¿
w kwadrans pó�niej na placu Wol-
no�ci ... stra¿nicy miejscy, którzy
zaj�cie zaobserwowali na monito-
ringu miejskim.

Kutnowskie egzaminy
W Sejmowej Komisji Infrastruktury
znalaz³ siê projekt ustawy, wed³ug

Rodzinie
�.P.

TERESY
SOCHACKIEJ

najszczersze wyrazy wspó³czucia
sk³adaj¹

Stelmaszewscy

którego egzaminy na prawo jazdy
odbywaæ siê maj¹ miêdzy innymi
w ... Kutnie

Szaleñstwa ma³olatów
W godzinach popo³udniowych na
ulicy Oziêb³owskiego w Kutnie
czworo nieletnich pi³o alkohol.
Jedna z nich, 16-letnia dziewczyna,
by³a ju¿ tak pijana i przemarzniêta,
i¿ nieletni¹ trzeba by³o odwie�æ do
szpitala. Pozosta³e trzy osoby
zosta³y oddane rodzicom.

Kutnowska kultura
A¿ siê wierzyæ nie chce ! Nie
odstrasza³y widzów ceny biletów,
po 70 z³otych od osoby i trzeba by³o
organizowaæ drugi spektakl
o 19.15. Dwa wystêpy ze sztuk¹
�Klimakterium� i to przy praktycz-
nie wype³nionych salach obejrzeli
kutnowianie w KDK.

Od soboty, 23 stycznia, pracownicy PWiK usuwali ju¿ cztery awa-
rie: na ulicy Jesiennej (Dybów), dwie na £¹koszyñskiej i jedn¹
w newralgicznym punkcie miasta przy skrzy¿owaniu ulicy Stefana
Wyszyñskiego z Jana Paw³a II. W tym ostatnim przypadku utwo-
rzy³o siê du¿e lodowisko i ruch przy ulicy Stefana Wyszyñskiego
zamar³. Mrozy by³y tak silne, ¿e zamkniêto na trzy dni ... sztuczne
lodowisko przy stadionie miejskim (ulica Ko�ciuszki). Powód: lód
pêka ... od mrozu, a rolba do czyszczenia lodu - zamarza.

Bogdan Gajewski

LODOWE KUTNO

bêdzie spe³niaæ rolê kameralnej sali projekcyjnej. Nad scen¹ zaprojekto-
wano nadbudowê komina scenicznego wyposa¿onego w trzy poziomy
pomostów technicznych oraz kondygnacjê techniczn¹ blokowni. Komu-
nikacja pomiêdzy pomostami i stropem technicznym umo¿liwiaj¹ drabiny.
Taka przebudowa urz¹dzeñ sceny umo¿liwi pe³ne wykorzystanie obiektu
na cele teatralne. Zespó³ lokalu gastronomicznego znajduj¹cy siê obecnie
na parterze nie wchodzi w zakres projektu. Zespó³ ten pozostaje po³¹czony
funkcjonalnie z hallem g³ównym. Sala do baletu ma mieæ powierzchniê
oko³o 100 m2 i wysoko�æ minimaln¹ 4 m. Sala prób - nagraniowa ma
mieæ min. ok. 40 m2 i ma do niej przylegaæ re¿yserka o powierzchni ok.
6 m2. W pobli¿u sali prób/nagraniowej ma znale�æ siê kilka magazynków
na instrumenty muzyczne dla zespo³ów muzycznych korzystaj¹cych z sali
prób/nagraniowej do przeprowadzania prób, a projektowane i moderni-
zowane garderoby i szatnie maj¹ zapewniæ jednocze�nie obs³ugê mini-
mum 60 osób.

Rodzinie
�.P.

EUGENIUSZA
ANTOSIAKA

serdeczne wyrazy wspó³czucia
sk³adaj¹

Stelmaszewscy

W lutym tak bywa

Uczniowie I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. J.H. D¹browskiego
w Kutnie: Mateusz Golis (III d) zosta³ finalist¹ z wiedzy o Polsce
i �wiecie wspó³czesnym, a Rados³aw Chrz¹stek (III e) w olim-
piadzie historycznej. Natomiast Mateusz Golis, Daria Jó�wiak
i Sylwia Ko³ach, czyli zespó³ �D¹browszczak�, w nagrodê za
zwyciêstwo w ogólnopolskim konkursie �Przybij pi¹tkê�
pojechali do Brukseli.

OLIMPIJCZYCY

Tak niedawno by³em m³ody,
Nie wiedzia³em co to ból,
Nie rz¹dzi³y mn¹ pogody,
Wiod³em ¿ycie niczym król.
Mia³em si³y ponad miarê,
Pewno�æ, ¿e zdobêdê �wiat,
W ludzk¹ dobroæ mocn¹ wiarê,
I najlepsze z moich lat.
Jednak trwa³o to zbyt krótko,
M³odo�æ by³a kilka chwil,
Rado�æ ust¹pi³a smutkom,
¯ycie nawbija³o szpil.
Nie pyta³a i odesz³a w tajemnicy,

Nawet nie znam daty,
Bez po¿egnañ, bez mównicy,
Jak mi ¿al tej straty.
W jakim celu, no i kiedy?
Zgromadzi³em tyle lat,
Przecie¿ m³odo�æ to by³ kredyt,
Bez warunków i bez sp³at.
Wydawa³o mi siê zawsze,
¯e nie dzia³a na mnie czas,
Kiedy dzisiaj w lustro patrzê,
Widzê jakby dwoje nas.
Lecz ten drugi z zaletami,
Odszed³ wraz z m³odo�ci¹,
Ja zosta³em z wspomnieniami
I trudn¹ staro�ci¹.

Roman Cybu³ka

Młodość
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WIEŚCI GMINNE

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Kutnowskiego ma (po aferze z dyrek-
torem Centrum Kszta³cenia Ustawicznego) kolejny �orzech do zgryzienia�
Z ¯YCHLIÑSK¥ �NADZIEJ¥� W HERBIE. Praktycznie obiekt jest
w stanie likwidacji ... Tylko nikt nie wie dlaczego !? Poniewa¿ jeszcze
w latach 2007-2008 wydano ponad milion z³otych na adaptacjê budynku
(starego internatu) dla potrzeb Domu Dziecka. Pomijaj¹c w tym miejscu
czy roboty planowane faktycznie wykonano, trudno zrozumieæ na jakiej
podstawie placówkê zatrudniaj¹c¹ 26 osób w najbardziej zagro¿onym
bezrobociem rejonie powiatu kutnowskiego - ZAMKNIÊTO !? Co wiêcej
przesuniêcie wychowanków z tego Domu Dziecka do innych placówek
spowodowa³o nasilenie trudno�ci wychowawczych oraz niemo¿no�æ przyj-
mowania nowych wychowanków kierowanych przez s¹d, nawet z inter-
wencji kuratorskich i policyjnych. Kto podsumuje autentycznie finanse
tej pochopnej i przedwczesnej decyzji !? Ju¿ teraz mo¿na oceniæ, jak
nieudolne by³y próby zwiêkszenia rodzin zastêpczych prowadzone przez
kutnowskie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.      Bogdan Gajewski

„NADZIEJA” BEZ NADZIEI ...

¯ychliñski grant
Grupa m³odzie¿y wraz ze Stowa-
rzyszeniem na rzecz Rozwoju
Gminy ¯ychlin otrzyma³a grant
9.135 euro za projekt �Ekologia
nasz¹ wspóln¹ pasj¹�. Dziêki temu
spotkaj¹ siê w dniach 20-27 lutego
w Zakopanem z m³odzie¿¹ wêgiersk¹
i greck¹.

Rodzinna �Samoobrona�
W Urzêdzie Gminy w £aniêtach
odby³o siê wyborcze zebranie
Samoobrony RP. Po Dorocie
D¹browskiej funkcjê przewodni-
cz¹cego obj¹³ jej brat - Tomasz
Walczewski, a przewodnicz¹cym
Zwi¹zku Zawodowego Rolnictwa
w �Samoobronie� wybrano radnego
Rady Powiatu Tomasza Szczêsnego.

Bociania gmina

To w sumie drobna sprawa, ale jak¿e rzutuj¹ca na relacje inwestor - wyko-
nawca. W 2009 r. zapotrzebowanie na roboty drogowe przekracza³y
w naszym powiecie, mo¿liwo�ci wykonawcze. Tylko �dziêki� opó�nieniu
robót na obwodnicy Gostynina, jak i przede wszystkim utrzymuj¹cej siê
od pocz¹tku do koñca roku dobrej aurze, uda³o siê ambitne plany zreali-
zowaæ. �Sztandarow¹� inwestycj¹ by³a obwodnica Kro�niewic, któr¹
zrealizowa³o konsorcjum przedsiêbiorstw drogowych i to faktycznie
w skróconym terminie. Jej budowa trwa³a bowiem rok, chocia¿ wed³ug
wcze�niejszych za³o¿eñ mia³a trwaæ d³u¿ej (od wrze�nia 2008 r. do grudnia
2009). Dalej wyliczmy �schetynówkê� przy ulicy Ko�ciuszki w Kutnie
i II etap ulicy 29-go Listopada (od ulicy Witosa, po Komendê Policji przy
ul. Toruñskiej). No i zadania dodatkowe, jakim by³a realizacja nie uwzglêd-
nianego w planach 1,3 kilometrowego odcinka drogi Kro�niewice - D¹bro-
wice. Ta inwestycja sta³a siê mo¿liwa do wykonania wobec oszczêdno�ci
finansowej na wcze�niejszym, 4,5 kilometrowym odcinku i zezwoleniu
w³adz wojewódzkich na ich przeznaczenie na kontynuacjê drogi wi¹¿¹cej
D¹browice z obwodnic¹ Kro�niewic. Wszystkie te trasy budowa³o - wraz
z podwykonawcami - jeszcze pañstwowe Przedsiêbiorstwo Robót Dro-
gowych w Kutnie. Nie wchodz¹c w detale stwierdzimy jednoznacznie:

NIE UDA£O SIÊ DOTRZYMAÆ TERMINU !
I to na remoncie ulicy 29-go Listopada w Kutnie. A¿ ... o 21 dni ! Inwe-
stor - Starostwo Powiatowe w Kutnie czyni³o nawet - bezskuteczne próby
ograniczenia kar umownych o trzeci¹ czê�æ, ale kierownictwo PRD ujê³o siê
ambicj¹ i nie skorzysta³o z obni¿onej oferty. Kar umownych naliczono na
oko³o 160 (sto sze�ædziesi¹t) tysiêcy z³otych polskich i zosta³y one potr¹-
cone przy wyp³acie. Wszyscy ju¿ je w firmie przeboleli i nikt nie chcia³by
do sprawy wracaæ ... Tym bardziej, ¿e od 1 grudnia zosta³o ono sprywaty-
zowane i w nazewnictwie znalaz³a siê dodatkowa nazwa �spó³ka z ogra-
niczon¹ odpowiedzialno�ci¹�. Ale chyba jeszcze bardziej dlatego, ¿e rok
2010 - odmiennie ni¿ w Polsce - w powiecie kutnowskim zapowiada siê
prawie drogowniczym �zerem�, a g³ówne, remontowane drogi podlegaj¹
przetargom organizowanym, co wa¿niejsze rozstrzygniêciu przez ...
Starostwo Powiatowe w Kutnie.

POZOSTA£A JEDNAK W SERCU ZADRA ...
Jak to naliczono kary przedsiêbiorstwu, które do niedawna by³o monopo-
list¹ w drogownictwie powiatu kutnowskiego ? Jak to - naliczono kary
w sytuacji gdy dla Starostwa w Kutnie wykonano w roku 2009 ponadpla-
now¹ drogê (1,3 km na trasie Kro�niewice - D¹browice), któr¹ realizowano
w sumie w tym samym okresie co i kutnowsk¹ ulicê 29-go Listopada
(a umowê o tê pozycjê jedynie aneksowano) ? Czy na innym terenie by³oby
to mo¿liwe, gdyby wyd³u¿enie cyklu budowy nie przekroczy³o miesi¹ca,
a jej wykonawstwo zamknê³o siê w planowanym roku. Nie rozstrzygamy
sprawy, ale rozumiemy ¿ale i gorycz robotników, którzy zrobili robotê
dobrze.

ALE¯ W TYM STAROSTWIE S¥ DROGOWI DETALI�CI ...
W sumie odnie�li tylko pyrrusowe zwyciêstwo ... Przez co ju¿ w prywat-
nej firmie PRD Sp. z o.o. w Kutnie tyle goryczy !?           /A.S./

Pyrrusowe zwyciêstwo

DROGOWA GORYCZ !

Z ¿a³obnej karty

Organizacja ta, której prezesem i zarazem szefem Zgromadzenia Funda-
torów jest Piotr Wójciñski, przeprowadzi³a wiele wspania³ych akcji na
rzecz dzieci i m³odzie¿y z rodzin zagro¿onych i uzale¿nionych od ró¿nego
rodzaju u¿ywek. Odbywa³y siê zajêcia w �wietlicy �rodowiskowej w SP
nr 5, by³ biwak szkoleniowo-integracyjny w Szczecinie k/Chodcza po³¹-
czony z warsztatami twórczo�ci. Promowano zdrowy styl ¿ycia poprzez
odpowiednie kampanie profilaktyczne. Zorganizowano obóz terapeutyczno-
wypoczynkowy. By³y spotkania i sympozja w szko³ach. Fundacja bra³a
udzia³ w miejskich imprezach masowych, gdzie wystawi³a swoje profi-
laktyczne stoiska, jak i w ogólnopolskiej konferencji szkoleniowo-tera-
peutycznej w Brzozach k/Bydgoszczy. Do systematycznych zadañ �ARS
Vity� nale¿a³o: obs³ugiwanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego,
Telefonu i Poczty Zaufania w M³odzie¿owym O�rodku Szkoleniowo-
Terapetucznym �MOST�, obs³uga Punktu Konsultacyjnego dla osób uza-
le¿nionych i ich rodzin w Strzelcach, udzielanie  pomocy psychologicznej
i prawnej m³odzie¿y poprzez konsultacje pedagogiczne, psychologiczne,
terapeutyczne, medyczne, prowadzenie M³odzie¿owej Grupy Wsparcia,
Grupy Edukacyjnej, warsztatów profilaktycznych dla liderów - wolontariuszy,
wyk³adów i szkoleñ na temat uzale¿nieñ oraz lekcji wychowawczych.
W Fundacji �ARS Vita� prowadzono te¿ zajêcia alternatywne w Klubie
Komputerowym dla chêtnych cz³onków MOST, w M³odzie¿owym Kole
Twórczo�ci. Prezes Piotr Wójciñski, za naszym po�rednictwem dziêkuje
za pomoc i wsparcie dla Jego Organizacji: prezydentowi m. Kutna za
dotacje, Grupowej Oczyszczalni �cieków za dofinansowanie obozu, fir-
mie �Pol-Fol� za przewiezienie dzieci na obóz, firmie PPHU �Polmar� za
bie¿¹ce zaopatrywanie Fundacji w artyku³y biurowe, firmie �Stoptex� za
paczki �wi¹teczne, firmie �Budmel� za transport dzieci. Specjalne
podziêkowania prezes Wójciñski sk³ada Redakcji �P¯K� za popieranie
i propagowanie dzia³alno�ci Fundacji na ³amach tej poczytnej gazety
i zawsze obiektywne artyku³y na temat �ARS Vity�. Prezes Wójciñski
¿yczy Wszystkim owocnej wspó³pracy i prosi o Niezapominanie o Fun-
dacji w 2010 roku.        Jerzy Papiewski

FUNDACJA ARS VITA W 2009 ROKU

Cztery bociany spêdzaj¹ zimê w ...
£aniêtach.

Czerwony kur
W Go³êbiewie zapali³ siê dom jed-
norodzinny. Z ¿ywio³em walczy³o
34 stra¿aków. Straty oszacowano na
70 tysiêcy z³otych. Budynek nie by³
ubezpieczony. Czê�ciowej pomocy
udzieli gmina Kutno.
A¿ 500 tysiêcy z³otych wynios³y
straty po po¿arze magazynu soli
w bazie GDDiA w Kaszewach
Tarnowskich, gmina Krzy¿anów.
W akcji ga�niczej uczestniczy³o 39
stra¿aków z 10 ekip. Trwa³a ona
prawie cztery godziny.

Nowinki

Karnawał
− Studniówki

Klara El¿bieta Adamska urodzi³a siê 20 marca 1956 r.
w Kutnie. Ukoñczy³a studia na KUL w Lublinie i w latach
1982-1988 by³a asystentk¹ na Wydziale Nauk Spo³ecz-
nych KUL. W latach 1983-1984 by³a sekretarzem Klubu
Inteligencji Katolickiej w Lublinie. W 1993 r. wróci³a
do ¯ychlina, gdzie pe³ni³a funkcjê kierownika O�rodka
Pomocy Spo³ecznej. W latach 1994-1997 by³a asystentk¹
w Mazowieckiej Wy¿szej Szkole Humanistyczno-Peda-
gogicznej w £owiczu. W latach 1995-1999 z kolei pra-
cowa³a jako nauczycielka w Zespole Szkó³ Medycznych
w £owiczu. W latach 1990-1994 by³a radn¹, cz³onkiem
Zarz¹du i delegatem do Sejmiku Samorz¹dowego w P³ocku
(a kadencjê pó�niej radn¹). W latach 2002-2006 by³a
radn¹ gminn¹ i przewodnicz¹c¹ Komisji Rewizyjnej. Od
2006 r. wybrano j¹ radn¹ powiatu kutnowskiego (i wice-
przewodnicz¹c¹ Rady). Od 2008 r. by³a cz³onkiem PiS.
Mia³a hobby: malarstwo i muzyka klasyczna, by³a te¿
zainteresowana plastyk¹ i histori¹. Opublikowa³a ksi¹¿kê
�Ko�ció³ w latach 1945-1972�. Tak po¿egna³ prezes PiS
powiatu kutnowskiego Klarê El¿bietê Adamsk¹: Zawsze
by³a� osob¹ otwart¹ i uczciw¹. Pomaga³a� innym
ludziom, zapominaj¹c czêsto o sobie. Widzia³a� z³o i nie-
sprawiedliwo�æ, z którymi walczy³a� skutecznie, choæ
czasem wymaga³o to nadludzkiego wysi³ku. Nie ba³a� siê
i�æ pod pr¹d.

CZE�Æ TWOJEJ PAMIÊCI !
PRZYJACIELE

Policjanci kutnowscy zatrzymali w ¯urawieñcu, gmina Kutno sprawcê
rozboju w Gostyninie. Stró¿e porz¹dku otrzymali sygna³ od policjantów
z Gostynina, ¿e jedzie Cinquecento i ma broñ paln¹.

POLICYJNE PODSUMOWANIE
Podsumowano 2009 rok w Komendzie Powiatowej Policji w Kutnie. Liczba
przestêpstw pope³nionych w roku ubieg³ym wzros³a do 2.672 (o 5,9%)
zwiêkszy³a siê liczba kradzie¿y z w³amaniem. Wykrywalno�æ wzros³a do
73,8% (�rednia wojewódzka 65,3%). W przestêpstwach kryminalnych
zwiêkszy³a siê ich liczba o 4,4%, ale wykrywalno�æ 57,6% jest wy¿sza od
�rednicy wojewódzkiej (51,9%). Spad³a liczba kradzie¿y, ale wzros³a
- kradzie¿y z w³amaniem (232, a wykrywalno�æ 23,2%, czyli nieco powy¿ej
�redniej wojewódzkiej). W powiecie kutnowskim zdecydowanie zmala³a
liczba rozbojów - 50 (w 2008 r. - 68), skradzionych samochodów - 13/(19).
Dosz³o do 197 wypadków drogowych, czyli mniej o 41 ni¿ w roku 2008.
Pozytywne, ¿e by³o mniej ofiar �miertelnych, a ich spadek by³ najwiêkszy
w województwie. W spotkaniu wzi¹³ udzia³ zastêpca Komendanta Woje-
wódzkiego Policji m³odszy inspektor Dariusz Banachowicz oraz przed-
stawiciele lokalnych w³adz.

KLARA ADAMSKA

ROZBÓJNICY W POTRZASKU

Przestêpstwa Liczba przestêpstw Procent wykrywalno�ci

kradzie¿e 416 29,5
kradzie¿ z w³amaniem 232 23,2
rozbój 50 58,5
bójki i pobicia 41 90,2
kradzie¿ samochodów 13 21,4
uszkodzone rzeczy 172 32,9
narkotykowe 43 100
akcyzowe 7 100
uszczerbek na zdrowiu - 92
pijani kierowcy 729 95

Razem przestêpstw: 2.672 57,6

Rodzinie
�.P.

KLARY EL¯BIETY
ADAMSKIEJ

Szczere wyrazy wspó³czucia
sk³adaj¹

Kole¿anki i Koledzy
z kutnowskiego Prawa i Sprawiedliwo�ci

�pieszmy siê kochaæ ludzi,
bo tak szybko odchodz¹ ...

ZWYCIĘŻA ŻYWIOŁ
Ju¿ w ubieg³y czwartek odwo³ano zajêcia w szko³ach: w £aniê-
tach, Oporowie, Szczycie, Or¹tkach i �leszynie, a w pi¹tek:
w D¹browicach, Kaszewach Dwornych, Strzelcach, Wa³ach, Kterach,
Krzy¿anowie i Micinie. 30% kutnowskich dróg by³o nieprzejezd-
nych. Najgorzej by³o na trasach: z Kutna do £ani¹t, z Kutna do
Oporowa, z Kutna do Miksztala i Imielna, z Bedlna do M³ogoszyna,
ze Strzelec do NIedrzewia, z Kutna do D¹browic i z Kutna do
Wysokiej Wielkiej. A pracowa³o 11 p³ugów ...

NARKOTYKOWI ŻYCHLINIANIE

Na drodze z Kutna do P³ocka, w Sójkach, dosz³o do czo³owego zderzenia
ciê¿arowego Volvo z £êczycy z osobowym Lanosem na kutnowskich
numerach rejestracyjnych. Dwie osoby zosta³y ranne i trafi³y do kutnow-
skiego szpitala. Droga nr 60 by³a zamkniêta dla ruchu ponad dwie godziny.

Kilka dni temu policjanci z £odzi otrzymali informacjê, ¿e 26 stycznia
drog¹ nr 2 do ¯ychlina bêdzie jecha³ narkotykowy hurtownik. Patrolowa-
no wiêc z ³owickimi policjantami tê trasê i w Kompinie, gmina £owicz,
zauwa¿ono zaparkowane na stacji paliw auto BMW. W³a�ciciela, z koleg¹,
zatrzymano w pobliskim barze. W samochodzie znaleziono ponad kilo-
gram (!) amfetaminy, 4 tabletki ekstazy i oko³o grama marihuany. W domu
w³a�ciciela BMW zabezpieczono torebki foliowe z zapiêciem strunowym
z 50 g marihuany i 0,7 g amfetaminy. 33-letni mieszkaniec ¯ychlina
odpowie za posiadanie znacznej ilo�ci narkotyków, a tak¿e prowadzenie
pojazdu pod wp³ywem �rodków odurzaj¹cych. W pi¹tek s¹d aresztowa³
na trzy miesi¹ce w³¹�ciciela BMW, a m³odszy o trzy lata kolega, równie¿
z ¯ychlina, us³ysza³ zarzut posiadania narkotyków i dobrowolnie podda³ siê
karze.

DROGOWA TRAGEDIA

Personalia
W wyniku konkursu nowym dyrektorem Placówki Opiekuñczo-
Wychowawczej we Franciszkowie zosta³a Bo¿ena Ga³ecka
(dotychczasowa dyrektor likwidowanej Placówki Opiekuñczo-Wy-
chowawczej �Nadzieja� w ¯ychlinie.
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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

WYBITNY UZDROWICIEL
Tomasz Æwiek to bioterapeuta, który
od dawna nale¿y do ekstraklasy pol-
skiej bioterapii. W 1998 r. zosta³
laureatem plebiscytu na polskiego
uzdrowiciela organizowanego przez
miesiêcznik �Uzdrawiacz�. Jest
cz³onkiem Krajowego Cechu Biote-
rapeutów oraz by³ym prezesem
Ostrowieckiego Stowarzyszenia
Radiestezyjnego. Wyda³ dwie ksi¹¿ki
(�Bioterapeuta radzi� i �Porady
bioterapeuty�), które rozesz³y siê
w du¿ych nak³adach. Jest te¿ wybit-
nym zielarzem i twórc¹ pierwszego

w kraju O�rodka 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 bezsenno�ci¹ , 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¿.

Rewolucja w terapii chorób kr¹¿eniowych !!
I CENTRUM SONOTERAPII W POLSCE!
�VENEPOL� GORZÓW WIELKOPOLSKI

Istnieje pomoc ! Sonoterapia jest now¹, klinicznie potwierdzon¹, niein-
wazyjn¹ i bezbolesn¹ metod¹ zapobiegaj¹c¹ i lecz¹c¹ choroby uk³adu
krwiono�nego, nie nios¹c¹ ze sob¹ ¿adnych skutków ubocznych. Istot¹
terapii jest poddawanie istniej¹cych w arteriach zwê¿eñ oddzia³ywaniu
energii fal o niskiej czêstotliwo�ci zsynchronizowanych ze skurczami
miê�nia sercowego. Sonoterapia pomocna jest w przypadkach: ogólnego
zwê¿enia têtnic; skurczy wystêpuj¹cych w miê�niach nóg podczas cho-
dzenia; choroby wieñcowej - bóli w klatce piersiowej; szyjnego zwê¿enia
¿y³; zawrotów g³owy, utraty pamiêci; szumów w uszach; przewê¿enia têtnic
u chorych na cukrzycê; owrzodzenia nóg u chorych na cukrzycê spowo-
dowanym nieprawid³owym kr¹¿eniem; rehabilitacji po operacji ¿y³; gdy
chory odmawia poddaniu siê operacji lub jest ona niewskazana; pacjentów,
u których w rodzinach wystêpowa³y: choroby ¿y³, zawa³y serca, wylew
krwi do mózgu - zapobiegawczo. Dotychczasowe do�wiadczenie oraz
badania kliniczne wykaza³y a¿ 80 procentow¹ skuteczno�c zabiegów
sonoterapii, czego wynikiem by³o: usprawnienie chodzenia i usuniêcie
towarzysz¹cych temu bóli i skurczy miê�ni; wyleczenie z gangreny
wystêpuj¹cej z powodu cukrzycy i unikniêcie amputacji koñczyny;
ca³kowite wyeliminowanie lub zmniejszenie zawrotów g³owy i szumu
w uszach; poprawa pamiêci i koncentracji.

Informacje i zapisy-tel 502 783744
www.sonoterapia.ocom.pl, e-mail: venepol@wp.pl

W odpowiedzi na stale rosn¹c¹ liczbê osób poszkodowanych
w wyniku trzêsienia ziemi na Haiti Polski Czerwony Krzy¿
og³asza apel do polskiego spo³eczeñstwa z pro�b¹ o wsparcie
dzia³añ podejmowanych na rzecz ofiar kataklizmu. Wp³aty
finansowe prosimy kierowaæ na konto:
Bank Millennium S.A. numer konta:

87 1160 2202 0000 0001 5455 3024
z dopiskiem �HAITI�

Bezpo�rednich wp³at dokonywaæ mo¿na tak¿e we wszystkich
placówkach Polskiego Czerwonego Krzy¿a na terenie ca³ego
kraju - na terenie Kutna Zarz¹d Rejonowy PCK, ul. 29-go Listo-
pada 8 od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 9.00 - 15.00

APEL PCK

To tytu³ bardzo interesuj¹cej ekspozycji, chocia¿ dla niektórych kontro-
wersyjny, której otwarcie mia³o miejsce niedawno w kutnowskim Muzeum
Regionalnym. Wystawa czasowa, prezentowana w dwóch salach, zosta³a
zorganizowana w 65 rocznicê wyzwolenia miasta Kutna (19 stycznia)
i 65 rocznicê zakoñczenia II wojny �wiatowej. Scenariusz opracowa³o
dwóch znanych kutnowskich historyków - regionalistów: Piotr Stasiak
i Jacek Saramonowicz. W otwarciu wystawy, którego dokona³ dyrektor
Grzegorz Skrzynecki, udzia³ wziêli kombatanci, w³adze miasta, samorz¹-
dowcy, przedstawiciele organizacji, stowarzyszeñ, m³odzie¿ szkolna,
ludzie kultury. Bêdzie ona czynna do koñca lutego. Ekspozycja zdaniem
jej autorów ma przede wszystkim aspekt poznawczy. Ukazuje bowiem
nieznane dot¹d fakty i kulisy zwi¹zane z wkroczeniem Armii Czerwonej
na teren naszego miasta i powiatu kutnowskiego oraz wydarzenia, które
doprowadzi³y do powstania w³adzy ludowej w tym rejonie. W nowym
�wiecie ukazane s¹ czo³owe postacie odgrywaj¹ce wówczas g³ówn¹ rolê.
Zamierzeniem autorów ekspozycji, jak podkre�laj¹, by³o pokazanie
lokalnego w¹tku wydarzeñ sprzed 65 lat i ich nowa, wolna od komuni-
stycznej propagandy, interpretacja w �wietle przeprowadzonych szerokich
badañ archiwalnych i kwerendy w�ród naocznych �wiadków i regionalistów.
Wystawa o tej tematyce jest prezentowana w Muzeum po raz pierwszy.
Jej atutem s¹ ma³o dot¹d znane materia³y ikonograficzne, których zesta-
wienie przynosi zaskakuj¹ce wyniki. Na wystawie zaprezentowane
zosta³y plakaty, gazety, fotografie, broñ, mundury i odznaki. Stanowi¹
one niezwyk³a dokumentacjê tego co siê dzia³o w mie�cie i w powiecie
kutnowskim w pierwszych dniach po wkroczeniu wojsk sowieckich oraz
w okresie utrwalania w³adzy komunistycznej na naszym terenie. Wystawa
zosta³a zorganizowana w uk³adzie chronologicznym. Prezentowane eks-
ponaty pochodz¹ ze zbiorów Muzeum Wojska w Bia³ymstoku, Muzeum
Zamku w Oporowie, Biblioteki Miejskiej i Powiatowej w Kutnie,
Muzeum Regionalnego w Kutnie oraz od miejscowych kolekcjonerów.
Organizatorzy wydali tak¿e prasowy dodatek do tej czasowej ekspozycji
(jednodniówka z dat¹ 19 stycznia 2010 r.). Czytamy w nim m.in. o stycz-
niowej ofensywie Sowietów i dzia³aniach militarnych na terenie Ziemi
Kutnowskiej, o Ludowym Wojsku Polskim w Kutnowskiem, o �niezapo-
mnianej� defiladzie pu³ków i batalionów 7 Dywizji, któr¹ z trybuny na
obecnym placu Pi³sudskiego obserwowali: Boles³aw Bierut, Edward Osóbka-
Morawski, genera³ Micha³ Rola-¯ymierski, gen. Karol �wierczewski.
Wystawê polecamy m³odzie¿y, która te czasy zna z relacji dziadków.         /J.P./

WYZWOLENIE CZY ZNIEWOLENIE

W sali widowiskowej Miejsko-Gminnego O�rodka Kultury, Sportu i Rekreacji,
przy ulicy Fabrycznej, mia³o miejsce tradycyjne ju¿ spotkane w³adz miasta
i samorz¹du z przedstawicielami ¿ychliñskiego biznesu, lud�mi sportu,
kultury, nauki oraz ró¿nych organizacji i stowarzyszeñ. W uroczystej
imprezie uczestniczyli równie¿ zaprzyja�nieni z Gmin¹ ¯ychlin wójtowie
gmin Ziemi Kutnowskiej, w³adze naszego powiatu, miasta Kutna. W swoim
wyst¹pieniu burmistrz Gminy ¯ychlin Grzegorz Ambroziak podsumowa³
miniony rok w grodzie nad S³udwi¹, mówi³ o najbli¿szych planach i z³o¿y³
¿yczenia wszystkim na ten Rok. Oby dla ka¿dego zwi¹zanego z Ziemi¹
Kutnowsk¹ by³ On i szczê�liwy, i zdrowy. W czê�ci artystycznej wyst¹pi³a
m³odzie¿ ze Szko³y Muzycznej w Skierniewicach, która �gra³a� znako-
micie swój program na instrumentach dêtych.            /J.P./

NOWOROCZNY KOKTAJL W ŻYCHLINIE

Tradycyjnie, w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzur¹ we
Wroczynach, odby³a siê coroczna uroczysto�æ z okazji Dnia Babci i Dziadka
(i choinka szkolna). Uczniowie klas m³odszych pod opiek¹ wychowawców
przygotowali czê�æ artystyczn¹. Po niej w progi remizy stra¿ackiej zawita³
bardzo wyczekiwany go�æ z Laponii, czyli �wiêty Miko³aj. Uczniowie
otrzymali paczki ze s³odyczami, a seniorzy prezenty od swoich bliskich
i krewnych. Nauczyciel w-f Tomasz Kaba, w ramach programu �Trzymaj
formê�, przygotowa³ konkursy sportowe dla babæ i dziadków wraz
z wnukami. Zwyciêzcy byli nagradzani dyplomami, brawami oraz gratu-
lacjami dyrektor Beaty Cie�lak. By³a tak¿e zabawa taneczna, któr¹
prowadzi³ DJ Alex.

BABCIOM I DZIADKOM

FASCYNUJĄCA WYSTAWA

Pod honorowym patronatem prezydenta m. Kutna Zbigniewa Burzyñ-
skiego i dyrektora Pañstwowej Szko³y Muzycznej I i II stopnia im.
Karola Kurpiñskiego w Kutnie Ma³gorzaty Musia³owskiej rozpoczê³y
siê obchody Roku Chopinowskiego w naszym mie�cie. Potrwaj¹ one
do jesieni, a podczas nich odbywaæ siê bêd¹ ró¿ne, tematyczne imprezy.
W wype³nionej po brzegi sali koncertowej PSM wyst¹pi³ niezwykle
uzdolniony pianista Stanis³aw Drzewiecki (r. 1987), który cudownie
wrêcz zagra³ na fortepianie utwory Fryderyka Chopina: balladê q-mol,
opus 23, nokturn cis - moll, op. 27 nr 1, trzy walce - opus 34 (as-dur,
a-moll, f-dur i na koniec przyjêty entuzjastycznie polonez as-dur, opus 53.
To by³a kapitalna inauguracja ! By³y kwiaty dla artysty i ³zy rado�ci
u wszystkich. O naszym, wielkim piani�cie Stanis³awie Drzewieckim
napiszemy w nastêpnym numerze �P¯K�. Teraz tylko wspomnê, ¿e
jest laureatem wielu miêdzynarodowych konkursów pianistycznych
i ¿e naukê gry na fortepianie rozpocz¹³ w wieku 4 lat, a zadebiutowa³
w wieku lat piêciu w Moskwie. To wielki zaszczyt dla naszego miasta,
¿e mog³o go�ciæ Stanis³awa Drzewieckiego.           /J.P./

Kolejn¹, ciekaw¹ ekspozycjê czasow¹ mo¿emy ogl¹daæ w kutnowskim
Muzeum Regionalnym. Nosi ona tytu³ �Ikona - s³owo, droga, modlitwa�
i po�wiêcona jest prawos³awiu. Prezentuje �lady kolejnych wyznañ jakich
przedstawiciele mieszkali w Kutnie i okolicach. Wystawê ikon w Kutnie
zawdziêczamy Muzeum Ikon w Supra�lu, które jest Oddzia³em Muzeum
Podlaskiego w Bia³ymstoku. Ekspozycja ma charakter multimedialny,
eksponaty s¹ wzbogacone o oprawê �wietln¹, obrazow¹ i d�wiêkow¹. To
wszystko, jak i odpowiedni wystrój, ma wprowadziæ zwiedzaj¹cych
w kontemplacyjny nastrój i pomóc w zrozumieniu roli nie tylko religijnej,
ale i historycznej oraz obyczajowej ikony w Prawos³awiu. W dwóch
salach Muzeum Regionalnego obejrzeæ mo¿na ponad 60 ikon zwi¹zanych
z Chrystusem, Matk¹ Bosk¹, z 12 najwa¿niejszymi �wiêtami cerkiewnymi.
Ikony przedstawiaj¹ poszczególnych �wiêtych (m.in. �w. Miko³aja, czy
�w. Jerzego). Najstarsze z ikon pochodz¹ z XVIII wieku. I jeszcze cieka-
wostka. W zbiorach Muzeum Podlaskiego jest ponad 1200 ikon. Du¿a
czê�æ tego zbioru to ikony zatrzymane przez celników w czasie prób przemytu
ich do Polski zza wschodniej granicy, które po zakoñczeniu postêpowañ
s¹dowych zosta³y przekazane do muzeum.            /J.P./

INAUGURACJA ROKU
CHOPINOWSKIEGO

7 Dywizja Piechoty w Kutnie 13-27 luty 1945 r.

PIERWSZA DEFILADA
Wyzwolenie Kutna spod okupacji hitlerowskiej nast¹pi³o 19 stycznia przez
dwie armie Gwardii I Frontu Bia³oruskiego. W styczniu 1945 r. mieszkañcy
Kutna mogli witaæ tylko ¿o³nierzy radzieckich. Pó³nocne tereny powiatu
by³y szlakiem marszu pododdzia³ów I Armii Wojska Polskiego, które po
udziale w walkach o wyzwolenie Warszawy kierowa³y siê na Pomorze,
na kierunku Gostynin-W³oc³awek. Jak¿e odmienny by³ obraz ¿o³nierzy
polskich od czerwonoarmistów widziany oczyma trzynastoletniego ch³opca.
¯o³nierz radziecki to mê¿czyzna w �papasze� ko¿uchu z pepesz¹ na plecach
i w filcowych halankach (i polscy ¿o³nierze, maszeruj¹cy w styczniowy
mro�ny dzieñ, to czêsto ludzie zmarzniêci przeziêbieni w wytartych p³asz-
czach, niejednokrotnie w drelichowych mundurach, w polowych roga-
tywkach, na nogach nie zawsze ca³e kamasze z tradycyjnymi owijaczami.
¯o³nierza tego szczególnie gor¹co wita³a ludno�æ z naszego powiatu
z wiosek Poborza, Przyzorza, D³ugo³êki i s¹siednich wiosek powiatu
gostyniñskiego. Po 5 latach niewoli znów zobaczono polski mundur. Ró¿-
nili siê nie tylko umundurowaniem od swoich �sojuszników�, szli czêsto
zwartymi oddzia³ami, czêsto ze �piewem. To by³y niezapomniane chwile,
witano przecie¿ swoich wyzwolicieli, tak¿e by³o powszechne przekonanie
Polaków. Do Kutna wiêksze zgrupowanie Wojska Polskiego dotar³o
13 lutego 1945 r. By³a to 7 Dywizja Piechoty II Armii Wojska Polskiego.
II Armia zosta³a zorganizowana w oparciu o pobór rekrutów z wyzwolo-
nych ziem polskich miêdzy Bugiem a Wis³a, by³ to wrzesieñ 1944 r.
Dowódc¹ Armii zosta³ gen. dyw. Karol �wierczewski (z przerw¹ od 24.IX.
do 26.XII-44 r., wtedy by³ oddelegowany do tworzenia III Armii WP
z organizacji, której zrezygnowano z powodu braku jej wyposa¿enia).
Zastêpc¹ dowódcy II Armii ds. liniowych by³ gen. bryg. Józef Sankowski,
a zastêpca ds. politycznych pp³k. Edmund Pszczó³kowski. Przy wyposa-
¿eniu i uzbrojeniu II Armii WP napotkano na bardzo du¿e trudno�ci, szcze-
gólnie w zaopatrzeniu ¿o³nierzy w mundury i obuwie. Wed³ug danych
szefa kwatermistrzostwa z 25 lutego 1944 r. bez pe³nego umundurowania
by³o oko³o trzech tysiêcy ¿o³nierzy. Nierzadki by³ widok ¿o³nierza w po-
dartym obuwiu lub w ubraniu cywilnym. Zadaniem II Armii WP, która
pozostawa³a w odwodzie I Frontu Bia³oruskiego, by³o �oczyszczanie�
terenu z ukrywaj¹cych siê grup, lub pojedynczych ¿o³nierzy niemieckich.
Wa¿nym zadaniem Armii by³a pomoc ludno�ci polskiej w organizowaniu
szkó³, szpitali i urzêdów.         (ci¹g dalszy - strona 11)
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KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

Coraz to nowe rewelacje
funduje nam Instytut Pamiêci.
Gdyby uznaæ jego racje,
przewodzili nam zdrajcy i agenci.

Po zmianie ustroju
mamy ju¿ wodza czwartego.
Trzem by³ym nie daj¹ spokoju
wszyscy, którzy wielbi¹ obecnego.

Ciekawi mnie, nawet bardzo,
czy jak nie bêdzie reelekcji,
dotychczasowym badacze te¿ pogardz¹,
poddaj¹c ¿yciorys drobiazgowej sekcji.

Dotychczas tylko wyj¹tków grupa wybrana,
je�li nawet jest badana, to po cichutku.
Przez badaczy IPN nie by³a dot¹d wydana
publikacja o biskupach, mo¿e boj¹ siê skutków?

Kazimierz Ci¹¿ela

Mnóstwo niepokoju i obaw sprawi³o referendum prezydenckie w mie�cie
sto³ecznym £odzi. Faktycznie to jego wyniki, które zaskoczy³y ponad 95%
wnioskiem o odwo³anie. Ale przede wszystkim szok prze¿y³a wiêkszo�æ
reprezentantów kutnowskiej w³adzy, ¿e by³o ono - wa¿ne. By³ prezydent
Kropiwnicki, teraz go ju¿ nie ma. Obiektywnie oceniaj¹c, zag³osowano
przeciwko arogancji i b³azenadzie, a ¿e tych cech i u naszych w³odarzy
nie brakuje, tym niepewno�æ w³asnego losu jest jeszcze wiêksza. Chocia¿
ostrzegam tych naiwnych, którzy s¹dz¹, ¿e taka sytuacja  wp³ynie na dalsze
ich - ostro¿niejsze postêpowanie. Otó¿ nie, nawet w roku wyborczym, nie
zmieni¹ oni swoich cech charakteru. Odwrotnie - ten ich stres wp³yn¹æ
mo¿e na jeszcze wiêkszy tupet i zadufanie posiadanej w³adzy. Dwa przy-
k³ady z naszego �kutnowskiego� podwórka. Od kilku lat prezydenci miasta
chwal¹ siê, jakie to maj¹ osi¹gniêcia w zakresie pozyskiwania inwesto-
rów. Nie zaj¹kn¹ siê nawet, ¿eby stwierdziæ, ¿e to g³ównie zas³uga spó³ki
£ódzkiej Strefy Ekonomicznej, z aktualnym prezesem zarz¹du Markiem
Cie�lakiem. Tak¿e i tym, ¿e w sumie tê strefê to do Kutna sprowadzi³
prezydent ... Krzysztof Wac³aw Dêbski. Nie bior¹ dobrego przyk³adu od
�¿elaznej lady� - burmistrz Kro�niewic Barbary Julianny Herman, która
przy budowie obwodnicy tego miasta �naharowa³a� siê jak nikt. Mimo to
zachowa³a w³a�ciwy umiar i takt w sprawie. A w innych sprawach poka-
za³a jak siê powinno dbaæ o rozwój miasta (tak przy okazji podpowiadamy
czy czê�æ terenów w Kro�niewicach - a mo¿e i w - Ostrowach nie przeka-
zaæ do zagospodarowania £SSE jak to uczyniono równie¿ w ¯ychlinie).
W 2009 r. wzros³o nam �trochê� bezrobocie do 7.544 osób g³ównie przez
to, ¿e zmniejsza siê liczba wniosków ZUS-owskich (w 2009 r. w powiecie
kutnowskim przyznano 380 emerytur i 150 rent z tytu³u niezdolno�ci do
pracy, gdy w poprzednich latach by³o ich od dwóch do czterech razy
wiêcej). Nie to jest najwa¿niejsze. Mamy tzw. strukturalne bezrobocie,
gdy¿ permanentnie brakuje nam pracy dla kobiet, dla absolwentów szkó³
wy¿szych i ludzi w wieku 20-35 lat. Tym razem zgadzam siê z profesorem
Leszkiem Balcerowiczem, ¿e trzeba ich zatrudniæ nie tylko efektownie,
ale przede wszystkim - EFEKTYWNIE (d³ugookresowo). To niesamo-
wicie trudne zadanie (czy w ogóle mo¿liwe !?). Ze zdumieniem wiêc
przeczyta³em, ¿e pani dyrektor PUP w Kutnie przewiduje, ¿e jak otrzyma
kilkadziesi¹t (bodaj¿e dwadzie�cia) milionów z³otych, to wyeliminuje piêæ
tysiêcy bezrobotnych !? �miaæ siê, czy p³akaæ ? A przecie¿ przy tak
du¿ym bezrobociu to ulicami Kutna i Powiatu powinno siê, nawet w zimie
je�dziæ pewniej (bez blu�nierstw ...). A jak siê je�dzi, parkuje i chodzi, to
ka¿dy wie ! A¿ strach pomy�leæ i gor¹co siê wreszcie robi, ¿e jak przyjd¹
roztopy to ... powodzie murowane.            Andrzej Stelmaszewski

Masz babo placek ! Na wsi zimno, bo zima. S³u¿b drogowych nie widaæ,
na szczê�cie s¹ dzielni stra¿acy, którzy swoimi bojowymi samochodami
z p³ugami toruj¹ drogê �gimbusom� i innym autobusom. Nie bacz¹c czy
to droga powiatowa, czy gminna (i czy i kto jeszcze z tego korzysta).
A przypomnijmy sobie, ¿e na naszym terenie, nie bez oporów, pierwszy
wdra¿a³ tê praktykê wójt gminy Kutno (zreszt¹ prezes stra¿y i mieszkaniec
podkutnowskiego Leszna). Ludzie boj¹ siê przede wszystkim �odciêcia�
pr¹du (ale na szczê�cie poza lokalnymi i to kilkugodzinnymi wy³¹czeniami
- odpukaæ w nieheblowane drzewo - zbyt d³ugich przerw nie by³o. Nie
jest to stan idealny, ale powiat kutnowski, nie jest powiatem np. olku-
skim. Masz babo placek ! Zima zim¹, ale na wsi ¿ycie wre. Ju¿ odby³y siê
wybory kandydatów do rady Nadzorczej Krajowej Spó³ki Cukrowej S.A.
z siedzib¹ w Toruniu (pozosta³a nam jeszcze jedyna Cukrownia w Do-
brzelinie). Ju¿ trwaj¹ coroczne zebrania podsumowuj¹ce dzia³alno�æ
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych. Masz babo placek ! Ju¿ po³owê unijnej
dotacji wyp³acili rolnikom (6,2 na 12,6 milionów z³otych) Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Czyli pad³ rekord, bo tyle
pieniêdzy jeszcze nigdy w grudniu nie wyp³acono. Ale zaciê³o siê na
pocz¹tku stycznia, gdy¿ nowe przepisy wprowadzi³y po�rednictwo innego
banku - Gospodarstwa Krajowego. Masz babo placek ! Je�li rolnik (rol-
niczka) nie maj¹ przepracowanych 25 lat w rolnictwie, to uzyskaj¹ jedynie
minimaln¹ emeryturê od ... ZUS. Czyli zamiast 800-900 z³otych z KRUS,
otrzymaj¹ 675,10 z³ miesiêcznie od drugiego ubezpieczyciela. Tak¹ zmianê
wprowadzi³y nowe przepisy obowi¹zuj¹ce od 8 stycznia 2009 r., które
przewiduj¹, ¿e rolnicy urodzeni po 31 grudnia 1948 r. nie maj¹ prawa
doliczaæ do sta¿u pracy okresów, w którym podlegali ubezpieczeniom
w ZUS (z tytu³u pracy poza rolnictwem). Póki co problem do 2014 r. nie
jest wielki, ale w sumie mo¿e dotyczyæ a¿ 100 tysiêcy rolników (z �Mar-
sza³kowskiej�). Póki co W³adys³aw Serafin, prezes Krajowego Zwi¹zku
Rolników, o�wiadczy³, ¿e ju¿ ma przygotowany wniosek do ... Trybuna³u
Konstytucyjnego. Masz babo placek !
P.S. Tekst napisano przed czwartkowo-pi¹tkowymi �nie¿ycami.

Ku pamiêci drogiej nam Kole¿anki mgr Klary Adamskiej, Radnej Powiatu
Kutnowskiego, do koñca wiernej wyznawanym przez siebie idea³om, de-
dykujê ten wiersz �

W imieniu Zarz¹du O.I.O. - Wies³aw Bry³ka, Kutno, dn. 24.01.2010 r.

Kiedy� wiele rzeczy
by³o ³atwiejszych.
Kiedy� by³o lepiej,
by³o pro�ciej,
by³o milej.
Teraz s¹ tylko oszustwa,
k³amstwa, k³ótnie,
z³o, strach.
Kto bêdzie pierwszy?
Kto dostanie
najlepszy och³ap miêsa
W grze o Przetrwanie ?
Kto sponiewiera
jak najwiêcej ludzi
by pokazaæ,
¿e jest najtwardszym ?
Kto ?
A co ze mn¹ ?
A co z Tob¹ ?
Jeste� za s³aby, za ma³y,
Spodziewaj siê szybkiej �mierci
z r¹k Twardego i Silnego.
Kto to jest ?
To niewa¿ne -
Jest taki Sam jak ty.
I  mo¿e boi siê
bardziej od Ciebie.
Ale jest silniejszy,
Ma charakter.
Charakter?
Tak, tego mi brakuje.
Umrê. Có¿ -
Muszê siê po¿egnaæ
ze wszystkimi.

Ze �wiatem.
Po co siê ¿egnaæ ?
Przecie¿ codziennie umieraj¹
ludzie,
tysi¹ce ludzi.
Oni chyba nie ¿egnaj¹ siê
Z nikim.
Tak - masz racjê.
Muszê pogodziæ siê z tym,
¿e po �mierci stanê siê
tylko nastêpn¹ kresk¹,
w tabeli wyników
Kogo� Twardego i Silnego.
To dobre porównanie�
S³yszysz kto� nadchodzi ?
Id� st¹d !
To na pewno jeden z tych
Silnych i Twardych.
S³yszê kroki,
jest ko³o drzwi.
¯egnajcie wszyscy -
I tak nikt mnie,
nie bêdzie pamiêta³ !
Po co mam walczyæ ?
Po co ? A gdzie Twój honor ?
gdzie Twa ambicja ?
Takich pojêæ nie ma
w�ród s³abych,
S¹ dostêpne
tylko dla elity.
Id� st¹d !
On - ju¿ tu jest.
Id� ! ¯egnaj !
Nied³ugo i tak siê spotkamy �

Najwiêksza liczba instalacji wystêpuje w Azji - szczególnie w Chinach,
gdzie dzia³a kilka milionów prymitywnych, nieizolowanych biogazowni
przy gospodarstwach rolnych. (...) Instalacje biogazowe rozwijaj¹ siê tak¿e
w Japonii Korei, przy czym s¹ to ju¿ instalacje nowoczesne (g³ównie na
licencjach firm europejskich), czêsto o zasiêgu lokalnym, tzn. wykorzy-
stuj¹ce surowiec z okolicznych gospodarstw. W USA po awarii (w latach
70 XX wieku) w trakcie budowy du¿ej biogazowni na Florydzie powsta³
z³y klimat wokó³ budowy tego typu obiektów. Jednak dziêki wsparciu
programów federalnych i stanowych ponownie od¿ywa sektor biogazowy
- obecnie dzia³a co najmniej 420 instalacji wychwytuj¹cych gaz wysypi-
skowy, który jest wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej.
W profesjonalnym wykorzystaniu biogazu przoduje Europa - szczególnie
Niemcy, Szwecja, Dania, Austria i Szwajcaria. Zainteresowanie rozwojem
biogazownictwa obserwuje siê ostatnio w Hiszpanii, Anglii, Irlandii, na
Wêgrzech czy we W³oszech. Europejskim potentatem w wykorzystaniu
technologii biogazowych s¹ Niemcy. Wed³ug danych German Biogas
Association w Niemczech w 2007 r. dzia³a³o oko³o 3750 biogazowni,
podczas gdy jeszcze w 1990 r. by³o ich tylko 100. £¹czna moc zainstalo-
wana w niemieckich biogazowniach siêga 650 MW energii elektrycznej.
(...) W Skandynawii popularne s¹ du¿e scentralizowane biogazownie.
W Danii budowê scentralizowanych biogazowni rolniczych finansowa³o
pañstwo - jako projekty pilota¿owe. Z kolei w Szwecji wdra¿a siê oczysz-
czanie biogazu w celu uzyskania czystego metanu i stosowania go jako
paliwa (CNG) w pojazdach. Obecnie z powodzeniem funkcjonuje kilka
projektów obejmuj¹cych zasilanie metanem autobusów komunikacji miej-
skiej. (...) W Polsce, gdzie wysypiska �mieci i oczyszczalnie �cieków dzia³aj¹
w wiêkszo�ci gmin, a sektor rolno-spo¿ywczy jest jednym z filarów
gospodarki, funkcjonuje niewiele ponad 150 biogazowni.

Z biogazowni �Dlaczego warto�?
(dodatek do Rzeczpospolitej z 26 stycznia 2010 r.)

BIOGAZOWNIE

Z pewno�ci¹ nie jest ¿adn¹ sensacj¹ fakt, ¿e tegoroczny plebiscyt
�Powiatowego ¯ycia Kutna� na najlepszego sportowca naszego miasta
zdominowali lekkoatleci. To efekt wspania³ej pracy trenerów, g³ownie
Jacka Kud³y, ale i sukces koncepcji prezydenta Krzysztofa Dêbskiego,
który kutnowski stadion przeznaczy³ w du¿ej mierze pod Królow¹ Sportów.
Okaza³o siê wiêc, ¿e w naszym mie�cie równie¿ mog¹ byæ talenty na skalê
na razie kraju i nie musimy siê wstydziæ przed s¹siêdni¹ £êczyc¹, która
wychowa³a bodaj¿e dwóch olimpijczyków. Rafa³ Krzeszewski jest ju¿
w kadrze narodowej, zdoby³ równie¿ mistrzostwo Polski juniorów w naj-
bardziej chyba wymagaj¹cej dyscyplinie - dziesiêcioboju. Do reprezentacji
dostaje te¿ powo³ania Kacper Marcinkowski, najlepszy polski junior
w skoku wzwy¿. Coraz lepsz¹ dyspozycjê prezentuj¹ te¿ siostry Mojsiej.
Zuzanna to br¹zowa medalistka w biegu na 300 metrów przez p³otki m³o-
dziczek, za� Weronika przebija siê ju¿ do czo³ówki krajowej w piêcioboju.
Trzeba te¿ zauwa¿yæ efekty pracy szkoleniowców w sportach walki. Od
lat seryjnie medalistów w judo wychowuj¹: Maciej Kisieliñski i Jacek
Wasiak. W tyn roku, dziêki ich pracy, na podium stanêli Seweryn Wiktorek
- srebro w mistrzostwach kraju i br¹z w Pucharze Europy. Martyna
Ka�mierczak wywalczy³a z³oto w Mistrzostwach Polski, za� na trzecim
stopniu podium stanê³a Agnieszka Banasiak. Jednak najwiêksz¹ sensacj¹
plebiscytu jest £ukasz Wójcik, który co prawda reprezentuje Aeroklub
w³oc³awski, ale rozs³awi³ nasz miasto zdobywaj¹c wicemistrzostwo
Europy w szybownictwie.   Piotr Pilch

Sta³o siê wreszcie to, co od dawna mo¿na by³o przewidzieæ. Dosz³o do
powa¿nej awarii wodoci¹gów. Czê�æ cantrum wyglada³a jak wielkie
lodowisko. Co prawda bezpo�redni¹ przyczyn¹ by³ mróz, ale gdyby rury
by³y w lepszym stanie, to nawet syberyjska aura nie spowodowa³aby
nieszczê�cia. Jest bowiem tajemnic¹ poliszynela, i¿ stan kutmowskich
wodoci¹gów jest z³y. Od dawna nikt nie pokusi³ siê nie tylko o wymianê
starych rur, ale nawet generalny remont. Tymczasem jest to strategiczna
czê�æ miasta. Z kolei prezydent zamiast naprawiæ wo³aj¹ce o pomstê do
nieba urz¹dzenia, funduje nam Park Wodny. Te¿ jest on zwi¹zany z wod¹,
ale jakby mniej potrzebn¹ mieszkañcom. Ale jakie to efektowne i medialne,
nie to co tam jakie� grzebanie pod ziemi¹, którego nikt nawet nie zauwa¿y.
Mam jedynie nadziejê, ¿e wiêcej ju¿ tej zimy nic siê z³ego nie stanie. A jak
znam prezydenta, to do nastêpnej tej pory roku zapewne wymy�li sprze-
da¿ Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji z ca³¹ infrastruktur¹.
I po problemie, to znaczy niech siê martwi¹ inni.          Pawe³ Piotrowski

Czytelniczy Hyde Park

POWÓDŹ W KUTNIE

LEKKOATLECI GÓRĄ

Z ³awy opozycyjnego radnego

W 2001roku po wielu spo³ecznych konsultacjach kutnowska Rada Miejska
uchwali³a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów
przy ul.Staffa i £¹koszyñskiej. Spo³eczno�æ lokalna w zgodzie i bez prote-
stów przyjê³a ustalenia planu, w którym wa¿ne znaczenie mia³ parking
publiczny na wschód od ulicy Projektowanej IV. Minê³o 9 lat, a parkingu
jak nie by³o  tak nie ma dalej, pomimo znacznego deficytu miejsc i du¿ych
uci¹¿liwo�ci z tym zwi¹zanych. Kilka lat temu parafia ko�cio³a na £¹ko-
szynie, która  administruje miejscowym cmentarzem, wykupi³a od osoby
prywatnej teren przeznaczony pod parking publiczny. Nastêpnie przez
parafiê zosta³y podjête dzia³ania sprzeczne z obowi¹zuj¹cym prawem
lokalnym, zlikwidowane zosta³o ogrodzenie, a teren pos³u¿y³ do zupe³nie
innych celów, m.innymi mia³y miejsce pochówki. Wywo³a³o to zdecydowany
protest czê�ci mieszkañców £¹koszyna , bowiem ich dzia³ki s¹siaduj¹
z terenem parkingu, który zgodnie z planem powinien byæ, a którego fak-
tycznie nie ma. Zosta³y wydane pozwolenia na budowê, dzia³ki mia³y okre-
�lon¹ warto�æ. Protestuj¹cy mieszkañcy podnosz¹ kwestie kolizji z prawem
i obni¿enia warto�ci dzia³ek. W tym przypadku miasto bêdzie musia³o
wyp³aciæ  nale¿ne odszkodowania, o czym zapomnia³ prezydent. Mamy
wiêc do czynienia z ewidentnym z³amaniem prawa lokalnego i przepisów
sanitarnych. Powiatowy Inspektor Sanitarny wdro¿y³ postêpowanie ad-
ministracyjne i nakaza³ przywróciæ miejsce parkingu do stanu zgodnego
z planem miejscowym, ponadto zakaza³ pochówków na terenie przezna-
czonym na parking. Prokuratura w Kutnie prowadzi postêpowanie spraw-
dzaj¹ce. Co w tej sytuacji robi prezydent Burzyñski ? Otó¿ prezydent
inicjuje dzia³ania, które maj¹ doprowadziæ do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania i tym samym chce usankcjonowaæ dokonane z³amanie
prawa. Jest to dzia³anie nie maj¹ce precedensu w praktyce uchwalania
zmian planów miejscowych. Jeszcze siê nie zdarzy³o, by ewidentne z³amanie
prawa miejscowego by³o sankcjonowane zmian¹ tego planu. Prezydent
Burzyñski jest pionierem wprowadzaj¹cym w¹tpliw¹ jako�æ w³adzy samo-
rz¹dowej. Takie dzia³ania kompromituj¹ samorz¹d i wywo³uj¹ zdecydowany
protest czê�ci mieszkañców £¹koszyna bezpo�rednio zainteresowanych
tematem. Projekt uchwa³y wszczynaj¹cej procedurê zmiany miejscowego
planu zagospodarowania dla ul. Staffa i £¹koszyñskiej zosta³ przez pre-
zydenta przekazany do kutnowskiej Rady, która ma zaj¹æ stanowisko na
sesji 9 lutego. Bêdzie to bardzo wa¿ny test dla radnych. Zobaczymy czy
stanowisko Rady potwierdzi w¹tpliw¹ i chyba kompromituj¹c¹ propozycjê
z³o¿on¹ przez prezydenta, czy te¿ Rada stanie na stra¿y obowi¹zuj¹cego
prawa lokalnego, które to prawo sama uchwali³a wcze�niej.

Krzysztof Wac³aw Dêbski
Od redakcji: sprawê traktujemy jako - dyskusyjn¹.

GWAŁT NA PRAWIE LOKALNYM

Ponad 30 osób wziê³o udzia³ w spotkaniu z wiceprzewodnicz¹cym Prawicy
Rzeczpospolitej Marianem Pi³k¹, który przyby³ do Kutna na zaproszenie
Klubu Radnych �Prawica Powiatu Kutnowskiego�. Ta partia zarejestro-
wana zosta³a w II kwartale 2007 r. w S¹dzie Okrêgowym w Warszawie.
Decyzjê o jej utworzeniu, oprócz Marsza³ka Sejmu RP Marka Jurka, podjêli
pos³owie: Ma³gorzata Bartyzel, Dariusz K³eczek, Lucyna Wi�niewska,
Artur Zawisza i Marian Pi³ka. Zapozna³ on zebranych z krótk¹ histori¹
tego ugrupowania i za³o¿eniami programowymi. Prawica Rzeczpospolitej
chce Europy szanuj¹cej swe chrze�cijañskie dziedzictwo; Europy buduj¹cej
swe prawodawstwo a ochronie prawa do ¿ycia i praw rodziny; chce broniæ
narodowej waluty (nie wprowadzaæ euro), wyrównania szans polskiego
rolnictwa. Wed³ug Mariana Pi³ki Prawica Rzeczpospolitej walczy o zmianê
ordynacji wyborczej i wprowadzenie jednomandatowych okrêgów wy-
borczych, a tak¿e o zniesienie przymusu finansowania przez podatników
partii politycznych. W�ród wielu postulatów tej partii znalaz³o siê te¿
d¹¿enie do zwiêkszenia zasi³ków porodowych i wyd³u¿enia p³atnych urlo-
pów macierzyñskich, a tak¿e zwiêkszenia �wiadczeñ emerytalnych dla
matek na urlopach wychowawczych. W spotkaniu wziêli równie¿ udzia³
cz³onkowie Klubu Radnych �Prawica powiatu kutnowskiego�: Andrzej
Stachowicz, Waldemar Dr¹¿kiewicz, Waldemar Bartochowski, Jerzy Pawlak
i Marek Drabik - pe³nomocnik na powiat putnowski.          /A.B./

POWIATOWA PRAWICA

GRA O PRZETRWANIE

Przywódcy
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¯YCIOWE ROZMAITO�CI

- Jaki by³ dla pana jako przewodnicz¹cego Rady Powiatu
Kutnowskiego rok 2009 ?
- Ogólnie rzecz ujmuj¹c pracowity, w ka¿d¹ �rodê pe³niê
dy¿ury w Starostwie przyjmuj¹c interesantów przycho-
dz¹cych z ró¿nymi sprawami i problemami, których ad-
resatem nie zawsze powinno byæ Starostwo � w miarê
moich mo¿liwo�ci staram siê tym ludziom pomagaæ, b¹d�
kierowaæ ich do odpowiednich instytucji. W niektórych
przypadkach umawiam siê z petentem na dogodny mu
termin co powoduje, ¿e w Starostwie jestem czê�ciej ni¿
w �rody z uwagi równie¿ na sta³e obowi¹zki, jak przygo-
towanie sesji z weryfikacj¹ materia³ów na sesje i komisje
Rady, uzgodnienia z Zarz¹dem. Najbardziej jednak
obci¹¿aj¹ce, je�li chodzi o czas, jest reprezentowanie Rady
Powiatu na zewn¹trz, a jest to �rednio co drugi dzieñ,
³¹cznie z sobotami i niedzielami.
- Jakie Rada Powiatu podejmowa³a dzia³ania w zakresie
utrzymania szpitala ? Co by³o najwa¿niejszym sukcesem Rady
Powiatu i Starostwa Powiatowego ?
- Odpowiadaj¹c na to pytanie nale¿a³oby odnie�æ siê do
zadañ jakie stoj¹ przed Rad¹ i Zarz¹dem Powiatu, ich
realizacj¹ oraz skuteczno�ci¹ dzia³añ. Je�li chodzi o zapew-
nienie opieki medycznej dla mieszkañców powiatu to
pomimo czarnych scenariuszy ona funkcjonuje. Zdajê
sobie sprawê, ¿e nie na poziomie, który chcia³oby siê mieæ,
ale s¹ czynione starania, aby standard leczenia poprawiæ.
Szczególnie je�li chodzi o nowoczesne urz¹dzenia medyczne
to w tym miejscu chcia³bym podziêkowaæ samorz¹dowi
miasta za ju¿ okazan¹ pomoc w tym zakresie (zakup
laparoskopu). Je�li chodzi o szpital, a raczej jego przy-
sz³o�æ, to w maju 2009 roku Rada podjê³a uchwa³ê o prze-
kszta³ceniu SP ZOZ w spó³kê samorz¹dow¹. Pierwszy etap
zosta³ ju¿ zrealizowany; powsta³a bowiem wielokierun-
kowa analiza sytuacji w SP ZOZ, teraz bêdzie wytyczany
plan dzia³añ, aby zrealizowaæ wszystkie warunki jakie
trzeba spe³niæ, ¿eby wej�æ do krajowego programu
�Ratujmy Polskie Szpitale�. I skorzystaæ z umorzenia

czê�ci d³ugu wynikaj¹cego ze zobowi¹zañ publiczno-praw-
nych. Uda³o siê równie¿ wprowadziæ do naszego szpitala
kardiologiê inwazyjn¹, funkcjonowanie której ju¿ wkrótce
siê rozpocznie. Je�li chodzi o inne zadania np.; w drogo-
wnictwie, to w tej kwestii jest zdecydowany postêp w sto-
sunku do lat poprzednich, g³ównie dziêki realizowaniu
zadañ wspólnie z miastem i gminami (ul. Ko�ciuszki,
Przemys³owa, planowana Grunwaldzka) drogi Kro�nie-
wice - D¹browice oraz w kierunku Oporowa. Prowadzone
s¹ równie¿ dzia³ania usprawniaj¹ce funkcjonowanie
naszych wydzia³ów. Przyk³adem jest Wydzia³ Komunikacji,
gdzie wprowadzenie elektronicznej rejestracji petentów
roz³adowa³o znaczne kolejki. W jednostkach prowadzo-
nych przez Powiat realizowane by³y zadania poprawiaj¹ce
estetykê, funkcjonalno�æ i prace termomodernizacyjne.
- Jakie s¹ pañskie spostrze¿enia co do dzia³alno�ci Rady Po-
wiatu, w tym powiatu kutnowskiego ?
- Spostrze¿enia moje s¹ oczywiste. Samorz¹dy Powiatu
maj¹ bardzo ograniczone dochody w³asne, co sprawia, ¿e
jest bardzo utrudnione realizowanie bie¿¹cych potrzeb
mieszkañców z terenu powiatu, podejmowania inwestycji
celowych itd. W naszym powiecie dodatkowym proble-
mem w kwestii finansowej jest SP ZOZ; ¿eby zapewniæ
jego funkcjonowanie Powiat w 2009 roku porêczy³ kolejn¹
po¿yczkê dla szpitala, co ma wp³yw na realizacjê innych
potrzeb, czy innych dzia³añ inwestycyjnych. Wcze�niej
wspomniane i zapowiedziane zmiany w strukturze w³a-
�cicielskiej SP ZOZ, s¹ te¿ wynikiem tej sytuacji. Je�li
chodzi o prace Rady Powiatu to niejednokrotnie podkre-
�la³em, ¿e ja reprezentujê wszystkich radnych, co jest now¹
jako�ci¹ w tej kadencji Rady Powiatu - wiedz¹c jak wiele
osobi�cie ryzykujê - ale je�li chcemy stosowaæ standardy
demokracji jest to oczywiste i oby przez wszystkich
szanowane.
- Dlaczego dosz³o do pañskich animozji ze starost¹ kut-
nowskim ?
- Realizacja zadañ powiatu jest znaczenie ³atwiejsza, gdy
w parze z dzia³aniami idzie profesjonalizm, kompromis,
obiektywno�æ w stosunku do podw³adnych pracowników
i wspó³praca Rady i Zarz¹du - je�li jest inaczej, to muszê
reagowaæ. Czy s¹ to animozje ? - powiedzia³bym rutynowe
dzia³ania Przewodnicz¹cego Rady.

Samorz¹dy powiatu maj¹ bardzo ma³e dochody ...

Rozmowa z przewodnicz¹cym Rady Powiatu w Kutnie
Zdzis³awem Trawczyñskim

- Dlaczego pan wstrzyma³ siê w g³osowaniu nad przyjêciem
bud¿etu Rady Powiatu Kutnowskiego ?
- W pewnym sensie odpowied� na tê kwestiê ju¿ pad³a
w dwóch poprzednich pytaniach - wstrzymanie siê w tym
g³osowaniu z mojego punktu widzenia by³o ostrze¿eniem
dla Zarz¹du, na czele którego stoi Pani Starosta, ¿e dialog
i przekonanie do swoich reakcji powinny byæ zasad¹,
ka¿dy radny ma jeden najwa¿niejszy instrument wyra¿e-
nia swojego zdania, a jest to stanowisko wyra¿one
w g³osowaniu.
- Jakie s¹ g³ówne zadania Powiatu Kutnowskiego na 2010
rok ?
- Zadania dla Powiatu Kutnowskiego wynikaj¹ g³ównie
z realizacji i kontynuowania zadañ rozpoczêtych w 2009
roku, ale te¿ realizacj¹ nowelizowanego w listopadzie
planu rozwoju lokalnego, który wytycza kierunki dzia³añ
dla Zarz¹du. Bardziej konkretnie bêd¹ to dzia³ania zwi¹-
zanie z przekszta³ceniem w SP ZOZ. Inwestycje drogowe
- przebudowa drogi 21 49 E, 21 50 E oraz 21 23 E do Zamku
w Oporowie. Termomodernizacje: ZSZ Nr 2, SP ZOZ oraz
obiektów szkolnych etap II i III, przebudowa obiektów
Zespo³u Zamkowego w Oporowie.

Dziêkujê za rozmowê - Andrzej Stelmaszewski

O STARYM I NOWYM ROKU

Zdzis³aw Trawczyñski urodzi³ siê 25 stycznia 1951 r. w Kutnie.
Szko³ê Podstawow¹ ukoñczy³ we Wa³ach, a nastêpnie - Zespó³
Szkó³ Hodowlanych w £owiczu - Blichu. W 1974 r. przejmuje
od rodziców gospodarko wielokierunkowe w Malewie, gmina
Krzy¿anów. Gospodaruje na nim i aktualnie wraz z ¿on¹
Jadwig¹ i synem Lucjanem. Powiêksza je do 51 hektarów,
a dodatkowo uprawia w dzier¿awie 16 hektarów. Ju¿ od m³o-
dych lat dzia³a w Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej (pe³ni m.in.
funkcjê przewodnicz¹cego Zarz¹du Gminnego w Krzy¿anowie),
nastêpnie jest przewodnicz¹cym Wojewódzkiej Rady Doradz-
twa Rolniczego w P³ocku i przewodnicz¹cym Zwi¹zku Kó³ek
i Organizacji Rolniczych w Krzy¿anowie. W I kadencji
odrodzonego samorz¹du pe³ni etat na stanowisku zastêpcy wójta
Gminy Krzy¿anów. Od 1987 r. jest prezesem zarz¹du Powiato-
wego PSL w Kutnie, a od 2006 r. pe³ni funkcjê przewodnicz¹-
cego Rady Powiatu w Kutnie. Poza synem Lucjanem ma jeszcze
jednego syna Rados³awa w Marianowie i córkê Kamilê, magi-
stra UW - pracownika w UM w P³ocku.
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¯YCIOWY KALEJDOSKOP

W sk³ad  powierzchni wchodzi 8 pomieszczeñ
wraz  z podwójnym wêz³em sanitarnym, o pow.
u¿ytkowej 141,58 m2, po³o¿onych na parterze
budynku. Pomieszczenia wyposa¿one s¹
w instalacjê elektryczn¹, wodno kanalizacyjn¹,
centralnego ogrzewania.
Pomieszczenia mog¹ byæ wynajête na dzia³al-
no�æ biurow¹, wskazane kancelarie adwokackie,
prawne, komornicze, notarialne, biura projek-
towe itp.

INFORMACJA

Dodatkowe informacje
mo¿na uzyskaæ telefonicznie

tel. 0-24 355-58-16 lub w siedzibie spó³ki
w godz. 7.00 do 15.00 poniedzia³ek - pi¹tek

lub 9.00 - 17.00 �roda

Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego Sp. z o.o.
w Kutnie informuje, ¿e posiada do wynajêcia
pomieszczenia biurowe, po³o¿one w siedzibie

spó³ki przy ul. Wojska Polskiego 10a.

KUTNOWSKIE PRZEMIANY

Najwy¿szy kutnowski budynek wykonany przez Nowe Towarzystwo
Budownictwa Spo³ecznego Spó³ka z o.o. w Kutnie.

W miejscu, w którym wiele lat mie�ci³ siê fotograf Szymañczyk
(a przed wojn¹ Ratappel) ro�nie pawilon handlowo-us³ugowy.

Wydaje siê, ¿e �Biedronka� niedawno powsta³a, a tu ju¿ pora na
ca³kiem sporawy remont handlowego obiektu przy ul. Jana Paw³a II.
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¯YCIE REKLAMOWE

STRAŻACKIE SAMOCHODY

29 stycznia 2010 r. odby³a siê uroczysto�æ zwi¹zana z przekazaniem
kutnowskiej Stra¿y Po¿arnej nowych pojazdów: samochodu ratowniczo-
ga�niczego SCANIA P380 oraz samochodu operacyjnego SKODA OCTA-
VIA. Stosowne dokumenty podczas apelu jednostki na rêce kapitana Marka
Myszkowskiego, komendanta PSP w Kutnie przekaza³ m³odszy brygadier
Pawe³ Stêpieñ, zastêpca £ódzkiej Komendy Wojewódzkiej PSP w £odzi.

Po�wiêcenia pojazdów dokona³ ksi¹dz Jerzy Modelewski, kapelan po-
wiatowy stra¿aków w Kutnie. Ten, tak d³ugo oczekiwany samochód (SCANIA)
ma napêd na dwie osie, moc silnika 380 KM. Jego masa to 18 ton, wypo-
sa¿ony jest w zbiornik wody o pojemno�ci 5 tys. litrów, zbiornik �rodka
pianotwórczego, dzia³ko wodno-pianowe. Mo¿e nim jechaæ 6 stra¿aków.
Drugi z pojazdów SKODA OCTAVIA daje mo¿liwo�æ wykonywania
koniecznych operacji w terenie. �rodki na ich zakup przekaza³ Wojewódzki
i Powiatowy Fundusz Ochrony �rodowiska, Komendant G³ówny PSP
i miasto Kutno.           /A.B./
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Dzieje szko³y w £¹koszynie siêgaj¹ lat, kiedy to £¹koszyn mia³ prawa
miejskie. Kroniki podaj¹, ¿e szko³a powsta³a w 1740 r. jako szko³a para-
fialna mieszcz¹ca siê przy ko�ciele. Opiekowali siê ni¹ w XVIII w.
Kucieñscy, a w XIX w. - Górscy (w³a�ciciele L¹koszyna). W 1826 r. zbu-
dowano drewnian¹, jednooddzia³ow¹ szko³ê z jednym nauczycielem
realizuj¹cym program czteroletniej szko³y elementarnej. Szko³a ta mie�ci³a
siê obok ko�cio³a. Do 1870 r. nauka odbywa³a siê w jêzyku polskim (pó�niej
w jêzyku rosyjskim). Po spaleniu siê szko³y w 1905 r. nast¹pi³a zmiana
jej lokalizacji. Z terenów parafialnych przeniesiono j¹ na tereny gminne.
Do chwili zbudowania nowej szko³y z ceg³y (1912 r.) uczono dzieci w chatach
ch³opskich. Wraz z w³¹czeniem £¹koszyna w granice Kutna, szko³a otrzy-
ma³a numer 6. Jej kierownikiem zosta³ W³adys³aw Dombrowicz (1911-
1932). By³a to szko³a o dwóch izbach lekcyjnych i czterech nauczycielach
- jednoklasowa, pó�niej dwuklasowa, a od 1920 r. pe³na siedmioklasowa
III stopnia. Szko³a po³o¿ona by³a na terenie obecnego Miejskiego Przed-
szkola Nr 4. Od 1915 r. nauka w �szóstce� odbywa³a siê w jêzyku polskim.
Budowê nowej szko³y zainicjowa³ kolejny kierownik szko³y Jan Lipiñski.
Funkcjê kierownika tej placówki pe³ni³ w latach 1933-1971. Na prze³omie
lat 1936/37 oddana zosta³a do u¿ytku nowa szko³a z sze�cioma izbami
lekcyjnymi. Stary budynek przekazano na ochronkê. W czasie II wojny
�wiatowej w³adze okupacyjne zorganizowa³y w �szóstce� szko³ê podsta-
wow¹ tylko dla dzieci niemieckich. Po wyzwoleniu, ju¿ 15 lutego 1945 r.
szko³a otworzy³a swoje podwoje dla dzieci polskich. Ten pierwszy po
wojnie rok szkolny trwa³ od 15 lutego 1945 r. do 15 lipca 1945 r. Zg³osi³o
siê 585 uczniów, utworzono 12 oddzia³ów, realizowano program szko³y
6-klasowej. Rada Pedagogiczna liczy³a 12 nauczycieli: Jan Lipiñski, Jan
Kocira, Jerzy Juraszus, Zofia Juraszus, Henryka Sydry, Aurelia Stefañska,
Irena Geystor, Maria Michalska, Danuta Dombrowicz, Maria Olejniczak,
Franciszek Szulc, ks. Piotr Wojtkiewicz. Jesieni¹ 1956 r. rozpoczêto roz-
budowê szko³y. W 1960 r. oddano do u¿ytku nowe skrzyd³o z I szymi
siedmioma salami lekcyjnymi, sal¹ gimnastyczn¹ i zapleczem gospodar-
czym. Wielka to zas³uga ówczesnego kierownika Jana Lipiñskiego. Sale
lekcyjne �szóstki� s³u¿y³y równie¿ ZSZ przy Fabryce �Kraj�, ZSZ - kra-
wieckiej i samochodowej, Szkole Wieczorowej dla Pracuj¹cych oraz Przed-
szkolu Nr 4. Ostatni �lokatorzy� opu�cili �szóstkê� w 1975 r. W latach
siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych XX w. szko³a pêka³a w szwach.
Uczêszczali te¿ do niej uczniowie ze zlikwidowanej szko³y w Nowej Wsi
oraz klasy VI-VIII ze szko³y Podstawowej w Wa³ach. By³o wówczas ponad
30 oddzia³ów licz¹cych przeciêtnie po 33 uczniów. Od 1969 r. szko³a
zaczê³a przechodziæ na nauczanie w klasopracowniach przedmiotowych.
W ci¹gu trzech lat wszystkie izby lekcyjne zosta³y przekszta³cone w takie
klasopracownie. W tym te¿ okresie zmodernizowane zosta³o boisko szkolne.
Dyrektorem szko³y by³ wówczas mgr Grzegorz Klarzak. Funkcjê dyrek-
tora pe³ni³ w latach 1971-1985. 14 pa�dziernika 1978 r. za osi¹gniêcia
dydaktyczno-wychowawcze nadano szkole imiê Marii Sk³odowskiej-Curie.
W tym roku w szkole uczy³o siê ponad 600 uczniów w 24 oddzia³ach. (...)

Halina Miszczak [w:] Placówki O�wiatowe Powiatu Kutnowskiego,
 ZNP, Kutno 2007

Szko³a w £¹koszynie

NAJSTARSZA !?

Opis �redniowiecznego murowanego ko�cio³a
w Kutnie oraz jego przebudowy
(...) Na podstawie dotychczas znanych �róde³ oraz kszta³tu architek-
tonicznego trudno bli¿ej sprecyzowaæ czas powstania murowanego
ko�cio³a w Kutnie. Za datowaniem na II po³. XV w. mo¿e sk³aniaæ
przypisywanie wzniesienia ko�cio³a Miko³ajowi z Kutna - najznako-
mitszemu przedstawicielowi swojego rodu, który móg³ wszak¿e
jedynie rozpocz¹æ jego budowê zakoñczon¹ na pocz¹tku wieku XVI.
Za wiekiem XVI za� przemawiaæ mo¿e zapis w XIX-wiecznym spisie
inwentarza: �Wizyta Jeneralna Joannis de Lasco moc, czyli vim erekcji
maj¹ca z roku 1521�. Nie sposób tak¿e rozstrzygn¹æ kwestii, czy
faktycznie bezpo�redni¹ przyczyn¹ powstania murowanego ko�cio³a
w Kutnie by³ po¿ar wcze�niejszej drewnianej �wi¹tyni i czy w ogóle
mia³ on miejsce. By³a to budowla orientowana, jednonawowa, z wê¿-
szym, trójbocznie zamkniêtym prezbiterium i czworoboczn¹ wie¿¹
przylegaj¹c¹ od zachodu, z zewnêtrznymi uskokowymi szkarpami
na naro¿ach. Nawa z prezbiterium o p³askim deskowym suficie. Na
jednym z rysunków Baldiego widaæ nieregularno�ci planu ko�cio³a,
co charakterystyczne jest dla prowincjonalnych realizacji. Mog¹ one
�wiadczyæ tak¿e o etapowo�ci budowy lub rozbudowach. W latach
20-tych XIX w. prawdopodobnie czê�æ lica murów ko�cio³a nie by³a
otynkowana na co wskazywaæ mo¿e projekt Bethiera z ok. 1825 r.
Z kolei rysunek elewacji wykonany przez Baldiego przed 1840 r. uka-
zuje frontow¹ elewacjê ko�cio³a w ca³o�ci otynkowan¹. Najprawdopo-
dobniej jednocze�nie z ko�cio³em, od strony pó³nocnej powsta³a
Zakrystia wraz ze Skarbcem oraz pomieszczeniem opisanym na
rysunku Baldiego jako �Karceres� o czym �wiadczyæ mo¿e obecno�æ
szkarp przek¹tniowych w naro¿ach, analogicznych do innych przy-
budowanych do ko�cio³a. Wszystkie te trzy pomieszczenia posiada³y
sklepienia kolebkowe. Natomiast pewn¹ zagadk¹ pozostaje rodzaj skle-
pienia zastosowanego w przylegaj¹cej od po³udnia Kaplicy �w. Anny.
Rysunek Baldiego powsta³y przed 1840 r. wskazuje na sklepienie
krzy¿owe, a z powsta³ego oko³o 1880 r. szkicu Wojciechowskiego
wynika, i¿ by³o to sklepienie sieciowe. W tym stanie zachowania
�róde³ rozbie¿no�æ tê trudno wyja�niæ. Byæ mo¿e sklepienie uleg³o
przeróbce w ci¹gu tych 40 lat dziel¹cych obydwa rysunki. Przylega-
j¹ca do Kaplicy niewielka kruchta powsta³a po 1844 r., a przed 1851 r.,
kiedy to w Spisie wymieniona zosta³a jako �kruchta z desek gontami
kryta z drzwiami bez zamka�. Powsta³a zapewne w czasie przenoszenia
Zakrystii. Z ca³¹ pewno�ci¹ przekszta³ceniom ulega³a tak¿e wie¿a
ko�cio³a, a szczególnie jej zwieñczenie. W wieku XVIII nakryta
zosta³a kopu³¹ z latarni¹ (tak¿e nakryt¹ kopu³¹), która oddzielona by³a
galeri¹. O istnieniu galerii, �wiadcz¹ dokumenty sporz¹dzone przy okazji
remontu zakoñczonego w 1829 r. Remont ten przyniós³ dalsz¹ zmianê
zwieñczenia wie¿y, które �zamiast reperacyi 2 kopu³ urz¹dzone
zosta³o w figurze piramidy zakoñczamy krzy¿em�. Prawdopodobnie
na prze³omie XVIII i XIX w., a przed 1820 r. na wie¿y umieszczony
zosta³ zegar. Przeniesienie Zakrystii nast¹pi³o niew¹tpliwie miêdzy
1844 a 1851 r. W sporz¹dzonym Spisie nie ma ju¿ mowy o niedogod-
no�ciach odbywania procesji, a opis Zakrystii i Skarbca oraz istnienie
otwartej galerii nad nimi w pe³ni odpowiada rysunkom Wojciechow-
skiego. Ponadto rozstrzygaj¹cym jest tu stwierdzenie zaczerpniête ze
Spisu: �k³ódka by³a niegdy� przy dawnym Skarbcu, ta przy przenie-
sieniu Zakrystyi i Skarbca na drug¹ stronê ko�cio³a przez Entreprenera
zabran¹ zosta³a�. Byæ mo¿e przeniesienie mia³o to miejsce w 1846 r.,
kiedy to prowadzono prace remontowe g³ównie we wnêtrzu.

PIERWSZY MUROWANY KOŚCIÓŁ ...
Wystrój wnêtrza i wyposa¿enie
Wnêtrze ko�cio³a do�æ skromne otynkowane i wybielone, z p³askim
sufitem i pod³og¹ z desek, musia³o sprawiaæ surowe wra¿enie. Przez
ca³¹ d³ugo�æ sufitu w nawie podwieszona by³a belka podci¹gowa
(siestrzan), za³o¿ona podczas jednego z remontów, widoczna na
rysunku inwentaryzacyjnym Wojciechowskiego, ukazuj¹cym prze-
krój pionowy ko�cio³a. Prezbiterium od nawy oddzielone �cian¹
z ostro³ukow¹ arkad¹. Brak informacji o jakichkolwiek dekoracjach
malarskich. Kaplica �w. Anny sklepiona, odnawiana by³a w 1846 r.
przez olejne malowanie wnêtrza. Zapis �kaplica cala olejno malowana
kosztem sk³adki dobrowolnej upiêkszona� sugerowaæ mo¿e, i¿
wykonano wówczas wielobarwn¹ dekoracjê wnêtrza. Chór muzyczny
drewniany wsparty na czterech drewnianych kolumnach. Nad zbudo-
wan¹ w latach 40-tych XIX w. Zakrysti¹ ze Skarbcem mie�ci³a siê lo¿a
kolatorska o�wietlona czterema oknami. W 1851 r. w ko�ciele znajdo-
wa³o siê siedem odnowionych w 1846 r. o³tarzy, niektóre czê�ciowo
lub ca³kowicie przerabiane. W 1839 i 1844 r. dosz³o do zawalenia siê
przynajmniej dwóch drewnianych o³tarzy: �w. Wawrzyñca oraz �w.
Tekli. W ich miejsce postawiono murowane. Spo�ród o³tarzy w prezbi-
terium znajdowa³y siê trzy: g³ówny drewniany, malowany na bia³o,
prawdopodobnie rokokowy, o powiêkszonej w 1846 r. murowanej
mensie, z rze�bionymi figurami Matki Boskiej Bolesnej oraz �w. Jana
Aposto³a; przed o³tarzem drewniana balustrada; po stronie pó³nocnej
- Przemienienia Pañskiego, drewniany, z obrazem olejnym (w 1851 r.
okre�lanym jako stary odnawiany) i dwiema drewnianym figurami; po
stronie po³udniowej - Matki Bo¿ej Ró¿añcowej, z obrazem olejnym
na p³ótnie (tak¿e okre�lanym jako stary odnawiany), z dwiema drew-
nianymi figurami. W nawie: w pó³nocno-wschodnim naro¿niku nawy
- �w. Tekli z 1846 r., murowany, olejno pomalowany, z wizerunkiem
�wiêtej na p³ótnie z tego samego czasu; w po³udniowo-wschodnim
naro¿niku - �w. Wawrzyñca z 1846 r., murowany, olejno pomalowany,
z wizerunkiem �wiêtego na p³ótnie z tego samego czasu; wzd³u¿ �ciany
po³udniowej miêdzy oknami - o³tarz Matki Boskiej Czêstochowskiej,
drewniany, przerabiany przez dodanie kolumn i kapiteli, olejno poma-
lowany, z wizerunkiem patronki malowanym na drewnie. W kaplicy,
za drewnian¹ balustrad¹, o³tarz �w. Anny wykonany z marmuru i drewna,
pomalowany na czarno, z dwoma drewnianymi figurami i wizerun-
kiem �wiêtej, malowanym na p³ótnie. Jeden z o³tarzy Maryjnych,
prawdopodobnie Matki Boskiej Czêstochowskiej, zosta³ odnowiony
w 1827 r., o czym informowa³a tablica pami¹tkowa wykonana z ciemno-
czerwonego marmuru Chêciñskiego. Na marginesie rysunku Wojcie-
chowski przepisa³ jej tekst: �Odnowiony O³tarz Bogurodzicy w roku
1827 przez Podoficerów Pu³ku Strzelców Koñ. Jego Cesa: Mc W Xia
Aleksandra Nastêpcy Tronu N l.� W ko�ciele znajdowa³y siê organy
o o�miu g³osach stale wymagaj¹ce naprawy, dwa konfesjona³y
usytuowane przy �cianie pó³nocnej w prezbiterium i nawie, dziewiêt-
na�cie ³awek, w przewa¿aj¹cej czê�ci zniszczonych i nowa czarno
lakierowana chrzcielnica. Zaskakuj¹cym jest, i¿ spis z 1851 r. nie
wspomina ambony. Na rysunkach Wojciechowskiego, zarówno na
rzucie, jak i na przekroju pionowym, widoczna jest ambona o cechach
barokowych usytuowana pod arkad¹ dziel¹c¹ nawê i prezbiterium.
Ponadto na przekroju ko�cio³a widoczna jest grupa Ukrzy¿owania na
belce têczowej, tak¿e nie wymieniana w spisie z 1851 r. Z obrazów,
oprócz o³tarzowych, w ko�ciele znajdowa³y siê jedynie cztery stare,
zniszczone feretrony i dwa nowe zakupione w 1850 r., dziêki dobro-
wolnej sk³adce zebranej w mie�cie.

Historia zaczyna siê jak zwykle prozaicznie. Latem 2009 r. dwóch kolegów
Czarek i Wiesiek spotka³o siê, by odbyæ kolejn¹ rozmowê na tematy histo-
ryczne zwi¹zane z Kutnem. £¹czy ich wspólna pasja - zami³owanie do
historii. Czarek interesuje siê pojazdami militarnymi, Wiesiek natomiast
37 Pu³kiem Piechoty i walkami UPA.W rozmowie pada zdanie - Mo¿e by
tak zawi¹zaæ stowarzyszenie historyczne ? To jest dobry pomys³, tylko jak
to zorganizowaæ ? Jednym z wymogów jest liczba osób, które tworz¹
stowarzyszenie. ¯eby mo¿na je zarejestrowaæ trzeba mieæ co najmniej
16 osób. Liczba ta wydaje siê niezbyt du¿a, ale w 48 tysiêcznym Kutnie
nic nie s³ychaæ o ludziach, pasjonatach historii czy rekonstruktorach. Czy¿by
nikt siê ni¹ nie interesowa³ ? Okazuje siê, ¿e jednak nie ma z tym wiêkszego
k³opotu. �Poczta pantoflowa� dzia³a. Pojawiaj¹ siê pierwsi koledzy. Jak
to zwykle bywa, znajomy wci¹ga znajomego, kr¹g ludzi zainteresowanych
wst¹pieniem do stowarzyszenia stale siê poszerza. Znamiennym jest fakt,
¿e nie jest to grupa hermetyczna. W tej chwili liczy ju¿ 18 osób w wieku
22-58 lat. W grupie jednak nie liczy siê wiek ,stanowisko itp. Liczy siê
pasja i chêæ zrobienia czego� dla rozpowszechnienia historii Kutna. Na
którym� spotkaniu grupy wybrano nazwê �Stowarzyszenie eksploracyjno-
historyczne Pu³k 37�. Ju¿ wys³ano dokumenty do rejestracji stowarzyszenia,
a tym samym przyznanie osobowo�ci prawnej. Aktualnie  prezesem jest
Cezary Walczak, natomiast zastêpc¹ jest Wies³aw Paluchowski. Stowa-
rzyszeniu 10 Grudnia 2009 roku uda³o siê zorganizowaæ pierwsze spo-
tkania historyczne. W sali KDK odby³ siê pokaz  filmu �Honor Genera³a�,
re¿. Joanna Pieciukiewicz, a tak¿e prezentacja ksi¹¿ki Piotra Witkowskiego
�Polskie jednostki powietrzno-desantowe na Zachodzie�. Stowarzyszenie
zorganizowa³o równie¿ ciekaw¹ dioramê dotycz¹c¹ walki pod Arnhem,
któr¹ mo¿na by³o obejrzeæ w holu KDK. Umundurowanie i wyposa¿enie
polskich komandosów przedstawi³a �Grupa rekonstrukcji historycznych
1 Polska Samodzielna Bygada Spadochronowa�. Szerzej o tej imprezie
pisa³em we wcze�niejszym numerze gazety �Powiatowe ¯ycie Kutna�.
Czê�æ cz³onków grupy by³a na obchodach rocznicy 11 Listopada w Brukseli.
Czarek rekonstruowa³ wrze�niowego oficera WP (oczywi�cie w lewej klapie
wpiêta odznaka 37 Pu³ku Piechoty), a Wiesiek rekonstruowa³ Hallerczyka.
B³êkitna Armia Hallera przebywa³a w Kutnie w roku 1919. W�ród zamie-
rzeñ planuje siê odtworzyæ je¿d¿¹cy samochód pancerny wz.34. Bêdzie to
rekonstrukcja od podstaw. 22 maja 2010r. na placu marsza³ka Józefa Pi³-
sudskiego w Kutnie bêdzie mo¿na zobaczyæ kolejn¹ dioramê przygotowan¹
przez stowarzyszenie. Podobnie jak w KDK bêdzie mo¿na wej�æ i dotkn¹æ
broni, a tak¿e bez problemu zrobiæ sobie zdjêcie z rekonstruktorami, czy
porozmawiaæ z nimi. Planowane jest równie¿ wy�wietlenie filmu histo-
rycznego. G³ówn¹ tegoroczn¹ imprez¹ bêdzie - w zamierzeniu - cykliczna
�Odyseja historyczna. Wojna i pokój�. Impreza  ma odbyæ siê w dniach
13-15 sierpnia. Bêdzie to du¿y zlot grup  rekonstrukcyjnych z ca³ej Polski.
Na zlot maj¹ przybyæ nie tylko ¿o³nierze z �Drugiej Wojny �wiatowej�,
ale równie¿ �Indianie�, �Szwedzi�, �Wikingowie� czy �Rycerze�. Je¿eli
impreza dojdzie do skutku, bêdzie to nie lada gratka dla Kutnian oraz
�wietna zabawa dla fotografów. Wszelkich informacji na temat stowarzy-
szenia ,rekrutacji oraz planowanych imprez udzieli Cezary Walczak, pod
numerem telefonu 605557829.  Konrad Podwysocki

Czytelniczy Hyde Park
STOWARZYSZENIE EKSPLORACYJNO−HISTORYCZNE PUŁK 37

(ci¹g dalszy ze strony 5)
W Kutnie Wydzia³ Polityczny 7 Dywizji  otworzy³ na dworcu kolejo-
wym �wietlic¹ i sto³ówk¹ dla przedwojennych oficerów i ¿o³nierzy
wracaj¹cych z niewoli niemieckiej. 7 Dywizja Piechoty przyby³a do
Kutna 13 lutego 1945 r. Na Starym Rynku odby³o siê uroczyste powi-
tanie przez ludno�æ i w³adze miasta. 7 Dyw. Piechoty sk³ada³a siê
z czterech pu³ków, trzech pu³ków piechoty i pu³ku artylerii lekkiej.
D-ca 7 Dywizji by³ p³k Prus-Wiêckowski, z-ca ds. liniowych pp³k.
Andrzej Bielawski, z-ca ds. politycznych mjr Franciszek Mróz.
Dowódc¹ 33 pu³ku piechoty by³ mjr Piotr Sygniewicz, 35 pu³ku
piechoty pp³k Jan Szmogol, 37 pu³ku piechoty p³k W³odzimierz
Zinkiewicz, 38 pu³ku artylerii lekkiej pp³k Jan Kassjanow. Dowódz-
two dywizji mia³o swoj¹ siedzibê w Kutnie, poszczególne pu³ki
rozmieszczone by³y w Kutnie i w okolicznych wioskach. 7 Dywizja
Piechoty podobnie jak inne jednostki II Armii mia³a ogromne braki
w zaopatrzeniu oraz wyszkoleniu ¿o³nierzy. W dniach od 13 do
16 lutego przeprowadzono inspekcjê pododdzia³ów przez Komisjê
II Armii na czele z gen. bryg. Szankowskim, która stwierdzi³a du¿e
braki w wyszkoleniu bojowym ¿o³nierzy oraz s³abe przygotowanie
dowódców pododdzia³ów do prowadzenia zajêæ. Uwagi pokontrolne
omówi³ na specjalnej odprawie z oficerami dowódca Armii genera³
Karol �wierczewski, która odby³a siê 14 lutego w sali teatru (kino
19 Stycznia). Apelowa³ on o szybkie usuniêcie niedoci¹gniêæ poprzez
intensywne szkolenie ¿o³nierzy. Czas pobytu 7 Dywizji do 27 lutego
up³yn¹³ na szkoleniu ¿o³nierzy oraz zacie�nieniu wiêzi z ludno�ci¹.
Organizowano zabawy, na których przygrywa³a orkiestra wojskowa
oraz akademie i wiece. 27 lutego w godzinach po³udniowych miesz-
kañcy Kutna i w³adze miasta zebra³y siê na Nowym Rynku, aby
po¿egnaæ ¿o³nierzy 7 Dywizji Piechoty, która zgodnie z rozkazem

7 Dywizja Piechoty w Kutnie 13-27 luty 1945 r.

PIERWSZA DEFILADA
Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego gen. broni Micha³a Roli-
¯ymierskiego II Armii WP wraz z ni¹ 7 Dyw. Piechoty mia³a byæ
przegrupowana na Pomorze Zachodnie. 27 lutego odby³a siê uroczysta
defilada pu³ków 7 Dywizji. Na trybunie honorowej przed kutnowskim
ratuszem zajêli miejsca Przewodnicz¹cy Krajowej Rady Narodowej
Boles³awa Bierut, Naczelny Dowódca Wojska Polskiego gen. broni
Micha³ Rola-¯ymierski D-ca II Armii WP gen. dyw. Karol �wier-
czewski, attache radzieckie gen. Szati³ow oraz w³adze miasta i powiatu.
Po defiladzie w sali kinowej odby³a siê odprawa oficerów dywizji
podczas, której gen. ̄ ymierski postawi³ nowe zadania przed II Armi¹
WP. Ten dwutygodniowy pobyt ¿o³nierzy polskich w Kutnie i przyle-
g³ych wioskach mia³ powa¿ny wp³yw na wyrobienie opinii w�ród
ludno�ci o trudach ponoszonych przez polskiego ¿o³nierza w walce
z okupantem. II Armia WP sk³ada³a siê z ludzi m³odych, wcielonych
do wojska z poboru, st¹d niedostatecznie wyszkolonych w zbyt krót-
kim czasie, �le wyposa¿onych i uzbrojonych. Podstawowe uzbrojenie
strzeleckie stanowi³ k.b.k bojowy z ³amanym bagnetem. Za braki
w wyszkoleniu i wyposa¿eniu ¿o³nierz II Armii Wojska Polskiego
mia³ zap³aciæ du¿¹ daninê krwi w walkach nad Nys¹ £u¿yck¹, Budzi-
szynem i pod Dreznem. Szczególnie du¿e straty w tych walkach
ponios³a 5 Dywizja Piechoty, pod Budziszynem zgin¹³ ca³y sztab
dywizji z jej dowódc¹ gen. Aleksandrem Waszkiewiczem. W 65 rocz-
nicê tamtych wydarzeñ, które mia³y miejsce w naszym mie�cie
i powiecie, warto wysnuæ refleksjê nam, którzy pamiêtaj¹ tamte
zimowe dni 1945 r. jak i przez mieszkañców Ziemi Kutnowskiej, ¿e
przelana krew prostego polskiego ¿o³nierza bez wzglêdu na formacje
i fronty, na których walczy³, by³a najwy¿sz¹ danin¹ za woln¹ Ojczyznê.
Historia musi oceniæ to sprawiedliwe. Nasuwaj¹ siê na my�l s³owa
znanego publicysty Pana Drawicza wypowiedziane przed laty w tele-
wizji �Pod³a ta pamiêæ, z³a to historia, która krew ¿o³niersk¹ dzieli na
t¹ b³êkitn¹ i t¹ czerwon¹�.

Opracowa³ Czes³aw Gajda na podstawie publikacji K. Kaczmarka
- II Armia Wojska Polskiego oraz wspomnieñ w³asnych

Anna Majewska-Rau, Z dziejów �redniowiecznego murowanego ko�cio³a parafialnego w Kutnie
[w:] Kutnowskie Zeszyty Regionalne. Tom XIII, TPZK, Kutno 2009
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DZIEJE KUTNOWSKIEGO SPORTU

AZS WSGK KUTNO (cz. III)

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

BIURO
OBRACHUNKOWE
�wiadczy us³ugi w zakresie

rozliczeñ z US
dla firm i osób fizycznych

� ksi¹¿ka przychodów i rozchodów
� ksiêgi handlowe

� rozliczenia z ZUS
Tel. 691−736−008

W dniach 24-26 lutego 2006 roku rozegrany zosta³ w Kutnie, w sali Szko³y
Podstawowej Nr 9, turniej strefowy o awans do II ligi. W zawodach uczest-
niczyli: UMKS Ksiê¿ak £owicz, WTK W³oc³awek, AZS UMK Toruñ
i AZS WSGK Kutno. Wyniki turnieju:
AZS WSGK Kutno � Ksiê¿ak £owicz 76:79
WTK W³oc³awek � AZS Toruñ 84:66
WTK W³oc³awek � Ksiê¿ak £owicz 91:57
AZS WSGK Kutno � AZS Toruñ 97:91
Ksiê¿ak £owicz � AZS Toruñ 96:91
AZS WSGK Kutno � WTK W³oc³awek 81:65
Pierwsze miejsce w turnieju zajêli koszykarze WTK W³oc³awek przed
AZS WSGK Kutno, Ksiê¿akiem £owicz i AZS UMK Toruñ. Dwa pierwsze
zespo³y awansowa³y do turnieju pó³fina³owego o wej�cie do drugiej ligi.
Sk³ad zespo³u AZS: Karol Ja¿d¿ewski, Robert Kucharek, Wojciech
Makowski, £ukasz M¹kolski, Piotr Niewiadomski, Kamil Tarnachowicz,
Piotr Wyrzykowski.

W dniach 24-26 marca br. odby³ siê w Kutnie, w sali SP Nr 1, pó³fina³owy
turniej o wej�cie do drugiej ligi. W zawodach uczestniczy³y zespo³y: ¯TS
Nowy Dwór Gdañski, KS Piaseczno, KS Basket Pleszew i AZS WSGK
Kutno. Wyniki turnieju:
AZS WSGK Kutno � ¯TS Nowy Dwór Gd. 68:72
KS Basket Pleszew � KS Piaseczno 65:66
AZS WSGK Kutno � KS Piaseczno 72:69
¯TS Nowy Dwór Gd. � KS Basket Pleszew 89:77
AZS WSGK Kutno � KS Basket Pleszew 85:71
¯TS Nowy Dwór Gd. � KS Piaseczno 76:54
Koñcowa klasyfikacja pó³fina³u:

1. ¯TS Nowy Dwór Gdañski
2. AZS WSGK Kutno
3. KS Piaseczno
4. KS Basket Pleszew

Do fina³u zakwalifikowa³y siê: ¯TS Nowy Dwór i AZS Kutno. W turnieju
pó³fina³owym zespó³ kutnowski reprezentowali: Karol Ja¿d¿ewski (31),
Robert Kucharek (40), Wojciech Makowski (13), £ukasz M¹kolski (40),
Adam Molski (23), Piotr Niewiadomski (22), Tomasz Skowron (14),
Kamil Tarnachowicz (8), Piotr Wyrzykowski (49).
Zawody fina³owe odby³y siê w dniach 12-13 kwietnia w Nowym Dworze
Gdañskim. W turnieju startowa³y zespo³y: ¯TS Nowy Dwór, WTK W³o-
c³awek, BTS Tur Bielsk Podlaski i AZS WSGK Kutno. Wyniki:
AZS � Tur Bielsk Podlaski 76:86
WTK W³oc³awek 61:76
Wynik meczu AZS Kutno � ¯TS Nowy Dwór  68:72  zaliczono z pó³fina³u
rozegranego w Kutnie w dniach 24-26 marca.
Kolejno�æ turnieju:

1. ¯TS Nowy Dwór
2.  BTS Tur Bielsk Podlaski
3. WTK W³oc³awek
4. AZS WSGK Kutno

Pierwsze dwa zespo³y awansowa³y bezpo�rednio do drugiej ligi, nato-
miast WTK W³oc³awek i AZS Kutno rozegra³y bara¿e z ostatni¹
i przedostatni¹ dru¿yn¹ drugiej ligi: Poloni¹ Leszno i £ódzkim Kluben Spor-
towym. W pierwszym meczu bara¿owym rozegranym 29 kwietnia w Kutnie
koszykarze kutnowscy pokonali £KS £ód� 67:41. W rewan¿u 3 maja
w £odzi przegrali z £odzkim Klubem Sportowym 56:76. Tak wiêc koszy-
karze AZS jako pierwszy zespó³ w historii kutnowskiej koszykówki awan-
sowali do drugiej ligi. W sezonie 2006/2007 go�cili�my w naszym mie�cie
dru¿yny z Bia³egostoku, Sopotu, Torunia, Bydgoszczy, Szczecina, Wroc³awia,
Jeleniej Góry i Warszawy. W ramach rozgrywek drugoligowych koszykarze
kutnowski walczyli w I grupie z dru¿ynami: ¯ubry Bia³ystok, Polonia War-
szawa, Legia Warszawa,Sidem Toruñ, Procom Trefl II Sopot, KS Piaseczno,
Harmattan Gniewkowo, ¯TS Nowy Dwór Gdañski, Tur Bielsk Podlaski,
Novum Bydgoszcz i OSSM PZKosz. Sopot.

Jerzy Tru�ciñski

Wróg monopolu
Funkcjonariusze policji zatrzymali
na ulicy Chodkiewicza w Kutnie
kieruj¹cego samochodem VW
Passat, który przewozi³ oko³o 100
litrów spirytusu niewiadomego
pochodzenia , bez polskich  znaków
akcyzowych.

Uwaga - oszu�ci !
Dwóch nieznanych sprawców,
podaj¹c siê za pracowników RSM
�Pionier� w Kutnie, pod pozorem
zwymiarowania okien do przysz³ej
wymiany w bloku przy ulicy
Wyszyñskiego, wykorzystuj¹c nie-
uwagê w³a�cicielki mieszkania,
z wnêtrza szafki kuchennej ukradli
pieni¹dze w kwocie 7.800 z³otych.

Milionerzy !?
Z kiosku, przy ulicy Ko�ciuszki
w Kutnie, skradziono bilety MZK
i losy totalizatora sportowego.
Straty okre�lono na 1.400 z³otych.

Po uprzednim wyrwaniu zamku,
zabezpieczaj¹cego okno w kiosku
znajduj¹cym siê na holu szpitala
Rejonowego w Kutnie i jego wnê-
trzu skradziono artyku³y chemiczne
i kosmetyczne. Zaistnia³e straty
oszacowano na 700 z³otych.

Zimowe zapasy
W Kutnie przy ulicy Krasiñskiego
z komórki przydomowej skradziono
600 kg wêgla oraz drzewa opa³o-
wego. Szkody oszacowano na 900
z³otych.

Mieæ mied�
A¿ 200 tysiêcy z³otych kosztowa³y
miedziane przewody, które ukrad³
w jednej z firm mieszkaniec powiatu
kutnowskiego. Dziwne, ale by³ on ...
ochroniarzem w tym zak³adzie.

Z³odziejski szejk
Z niezabezpieczonego gara¿u przy
ulicy Kolejowej w Kro�niewicach
skradziono 5 litrów oleju silniko-

wego, p³yn ch³odz¹cy, p³yn do spry-
skiwaczy, 15 litrów oleju napêdo-
wego (i lampê warsztatow¹).

Pewny pojazd ...
Z terenu posesji w Nowej Wsi
skradziono ci¹gnik rolniczy Ursus
C-355. Wynik³e straty oszacowano
na 2 tysi¹ce z³otych.

Nowy biznes
W Kro�niewicach na ulicy Toruñ-
skiej z piwnicy budynku skradziono
wiertarki i szlifierkê k¹tow¹. Straty
okre�lono na 300 z³otych.
W Muchnowie, z terenu niezamie-
szka³ej posesji bêd¹cej w budowie,
skradziono 24 metalowe rusztowa-
nia. Ich warto�æ okre�lono na 1.200
z³otych.
Z budynku gospodarczego przy ulicy
Poznañskiej w Kro�niewicach
skradziono taczki oraz trzy elementy
drabiny aluminiowej, powoduj¹c
straty 900 z³otych.

W ̄ ychlinie, z wnêtrza remontowa-
nego mieszkania przy ulicy Barlic-
kiego, skradziono ³atê aluminiow¹
d³ugo�ci 2,5 metra, wêgiel 150 kg,
rozk³adan¹ drabinê aluminiow¹
oraz czajnik bezprzewodowy.
Wynik³e straty okre�lono na sumê
900 z³otych.

Szaleñstwo ma³olatów !?
Z pomieszczenia pokoju nauczy-
cielskiego O�rodka Szkolno-
Wychowawczego w Nowej Wsi
skradziono 250 z³otych.

Z³odziejski cyklosport
Z pomieszczenia piwnicznego
budynku przy ulicy Toruñskiej
w Kro�niewicach skradziono rower
turystyczny typu damka. Warto�æ
roweru okre�lono na sumê 500 z³otych.

Czerwony kur
W £êkach Ko�cielnych dosz³o do
po¿aru sterty s³omy. W³a�ciciel
oszacowa³ straty na 4 tysi¹ce z³otych.

POKRYCIA DACHOWE
i NIE TYLKO

Tel. 0 504−538−133

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. 0603-
639-456

Sprzedam posesjê w Bedlnie
ko³o Kutna, budynek mieszkalny
92m2, 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

Sprzedam w³asno�ciowe 38,9 m2,
IV p., centrum Kutna. Tel.
0510-895-699
Sprzedam w³asno�ciowe 48 m2,
du¿y balkon, parter, centrum
Kutna. Tel. 0505-020-354
Sprzedam w³asno�ciowe 58 m2,
IV p., ul. Jana Paw³a II, centrum
Kutna. Tel. 024 253-42-02
Sprzedam w³asno�ciowe 32,3 m2,
III p., os. Tarnowskiego. Tel.
0602-574-662
Sprzedam w³asno�ciowe 38 m2,
III p., centrum Kutna. Tel.
0667-842-111
Sprzedam w³asno�ciowe 37 m2,
os. £¹koszyn. Tel. 0515-193-926
Sprzedam w³asno�ciowe 53,3 m2,
du¿y balkon, os. Rejtana. Tel.
0782-101-184, 0663-401-265
Sprzedam w³asno�ciowe 49 m2,
parter, cena 147 tys. z³, ulica
Wilcza. Tel. 0609-662-251, 024
254-92-00
Sprzedam pilnie 33 m2 po
remoncie, ul. £okietka. Tel.
0602-591-518 po po³udniu
Sprzedam lub zamieniê na bloki
10-letni dom 140 m2 z dop³at¹.
Tel. 0888-345-300
Zamieniê 48 m2 (3 pokojowe)
na wiêksze z dop³at¹, Kutno.
Tel. 0605-360-726, 0697-701-239
Kupiê mieszkanie 2 pokoje
z kuchni¹ do III piêtra. Tel.
0510-895-699
Posiadam do wynajêcia 48 m2,
II p., umeblowane, wyposa¿one,
centrum Kutna. Tel. 0691-620-644
Posiadam do wynajêcia pokój
+ kuchnia + ³azienka, ul. Szo-
pena. Tel. 0501-818-757
Posiadam do wynajêcia 33 m2,
nowy balkon, ul. Zamkowa 6.
Tel. 0795-570-088
Posiadam do wynajêcia miesz-
kanie w centrum Kutna. Tel.
0506-767-287 wieczorem

Przyjmê na pokój w bloku
osobê pracuj¹c¹ lub ucz¹c¹ siê.
Tel. 0516-940-051
Sprzedam dom 153 m2 przebu-
dowany, media, dzia³ka 1840 m2,
Wo�niaków. Tel. 0605-557-827
Sprzedam dom 76 m2 w dzia³ce
620 m2 na obrze¿ach Kutna. Tel.
0666-374-240, 0692-369-868
Sprzedam dom jednorodzinny
150 m2 piêtrowy, podpiwniczony,
budynki gosp., 3 gara¿e, centrum
Kro�niewic. Tel. 0665-483-032
Sprzedam dom ok. 250 m2,
dobra lokalizacja, mo¿e byæ na
dzia³alno�æ. Tel. 0504-363-388
Sprzedam nowy budynek par-
terowy 100 m2 z poddaszem
u¿ytkowym, Kutno. Tel. 0609-
146-002
Posiadam do wynajêcia dom
nowy z dzia³k¹ ogrodzon¹
i z pe³nym wyposa¿eniem. Tel.
0605-335-856
Sprzedam dzia³ki budowlane,
atrakcyjna cena i po³o¿enie. Tel.
0793-016-724
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
w ok. Kutna, droga asfaltowa,
media w ulicy. Tel. 0696-037-821
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
5200 m2 (równie¿ z innym prze-
znaczeniem), media, przy ul.
Bocznej. Tel. +48 505 909 158,
+49 171 287 3902
Sprzedam dzia³kê inwestycyjn¹
3169 m2, ul. Józefów. Tel. 0504-
659-343, 0602-219-254
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
1900 m2, 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,
media, dom stan surowy. Tel.
0601-928-218
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
684 m2, media, Kutno-Wo�nia-
ków. Tel. 0508-249-292
Sprzedam gospodarstwo rolne
5 ha + zabudowania. Tel. 0669-
359-237
Sprzedam atrakcyjn¹ dzia³kê
budowlan¹ 2800 m2, ogrodzona,

woda, cena 60 z³/m2, Dudki-
Leszczynek. Tel. 0603-765-295
Sprzedam lub wydzier¿awiê
³¹kê 0,93 ha, Krzy¿anów. Tel.
024 721-77-96
Sprzedam 13 ha ziemi w Nowem
k/Kutna. Tel. 024 252-38-59
Sprzedam 1,76 ha z budynkami
gosp. wie� Wymys³ów, gm.
Kro�niewice. Tel. 0663-470-881
Sprzedam 3,5 ha lasu, dzia³ka
budowlana 9000 m2, blisko
Kutna. Tel. 0503-432-651
Posiadam do wynajêcia lokale
u¿ytkowe 64 i 67 m2, centrum.
Tel. 0504-659-343
Posiadam do wynajêcia lokal
40 m2 na ka¿d¹ dzia³alno�æ
gosp., centrum Kutna. Tel.
0512-220-712
Posiadam do wynajêcia 30 m2

na dzia³alno�æ us³ugow¹, ul.
Józefów. Tel. 0667-604-442
Posiadam do wynajêcia lokal
25 m2 biurowo us³ugowy. Tel.
0603-364-780
Posiadam do wynajêcia lokal na
dzia³alno�æ handlowo-us³ugow¹,
centrum Kutna. Tel. 0724-549-
699, 0609-161-997
Posiadam do wynajêcia lokal
70 m2, centrum Kutna. Tel.
0605-377-111
Sprzedam kiosk 12 m2, przy ul.
Barlickiego. Tel. 0695-049-927
Posiadam do wynajêcia halê
gara¿ow¹ 170 m2, Kutno. Tel.
0605-377-111
Sprzedam Ford Mondeo Kombi
1.8 TD (96) klima, elektryka,
zarejestrowany, cena 2350 z³.
Tel. 0793-016-724
Sprzedam Audi A4 1.9 TDI
(95) zarejestrowany, do nie-
wielkich poprawek lakierni-
czych, cena 12800 do neg. Tel.
0512-462-532
Sprzedam Fiat Punto 1,7 D (96)
zarejestrowany, cena 4600 z³ do
neg. Tel. 0512-462-532
Sprzedam ci¹gnik rolniczy
Same Antares, 130 KM 4x4,
stan idealny. Tel. 0696-037-821
Sprzedam ci¹gnik C 360 (81).
Tel. 0602-642-456
Sprzedam przyczepy, cyklop.
Tel. 0501-828-846

Sprzedam siewnik zbo¿owy
Nordsten CLB 400 4 m szer.,
stan idealny. Tel. 0696-037-821
Sprzedam pilnie bia³¹ sukniê
�lubn¹ (40), stan bdb., cena 550 z³
do neg. Tel. 0506-783-781
Sprzedam tanio garnitur czarny
170 cm na szczup³¹ osobê. Tel.
0696-327-927
Sprzedam skuter dla dziecka
do 4 lat z ³adowark¹ do ³ado-
wania. Tel. 0722-237-710
Sprzedam wózek wielofunk-
cyjny (g³êboki + spacerówka),
stan dobry. Tel. 0721-522-854
Sprzedam rower górski czer-
wony, stan dobry, cena 200 z³.
Tel. 0503-030-475
Sprzedam telewizor �Sony� 29
Cali, srebrny, stan dobry. Tel.
024 355-19-19
Sprzedam lodówko-zamra¿arkê
�Samsung� srebrna 192 cm
wysoka, na gwar., kuchniê gazow¹
�Amica�. Tel. 0663-252-502
Sprzedam ch³odziarko-zamra-
¿arkê �Wirholp� 147x60, bia³a
na gwar. Tel. 0500-216-660
Sprzedam tanio nowy materac
elektryczny masuj¹cy. Tel.
0510-719-669
Sprzedam brodzik akrylowy
80 x 80 x 15 na podbudowie
styropianu (nowy, 2 lata gwar.).
Tel. 0500-216-660
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
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¯YCIE SPORTOWE

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Koszykówka

Lekkoatletyka

REKORDY ŻYCIOWE
10-cioro zawodników z UKS �9� (dawniej MSZS Kutno) bra³o udzia³
w mityngach w £odzi - w halach AZS-u i RKS-u. Zdaniem trenera Jacka
Kud³y by³y to wa¿ne starty ze szkoleniowego punktu widzenia, które
pomog³y przygotowaæ kutnowskich sportowców do halowych mistrzostw
Polski juniorów w Spale i mistrzostw regionu ³ódzkiego m³odzików
w £odzi. 7-mioro kutnian pobi³o swoje rekordy ¿yciowe. Marcin Kacprzak
(m³odzik) na 60 m uzyska³ 7.54 s; Jan Kacprzak w skoku w dal mia³ 570 cm,
a na 60 m 8.04 s; Iza Kowalska skoczy³a w dal 406 cm; Zuzanna Mojsiej
na 200 m - 27.94 s; Anna Pigulska na 60 m pp³. - 9,76 s; Magdalena
Lewandowska na 60 m - 8,77 s; Micha³ Ignaczewski osi¹gn¹³ w skoku
w dal 518 cm.

Tenis sto³owy

MISTRZOSTWA KUTNA
Po raz szósty rozegrano turniej o miano najlepszych w naszym mie�cie
w ping-pongu. W hali sportowej SP nr 6 w Kutnie w mistrzostwach bra³o
udzia³ 118 zawodników w ró¿nych kategoriach wiekowych. Organizatorem
tej imprezy by³ MOSiR. W�ród uczniów szkó³ podstawowych wygrali:
Klaudia Kubiak i Norbert Czarniak; w�ród gimnazjalistów triumfowali:
Katarzyna Lewandowska i Jakub Lipczyñski. W rywalizacji szkó³ �rednich
najlepszymi byli: Daria Kutkowska i Damian Wiankowski. W kategorii
open kobiet zwyciê¿y³a Edyta Walczak, a w gronie mê¿czyzn do lat 35
Waldemar U�ciñski. W najstarszej grupie wiekowej panów pierwsz¹
lokatê zdoby³ Jacek W³odarczyk.

POWOŁANIE DO KADRY REGIONU

Wojewódzka liga juniorek U-18
MKS Kutno - UKS Basket Aleksandrów £. 47:65

(w kwartach: 11:7, 11:16, 10:27, 15:15)
MKS: Dagmara Malarska 14, Katarzyna Galicka 11, Anna Koziczak 11,
Agnieszka Sobczyk 5, Beata Wojciechowska 2, Patrycja Janczak 2, Alicja
Michalska 2 oraz Klaudia Stoliñska 0, Aleksandra Podemska 0, Anna
Kozio³ 0, Alicja Stêpniak 0. Trener Mariusz £ubiñski, kierownik Jaros³aw
Malarski.

UMKS Ksiê¿ak £owicz - MKS Kutno 87:50
(w kwartach: 23:10, 18:9, 20:11, 26:20)

MKS: Galicka 13, Koziczak 10, Malarska 10, Sobczyk 7, Janczak 6, Stêp-
niak 2, Michalska 2 i Stoliñska 0, Podemska 0, Wojciechowska 0, Kozio³.
To spotkanie stanie na wokandzie Wydzia³u Gier i Dyscypliny £ZOSZ,
gdy¿ w zespole gospodyñ gra³y nieuprawnione zawodniczki.

Wojewódzka liga m³odziczek starszych U-14
UKS Trójka Sieradz - MKS Sirmax Kutno 17:101

(w kwartach: 5:34, 0:26, 6:21, 6:20)
MKS: Maria Z³otowska 19, Natalia £ukasik 14, Karolina Zieliñska 10,
Karolina Filipczak 12, Angelika Kobus 10, Natalia Furmañska 8, Marta
Domañska 8, Natalia ¯urada 6, Michalina Kamiñska 14 oraz And¿elina
Przytulska 0. Trener Adam Paw³owski.

Wojewódzka Liga m³odziczek m³odszych U-13
MKS Kutno - PUKS Pabianice 116:47

(w kwartach: 23:19, 37:2, 22:14, 34:12)
MKS: Justyna Szczesiak 22, Magdalena Kaliñska 22, Martyna Browiecka 16,
Klaudia Podorska 13, Anna Walicka 12, Ma³gorzata Wo�niak 10, Kinga
Sikora 10, Wiktoria Nowak 7, Anna Wo�niak 2, Aleksandra Ratajczyk 2.
Trener Tomasz Pasiñski.

Siedem zawodniczek MKS Sirmax Kutno: Maria Z³otowska, Natalia £ukasik,
Angelika Kobus, Natalia Furmañska, Michalina Kamiñska, Karolina
Filipczak, Karolina Zieliñska otrzyma³o od trenera kadry wojewódzkiej
£ZKOSZ Dariusza Raczyñskiego powo³ania do kadry rocznika 1996
i wziê³y udzia³ w konsultacjach selekcyjnych. Tak rekordowa liczba kut-
nianek, podopiecznych trenera Adama Paw³owskiego, stoj¹cych przed
szans¹ reprezentowania województwa ³ódzkiego we wspó³zawodnictwie
ogólnopolskim jest wynikiem, co podkre�la prezes MKS Kutno Zdzis³aw
Bartol, ich znakomitej postawy w rozgrywkach wojewódzkiej ligi m³odzi-
czek U-14. Sympatyczne �kutnianeczki� wygra³y do tej pory wszystkie
odbyte zawody mistrzowskie i s¹ liderkami w klasyfikacji najlepszych
zespo³ów tej kategorii.

GRA MKS

Przed spotkaniem o mistrzostwo II ligi grupy B pomiêdzy AZS WSGK
Pol-Fol Kutno a WKK Obiekty Wroc³aw mia³a miejsce sympatyczna uro-
czysto�æ, której �wiadkami by³a basketowa publiczno�æ. 22-osobowa ekipa
najm³odszych koszykarzy Kutna zosta³a oficjalnie zaprzysiê¿ona w szeregi
AZS-u WSGK, a jej pe³na nazwa to AZS WSGK Teva Kutno. M³odzi
adepci basketu z³o¿yli te¿ w hali SP nr 9 �lubowanie wobec swojego trenera
Jaros³awa ¯aka, w którym obiecali godnie reprezentowaæ miasto Kutno
w rozgrywkach mistrzowskich, dobrze siê uczyæ i zachowywaæ. Zespó³
AZS-u WSGK Teva rozegra³ ju¿ I turniej w £owiczu, zajmuj¹c III miejsce.
Niez³y wiêc pocz¹tek. ̄ yczymy tej dru¿ynie samych sukcesów. Byæ mo¿e
jest w�ród niej potencjalny Marcin Gortat, Maciej Lampe, Micha³ Ignerski
lub £ukasz Koszarek. Bêdziemy za nich trzymaæ kciuki ! Po �lubowaniu
prezydent miasta Kutna Zbigniew Burzyñski przewodnicz¹cy Rady Miasta
Kutna Jacek Sikora, przedstawicielka sponsora �Tevy� Kutno, dyrektor
Barbara Wyrzykowska i prezes AZS WSGK Kutno Mieczys³aw Ga³usa
wrêczyli �Tewiakom� upominki. Oto najm³odsi zawodnicy naszego miasta
(r. 1999-2000) w koszykówce: Andronik Petikin, Kacper Ratajczak,
Bartosz Paw³owski, Micha³ Pop³awski, Piotr Wygocki, Mateusz Borys,
Arkadiusz Psurski, Maciej Józefowicz, Dawid Urbaniak, Artur Lewan-
dowski, Piotr Wilkowski, Kacper Kowalski, Hubert Dêbski, Marcin
Adamek, Mateusz B³a¿ejczyk, Filip Walczak, Jakub Czuba, Robert
Dobraczyñski, Adam Stêpniak, Jakub £ukasiewicz, Krzysztof Lickowski,
Dominik Sobczyk.

AZS MA „SKRZATÓW”

Judo

UKS IPPON MDK W CZOŁÓWCE

W sali konferencyjnej hotelu �Mazowiecki� w £odzi odby³o siê podsu-
mowanie osi¹gniêæ sportowych w judo. Gospodarzem spotkania, w którym
uczestniczyli dzia³acze, trenerzy, zawodnicy z woj. ³ódzkiego by³ prezes
OZJ Zbigniew Pacholczyk. Najlepsi w minionym roku otrzymali pami¹t-
kowe nagrody. W�ród nich byli kutnianie: Agnieszka Banasiak, uczennica
ZS w Go³êbiewku, Martyna Ka�mierczak z Gimnazjum nr 2 w Kutnie,
Jakub Lempke z Gimnazjum nr 1 i Seweryn Wiktorek z II LO Kasprowicza.
Wyró¿niono te¿ trenerów z Kutna: Macieja Kisieliñskiego i Jacka Wasiaka.
Podczas imprezy dokonano rocznej klasyfikacji klubowej. UKS �Ippon�
MDK Kutno zaj¹³ IV miejsce (spo�ród 48 w £ódzkiem) za KS �Gwardia�
£ód�, AZS £ód� i �Wojownikiem� Skierniewice. Brawo !

W Eindhoven odby³ siê turniej Matsuru Dutch Open Espoir, jeden z naj-
mocniej obsadzonych w Europie. Przez dwa dni na 12 tatami walczy³o
1600 zawodników w 3 kategoriach wiekowych z Francji, Anglii, Niemiec,
USA, Danii, Belgii, Holandii. Dziêki pomocy ekipy Judo Club Poland
i Rafa³a Marcinkiewicza w turnieju wziêli udzia³ te¿ zawodnicy z UKS
Ippon MDK. Seweryn Wiktorek odniós³ 2 zwyciêstwa i poniós³ 1 pora¿kê.
Taki sam wynik mia³a Martyna Ka�mierczak. Po 1 zwyciêstwie i 1 pora¿ce
mieli: Agnieszka Banasiak i Maciej Ligêza. Prezes Krzysztof Ka�mierczak
powiedzia³: �Naszym celem nie by³o walczenie o miejsca na podium.
Wszyscy nasi startuj¹cy byli m³odszymi rocznikami w swoich grupach
wiekowych. Wierzymy w to, ¿e nasi wychowankowie w przysz³o�ci mog¹
zdobywaæ najwy¿sze laury, ale aby to osi¹gn¹æ musz¹ zdobywaæ do�wiad-
czenie na europejskich matach. W turnieju wziêli�my udzia³ dziêki wsparciu
finansowemu M³odzie¿owego Domu Kultury w Kutnie. Dziêkujemy za
po�rednictwem �P¯K� dyrektorowi Wojciechowi Kowalczykowi i Ludmile
Gajdzie. Udzia³ w turniejach zagranicznych jest niezbêdnym elementem
szkolenia�.

KUTNIANIE W HOLANDIIW 15 kolejce mistrzostw II ligi gr. B podopieczni trenera Marka Bia³o-
skórskiego i jego asystenta Jaros³awa ¯aka przegrali zas³u¿enie w Pleszewie.
Gospodarze byli zespo³em bardziej zgranym i skuteczniejszym. Lider roz-
grywek mia³ w meczu 45 zbiórek, kutnianie 30, asyst 22 - my 7, rzutów
za 3 - 17, go�cie tylko 2. Zdaniem trenera zawiedli rutyniarze - Rados³aw
Kubala i £ukasz B¹k. Nie gra³ kontuzjowany Tomasz Nogalski. Na
parkiecie wyst¹pili m³odzie¿owcy.

Open Basket Pleszew - AZS WSGK Pol Fol Kutno 96:71
(w kwartach 32:19, 16:13, 27:22, 21:17)

AZS: Adam Go³uch 9, Piotr Karólewski 12, Artur Grygier 8, Rados³aw
Kubala 11, £ukasz B¹k 6, Adam Rajkowski 15, Bart³omiej Strzelecki 10,
Bez punktów: Tomasz Szczepaniak, Micha³ Pawlak, Karol Ja¿d¿ewski,
Filip Tru�ciñski. Przypomnijmy, ¿e w pierwszym meczu w Kutnie AZS
wygra³ po zaciêtym i bardzo dobrym meczu 92:91. Kolejny  mecz AZS-u
w Kutnie 13 lutego godz. 17.00 z Ksiê¿akiem £owiczem.

AZS WSGK Pol-Fol Kutno - KKS Siechnice 112:61
(w kwartach: 35:9, 29:17, 21:28, 27:7)

AZS: Kubala 22, Strzelecki 18, Rajkowski 14, Grygier 13, Ja¿d¿ewski 12,
Szczepaniak 11, Karólewski 9, Pawlak 8, Go³uch 5, Tru�ciñski 0. Setny
punkt zdoby³ Szczepaniak. Spotkanie mo¿na nazwaæ gr¹ na jeden kosz,
z reszt¹ outsider tabeli skazany by³ z góry �na po¿arcie�. Gra³ jednak do
koñca ambitnie i wygra³ nawet III kwartê. Nie grali kontuzjowani - £ukasz
B¹k i Tomasz Nogalski. Przed meczem zaprezentowano licznej widowni
du¿e zaplecze koszykarskiej m³odzie¿y AZS-u WSGK.

AZS PRZEGRAŁ I WYGRAŁ

Do jedenastego Konkursu �P¯K� �Na najlepszego zawodnika, trenera
i dru¿ynê Ziemi Kutnowskiej w roku 2009� sympatycy sportu, kluby,
stowarzyszenia sportowe, czytelnicy zg³osili nastêpuj¹ce kandydatury:
W kategorii zawodnik: Rafa³ Krzeszewski (MSZS Kutno) - lekko-
atleta, mistrz Polski juniorów w dziesiêcioboju (Pi³a), uczestnik
mistrzostw Europy (Nowy Sad), cz³onek kadry narodowej; Kacper
Marcinkowski (MSZS) - mistrz Polski juniorów m³odszych w skoku
wzwy¿ (Kraków), cz³onek kadry narodowej; Zuzanna Mojsiej (MSZS)
- 3 miejsce na 300 m pp³. na mistrzostwach Polski m³odzików; Weronika
Mojsiej (MSZS) - 7 miejsce w piêcioboju na mistrzostwach Polski
halowych w Spale; Joanna Gawroñska (MSZS) - 8 miejsce w skoku
wzwy¿ na halowych mistrzostwach Polski (Spa³a); Kazimierz From
- mistrz Polski mastersów w p³ywaniu (Lublin); Adam Grzelak (KSB
Stal) - mistrz Polski w sztukach walk Wschodu (Warszawa); Micha³
Soko³owicz (MKS) - bramkarz, podstawowy zawodnik III-ligowej
dru¿yny pi³ki no¿nej; Antoni Kaliñski (MKS) - mistrz Europy i wice-
mistrz �wiata w wyciskaniu sztangi na ³aweczce le¿¹c w kategorii
masters; £ukasz Wójcik (mieszkaniec Kutna) - Aeroklub W³oc³awski
- wicemistrz Europy w szybownictwie w klasie 15-metrowej (Nitra
S³owacja); Ireneusz Jaros (SOSW) - koszykarz niepe³nosprawny, z³oty
medal �Sprawni Inaczej� (Kielce) - letnie igrzyska; Seweryn Wiktorek
- judo (UKS Ippon MDK) - br¹zowy medal Pucharu Europy (Szczyrk),
srebrny medal mistrzostw Polski (Kielce), srebrny medal Pucharu
Polski (Pi³a); Martyna Ka�mierczak - (UKS IPPON) - z³oty medal
Pucharu Polski m³odziczek i mistrzostwo Polski (Pi³a); Agnieszka
Banasiak (UKS Ippon) - br¹zowe medale w Pucharze Polski m³odzi-
czek i juniorek m³odszych (Pi³a, Bytom).
W kategorii dru¿yna: AZS WSGK POL FOL (koszykówka II liga)
- czo³owa dru¿yna, gra³a w Pucharze Polski; dru¿yna koszykówki
SOSW - najlepsza w letnich igrzyskach olimpiad specjalnych (Kielce);
MKS Kutno - III liga pi³ki no¿nej, 8 miejsce i 4 w rundzie jesiennej.
W kategorii trener: Jacek Kud³a (MSZS) - lekkoatletyka; Adam
Paw³owski (MKS) - koszykówka; Maciej Kisieliñski, Jacek Wasiak
(UKS Ippon) - judo; Jerzy Karolewski (KSB) - boks.
Zg³oszonych zosta³o 14 zawodników, 3 dru¿yny, 5 trenerów oraz AZS
WSGK - za zorganizowanie wa¿nej imprezy sportowej roku
- meczu siatkówki PGE Skra Be³chatów - AZS Czêstochowa.

NOMINOWANI I LAUREACI

Kapitu³ê Nagrody stanowili: dr Andrzej Stelmaszewski - redaktor
naczelny �P¯K�, mgr Jerzy Papiewski - sekretarz �P¯K� oraz mgr
Piotr Pilch, dr Eugeniusz Walczak, mgr Bogdan Gajewski i redaktor
Andrzej Bieñkowski. Uzna³a ona najlepszymi sportowcami 2009 r.:
Rafa³a Krzeszewskiego, Kacpra Marcinkowskiego i £ukasza
Wójcika; trenerem 2009 r. zosta³ Jacek Kud³a. Ponadto Kapitu³a
przyzna³a nagrody specjalne w dru¿ynie SOSW i AZS-owi WSGK
(za zorganizowanie wa¿nej imprezy sportowej roku - meczu siat-
kówki PGE Skra Be³chatów - AZS Czêstochowa. Wyró¿nieniami
specjalnymi uhonorowano: Martynê Ka�mierczak, Adama Grzelaka,
Seweryna Wiktorka, Kazimierza Froma i Antoniego Kaliñskiego.

Pi³ka no¿na

PRZED SEZONEM
III-ligowi futboli�ci MKS-u Kutno pierwszy mecz z o�miu zaplanowa-
nych sparingów maj¹ ju¿ po za sob¹. Przy temperaturze - 13C podopieczni
trenera Paw³a �lêzaka i kierownika Andrzeja Królaka rozegrali na sztucznej
nawierzchni w P³ocku spotkanie kontrolne z trzecioligowymi rezerwami
miejscowej Wis³y. Kutnianie przegrali ten mecz 0:1 trac¹c bramkê po przy-
padkowej akcji ju¿ w 2 minucie. Szczê�liwym strzelcem by³ Jakub Kustra.
Miejscy z grodu nad Ochni¹ mieli zdecydowan¹ przewagê i du¿o sytuacji
na pewne bramki. Mariusz Jakubowski nie wykorzysta³ rzutu karnego,
a Sylwester P³acheta, bêd¹c dwukrotnie sam na sam z golkiperem Wis³y II,
mocno przestrzeli³. Wynik nie by³ istotny jak to bywa w sparingach.
Najwa¿niejszym elementem by³o zgranie poszczególnych formacji i testo-
wanie nowych pi³karzy, m.in.: Micha³a K³osiñskiego, bramkarza z Kor-
morana £¹ck; Paw³a Winickiego z Wis³y P³ock, £ukasza Trzeciaka
z LKS 1968 Jankowy, Dawida Suta z Pelikana £owicz i Kameruñczyka
Obiego z M³odej Ekstraklasy Polonii Warszawa. Oprócz nich w wyj�ciowej
jedenastce grali: Bartosz Kaczor, £ukasz Znyk, Gracjan Sobczak,
Mariusz Jakubowski, Kamil Zagajewski, Sylwester P³acheta. Na zmiany
wchodzili: Tomasz Czajkowski, Rafa³ Jankowski, Marcin Rutkowski.
Na znakomicie przygotowane sztucznej nawierzchni stadionu V³oc³avii
W³oc³awek (III liga wielkopolsko-kujawska, 6 miejsce po rundzie jesiennej),
przy temperaturze -15 stopni C kutnianie rozegrali kolejny sparing. Tylko
podziwiaæ Ich !

V³oc³avia W³oc³awek - MKS Kutno 2:5 (2:0)
MKS: Micha³ K³osiñski (46 Mateusz Sawicki), Bartosz Kaczor, £ukasz
Trzeciak, Pawe³ Winicki, £ukasz Znyk, Gracjan Sobczak, Mariusz Jaku-
bowski (70 Mensah), Rafa³ Kubiak, Kamil Zagajewski, Sylwester
P³acheta (65 Preise), Rafa³ Jankowski. Gole: 1:0 - Dawid Kwiatkowski
(9), 2:0 - Abold (17), 2:1 - Gracjan Sobczak (50), 2:2 - Rafa³ Jankowski
(63), 2:3 - Jankowski (70), 2:4 - Preise (73), 2:5 - Jankowski (86).
W zespole gospodarzy ca³y mecz (i dobry) rozegra³ ex-MKS-iak Micha³
Rosiak
Swój pierwszy mecz kontrolny rozegrali podopieczni trenera Mieczys³awa
Sztonderskiego i kierownika Mariana Czerwiñskiego.

Pelikan II £owicz - MKS II Kutno 2:2 (1:2)
Bramki dla MKS-u zdobyli: £ukasz Górczyñski i testowany Kameruñczyk
Obi. Mecz wyrównany. Zmarnowali sytuacje na gole: Piotr Michalski
i Obi. MKS II: Micha³ Soko³owicz (46 Mateusz Turkowski), Adam Grzy-
bowski, Marcin Panek, Marcin Rutkowski, £ukasz Górczyñski, Andrzej
Grzegorek, Obi, Kamil Bartczak, Piotr Michalski, Bart³omiej Kalupa,
Emanuelle. Dobrze przygotowane boisko i niez³y jak na warunki atmos-
feryczne (-15 stopni C) mecz.

HALOWE ROZGRYWKI
Pó³metek przekroczy³y mistrzostwa w Kutnowskich Amatorskich Ligach:
pi³ki no¿nej (SP nr 1), siatkówki (SP nr 6) i koszykówki (SP nr 4). Na
czele KAHLPN w I lidze jest Starter Mika przed Protektorem i Wensem.
Królem strzelców jest Micha³ Gajda (Wens). W II lidze prowadz¹: Dru¿yna
Zupe³nie Przypadkowych Graczy, Omega i 1,5 L na G. Najlepszym strzelcem
jest Sebastian Tomczak (InterYeast Kro�niewice).
W I lidze KALS liderami s¹ Waleczne Pumy i Elgo Gostynin oraz AZS
WSGK. W II lidze prowadz¹: Bahama Szczawin i LO Gostynin. Na trze-
cim miejscu jest GOKiS £aniêta. W�ród kobiet na I miejscu pozostaje LO
Kasprowicz.
W KALK o tytu³ najlepszego zespo³u walcz¹: Czarni, Nauczyciele
¯ychlin, Szewskie Poniedzia³ki, Markan, Polcourt Gostynin.
Fina³ wszystkich lig, organizowanych i prowadzonych przez MOSiR
w Kutnie, odbêdzie siê 14 marca w hali sportowej Szko³y Podstawowej nr 9.
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 279

Has³o: F-D11-K6-C2-J10
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.
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SPRZEDAM
nieruchomość
pod inwestycje

10.200 m2 − teren

MIESZKANIE
DLA FIRM

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

kom. 509 302 316
ZAPRASZAMY

Telefon: 0−724−126−378

BIURO
MATRYMONIALNO

-ZAPOZNAWCZE
poszukuje panów od 40 lat

i panien do 40 lat
Tel. 268-12-76, 693-806-780

US£UGI
Projektowanie i nadzór

w budownictwie
Tel. 607-386-512

CENY KONKURENCYJNE

Masz problem
z komputerem
ZADZWOŃ !

Tel. 605 65 17 76

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

WYKONUJÊ PROJEKTY
BUDOWLANE

Kutno, ul. Staszica 10/29
Tel: 253-37-98, 0609-822-102

DIDŻEJ − bale, wesela,
imprezy okolicznościowe.

Tel. 0609−107−203

OG£OSZENIA
DROBNE

Sprzedam mieszkanie 60,4 m2,
ul. Wilcza. Tel. 606 140 638
Sprzedam mieszkanie w³asno-
�ciowe pow. 75 m2 w Kutnie po
remoncie. Tel. 0501-669-196,
0501-666-527
Sprzedam mieszkanie o po-
wierzchni 52 m2 z gara¿em. Tel.
0513-284-401
Sprzedam lub wynajmê miesz-
kanie w³asno�ciowe umeblowa-
ne o pow. 49 m2, 3 pokoje, IV
pietro, centrum miasta, tel.
0664-01-85-95.
Wynajmê lokal o pow. 30 m2

pod dzia³alno�æ gospodarcz¹
(wszystkie media). Kutno, ul.
Sosabowskiego 2a. Tel. 0695-
05-35-05
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
o pow. 5 tys. m2 w miejscowo�ci
Krzesin. Dostêp do pr¹du
i wody. Tel. 604-913-028
Sprzedam magazyn wysokiego
sk³adowania o pow. 250 m2 na
dzia³ce budowlanej o powie-
rzchni 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
handlowo-us³ugowy, centrum
Kutna, pow. ok. 90 m2 (nowe
budownictwo). Tel. 24 355-68-64,
0501-666-527

Sprzedam schodo³az Scala-
mobil S20, urz¹dzenie do trans-
portowania osoby niepe³no-
sprawnej wraz z wózkiem
po schodach. Maksymalne
obci¹¿enie 130 kg. Tel. 0604-
913-028
Sprzedam akordeon Weltme-
ister Cordal, 80 basów, stan
bdb. Tel. 0604-913-028
Sprzedam bardzo tanio monitor
do komputera Philips 109S
(19``, sterowanie cyfrowe). Tel.
0606-475-184
Sprzedam  odzie¿ ci¹¿ow¹
i ubranka dla ma³ego dziecka,
tel. 602-32-46-56.
Sprzedam dom 220 m2 - wy-
soki standard na dzia³ce 7500 m2,
tel. 0-507-072-007
Wentylacja - doradztwo, certy-
fikaty energetyczne tel. 0-507-
072- 007
Sprzedam  piece gazowe
�Rapido� 60 i 120 KW, rury 2
i 2,5 Cala. Tel. 024 254-27-30
Sprzedam wózek inwalidzki
elektryczny, aparat do oddycha-
nia. Tel. 024 285-96-95
Sprzedam tanio palmê nadaj¹-
c¹ siê do mieszkania w bloku.
Tel. 024 254-26-49
Zaopiekujê siê  dzieckiem
lub starsz¹ osob¹. Tel. 0726-
378-246
Odst¹piê miejsce na Cmentarzu
Parafialnym w Kutnie. Tel.
0782-036-691

Zatrudniê osobê
do naprawy rowerów

Nr kontaktowy:

722-122-202

Poziomo: A-1. Impuls, namiêtno�æ A-7. Ogród ze zwierzêtami
B-9. Znana polska piosenkarka (�Testosteron�) C-1. Z rzêdu gryzoni
(uwielbia orzeszki) D-9. S³owacki i Norwid E-1. Zespó³ wykonuj¹cy
piosenkê �Oczy szeroko zamkniête� E-5. Ród w³oskich lutników
G-1. Kiczowaty obraz I-1. Gatunek ³ososia pacyficznego I-6. G³ówna
tendencja utworu J-9. Gor¹ca potrawa z papryki K-I. Opaska podatku
akcyzowego na papierosach i alkoholu L-9. Staroskandynawski poeta,
recytator i �piewak M-1. Drzewo z rodziny werbenowatych M-5.
Ronienie ³ez.

Pionowo: 1-A. Czerwcowy solenizant 1-I. Rodzaj surduta 2-E.
Pok³ad kruszcu 3-A. Masz je zawsze z ty³u 3-I. Orze�wiaj¹cy napój
gazowany 4-F. Ma³pa z Koczkodanów 5-A. Wpada delt¹ do Morza
Bia³ego (Archangielsk) 5-J. Samochód na bezdro¿a 6-E. Najwiêksze
k¹pielisko nad Oceanem Atlantyckim (Floryda) 7-A. Jutrzenka 7-I.
Lampa elektronowa 9-A. Z rodziny ¿yraf 9-I. Kminkowy likier 11-A.
Przyl¹dek 11-I. Sól kwasu octowego 13-A. Dziarski �mia³ek 13-I.
Okr¹g³y obraz z okresu renesansu.            oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Kutnowski Dom Kultury zgotowa³ swoim melomanom wielk¹ ucztê nie
tylko muzyczn¹, ale i duchow¹, organizuj¹c wspania³y koncert karnawa-
³owy po�wiêcony kompozytorom Wiednia oraz najpiêkniejszym pie�niom
neapolitañskim. Gwiazd¹ by³ oczywi�cie maestro Wies³aw Ochman. Przy-
bli¿my naszym czytelnikom zatem sylwetkê tego wielkiego artysty. Ten
tenor liryczny urodzi³ siê w Warszawie 6 lutego 1937 r. Ciekawostk¹ jest
fakt, ¿e w 1960 r. Wies³aw Ochman uzyska³ dyplom in¿yniera - ceramika
w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W trakcie studiów na tej
renomowanej uczelni rozpocz¹³ naukê �piewu pod kierunkiem Gustawa
Serafina w Krakowie (1955-1959) i Marii Sz³apak w Bytomiu (1960-1963).
W 1960 r. zosta³ zaanga¿owany w Operze �l¹skiej w Bytomiu, gdzie
�piewa³ przez trzy sezony; w latach 1963-1964 w Operze w Krakowie,
a w 1964-1970 w Teatrze Wielkim w Warszawie. Karierê miêdzynarodow¹
Wies³aw Ochman rozpocz¹³ w 1967 r. w Operze w Berlinie. Nastêpnie
wystêpowa³ w Monachium i Hamburgu. Odniós³ te¿ pierwsze sukcesy na
festiwalach w Glyndebourne oraz Salzburgu. W 1972 r. wystêpowa³
w Operze Paryskiej, a nastêpnie w Chicago i w San Francisco. W 1975 r.
parti¹ Arriga w operze �Nieszpory sycylijskie Giuseppe Verdiego zade-
biutowa³ na s³ynnej scenie nowojorskiej Metropolitan Opera. Wystêpowa³
na najwiêkszych scenach operowych i estradach �wiata w towarzystwie
najwiêkszych gwiazd operowych; miêdzy innymi w mediolañskiej La Scali
(1982 r.), Barcelonie, Buenos Aires, Madrycie, Moskwie, Rzymie, Sewilli

Wies³aw Ochman

UZNANY ŚPIEWAK OPEROWY
i Wiedniu. Uczestniczy³ w najbardziej presti¿owych festiwalach muzycz-
nych z udzia³em najs³ynniejszych zespo³ów, ³¹cznie z Wiener Philharmo-
niker i Berliner Philharmoniker pod dyrekcj¹ Herberta von Karajana
i Karla Bohma. Po 1999 r. Wies³aw Ochman zaj¹³ siê równie¿ re¿yseri¹
wystawiaj¹c w Operze �l¹skiej w Bytomiu �Don Giovanniego� Wolfganga
Amadeusza Mozarta, �Traviatê� Giuseppe Verdiego oraz �Carewicza�
Ferenca Lehara. Osobn¹ dziedzin¹ artystyczn¹ Wies³awa Ochmana by³a
muzyka oratoryjna. Nagra³ wiele p³yt dla najpowa¿niejszych firm fono-
graficznych jak: �Deutsche Grammophon�, �Polydor�, �EMI�, �Supra-
phon� i polska �Muza�. W latach 70 ubieg³ego wieku nagra³ dwie polskie
p³yty z ariami operowymi i z ariami operetkowymi z akompaniamentem
Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji pod dyrekcj¹ Zdzis³awa Górzyñ-
skiego. Jest Kawalerem Orderu U�miechu. To odznaczenie od Dzieci
bardzo sobie ceni. Wa¿nym elementem dzia³alno�ci Wies³awa Ochmana
sta³a siê dzia³alno�æ charytatywna na rzecz wspierania kultury i na
stypendia. Rokrocznie organizuje aukcje obrazów w Konsulacie Polskim
w Nowym Jorku, z których dochód wspiera czêstochowsk¹ kulturê.
Kolejnym nurtem dzia³alno�ci Wies³awa Ochmana jest malarstwo, g³ównie
plenery, które by³o i jest pokazywane na wielu wystawach autorskich
w kraju i za granic¹. Wies³aw Ochman pragn¹³ zostaæ kiedy� malarzem.
Po szkole podstawowej uczy³ siê nawet w Liceum Plastycznym w Bolkowie,
a pó�niej w Technikum Zdobnictwa Ceramicznego w Szczawnie-Zdroju
na Dolnym �l¹sku. Za swoje zas³ugi na rzecz krzewienia kultury muzycznej
za granic¹ RP, za godne jej promowanie zosta³ m. in. odznaczony przez
prezydenta Aleksandra Kwa�niewskiego Krzy¿em Komandorskim
z Gwiazd¹ Orderu Odrodzenia Polski, a 21-04.2008 r. Senat Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie na uroczystym posiedzeniu nada³
Wies³awowi Ochmanowi godno�æ doktora honoris causa AGH. Interesu-
j¹ca jest dyskografia Wies³awa Ochmana. Na p³ycie �Best loved operatic
arias� znakomicie wykonuje �wiatowe arie (10) z oper: Giacomo Pucci-
niego �Turandot�,, �Cyganeria�, �Tosca�; Giuseppe Verdiego �Rigoletto�,
�Aida�, Gergesa Bizeta �Carmen�, Po³awiacze pere³�, Piotra Czajkow-
skiego �Eugeniusz Oniegin�. Na du¿ym kr¹¿ku �Polskie arie operowe�
artysta interpretuje swoim piêknym g³osem: Stanis³awa Moniuszki �Halkê�,
�Straszny dwór�, �Flis�; Feliksa Nowowiejskiego �Legendê Ba³tyku�,
Ignacego Paderewskiego �Manru�, W³adys³awa ¯eleñskiego �Janka�,
�Goplanê�. Na p³ytach winylowych Wies³aw Ochman nagra³ tak¿e s³ynne
arie operetkowe, a w cyklu s³awni polscy �piewacy wykonywa³ utwory
(11) takich wybitnych kompozytorów jak Gaetano Donizetti �Napój
mi³osny�, Giacomo Puccini �Madame Butterfly�, �Manon Lescaut�, Amilcare
Ponchielli �Gioconda� , Umberto Giordano �Fedora�. Cieszymy siê bardzo,
¿e wybitny polski �piewak operowy Wies³aw Ochman i niepowtarzalny
tenor liryczny znalaz³ czas, aby daæ koncert w Kutnie. By³o to du¿e
wydarzenie, które na pewno pozostanie na d³ugo w pamiêci kutnowskich
melomanów.         Jerzy Papiewski

SPROSTOWANIE
W numerze 2/278/2010 z dnia 21.01.2010 r. �Powiatowego ¯ycia Kutna� na
stronie 15 zamie�cili�cie Pañstwo artyku³ pt.: �Rodzinny kalendarz�. Artyku³ ten
zilustrowali�cie Pañstwo zdjêciem, na którym widnieje para ptaków, s¹ to ¿o³ny
(Merops apiaster), a nie jak Pañstwo b³êdnie podpisali zimorodki (Alcedo atthis).

Firma Meat Pros Sp. z o.o. zatrudni:

RZEŹNIKÓW
Miejsce wykonywania pracy: Kutno
Firma oferuje:
- Zatrudnienie na podstawie umowy o pracê
- Atrakcyjne wynagrodzenie
Wymagania:
- Silna motywacja do pracy
- do�wiadczenie zawodowe min. 1 rok

Szczegó³owe informacje pod nr telefonu:
Kom. 601-399-444

(proszê o kontakt  od poniedzia³ku do pi¹tku
w godzinach od 7.00 do 15.00)

Atrakcyjne

KREDYTY
• gotówkowe • konsolidacyjne
• samochodowe • hipoteczne

0−790−879−444
0−692−643−691

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

Tel. 0−605 830−684

PRZEWÓZ GRUPOWY OSÓB
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Ju¿ po raz trzeci w Placówce Opiekuñczo-Wychowawczej �Têcza� w Kutnie
odby³ siê, 25 stycznia w poniedzia³ek, tradycyjny �Wieczór kolêd�. Dzieci
podziêkowa³y w ten sposób swoim przyjacio³om, sponsorom i sympatykom
za pomoc i wielkie serce. Spotkanie rozpoczêto kolêdami i jase³kami
wykonywanymi przez dzieci z Ko³a Muzycznego �Têczowe nutki�. Go-
�cinnie wyst¹pi³ aktor Teatru Muzycznego Capitol z Wroc³awia Maciej
Maciejewski. Oprawê muzyczn¹ przygotowali: Tomasz Orzelski, Jacek
Kotkowski i Marek Weso³owski. Ka¿dy z go�ci otrzyma³ od wychowanków
�Têczy� drobny (przez nich wykonany) upominek, a dzieci otrzyma³y pre-
zenty ufundowane przez firmê Egmont Polska w ramach akcji  ��wiêty
Miko³aj�. By³o du¿o rado�ci w wype³nionej po brzegi sali.          /B.G./

WIECZÓR KOLĘD W „TĘCZY”

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Pod tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ pobyt w Kutnie Tymczasowego Rz¹du Naro-
dowego kwiaty z³o¿yli przedstawiciele w³adz miasta: Jacek Sikora
i Zbigniew Wdowiak oraz z powiatu Jerzy Pawlak. Wi¹zanki kwiatów
z³o¿y³y te¿ delegacje organizacji spo³ecznych, harcerzy, kombatantów
i uczniów szkó³, a tak¿e mieszkañcy Kutna. Kwiaty i wieñce z³o¿ono rów-
nie¿ przy kaplicy Matki Bo¿ej Czêstochowskiej na ulicy £êczyckiej.
Uczestnicy mszy �wiêtej, odprawionej przez ksiêdza Jana Sposoba, w ten
sposób uczcili pamiêæ bohaterów Powstania Styczniowego sprzed 147
lat. Druga czê�æ obchodów nast¹pi³a w niedzielê 31 stycznia. Na mrozie,
z kosami i zdobyt¹ broni¹ paln¹ grupa powstañców rzuci³a siê do ataku
na Rosjan. Uda³o im siê przechwyciæ armatê nale¿¹c¹ do wroga, a rosyj-
skich ¿o³nierzy wzi¹æ do niewoli. Tak wygl¹da³a inscenizacja historyczna,
która na Placu Wolno�ci zgromadzi³a ponad stuosobow¹ publiczno�æ.
Przedstawienie by³o czê�ci¹ obchodów 147 rocznicy powstania stycznio-
wego. Pokaz rozpocz¹³ przemarsz orkiestry dêtej stowarzyszenia Clonovia.
Na placu pojawili siê tak¿e uczniowie I Liceum Ogólnoksza³c¹cego PUL.
Nastêpnie formacja powstañcza po zadanym sygnale rzuci³a siê do ataku
na wrogich ¿o³nierzy. Powstañcy to mieszkañcy powiatu kutnowskiego,
g³ównie ¯ychlina i Pleckiej D¹browy. Stanêli przeciwko grupie rekon-
strukcyjnej z Warszawy. Wydarzenia na placu boju na bie¿¹co komentowa³
Marek Drabik. Wcze�niej z³o¿ono kwiaty pod tablic¹ po�wiêcon¹ pobytowi
w Kutnie powstañczego Tymczasowego Rz¹du Narodowego. W ko�ciele
�w. Wawrzyñca odby³a siê natomiast uroczysta msza �wiêta, podczas której
za�piewa³ Chór Speranza.

ROCZNICA POWSTANIA STYCZNIOWEGO

W dniu 21 stycznia 2010 grupa �Muchomorków� z Integracyjnego Przed-
szkola Miejskiego nr 3 w Kutnie pod kierunkiem pañ: Ma³gorzaty Woj-
ciechowskiej, Katarzyny Koz³owskiej i Ewy Wilma przygotowa³a przed-
stawienie pt.: �Niespodzianka dla babci i dziadka�. Licznie przybyli
go�cie z wielkim wzruszeniem obejrzeli spektakl. Mali aktorzy zostali
nagrodzeni gromkimi brawami i s³odyczami przyniesionymi przez babcie
i dziadków. Na koniec przedszkolaki obdarowa³y ich w³asnorêcznie
wykonanymi upominkami.

„Cóż wart byłby świat
bez babci i dziadka”

Piosenkami i wierszami uczniowie Szko³y Podstawowej Nr 6 powitali
swoje babcie i dziadków w dniu ich �wiêta. Tegoroczne spotkanie mia³o
charakter wspólnej zabawy, do której zachêcali wszystkich wodzireje:
Edyta i Maciej Go�dzielowie oraz Miros³aw Bednarkiewicz z firmy �Edu-
kacja muzyczna� z Rokicin. Miejscem wspólnej zabawy by³a  oczywi�cie
szkolna hala sportowa. Tu go�ci powita³a Emilia Malanowska, dyrektor
szko³y, która w imieniu dzieci i nauczycieli z³o¿y³a okoliczno�ciowe
¿yczenia babciom i dziadkom, ¿ycz¹c równie¿ udanej zabawy. Dziêki
pomys³owo�ci wodzirejów nie by³o mowy o nudzie - by³y m.in. konkursy
i wspólne tañce z wnuczkami. Podczas przerwy na s³odki poczêstunek
(w poszczególnych klasach) by³ czas na wrêczenie babciom i dziadkom
specjalnie przygotowanych laurek, a przy ciastku i herbacie starsi wspo-
minali swoj¹ m³odo�æ, kiedy to w �szóstce� sami byli uczniami.      /A.B./

BABCIOM I DZIADKOM

Polska istnieæ bêdzie, bo istnienie jej dla postêpu ludzko�ci nie tylko jest
potrzebnym, ale i koniecznym.     Romuald Traugutt



Dzieci Rodzin Wojskowych 37 pp w Kutnie

W czwartkowy wieczór w M i P Bibliotece W Kutnie odby³o siê spotkanie
za³o¿ycielskie i programowe dzieci rodzin wojskowych 37 pp w Kutnie.
Spotka³o siê 7 osób: Kazimierz Ci¹¿ela, W³odzimierz Czerniec, Bo¿ena
Dercz-D¹browa, Zofia Ku�-Miko³ajczyk, Zbigniew Paw³owski Jerzy Pi¹tek,
Helena Piotrkowska Darzasz. Zaproszonych by³o 15, ale warunki pogo-
dowe nie wszystkim pozwoli³y przybyæ. Uczestniczyli te¿ gospodarze
spotkania - Bogdan Danelski i Andrzej Olewnik, autor prezentacji i koor-
dynator spotkania. Zebrani obejrzeli historyczn¹ prezentacjê z historii
37 pp i zobowi¹zali siê do zbierania i kompletowania zdjêæ i innych
pami¹tek po ¿o³nierzach tej zwi¹zanej z Kutnem jednostki wojskowej
i przekazywania ich m.in. do biblioteki, szkó³ i Izby Pamiêci Jednostki
Wojskowej w Kutnie - Sklêczkach. Zobowi¹zali siê te¿ do uczestnictwa
w cyklicznych spotkaniach i uroczysto�ciach rocznicowych zwi¹zanych
z 37 pp. Spotkanie prowadzi³ Jerzy Pi¹tek - syn starszego sier¿anta Jerzego
Pi¹tka.          /G.B./

WOJSKOWY KRĄG

Kutnowskie przedszkolaki (w czwartek), ju¿ po raz trzeci, zapre-
zentowa³y w KDK Przegl¹d Inwencji Artystycznej �Pokaz Mody
2010�. Tym razem pod has³em �Moda na zimowe dni�. Gospodarzem
imprezy by³o tym razem Przdszkole Miejskie Nr 8. Wzruszaj¹ca
impreza trwa³a oko³o dwóch godzin i przynios³a wiele wzruszeñ
obecnym na sali widzom, którym to maluchy zaprezentowa³y stroje
zimowe na ró¿ne okazje. Ka¿da z placówek prezentowa³a swoje
autorskie pomys³y. Przedszkole nr 8 zaprezentowa³o  ubiory - �nie-
¿ynki, PM nr 17 - modê na sanki, PM nr 16 - modê ba³wankow¹,
PM nr 15 modê na biegunie pó³nocnym, PM nr 5 wybra³o modê
na lodowisku, a PM nr 3 zaprezentowa³o modê w�ród narciarzy.
Tegoroczn¹ nowo�ci¹ by³a przepiêkna prezentacja królowych zimy
prowadzonych przez przemi³e pingwinki. Wszyscy mali uczestnicy
otrzymali nagrody indywidualne i ich placówki te¿. Ta zimowa

ZIMOWA MODA

impreza kutnowskich placówek przedszkolnych to znakomita okazja
do integracji dzieci z ró¿nych przedszkoli.        /G.B./


