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KUTNOWSKIE HITY 2009 ROKU

Nawet najwiêksza inwestycja ubieg³ego roku, budowa obwodnicy w Kro�niewicach nie otrzyma, �Kutnowskiego Hitu 2009�. Kapitu³a
uzna³a bowiem, ¿e w tej inwestycji, wybudowanej w ramach przygotowañ Polski do pi³karskich mistrzostw Europy, zbyt ma³y by³ inwe-
storski i wykonawczy udzia³ kutnowian. Nie dostanie naszego wyró¿nienia równie¿ rozbudowa o 8 tysiêcy metrów kwadratowych
i o 4 tysi¹ce metrów powierzchni magazynowej �Kongskilde Polska� Sp. z o.o., gdy¿ firma ta posiada nie tylko �Hit�, ale i �Superhit�
otrzymany ju¿ znacznie wcze�niej. W tej sytuacji spo�ród 23 czytelniczych propozycji Kapitu³a Nagrody przyzna³a

za udane realizacje obiektów mieszkalnych i us³ugowych, w tym budowê
najwy¿szego w Kutnie budynku mieszkalnego przy ulicy Zamkowej
(prezes Zarz¹du Krzysztof Komorowski, wiceprezes Zenon Kurczewski).

We wrze�niu 2009 roku Nowy TBS Spó³ka z o.o. obchodzi³ dziesiêcio-
lecie. Ale to nie ten jubileusz sta³ siê okazj¹ do tego, aby Kapitu³a przy-
zna³a tej m³odej firmie Kutnowski Hit 2009. Jej uwagê zwróci³y przede
wszystkim realizacje budownictwa: przy ulicy Narutowicza 36, Naru-
towicza 76, Lelewela 11, ¯ó³kiewskiego 5, Czarnieckiego 23, Sowiñ-
skiego 1, Kasztanowa 10, czy osiedle Bajkowe przy ulicy Granicznej
(28 budynków). I wreszcie obiekt, któremu przyznano hit: sze�ciopiê-
trowy budynek mieszkalno-us³ugowy przy ulicy Zamkowej w Kutnie.
To najwy¿szy blok mieszkalny w mie�cie Kutno. I nasze ... najwy¿sze
uznanie. Za ciekawe architektoniczno urbanistyczne rozwi¹zania,
oszczêdno�æ kosztów poprzez realizacjê obiektów (praktycznie w stanie
surowym) i we w³asnym wykonawstwie.

za modernizacjê mleczarni w ̄ ychlinie na Budynek Pensjonatowo-Kon-
ferencyjny �Pod Wierzb¹� w ¯ychlinie - w³a�ciciel Janusz Fukowski.

�To Warszawa w ¯ychlinie�, �Dwa Muzea w Oporowie wbudowane
w jeden obiekt� - to zachwyty go�ci. Ale i s¹ obawy. �Jak to mo¿na
utrzymaæ taki obiekt w tak ma³ym miasteczku�. Do dyspozycji go�ci a¿
sze�æ sal: Królewska (295 m2, dla 210 osób), dwie  sale z parkietem
tanecznym (ok. 129 m2 dla 120 osób oraz 99 m2), trzy sale bankietowe
(92 m2, 71 i 32 m2). £¹cznie mo¿e jednorazowo go�ciæ siê 350-400
osób. Na I piêtrze ju¿ jest zagospodarowanych 11 pokoi 2-3 osobo-
wych z ³azienkami. W³asna kuchnia. Obiekt wykorzystywany jest na:
wesela, szkolenia, komunie, zjazdy, chrzciny, spotkania kole¿eñskie,
zabawy i inne przyjêcia. Oczywi�cie z noclegami (lub tylko noclegi).
Nad rzek¹ S³udwi¹ amfiteatr ze scen¹ 200 m2 dla trzech - czterech
tysiêcy widzów.

KUTNOWSKI HIT 2009 ROKU
dla

Zespołu Pieśni i Tańca
Ziemi Kutnowskiej

   za udany powrót estradowy.

To mia³a byæ tylko chwila wspomnieñ. Przypomnienie siê - publiczno�ci.
I by³y ! Okoliczno�ciowy wystêp w �wiêto Ró¿y 2008 r. okaza³ siê
sukcesem dawnego Zespo³u Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej. Nie
skoñczy³o siê jednak na tym; do koñca tego roku Zespó³ zaprezentowa³
siê jeszcze trzykrotnie. Wiêc po ró¿nego rodzaju dyskusjach postano-
wiono: reaktywujemy Zespó³ Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej. Tak
w sumie to praktycznie nikt nie chcia³ ich przygarn¹æ, musieli utworzyæ
wiêc Stowarzyszenie. I zaczê³o siê ! Wbrew prawom natury zespó³
zaistnia³. I to jak ! W 2009 r. wyst¹pi³ a¿ 17 razy (w Kutnie, do¿ynkowo
w powiecie kutnowskim, Kociewiu i £odzi). �piewali, tañczyli i grali
równie¿ charytatywnie. Znowu zdobyli publiczno�æ. I uznanie Kapitu³y,
gdy¿ decyzja o przyznaniu Zespo³owi Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnow-
skiej - Kutnowskiego Hitu 2009 r. by³a jednomy�lna. Zespó³ dalej siê
utrzymuje, ju¿ w styczniu 2010 r. mia³ trzy wystêpy, a szykuj¹ siê dalsze
(w tym zagraniczne do Chorwacji i na Ukrainê). W 2009 roku zespó³
stanowili: Edward Batarowicz, Beata Biñkowska-¯ak, Daria Biñkow-
ska, Gra¿yna Kopczyñska, Czes³awa Kurczewska, Anna Lewkowicz,
Dorota Milczarska, Gra¿yna Okupska, Justyna Paku³a, Aleksandra
Paliwoda, Ma³gorzata Rze�nicka, Bo¿ena Sudomir, Agata Szyd³owska,
Ma³gorzata Wielkopolan, Anna Skoczylas, Patryk Grzybowski, Dariusz
Kargulewicz, Grzegorz Kowalski, Jacek Kotkowski, Miros³aw Krzy-
miñski, Andrzej Kurczewski, Andrzej £uczak, Jaros³aw Michalski,
Pawe³ Musia³owski, Janusz Szymañski, Andrzej �nieæ, Marek Toma-
szewski, Bo¿ena Kwiatkowska-Parzoch, Jerzy Florczak, Lechos³aw
Stelmaszewski, Tadeusz Kalenik, Ildefons £aszewski, Eugeniusz Wiel-
kopolan. Prezesem Stowarzyszenia jest Krystyna Marianna Korkus.

KUTNOWSKI HIT 2009 ROKU
dla

Nowego TBS
Spółka z o.o. w Kutnie

KUTNOWSKI HIT 2009 ROKU
dla

Przedsiębiorstwa
Produkcyjno−Handlowo−

Usługowego „FUX”

Wyróżnienia specjalne Kapituły „Kutnowskiego Hitu 2009” otrzymają:
 − Uniwersytet III Wieku przy TPZK
 − Obiekt Produkcyjno Handlowo−Administracyjny „Emkon” przy ulicy 1−go Maja 26A
 − „Balonowa” hala sportowa przy Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Grabowie
 − Grupa Teatralna „od jutra” KDK w XXV−lecie swojej działalności

SPORTOWE WYRÓŻNIENIA

Podczas pierwszej w tym roku sesji Rady Miasta, 9 lutego, wyró¿niono
pucharami i dyplomami najlepszych sportowców naszego miasta za 2009
rok. To efekt organizowanego ju¿ po raz jedenasty przez nasz¹ gazetê
konkursu �Na najlepszego zawodnika, trenera i dru¿ynê Ziemi Kutnow-
skiej�.           (ci¹g dalszy - stona 16)

DYBOWSKIE HOSPICJUM

Katarzyna Kowalewska, prezes Kutnowskiego Hospicjum: Hospicjum
Kutnowskie pracuje od ok. 15 lat. Zajmujemy siê chorymi w terminalnym
stanie choroby nowotworowej co oznacza, ¿e choroba nie podlega wyle-
czeniu.            (ci¹g dalszy - strona 3)

Podaruj 1% podatku Hospicjum Kutnowskiemu

TELEWIZJA TOYA W KUTNIE
Rozmowa z Barbar¹ Mroziñsk¹,

prezes Zarz¹du i redaktor naczelny TV Toya
- £ódzka Telewizja Toya swój
program nadaje od 13 lat.
Niebawem bêd¹ go mogli
ogl¹daæ mieszkañcy Kutna.
Co jest w ramówce tej stacji ?
- Przez kilkana�cie godzin
dziennie nadajemy serwisy
informacyjne i publicystykê,
reporta¿e, programy
sportowe i transmisje
meczów. W ramówce jest
ponad czterdzie�ci progra-
mów cyklicznych po�wiê-

conych kulturze, edukacji, ekonomii, muzyce i rozrywce.
Naszym celem od pocz¹tku by³o stworzenie telewizji
blisko zwi¹zanej z mieszkañcami miasta i regionu � mówi
Barbara Mroziñska, prezes Zarz¹du i redaktor naczelny
TV Toya. Telewizji obywatelskiej, zorientowanej bar-
dziej na sprawy spo³eczne, ni¿ wielk¹ politykê. Choæ tej
ostatniej nie da siê oczywi�cie we wspó³czesnych mediach
unikn¹æ. Uda³o nam siê wypracowaæ formu³ê, która sta³a
siê podstaw¹ sukcesu stacji, za który uwa¿amy nie tylko
wysok¹ ogl¹dalno�æ, ale tak¿e fakt, ¿e jeste�my postrze-
gani jako stacja niezale¿na, rzetelna i opiniotwórcza.

(ci¹g dalszy - strona 2)
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(ci¹g dalszy ze strony 1)
- Najnowsze badania ogl¹dalno�ci TV Toya, przeprowa-
dzone przez firmê Export Monitor, potwierdzaj¹, ¿e
program lokalny ogl¹da codziennie ponad 20% widzów
bêd¹cych w jej zasiêgu, czyli 123 tysi¹ce osób. Przynaj-
mniej raz w  tygodniu ogl¹da go po³owa badanych.
Program zyska³ wysokie oceny ponad 80% widowni.
- Lokomotyw¹ stacji s¹ oczywi�cie serwisy informa-
cyjne, wydarzenia i wydarzenia flesz - mówi Mroziñska.
Nadajemy je od 17.15 co godzinê. Widzów interesuje
te¿ publicystyka. Jeste�my telewizj¹ interaktywn¹,
wiele programów nadajemy z telefonicznym udzia³em
widzów, czêsto to w³a�nie nasi widzowie sugeruj¹ nam
tematy jakie powinni�my poruszaæ na antenie. Go�æmi
programów publicystycznych s¹ politycy i samorz¹-
dowcy, ale tak¿e dzia³acze organizacji pozarz¹dowych,
animatorzy kultury, lekarze i sportowcy. Kiedy�
obliczyli�my, ¿e rocznie w naszym studiu go�cimy
ponad 1800 osób.
- Program TV Toya jest nadawany nie tylko w macierzystej
sieci, ale równie¿ przez kilkunastu innych operatorów,
zarówno  w systemie analogowym jak cyfrowym. Co
ciekawego mo¿e byæ w tym programie dla mieszkañców
innych miast ?
- Mieszkañcy innych miast s¹ zainteresowani tym co
dzieje siê w £odzi, bo to przecie¿ stolica regionu. Tu
zapada wiele wa¿nych decyzji, odbywaj¹ siê spotkania,
w których uczestnicz¹ samorz¹dowcy z ich miast.
Reporterzy TV Toya równie czêsto przygotowuj¹
informacje z ³ódzkiego magistratu jak i z Urzêdu Mar-
sza³kowskiego. Programy po�wiêcone np. funduszom
unijnym s¹ tak samo u¿yteczne dla mieszkañców
£odzi jak Kutna. Programy poradnikowe, np. doty-
cz¹ce profilaktyki uzale¿nieñ, s¹ adresowane nie do
mieszkañców tego czy innego miasta, tylko do widzów
zainteresowanych tym problemem. Zreszt¹ w naszych
programach studyjnych coraz czê�ciej pojawiaj¹ siê
go�cie i eksperci w³a�nie z innych miast regionu, bo
maj¹ siê czym pochwaliæ i chêtnie ich zapraszamy.
Wydaje siê nam, ¿e obecnie w³a�nie region bêdzie siê
liczy³ coraz bardziej, coraz wiêcej decyzji bêdzie mia³o
znaczenie dla wszystkich jego mieszkañców. Poza tym
mieszkañcy Kutna maj¹ w £odzi rodziny, znajomych
wiêc mam nadziejê, ¿e tak¿e z tego powodu obejrz¹
chêtnie nasz program. No i w £odzi s¹ imprezy spor-
towe czy kulturalne, o których informujemy. Tak¿e

miejsce pracy ju¿ nie zawsze musi byæ w pobli¿u miej-
sca zamieszkania. Jest wiele powodów, dla których
musimy w naszej pracy nad ramówk¹ my�leæ w kate-
goriach regionu.
- Ca³y, kilkunastogodzinny program TV Toya by³ dot¹d
dostêpny dla mieszkañców Kutna w systemie cyfrowym,
teraz bêd¹ go mogli ogl¹daæ wszyscy u¿ytkownicy sieci
Toya, którzy wielokrotnie zg³aszali taki postulat. Czy to
oznacza wprowadzenie zmian w ramówce stacji ?
- Ju¿ od dawna staramy siê w naszych programach
pokazywaæ to, co ciekawego dzieje siê poza £odzi¹.
O tym, ¿e ³odzianie chc¹ wiedzieæ co dzieje siê po
s¹siedzku, czyli w £êczycy, Kutnie czy Piotrkowie
przekonali�my siê kilka lat temu przygotowuj¹c
pierwsze reporta¿e i programy cykliczne we wspó³-
pracy z Urzêdem Marsza³kowskim czy Regionaln¹
Organizacj¹ Turystyczn¹. Po tych programach dzwo-
nili do nas widzowie z pro�b¹ o powtórkê. Wielu
z nich dowiedzia³o siê, ¿e mamy w regionie wiele cieka-
wych zabytków, miejsc, które warto odwiedziæ, spê-
dzaj¹c tam np. weekend. Wcze�niej nie wszyscy o tym
wiedzieli. Dlatego coraz czê�ciej pokazujemy infor-
macje z innych miast. Bêdziemy tak¿e informowaæ
o wa¿nych wydarzeniach w Kutnie. Wrze�niowe �wiêto
Ró¿y czy Dni Kutna s¹ ju¿ w £odzi dobrze znane. Je�li
na rozgrywki Ma³ej Ligi Baseballowej przyje¿d¿aj¹
do waszego miasta sympatycy tego sportu z ca³ego
�wiata, to dlaczego nie mieliby przyjechaæ ³odzianie
czy mieszkañcy innych miast regionu. W koñcu z £odzi
do Kutna samochodem jedzie siê pó³torej godziny.
A ci, którzy nie przyjad¹ bêd¹ mogli relacje z tych
rozgrywek obejrzeæ w naszej telewizji. W czasach
globalizacji coraz czê�ciej tak¿e w mediach widzowie
wybieraj¹ to co ich interesuje niezale¿nie od tego, czy
co� siê dzieje w £odzi czy w Kutnie. Niedawno przy-
gotowali�my du¿y reporta¿ o tym, jak przedszkolaki
z Integracyjnego Przedszkola nr 3 w waszym mie�cie
obchodz¹ �wiêto Misia. To by³ fantastyczny materia³,
podoba³ siê widzom i nie mia³o znaczenia, ¿e to przed-
szkole jest w Kutnie, a nie w £odzi. Przeciwnie, takie
ciekawe pomys³y i inicjatywy trzeba promowaæ  w me-
diach. A poza tym coraz czê�ciej jeste�my ogl¹dani
przez Internet, gdzie nasz program on line nadajemy
na stronach www.toya.net.pl. Co miesi¹c ogl¹da nas
w ten sposób ponad 100 tysiêcy widzów i ta liczba
ro�nie. To tak¿e bierzemy pod uwagê przy uk³adaniu
ramówki. To, ¿e zwiêkszamy nasz¹ obecno�æ, obec-
no�æ w Kutnie, nie oznacza oczywi�cie, ¿e skoñczy siê

emisja w sieci Toya Kutnowskiego Magazynu Infor-
macyjnego. Nie jeste�my konkurencj¹ dla lokalnych
mediów, ale uzupe³niamy ich ofertê, a poza tym dzia-
³amy na trochê innym rynku medialnym.
- Na �wiecie telewizje lokalne i regionalne maj¹ swoj¹
wiern¹ widowniê.
- TV Toya tak¿e. Liczba �lojalnych� widzów ro�nie
chyba w³a�nie dlatego, ¿e przez ca³y czas za nasz¹
misjê uwa¿amy bycie blisko ludzi i spraw, które s¹
dla nich wa¿ne. W tym jeste�my konsekwentni. Poza
tym staramy siê nie tylko rzetelnie informowaæ o spra-
wach £odzi i regionu, ale tak¿e byæ animatorem wa¿nych
wydarzeñ. W ubieg³ym roku jako jedyna stacja tele-
wizyjna transmitowali�my koncert Placido Domingo.
Tak¿e mieszkañcy Kutna mogli za naszym po�rednic-
twem obejrzeæ ten fantastyczny wystep. Dwa tygodnie
temu w³a�nie ten koncert, zorganizowany przez Urz¹d
Marsza³kowski i Teatr Wielki w £odzi z okazji 90-lecia
Województwa, wygra³ plebiscyt Telewizji Toya i Gazety
Wyborczej pod nazw¹ �Energia Kultury� na wyda-
rzenie kulturalne 2009 roku. To by³o przecie¿ wyda-
rzenie wa¿ne dla ca³ego regionu, a nie tylko £odzi.
- Jedn¹ z funkcji lokalnych mediów jest integracja �ro-
dowisk, do których adresuj¹ swoj¹ ofertê.
- W³a�nie dlatego bêdziemy siê starali  zwiêkszaæ swoj¹
obecno�æ tak¿e w Kutnie, skoro mieszkañcy tego miasta
mog¹ ogl¹daæ nasz program. Mam nadziejê, ¿e nam
siê uda.        /a.p./

TELEWIZJA TOYA W KUTNIE

Przedsiêbiorstwo Budownictwa Ogólnego �VESTER�
Handzelewicz Kutno otrzyma³o Z³oty Medal za wdra-
¿anie w budownictwie systemu wewnêtrznych �cian
dzia³owych duñskiej firmy �Deko�. Otrzyma³o je 40 firm.

ZŁOTY MEDAL
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SPACERKIEM PO KUTNIE

Dariusz Ungier i Jacek Mickiewicz 19 lutego w Kutnie
OBLEGANI PRZEZ CHORYCH

Przyjêcia
pacjentów

HOTEL
�AWIS�
(w pobli¿u dworca PKP)

ZAPRASZAMY

Kutno,
ul. £êczycka 8

Dnia 19 lutego
(pi¹tek)

w godzinach od 1100 do 1600

Informacja:

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

Ju¿ za kilka dni, w pi¹tek 19
lutego, do waszego miasta
ponownie zawitaj¹ �wiatowej
s³awy specjali�ci medycyny natu-
ralnej: bioenergoterapeuta Jacek
Mickiewicz z Gdañska i krêgarz
Dariusz Ungier ze Skar¿yska
Kamiennej. S³awni ze swej sku-
teczno�ci, t³umnie oblegani przez
pacjentów, bêd¹ jak zawsze przyj-
mowaæ pacjentów w hotelu AWIS
od godz. 11.00 do 16.00.
Bol¹ce plecy
Obecnie niewiele osób nie ma
¿adnych problemów z krêgos³u-
pem, wynika to z braku czasu dla
siebie, niektórzy panowie bardziej
dbaj¹ o swój samochód ni¿
o zdrowie. Ci¹g³y stres, praca za
biurkiem, za kierownic¹, siedze-
nie na wygodnej kanapie, praca

ponad si³y lub brak ruchu, nadwaga,
oty³o�æ skutkuj¹ wieloma chorobami,
o czym wszyscy wiedz¹ ale prze-
staj¹ siê tym przejmowaæ - twierdzi
znany krêgarz.
W�ród pacjentów pana Ungiera by³
Stanis³aw J., którego wnuczkowie
przyprowadzili pod rêce, a pan
Stanis³aw �ciska³ w prawej d³oni
laskê. Od wielu dni cierpia³em na
krêgos³up, wizyty ró¿nych specja-
listów nic nie pomaga³y. Po dzisiej-
szym zabiegu poczu³em natychmia-
stow¹ ulgê, co widaæ, bo wychodzê
z gabinetu bez pomocy moich wnu-
ków i laski - mówi uszczê�liwiony
pacjent.
Bioenergoterapeuta ratuje
zdrowie i ¿ycie
D³onie Jacka Mickiewicza nios¹
pomoc chorym i cierpi¹cym pacjen-

tom w gabinetach, w domach
prywatnych i w szpitalach, gdzie po
otrzymaniu zgody i uzgodnieniu
odwiedza pacjentów. Oto nies³ysz¹-
ca od 30 lata Regina N. przysz³a
z córk¹, odzyskuje s³uch. Wielu

wychodzi u�miechniêtych z gabinetu,
bo przesta³a boleæ g³owa, pozbyli
siê stresu i nerwicy, zniknê³y guzki
na tarczycy, nikn¹ problemy z pro-
stat¹. Po kilku wizytach nikn¹ guzy
na piersiach u kobiet, a wiele
pacjentek unika operacji w szpitalach.
9-letni Dawid K. przyszed³ z mam¹.
Mój syn by³ alergikiem, mówiê ¿e
by³, bo ju¿ od 3 miesiêcy nie jest
dziêki zabiegom bioenergoterapeuty.
Jestem szczê�liwa, ¿e syn mo¿e
normalnie ¿yæ - mama Dawida. Pan
Andrzej K. - cierpia³em na nadci-
�nienie têtnicze latami, po kilku
wizytach, mówiê z pe³n¹ odpowie-
dzialno�ci¹, ci�nienie mam idealne,
nie biorê tabletek. Pani Agnieszka A.
- torbiel na jajniku znik³. Wziê³am
tylko dwie wizyty. USG pokaza³o,
¿e po torbielu ani �ladu. Pani Zdzi-

s³awa O. - dziêki wizytom u uzdro-
wiciela uciek³am lekarzom spod
skalpela. Mia³am miê�niaki 9 mm.
Po wizycie miê�niaki zginê³y, co
potwierdzi³y badania lekarskie.
Przyk³adów wyj¹tkowych uzdro-
wieñ jakie maj¹ miejsce jest wiele.
Najlepiej sprawdziæ skuteczno�æ na
w³asnym przypadku.
Bioenergoterapeuta zawsze namawia
swoich pacjentów, by równolegle
korzystali z us³ug swoich lekarzy
i robili w³a�ciwe badania, by prze-
konaæ siê o stanie swojego zdrowia.
Wizyty domowe u tego s³ynnego
bioenergoterapeuty mo¿na zg³aszaæ
tylko osobi�cie w dniu przyjêæ do
godz. 16.00.

Z wielkim smutkiem przyjêli�my
wiadomo�æ o �mierci

Naszego Kolegi

�. P.

dr. ZBIGNIEWA
DUDZIÑSKIEGO

Wyrazy szczerego wspó³czucia ca³ej Rodzinie Zmar³ego
sk³adaj¹

Kole¿anki i Koledzy
z Okrêgowej Izby Lekarskiej w Kutnie

Pi³karski dworzec
Zgodnie z tym co podawali�my na
mistrzostwa Europy w pi³ce no¿nej
bêdzie wyremontowany kutnowski
dworzec PKP. Do koñca czerwca
powstanie projekt, który wykonuje
konsorcjum firm z Metropolis SA ze
Szczecina, a w czwartym kwartale roz-
pocznie siê w³a�ciwy remont, który
kosztowaæ ma 13 milionów z³otych.

Od�nie¿anie
Do 7 lutego w Kutnie wydano na
od�nie¿anie miasta 324 tysi¹ce
z³otych (w 2009 r. - 295, w 2008 r. -
137, w 2007 r. - 394 tysi¹ce z³otych).

Lepszy komputer ...
... ni¿ sanki. Taki wniosek mo¿na
wysun¹æ przygl¹daj¹c siê kutnow-
skim górkom: tzw. Kiercholowi
i mniejszy w parku Traugutta.
W niedzielê na pierwszej z nich
je�dzi³o na sankach piêcioro dzieci,
w drugim - dwoje ...

Krzy¿ówka do �Kauflandu�
S³usznie nasz Czytelnik z osiedla
�Stadion� zwróci³ uwagê redakcji

Rodzinie

�.P.

ANIELI
RUSZKOWSKIEJ

Najszczersze wyrazy wspó³czucia
sk³adaj¹

Kole¿anki i Koledzy z Redakcji
�Powiatowego ¯ycia Kutna�

W dniu 5 lutego br. jeden z uczestników postêpowania przetargowego na
modernizacjê KDK wniós³ do prezesa Urzêdu Zamówieñ Publicznych
odwo³anie od oddalenia protestu przez Zamawiaj¹cego (miasto Kutno).
Organ odwo³awczy od momentu z³o¿enia odwo³ania ma 15 dni na jego
rozpatrzenie. Przetarg na modernizacjê Kutnowskiego Domu Kultury roz-
strzygniêto w dniu 15 stycznia br. Wy³onionym wykonawc¹ robót zosta³o
Przedsiêbiorstwo Budowlano-In¿ynieryjne MAVEX - Marek Michalski
za kwotê 13.977.000,00 PLN brutto. Jednak¿e w ustawowym terminie
wp³yn¹³ protest z³o¿ony przez jednego z wykluczonych uczestników
postêpowania (konsorcjum firm: Lider Konsorcjum - Przedsiêbiorstwo
Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów Zielonych �Bu-
drox� Sp. z o.o., Gostynin; Partner - �Hydropol� Sp. z o.o, Gostynin).
Wykluczenie ww. wykonawcy nast¹pi³o z powodu niespe³nienia warunku
posiadania niezbêdnego do�wiadczenia w budowie tego typu zadañ
inwestycyjnych. Z³o¿ony protest Zamawiaj¹cy (Miasto Kutno) oddali³
w ca³o�ci. Od niniejszego rozstrzygniêcia protestu uczestnik postêpowania
skorzysta³ z mo¿liwo�ci odwo³ania, o którym mowa na wstêpie.

Joanna Brylska - Biuro Prasowe

ODWOŁAWCZY PRZETARG

Kutnowianin Andrzej Zbigniew Koszalski wybiera siê na wyprawê rowe-
row¹ dooko³a Europy. Chce rozpocz¹æ objazd ju¿ 12 kwietnia 2010 roku.
Niecodzienny wypad odbêdzie siê na rowerze poziomym, zaprojektowanym
oraz wykonanym osobi�cie przez niego specjalnie na tak¹ trasê w 2010
roku. Orientacyjna trasa: Polska, Czechy, S³owacja, Wêgry, S³owenia,
Chorwacja, W³ochy, Watykan, San Marino, Monako, Francja, Hiszpania,
Portugalia, Belgia, Holandia, Niemcy, Dania, Szwecja, Polska - Kutno.
£¹cznie  9000 km. Czas trwania piêæ miesiêcy. Wyprawa ma m.in. pro-
mowaæ nasze miasto, rozs³awiaæ naszych mieszkañców, którzy ¿yli na
obczy�nie oraz przybli¿yæ ludzi z naszego miasta, z których jeste�my
dumni. Kutnowski rowerzysta planuje odwiedziny mieszkañców miasta
Kutna Hora w Czechach. Uczestniczyæ te¿ bêdzie w zlotach rowerów
poziomych w Mediolanie i Barcelonie. Ma zamiar uczestniczyæ w uroczy-
sto�ci w stoczni Vlissingen - Holandia z okazji rocznicy (2 luty 1939 r.)
oficjalnego przekazanie okrêtu i uroczystego podniesienia polskiej bandery
wojennej �ORP ORZE£� (25 maja 1940 r data zaginiêcia). W Polsce ma
zamiar wzi¹æ udzia³ w rocznicowych obchodach �600 lecie bitwy pod
Grunwaldem�. Ten objazd Europy sponsorowaæ maj¹ m.in.: Bank BG¯,
Prezydent Miasta Kutno, Marsza³ek Województwa £ódzkiego, Starosta
Powiatu Kutnowskiego, Polfarmex, Winiary, Bakoma, AMZ - Kutno.
W�ród sponsorów medialnych s¹: PLAY - przekazy internetowe, TV £ód�,
Tv Polsat, TVN, KMI - TOYA, Radio £ód�, Radio Viktoria, Radio RFM
oraz lokalna prasa: Powiatowe ¯ycie Kutna, Kutnowskie Centrum Infor-
macji. W czasie trwania wyprawy Andrzej Zbigniew Koszalski przewiduje
relacje internetowe i telefoniczne z mediami.

ROWEREM − DOOKOŁA EUROPY

W minionym tygodniu w Kutnie odby³o siê czwarte z kolei spotkanie
Grupy Wymiany Do�wiadczeñ z zakresu zarz¹dzania kultur¹. W grupie
udzia³ wziêli samorz¹dowcy ze S³upska, Boles³awca, Kutna, Turku
i Szklarskiej Porêby. Uczestnicy Grupy Wymiany do�wiadczeñ odwiedzili
w pi¹tek Muzeum Regionalne, Miejsk¹ i Powiatow¹ Bibliotekê Publiczn¹,
Kutnowski Dom Kultury oraz poznali kolekcjê rze�by ludowej Tadeusza
Kacalaka. Koncepcja dzia³ania GWD zwi¹zana jest z dwoma pojêciami:
benchmarking i benchlearning. Projekt polega na tym, ¿e w danym roku
zg³asza siê do niego kilka samorz¹dów, które spotykaj¹ siê raz na miesi¹c
lub dwa z podobnymi zespo³ami z innych miast. Samorz¹dowcy odwie-
dzaj¹ jednostki kultury, rozmawiaj¹ o sposobach organizacji pracy, o tym
co siê udaje, a co nie. Robi¹ to po to, aby przenie�æ do w³asnych jednostek
samorz¹du terytorialnego to co innym siê udaje i mo¿na to u siebie
zaadaptowaæ - podkre�la doktor Tomasz Potkañski zastêpca dyrektora Biura
Zwi¹zku Miast Polskich. �W S³upsku poznali�my bibliotekê cyfrow¹, my�lê
¿e jest to znakomity pomys³ i warto zastanowiæ siê nad jego przeniesie-
niem do Kutna. Biblioteka cyfrowa to pomys³ na archiwizowanie tego co
jest zwi¹zane z przesz³o�ci¹ Kutna, ale równie¿ dokumentowanie tego co
siê dzieje obecnie� - tak o dobrych praktykach ze S³upska powiedzia³
zastêpca prezydenta miasta Zbigniew Wdowiak.

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

(ciag dalszy ze strony 1)
Zadaniem ekipy hospicyjnej tzn. lekarza, pielêgniarki, rehabilitanta, psy-
chologa, terapeuty zajêciowego i wolontariusza pozamedycznego jest
zapewnienie utrzymania chorego bez bólu, zapewnienia towarzystwa oraz
opiekê duchow¹. Jednocze�nie opiekujemy siê ró¿nie, od 30 do 60 chorymi
w Kutnie i ca³ym powiecie kutnowskim. Najbardziej stosown¹ opiek¹ dla
takich chorych jest opieka domowa i taka bêdzie zawsze priorytetem
w pracy Hospicjum Kutnowskiego. Wymaga ona jednak du¿ego zaanga-
¿owania ze strony rodziny. Niewielka ilo�æ chorych wymaga jednak opieki
stacjonarnej z powodu konieczno�ci ci¹g³ej 24 h kontroli bólu. Z my�l¹
o takich chorych Hospicjum podejmuje wybudowanie Hospicjum Stacjo-
narnego na Dybowie, z odpisu 1% podatku. Hospicjum zakupi³o dzia³kê
pod budowê. Planujemy tam miejsca dla maximum 8 chorych, co odpo-
wiada normom �wiatowym, 5 ³ó¿ek na 100 tys. mieszkañców. W Hospi-
cjum Stacjonarnym bêdzie natomiast szeroko rozwiniêta opieka dzienna
dla chorych dochodz¹cych, z ca³odziennym zapewnieniem ró¿norakiej
dzia³alno�ci terapeutycznej i opiekuñczej. Budowê planujemy rozpocz¹æ
w bie¿¹cym roku. O zakoñczeniu zdecyduj¹ wp³ywy pieniê¿ne i darowizny,
jak równie¿ dotacje. Zachêcamy wszystkich do wspierania finansowego
przysz³ej budowy poprzez odpisy 1 % podatku dochodowego !

DYBOWSKIE HOSPICJUM

Specjalnymi dyplomami gratulacyjnymi Komendant Powiatowy Policji
Zbigniew Melnik wyró¿ni³ podczas sesji Rady Miasta dwoje funkcjona-
riuszy Stra¿y Miejskiej: Renatê Feliniak i S³awomira Karasiñskiego. To
oni podczas po�cigu ujêli dwóch mieszkañców Kutna (21 i 25 lat), którzy
w minionym miesi¹cu zaatakowali m³od¹ kobietê na ulicy Podrzecznej
w pobli¿u dy¿urki stra¿y. Gro¿¹c jej no¿em po prostu j¹ okradli zabieraj¹c
torbê i inne przedmioty. Poszkodowana zg³osi³a sprawê stra¿nikom. Dziêki
wsparciu operatora monitoringu miejskiego i opisu napastników przez
poszkodowan¹, po kilkunastu minutach patrol stra¿y uj¹³ napastników.
Zostali oni przekazani policjantom i osadzeni w areszcie. Komendant
Policji wyrazi³ opiniê, i¿ na tak¹ wspó³pracê ze Stra¿¹ Miejsk¹ mo¿na
zawsze liczyæ. Ze strony prezydenta pad³a deklaracja zwi¹zana z nagrod¹
pieniê¿n¹. Radni brawami nagrodzili wyró¿nionych.           /A.B./

BRAWA DLA STRAŻNIKÓW

Podaruj chorym z Hospicjum 1% od podatku
Hospicjum Kutnowskie jest organizacj¹ po¿ytku publicznego

Nr KRS-0000142523
99-300 Kutno, Al. ZHP 8

tel. /fax 024 253 73 10, tel. /fax 024 254 97 30
e-mail: hospicjumkutno@poczta.onet.pl,

hospicjum.kutno@neostrada.pl
www.hospicjum.vel.pl

Nr konta: BPH S.A.
48 1060 0076 0000 4050 8002 5637

(w Kutnie, ul. Zduñska - bez prowizji)

na �korki� uliczne jakie tworz¹ siê
na ulicy Stanis³awa Wyszyñskiego
(od skrzy¿owania z al. Jana Paw³a II
do Przedsiêbiorstwa Robót Drogo-
wych w Kutnie). Szczególnie po
godzinie 15-tej ... A wszystko to
przez - jego zdaniem wadliwe ozna-
kowanie wjazdu i wyjazdu �do�
(i �z�) marketu �Kaufland�, przy
którym obowi¹zuje zmiana na
pierwszeñstwo przejazdu do tego
hipermarketu. Tylko jak to rozwi¹zaæ.

Taneczne sukcesy
Bartosz Topór i Justyna Klepczarek,
para taneczna KTT �Faworyt� przy
KDK, zdoby³a Puchar Okrêgu
£ódzkiego (w�ród 12-14 latków).
II miejsce w Pucharze Okrêgu
£ódzkiego w Opocznie zajê³a para
Kacper Paw³owski i Katarzyna
Hanc. Magda Wasielak i Adrian
Bogdañski na Ogólnopolskim Tur-
nieju w P³ocku zdobyli II miejsce
(a w Krakowie VII).

T³usty czwartek
W Kutnie p¹czki by³y od 0,86 gr,
po 2 z³ote za sztukê. Palce lizaæ !
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WIEŚCI GMINNE

Wymagania:
- prawo jazdy kat. B,
- wykszta³cenie min. �rednie,
- bieg³a obs³uga komputera,
- do�wiadczenie w pracy na stanowisku Handlowca,
- znajomo�æ technik negocjacji i sprzeda¿y,
- znajomo�æ bran¿y pokryæ dachowych bêdzie
  dodatkowym atutem.

Zg³oszenia  zawieraj¹ce CV
oraz list motywacyjny

prosimy przesy³aæ na adres
magda@floriancentrum.com.pl

lub na adres:
�Florian Centrum� S.A.

ul. Metalowa 11A 99-300 Kutno
w terminie do dnia 28 lutego 2010 r.

Prosimy o umieszczenie w CV nastêpuj¹cej klauzuli:
�Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych oso-
bowych dla celów rekrutacji  zgodnie z Ustaw¹ o ochro-
nie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. - Dziennik
Ustaw Nr 133, poz. 883.�

Firma �Florian Centrum� S.A.
poszukuje osoby na stanowisko

HANDLOWIEC
Na wiosnê ma rozpocz¹æ siê w Cukrowni Dobrzelin budowa
betonowego silosu na cukier o �rednicy 59 metrów i 60 (!)
metrów wysoko�ci. Sk³adowaæ w nim bêdzie mo¿na ponad 30 000
(trzydzie�ci) tysiêcy ton towaru �który krzepi�. Aktualnie zapasy
cukru tej cukrowni s¹ zmagazynowanie tak¿e w magazynach po
by³ych cukrowniach: Borowiczki i Ostrowy, a nawet ... �Emitu�.

CUKROWY SILOS

Znikn¹³ �Ruch�
Od 12 b.m. �zniknê³a� z Kutna
hurtownia �Ruch�, przeniesiona
wcze�niej z ul. Reja na ul. Pó³nocn¹.
Teraz prasa i towary dla kutnow-
skich kiosków bêdzie dostarczana
z £odzi. W sumie �ginie� 5 etatów
plus zarobek kilku kutnowskich
taksówkarzy, gdy¿ prasê maj¹
dowoziæ ich ³ódzcy koledzy (rywale).

Unijne dotacje
Ju¿ 23,7 mln z³otych otrzyma³a
z dodatcji unijnych gmina Kro�nie-
wice. Budowê Gimnazjum wesprze
dodatkowo 4,4 mln z³otych, a na
kanalizacje z unijnych �rodków
przewidziano 4,3 mln z³otych.

Najlepsze maski
W konkursie GCKSiR w Kro�nie-

Kutno, 2010-02-09
JWP Pierro Pini Prezes Zarz¹du
Dyrektor �Pini Polonia� Spó³ka z o.o. w Kutnie

W odpowiedzi na Pañskie wezwanie przeds¹dowe z 9 stycznia 2010 r.
(dostarczone do redakcji �Powiatowego ¯ycia Kutna 27 stycznia) wyja-
�niamy, ¿e jego tre�æ nie spe³nia wymogów formalno-prawnych i mery-
torycznych zgodnych z ustaw¹ Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 r.
(Dz. U. z 1984 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r.
Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770, z 1999 r.
Nr 90, poz. 999, z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 111, poz.

1181, z 2005 r. Nr 39, poz. 377, z 2007 r. Nr 89, poz. 590).
W pi�mie do Redakcji nie precyzuje Pan, czy ¿¹danie dotyczy zamiesz-
czenia: sprostowania wiadomo�ci zawieraj¹cych fakty nieprawdziwe lub
nie�cis³e i na czym polega nieprawdziwo�æ - b¹d� nie�cis³o�æ - tych faktów;
odpowiedzi na stwierdzenie zagra¿aj¹ce dobrom osobistym (art. 31 prawa
prasowego). Z artyku³u 31 prawa prasowego wynika, ¿e sprostowanie
odnosi siê wy³¹cznie do faktów, za� odpowied� dotyczy przede wszystkim
(ale nie wy³¹cznie) ocen (w tym zakresie, miêdzy innymi wyrok SN
z dnia 2008.05.15 sygn. akt I CSK 531/07). Nawet maj¹c na uwadze
postanowienia art. 31 prawa prasowego oraz interpretacje tego przepisu
w czê�ci zawartej za lit. c uwa¿amy, ¿e tre�ci Pini Polonia Sp. z o.o.
spe³nia wymogi �odpowiedzi� - art. 31 pkt. 2 prawa prasowego, z tym,
¿e nale¿a³oby wskazaæ, do której publikacji i gdzie zamieszczonej odnosi
siê ta odpowied� (bez oceny, czy zachodz¹ okoliczno�ci, o których mowa
w art. 33 prawa prasowego skutkuj¹ce bezwzglêdn¹ (ust. 1) b¹d� wzglêdna
(ust.2) odmow¹ publikacji sprostowania lub odpowiedzi). Jednocze�nie
informujemy, ¿e zgodnie z art. 33 i 33 punkt 2: redaktor naczelny
mo¿e odmówiæ opublikowania sprostowania lub odpowiedzi, gdy
zosta³a ona nades³ana po up³ywie miesi¹ca od dnia opublikowania
materia³u prasowego, chyba ¿e zainteresowana osoba nie mog³a
zapoznaæ siê, wcze�niej z tre�ci¹ publikacji, nie pó�niej jednak ni¿
w ci¹gu 3 miesiêcy od dnia opublikowania materia³u prasowego.
Pierwszy i jedyny w 2008 r. artyku³ redakcyjny - Andrzeja Bieñkow-
skiego - pod tytu³em �Jednog³o�NIE�, opublikowano w wydaniu dato-
wanym 10 stycznia 2008 r. nr 1/229, a informowa³ on o jednoznacznie
negatywnej opinii Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Kutnie, co do
lokalizacji w Kutnie hiperubojni o przerobie 8 tysiêcy tuczników na dobê
(!?). Po nim opublikowali�my odp³atne og³oszenia - protesty - czterech
w³a�cicieli (i prezesów) zak³adów przemys³u miêsnego dzia³aj¹cych na
terenie Kutna, w tym list otwarty do prezydenta miasta Kutno Zbigniewa
Burzyñskiego, zamieszczony w numerze 2/230 (datowanym 24 stycznia
2008 r.) oraz jego odpowied�, któr¹ wydrukowano w numerze 3/231
(z 7 lutego 2008 r.). Resztê publikacji w 2008 r. stanowi³y wszystkie
dostarczone do redakcji opinie i oceny czytelnicze, w tym m.in. miesz-
kañców ulicy Górnej w Kutnie i wsi Psurze, radnych Rady Miejskiej
w Kutnie, Stowarzyszenia �Zielonych � cz³owiek, praca, �rodowisko,
Ko³a My�liwskiego �£o�� i  innych Czytelników. Podobny przypadek
dotyczy równie¿ numeru 5/19/271 datowany 8 pa�dziernika 2009 r., gdy
ukaza³ siê list czytelnika, a nastêpnie drugi w ogóle (!) artyku³ redakcyjny
datowany 22 pa�dziernika 2009 r. mojego autorstwa, a zatytu³owany
�Aferalne Kutno�. Jest to zgodne z art. 5, pkt. 1 Prawa Prasowego: �Ka¿dy
obywatel zgodnie z zasad¹ wolno�ci s³owa i prawem do krytyki, mo¿e
udzielaæ informacji prasie, a w pkt. 2 �Nikt nie mo¿e byæ nara¿ony na
uszczerbek lub zarzut z powodu udzielenia informacji w prasie, je¿eli
dzia³a³ w granicach prawem dozwolonym�. W tej publicznej dyskusji
Wasza firma równie¿ mia³a okazjê wzi¹æ udzia³, ale z niej nie sko-
rzysta³a (tak¿e Prezydent Miasta Kutna, do dzisiaj nie odpowiedzia³
na stawiane mu zarzuty).
Brak jest tak¿e podstaw do ¿¹dania zaniechania publikacji jakichkol-
wiek artyku³ów odnosz¹cych siê do �Pini Polonia� bez wcze�niejszej
autoryzacji. Takie ¿¹danie narusza wolno�æ prasy. Tre�æ ¿¹dania w kon-
tek�cie tytu³u jakim opatrzono pismo: �wezwanie przeds¹dowe� mo¿e
byæ uznana jako naruszenie norm okre�lonych przez art. 43 prawa
prasowego. Autoryzacja dotyczy wy³¹cznie informacji udzielanych przez
konkretn¹ osobê w zakresie dos³ownie cytowanych przez ni¹ wypowiedzi

(art. 14 ust. 2  Prawa prasowego). Jak wynika z tre�ci wyroku S¹du
Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 27-09-2005 r. w sprawie o sygnaturze
akt I ACa 1443/03: �prawo prasowe nie wymaga, by dziennikarz przed
opublikowaniem artyku³u zawieraj¹cego informacje przedstawiaj¹ce
w niekorzystnym �wietle osoby opisane w publikacji kontaktowa³ siê
z tymi osobami i umo¿liwi³ im ustosunkowanie siê do zarzutów. Dla
tych osób w pe³ni otwarta jest instytucja sprostowania (art. 31 Prawa
prasowego)�. Zatem nie tylko ¿¹danie autoryzacji, ale równie¿ zarzut
braku kontaktów ze Spó³k¹ przed publikacj¹ wydaje siê byæ nietrafny.
Autor pisma nie ma prawa ¿¹daæ od Redakcji  Gazety zamieszczania
tekstów, w których Gazeta przyznaje siê, ¿e �publikowane materia³y
prasowe spowodowa³y naruszenie dóbr osobistych Spó³ki�. Taka
publikacja mo¿liwa jest w przypadku stwierdzenia naruszenia dóbr przez
s¹d i sadowego nakazania umieszczenia tre�ci sprostowania, przeprosin,
innego. Spó³ka Pini Polonia mo¿e poczuæ siê dotkniêta tre�ci¹ publikacji
i stwierdziæ np., ¿e w jej ocenie tre�æ publikacji narusza jej dobra oso-
biste. Wówczas mamy do czynienia z jednostronn¹ ocen¹ osoby (prawnej)
wyra¿aj¹c¹ jej doznania osobiste, które nie musz¹ byæ obiektywne i nie
musz¹ znale�æ potwierdzenia w ocenie innych, w tym np. s¹du. Naszym
zdaniem, pan Prezes �Pini Polonia�, tymi ¿¹daniami chce wprowa-
dziæ - znowu cenzurê w Polsce ! Tak¿e pod wzglêdem merytorycz-
nym zarzuty pana Prezesa s¹ nietrafne, gdy¿ dzi� ju¿ wiadomo, ¿e
ukrywanie sprawy i mataczenie pana Prezydenta miasta Kutno s³u¿y³y
obronie interesów �Pini Polonia� przed ewentualn¹, skuteczn¹ walk¹
mieszkañców o zakaz lokalizacji tej inwestycji w naszym mie�cie. Roz-
patrywanie ich wniosków przez kolejne instancje odwo³awcze (jak te¿
nasza publiczna dyskusja) by³y chybione, gdy¿ podjêto je faktycznie
ju¿ po terminach odwo³awczych zasadniczych ustaleñ. By³o to ju¿ po
porozumieniu zawartym 22 listopada 2006 r. �pomiêdzy Pini Polonia
Sp. z o.o. i Miastem Kutno w zwi¹zku z planowan¹ inwestycj¹ - budowa
obecnie przez Pini Polonia Sp. z o.o.�, w którym miasto Kutno zobo-
wi¹za³o siê do istotnych dzia³añ inwestorsko-wykonawczych, znacznie
obci¹¿aj¹cych bud¿et miasta. By³o to te¿ w zasadzie po zakoñczeniu
procesu decyzyjnego (11 grudnia 2007 r.), chocia¿ Pan Prezydent Miasta
Kutna informowa³ wówczas, ¿e o tej inwestycji nic mu jeszcze nie wia-
domo (sic !). Wcze�niej za� wyda³ ju¿ decyzjê z dnia 28 sierpnia 2007 r.
o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji �budowa zak³adu ubojni
�wiñ i rozbioru miêsa wraz z obiektami i infrastruktur¹ towarzysz¹ca
w Kutnie, przy ulicy Górnej, na dzia³kach nr ew. 284/1, 283/1, 282/1,
282/2� i decyzjê z dnia 11 grudnia 2007 r. �o �rodowiskowych uwarun-
kowaniach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia, realizowanego przez
�Pini Polonia� Spó³ka z o.o. w Kutnie polegaj¹cego na budowie zak³adu
- ubojni trzody chlewnej przy ul. Górnej w Kutnie�. Tak¿e raport
o oddzia³ywaniu na �rodowisko dla �Pini Polonia� Spó³ka z o.o. w Kut-
nie powsta³ ju¿ - jak sam Pan pisze - w lipcu w 2007 r. Tymczasem
dopiero przed �wiêtami Bo¿ego Narodzenia 2008 r. Rada Powiatowa
Izby Rolniczej w Kutnie rozpatrywa³a opiniê dotycz¹c¹ inwestycji, po
odwo³aniu siê �Pini Polonia� od negatywnej decyzji o lokalizacji
w Kutnie hiperubojni, wydanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi (!?) (podobnie nieprawid³owy, tajemniczy tryb dzia³ania Prezydenta
Miasta Kutna odnotowali�my przy inwestycji spó³ki �Demetrion�).
Decyzja Starosty Kutnowskiego z dnia 7 sierpnia 2008 r. zatwierdzaj¹ca
projekt budowlany i udzielaj¹c¹ pozwolenie na budow¹ ubojni trzody
- chlewnej wraz z instalacjami i urz¹dzeniami budowlanymi - by³a ju¿
wiêc tylko formalno�ci¹. Mimo ¿e zdaniem specjalistów, m.in. brak
by³o realnego planu nawo¿enia i zagospodarowania gnojówki, zgodnego
z art. 18. 1.1 i 18. 1.2  Ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach
i nawo¿eniu (Dziennik Ustaw Nr 147 z dnia 14 sierpnia 2007 r. poz.
1033). Dziwne jest, ¿e Pan (i Pañscy prawnicy oraz wspólnicy) nie
dostrzegaj¹ ewidentnych zdarzeñ i nie przytaczaj¹ konkretnych faktów
wi¹¿¹cych siê z t¹ kontrowersyjn¹ i za³atwian¹ niezgodnie z obowi¹zu-
j¹cymi procedurami sprawy.
Wyra¿amy przekonanie, ¿e nasze pismo wyja�nia w¹tpliwo�ci Pini
Polonia Sp. z o.o. w Kutnie.

Z wyrazami szacunku - dr Andrzej Stelmaszewski

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
- do�wiadczenie w pracy na szynce, ³opatce, boczkach

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

(proszê o kontakt  od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7.00 - 15.00)

wicach rozstrzygniêto konkurs pla-
styczny na maskê karnawa³ow¹.
W�ród przedszkolaków wygra³a
Amelia Zwoliñska przed Krystianem
Dopieralskim i Klaudi¹ Darmasik.
W�ród uczniów klas I-III, I miejsce
zdoby³ Przemys³aw Paw³owski
przed Karolin¹ Erdman i Natali¹
Smolczewsk¹ (wszyscy SP Zalesie).
W najstarszej kategorii wiekowej
równorzêdne I miejsca przyznano
Justynie Ko³odziejczyk i Weronice
Nowak (SP w Jankowicach).

Walentynki
Co� nie mog¹ wej�æ w tradycjê
zachodnie �Walentynki�. Starsi
w wiêkszo�ci ich nie obchodz¹;
m³odsi w �wiêto zakochanych
kupuj¹ kwiatek, bilet do kina
i drobny baton czy czekoladê.
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

6 marca 2010 r. od godz. 9.00
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¿.

Eliminacje do konkursu �Byæ kobiet¹� odbêd¹ siê 1 marca w MDK
w Kutnie. Koncert w przeddzieñ �wiêta Kobiet o godzinie 17.00
w hotelu �Rondo�.

BYĆ KOBIETĄ

Uprzejmie informujê, ¿e Zespó³ Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnow-
skiej w zwi¹zku z planowanym remontem Kutnowskiego
Domu Kultury, pod koniec lutego br., musi zabraæ stroje i prze-
nie�æ je do innej garderoby. Poszukujemy pomieszczenia. Ucho-
dzi³am nogi i obdzwoni³am pó³ Kutna. Nie staæ nas na op³acenie
lokalu. Mo¿e znajdzie siê jaka� firma, która ma wolny pokój
z osobnym wej�ciem  i udzieli nam schronienia na czas remontu
KDK ? W zamian mo¿emy u�wietniæ jak¹� firmow¹ uroczy-
sto�æ. Jeste�my otwarci na ró¿ne formy wspó³pracy, g³ównie
barterowej. Musimy równie¿ pozyskaæ fundusze na  wyjazd
do Macedonii, na szkolenia kadry i warsztaty dla tancerzy,
na zakup obuwia i strojów kutnowskich, akordeonu, obuwia
i koszul do strojów krakowskich, wydanie folderu zespo³u.
Zapraszamy instytucje i firmy do partycypacji w kosztach
wydania folderu w zamian za umieszczenie reklam. Zapra-
szamy do nas tak¿e m³odzie¿, szczególnie t¹ gimnazjaln¹. /KK/

17.02 �roda: 10.00 Ciacho kino KDK; 11.00-12.30 PAPIEROWY
�WIAT- czyli modele z origami sala 15; 11.00-13.00 Przez Kutno i�æ do
siebie - warsztaty literackie i dziennikarskie sala 18; 13.00-15.00 Kon-
sultacje przed OGÓLNOPOLSKIM KONKURSEM RECYTATORSKIM
sala 7; 14.00-17.00 WARSZTATY KUGLARSKIE - prowadzi grupa
kuglarska NOKTURN z Warszawy sala 10; 17.00 CIACHO - komedia
kino KDK; 19.15 NINE - DZIEWIÊÆ - musical kino KDK.
18.02 Czwartek: 11.00 WIELKI ZIMOWY KONKURS PLASTYCZNY
hole KDK; 13.00-15.00 Konsultacje przed OGÓLNOPOLSKIM KON-
KURSEM RECYTATORSKIM sala 7.
19.02 Pi¹tek: 11.00-12.30 Warsztaty recytatorskie dla dzieci sala 26; 11.00
Ksiê¿niczka i ¿aba kino KDK; 15.00 ASTRO BOY kino KDK; 13.00-
15.00 Konsultacje przed OGÓLNOPOLSKIM KONKURSEM RECYTA-
TORSKIM sala 7; 17.00 Koncert �Muzyka Beatlesów w opracowaniu na
gitarê� sala 26; 17.00 RANDKA W CIEMNO - komedia kino KDK; 19.00
SHERLOCK HOLMES - krymina³ kino KDK.
20.02 Sobota: 11.00 ASTRO BOY kino KDK; 15.00 Ksiê¿niczka i ¿aba
kino KDK; 17.00 RANDKA W CIEMNO - komedia kino KDK; 19.00
SHERLOCK HOLMES - krymina³ kino KDK.
21.02 Niedziela: 11.00 Ksiê¿niczka i ¿aba kino KDK; 15.00 ASTRO BOY
kino KDK; 17.00 RANDKA W CIEMNO - komedia kino KDK; 19.00
SHERLOCK HOLMES - krymina³ kino KDK.
22.02 Poniedzia³ek: 10.00-13.00 ARTYSTYCZNE FERIE - zajêcia
plastyczne sala 18; 11.00-13.00 Przez Kutno i�æ do siebie - warsztaty lite-
rackie i dziennikarskie sala 18; 11.00 ASTRO BOY kino KDK; 15.00
Ksiê¿niczka i ¿aba kino KDK; 17.00 RANDKA W CIEMNO - komedia
kino KDK; 19.00 SHERLOCK HOLMES - krymina³ kino KDK.
23.02 Wtorek: 10.00-13.00 ARTYSTYCZNE FERIE - zajêcia plastyczne
sala 18; 11.00-13.00 Przez Kutno i�æ do siebie - warsztaty literackie
i dziennikarskie sala 18; 11.00 Ksiê¿niczka i ¿aba kino KDK; 15.00
ASTRO BOY kino KDK; 17.00 RANDKA W CIEMNO - komedia kino
KDK; 19.00 SHERLOCK HOLMES - krymina³ kino KDK.
24.02 �roda: 11.00 Wielki konkurs recytatorski dla dzieci ZWIERZ¥T-
KOWO - CZYLI PSIE I KOCIE DOLE I NIEDOLE sala 26; 11.00-13.00
Przez Kutno i�æ do siebie - warsztaty literackie i dziennikarskie sala 18;
11.00 ASTRO BOY kino KDK; 15.00 Ksiê¿niczka i ¿aba kino KDK; 17.00
RANDKA W CIEMNO - komedia kino KDK; 19.00 SHERLOCK HOL-
MES - krymina³ kino KDK.
25.02 Czwartek: 10.00-13.00 Ekologiczna pracownia krawiecka sala 18.
26.02 Pi¹tek: 10.00-13.00 Ekologiczna pracownia krawiecka sala 18;
11.00-13.00 Przez Kutno i�æ do siebie - warsztaty literackie i dziennikar-
skie sala 18.
Uwaga !!! Prosimy o wcze�niejsze zapisywanie siê na wybrane zajêcia,
warsztaty.

KTO POMOŻE !?

Muzeum Regionalne w Kutnie zaprasza dzieci i m³odzie¿ spêdzaj¹c¹
wypoczynek zimowy w mie�cie na nastêpuj¹ce zajêcia:
16 lutego (wtorek) w godz. 10.00-12.00: Warsztaty fotograficzne (b³êdy
na�wietlania w fotografii cyfrowej)
17 lutego (�roda) godz. 13.00: Kó³ko historyczne
18 lutego (czwartek) w godz. 10.00-12.00: Z wizyt¹ w galerii rze�biarza
i kolekcjonera Tadeusza Kacalaka
23 lutego (wtorek) - w godz. 10.00-12.00: Z archeologi¹ na ty
25 lutego (czwartek) godz.16.00: Spotkanie z Ikon¹, które poprowadzi
Pani Halina Kamiñska (m³odzie¿, doro�li)
Uczestnictwo w zajêciach jest bezp³atne. Przewidujemy grupy do 20 osób.
Wszystkich chêtnych serdecznie zapraszamy do kutnowskiego muzeum.
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w dziale o�wiatowym muzeum
lub nr tel. 24 254-79-64

FERIE W MUZEUM

FERIE W KDK

� pomoc psychologiczna � odrabianie lekcji � eliminowanie trud-
no�ci w nauce � doskonalenie szybkiego czytania � æwiczenia
koncentracji uwagi � organizowanie czasu wolnego dzieci � gry,
zabawy, rebusy, konkursy � grupy integracyjne dla m³odzie¿y �
wieczory dyskusyjne � konsultacje z socjologiem, pedagogiem

Kutno, ul. 29-go Listopada 20/4, tel. 0 603-15-70-70
www.pracowniawsparcia.pl

PRACOWNIA PSYCHOEDUKACJI
w Kutnie zaprasza od poniedzia³ku do niedzieli

Pomoc w przezwyciężaniu trudności w nauce
języka angielskiego: koszt 20 zł/h, szkoły

podstawowe 15zł/h. Telefon: 0 601−261−518

Przedstawiamy 15 osób, które s¹ dzieæmi wojskowych 37 pp w Kutnie:
Kazimierz Ci¹¿ela (starszy sier¿ant Jan Ci¹¿ela), W³odzimierz Czerniec
(chor¹¿y Jan Czerniec), Bo¿ena D¹browa-Dercz (major Stanis³aw Dercz),
Ryszard D¹browski (plutonowy Wac³aw D¹browski), Zofia Ku�-Miko-
³ajczyk (podpu³kownik Józef Ku�), Alicja Lewandowska-Filipiak (pluto-
nowy Józef Filipiak), Jerzy Nowicki (plutonowy W³adys³aw Nowicki),
Zofia Olejnik-Stêpieñ (plutonowy Jan Stêpieñ), Zbigniew Paw³owski (ka-
pitan Boles³aw Paw³owski), Jerzy Pi¹tek Starszy (sier¿ant Jerzy Pi¹tek),
Helena Piotrowska-Darasz (starszy sier¿ant Stanis³aw Darasz), Maria Pla-
ga-Miko³ajczyk (starszy sier¿ant Adam Miko³ajczyk), Barbara Stawow-
ska-Maku³a (starszy sier¿ant Stanis³aw Maku³a), Maria Paw³owska-Stê-
pieñ i Krystyna Serwach-Stêpieñ (plutonowy Jan Stêpieñ).
MO¯E ZNACIE JESZCZE INNE PU£KOWE DZIECI (WNUCZKI
CZY PRAWNUCZKI).

POWSTANIE
37 PUŁKU PIECHOTY

PUŁKOWE DZIECI

Po rozk³adzie monarchii austro-wêgierskiej, znajduj¹ce siê na terenie
Przemy�la lu�ne oddzia³y i grupy wojskowe oraz paramilitarne, decyzj¹
powsta³ej polskiej w³adzy, zosta³y zgrupowane 2 listopada 1918 roku
w koszarach by³ego 45 Pu³ku Piechoty na Zasaniu. Utworzony oddzia³
przybra³ nazwê 18 Pu³ku Strzelców. Inspiratorem i organizatorem oddzia³u
by³ por. Leon Kozubski wielce oddany sprawie niepodleg³o�ci Polski.
Poprowadzi³ pu³k do walki przeciwko Ukraiñcom d¹¿¹cym do zagarniêcia
Przemy�la. W ciê¿kich bojach na Zasaniu w dniach 9-11 listopada
uzyska³ wsparcie oddzia³ów z Krakowa pod dowództwem mjr. Juliana
Stackiewicza i pp³k. Micha³a Tadeusza Tokarzewskiego. Dziêki temu
Przemy�l pozosta³ w rêkach polskich. Poleg³o wielu ¿o³nierzy i dwóch
oficerów - podporucznicy W³adys³aw Kramarz i Ludwik Ueberall. Wkrótce
dowództwo pu³ku obj¹³ p³k Adam Jaroszewski. Uzyska³ wcielenie do pu³ku
batalionu zapasowego by³ego austriackiego 10 PP z Nowego S¹cza. Po
przyjêciu nazwy 10 Pu³ku Piechoty, czê�æ oddzia³ów wyznaczono do
wsparcia grup walcz¹cych o Lwów, inne skierowano do �oczyszczenia�
terenów w rejonie Siedlisk. Pod koniec listopada 1918 r., po ponownym
wzmocnieniu pu³ku skierowano nastêpne oddzia³y do Chyrowa, które
ostatecznie zajêto i utrzymano. Z batalionów znajduj¹cych siê w Chyrowie
utworzono batalion pod dowództwem por. Franciszka Dudziñskiego,
a z oddzia³u zapasowego 2 Batalion pod dowództwem por. Bukowskiego.
W pierwszych dniach stycznia 1919 r. wyruszy³ pu³k do S¹dowej Wiszni,
st¹d do Gródka Jagielloñskiego, gdzie wspó³dzia³a³ z oddzia³ami genera³a
Z. Zieliñskiego przy odrzuceniu Ukraiñców spod Lwowa. Miejscowo�ci:
Stodó³ki, Uherce, Czerlany, Lubieñ Wielki, Gródek Jagielloñski, Wo³czuchy,
Doliniany i wiele innych zapisa³y siê krwawymi zg³oskami w historii
pu³ku. Straty pu³ku w zabitych wynios³y 5 oficerów i 130 szeregowych.
W trakcie zmagañ 27 lutego 1919 r. 10 PP zosta³ przemianowany na
37 PP. Dowódc¹ pozosta³ pp³k A. Jaroszewski. Zachowa³y siê wspomnienia
st. sier¿. J. Jaworskiego z okresu walk pod Doliniami. �... otrzymujê
rozkaz posun¹æ siê ze swym patrolem jak najdalej pod Doliniany i zbadaæ
si³y nieprzyjaciela. Gdy dotar³em na skraj lasu, który dotyka³ wie� Doli-
niany, natkn¹³em siê na nieprzyjacielsk¹ czujkê, która obszed³em z czê-
�ci¹ ludzi od ty³u i tak zaskoczon¹ zabra³em do niewoli.

(ci¹g dalszy - strona 11)

Kutnowski Dom Kultury i Fundacja Odbudowy Pa³acu Saskiego w Kutnie
(prezes Mariusz Andrzej Wieczorkowski) byli organizatorami interesuj¹-
cego spotkania z Sergiuszem Stern¹ - Wachowiakiem (ur. 18.07. 1953 r.
w Lesznie) poet¹, prozaikiem, eseist¹, krytykiem literackim, t³umaczem,
autorem scenariuszy teatralnych, radiowych i telewizyjnych. Od czerwca
2008 r. prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, syn poety i t³umacza
literatury niemieckiego obszaru jêzykowego Eugeniusza Wachowiaka
i ekonomistki Janiny z Hetmañskich. Liceum Ogólnokszta³c¹ce ukoñczy³
w 1972 r. we Wschowie. Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu (1977). By³ kierownikiem literackim
studenckiego Teatru �Maya�. Mieszka w Poznaniu. Jako poeta i krytyk
literacki debiutowa³ w roku 1971 na ³amach �Nadodrza� i �¯ycia Literac-
kiego�. Sta³y wspó³pracownik �Twórczo�ci� i cz³onek kolegium redak-
cyjnego �Integracji�. Wspó³pracownik stowarzyszeñ literackich w Badenii-
Wirtembergii, w Berlinie, w Wuppertalu, w Toronto, Polskiego Funduszu
Wydawniczego w Kanadzie. Jego twórczo�æ by³a przek³adana na jêzyk
niemiecki, angielski, francuski, rosyjski, wêgierki, czeski, bu³garski,
serbo-chorwacki. By³ kierownikiem literackim i dramaturgiem Teatru
Nowego im. Tadeusza £omnickiego w Poznaniu, cz³onek PEN Clubu.
Laureat Nagrody �Pióra� za ca³okszta³t twórczo�ci (1989), Nagrody
Artystycznej Marsza³ka Wielkopolski (2001). Ma Br¹zowy Medal
Zas³u¿ony Kulturze �Gloria Artis� (2007). Wyda³ 6 tomików poezji,
2 powie�ci. Autor 4 ksi¹¿ek eseistycznych oraz antologii dwudziestowiecznej
poezji polskiej.            /J.P./

LITERAT W PAŁACU SASKIM

17.02: godz. 11.00 zajêcia muzyczne dla dzieci m³odszych, 11.00 zajêcia
origami dla dzieci starszych, 12.00 zajêcia muzyczne dla dzieci starszych,
12.00 zajêcia origami pod kierunkiem dla dzieci m³odszych.
18.02: godz. 11.00 zajêcia muzyczne dla dzieci m³odszych, 11.00 zajêcia
origami pod kierunkiem dla dzieci starszych, 12.00 zajêcia muzyczne dla
dzieci starszych, 12.00 zajêcia origami dla dzieci m³odszych.
19.02: godz. 11.00 �Wokó³ Chopina�.
20.02: godz. 11.00 spotkanie czytelnicze �Bli¿ej ksi¹¿ki�.
22.02: godz. 11.00 pogadanka o Chopinie.
23.02: godz. 11.00 zajêcia na lodowisku.
24.02: wycieczka autokarowa �Warszawa Chopina�.
25.02: godz. 11.00 zajêcia na lodowisku.
26.02: godz. 11.00 zajêcia na lodowisku.
27.02: godz. 11.00 spotkanie czytelnicze �Bli¿ej ksi¹¿ki�.
Codziennie: 11.00-14.30 zajêcia zorganizowane (zajêcia pod kier. instruk-
tora, pogadanki, g³o�ne czytanie, zajêcia rekreacyjne), 14.30-16.00 zajêcia
dowolne (internet, zajêcia plastyczne).

FERIE W BIBLIOTECE
�Na zimow¹ nutê�

Od 15.02 do 24.02 w godz. 11.00-16.00 indywidualne bezp³atne wej�cia
na basen za okazaniem wa¿nej legitymacji szkolnej.

Basen

Codziennie  w czasie trwania ferii zimowych (oprócz sobót i niedziel)
w godz. 8.00 � 14.00 bezp³atne wej�cie na lodowisko dla uczniów kut-
nowskich szkó³ za okazaniem wa¿nej legitymacji szkolnej.

Lodowisko miejskie

Polski Zwi¹zek Niewidomych
Ko³o Terenowe nr 10

99-300 Kutno, ul. Wyszyñskiego 11
tel. (024) 355-66-69

e-mail: pzn-kutno@op.pl
www.pzn-kutno.pl.tl

Po raz pierwszy w powiecie kutnowskim. Polski Zwi¹zek
Niewidomych Ko³o Terenowe w Kutnie zaprasza na
wystawê sprzêtu elektronicznego i tyfloinformatycz-
nego, i przedmiotów codziennego u¿ytku, u³atwiaj¹-
cych normalne funkcjonowanie w spo³eczeñstwie oraz
prezentacje stowarzyszeñ i fundacji dzia³aj¹cych na
rzecz osób z dysfunkcj¹ wzroku. Spotkanie odbêdzie
siê 11 marca 2010 r. o godz. 11.00 w Miejskiej
i Powiatowej Bibliotece Publicznej przy ul. Wojska
Polskiego 5.

ZAPROSZENIE
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KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

Masz babo placek ! Znowu zima i w telewizji �kracz¹�, ¿e potrwa jeszcze
co najmniej - cztery tygodnie. Na wsi ka¿dy liczy pieni¹dze: ile trzeba
jeszcze wydaæ na wêgiel ... Albo: �Czy nie lepiej wyci¹æ trochê pobli-
skich drzew ? Teraz komunikacjê utrzymuj¹ autobusy z PKS i MZK. Trochê
jest opó�nieñ, ale w ubieg³ym tygodniu sama widzia³am jak dwa z nich
zakopa³y siê w �niegu. Tak wredne s¹ pobocza. Na �lizgawkowych drogach
ruch jest jak w XX wieku, je¿d¿¹ tylko ci, co musz¹ ! I rada: wo� ³opatê,
wo�  ³opatê, wo� ³opatê. I ustêpuj drogi, bo faktycznie to stra¿ackie, bojowe
pojazdy staæ na odkopanie wiêkszo�ci dróg, ale tak, na szeroko�æ ... jednego
samochodu. Najgorzej to w dni, gdy pada �nieg i - co nie odczuwa siê
w mie�cie - wieje wiatr. Koszty rosn¹, rosn¹, rosn¹ ... Ale przyjdzie kiedy�
wiosna, i maj ... Masz babo placek ! Teraz trochê o rentach struktural-
nych, czyli tych co przys³uguj¹ dla zdaj¹cych (przekazuj¹cych) ziemiê.
Ju¿ odbiera je oko³o 70 tysiêcy rolników (w 2007 r. by³o 8.884 wnio-
sków, rok pó�niej - 8.179), w 2009 r. zabrak³o na dalsze ... pieniêdzy.
Masz babo placek ! Wreszcie w grudniu 2009 r. Komisja Europejska �od-
krêci³a kurek� i da³a pieni¹dze oko³o 7 (siedmiu) tysiêcy takich rolników.
Wnioski mo¿na sk³adaæ, ale uwaga, uwaga, uwaga - tylko do koñca
I kwarta³u 2010 r. Przypominamy, ¿e wnioski kierowaæ nale¿y do Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Masz babo placek ! Pamiê-
tajmy, ¿e najogólniej do otrzymania renty strukturalnej jest uprawniony
rolnik, który ukoñczy³ 55 lat, prowadzi³ przez ostatnich 10 lat gospodarstwo
(przez 5 - podlega³ ubezpieczeniu), przeka¿e gospodarstwo i zaprzestanie
dzia³alno�ci rolniczej. Ufff ! Masz babo placek ! Co s³ychaæ jeszcze
w polskim rolnictwie ? W ubieg³ym roku zak³ady miêsne z³o¿y³y 19 wnio-
sków o upad³o�æ, a 17 zdecydowa³o siê na likwidacjê (w 2008 r. zakoñczy³o
produkcjê 21 tych zak³adów). Taniej od nas produkuj¹ miêso Duñczycy,
przy porównywalnie podobnej jak i u nas skali produkcji, dzia³aj¹ tam
tylko dwie du¿e ubojnie, gdy w Polsce jest takich ... tysi¹c. Wed³ug sza-
cunków, pog³owie trzody chlewnej liczy³o w Polsce 9 milionów sztuk
(ni¿sze o 8% ni¿ rok wcze�niej i najmniej - od 40 lat). Masz babo placek !

Wed³ug S³ownika Wyrazów Obcych PWN, w³oskie s³owo �MAFIA� ma
dwa znaczenia:
1. hit. tajne stowarzyszenie na Sycylii, zorganizowane na pocz. XIX w.
dla ochrony ludno�ci przed nadu¿yciami obcych wojsk i napadami zbóje-
ckimi, z czasem opanowane przez elementy przestêpcze pos³uguj¹ce siê
rozbojem i szanta¿em.

2. przeno�nie; grupa osób dbaj¹ca tylko o w³asny inte-
res i nie przebieraj¹ca w �rodkach w realizowaniu swych
zamierzeñ; klika, szajka.
Czyli podajemy wersjê redakcyjn¹: mafia to sprzysiê¿enie (zmowa)
przestêpców, biznesmenów i rz¹dz¹cych dla uzyskania
nienale¿nych profitów.

W koñcu grudnia 2009 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowanych
by³o 7.554 bezrobotnych, czyli wiêcej o 1.461 osób ni¿ w analogicz-
nym okresie ubieg³ego roku. W�ród nich by³o 3.967 kobiet (52,5% ogó³u
bezrobotnych). Tylko 2.061 osób mia³o prawa do zasi³ku (27,3%). Liczba
zarejestrowanych bezrobotnych zamieszkuj¹cych tereny wiejskie wyno-
si³a 3.134 osoby (41,5%), a w tym 1.608 osób - to bezrobotne kobiety.
Có¿ to oznacza ? Beznamiêtnie oceniaj¹c potrzebê stworzenia ponad
500 zak³adów pracy, o �rednim zatrudnieniu 15 osób (lub ponad 1.500
zak³adów o srednim zatrudnieniu � 5 osób). Czy to mo¿liwe ? Na koniec
miesi¹ca grudnia w ewidencji urzêdu figurowa³o 3.723 osoby d³ugotrwale
bezrobotne, co stanowi 49,3% ogó³u osób zarejestrowanych. W tej liczbie
kobiety stanowi³y 2.287 (61,4%). Zarejestrowano 1.618 osób powy¿ej
50 roku ¿ycia (21,4% ogó³u, w tym 695 kobiet). Prawie po³owa (49,9%)
bezrobotnych to osoby w przedziale wiekowym 18-34 lata. A¿ 4.707
bezrobotnych (62,3%) posiadaj¹ wykszta³cenie gimnazjalne i zasadnicze
zawodowe. Co ciekawe, problemem strukturalnym staje siê zatrud-
nienie osób z wy¿szym wyksza³ceniem � ju¿ 522 osoby, w tym g³ównie
kobiet � 364. A¿ 4.500 osób praktycznie jeszcze nie pracowa³o (1.495
ma sta¿ pracy do jednego roku, 1.307 � od jednego do piêciu lat, a bez
sta¿u jest 1.698 osób !). Najtrudniej jest z kobietami, które maj¹ niskie
(tak jak poprzednio liczone) ma³e do�wiadczenie zawodowe, gdy¿ jest
ich 2.534.
Ciekawe informacje mo¿na uzyskaæ, gdy szczegó³owo przeanalizujemy
bezrobotnych wed³ug posiadanych umiejêtno�ci zawodowych i specjal-
no�ci (powy¿ej 30 osób). £¹cznie jest takich osób 3.342, w tym kobiet
1.867 (55,9%). Gdy zsumujemy pokrewne zawody i specjalno�ci uzyskujemy
takie wyniki: w grupie (nazwijmy umownie) mechaników pojazdów - 457
osób; administracyjnych - 454; piekarzy - 405; sprzedawców - 384;
pomocniczych - 291; krawców - 267, �lusarzy - 266, elektryków - elek-
troników - 265, rolników - 244. O czym to �wiadczy ? W niedu¿ym uprosz-
czeniu o tym, ¿e predyspozycje tych bezrobotnych odzwierciedlaj¹
niedostosowanie nauki (i szkolenia) do potrzeb zawodowych. Pasuj¹
one do siebie jak, wypisz, wymaluj �piê�æ do oka�. Pan Prezydent Miasta
Kutno cieszy³ siê, ¿e do powstaj¹cej hiper-ubojni �Pini Polonia� zg³oszono
5 (piêæ) tysiêcy podañ o przyjêcie do pracy. Niech tam ! Tylko z tego co
wiemy zak³ad ten ma szalone problemy, aby wybraæ chocia¿ setkê - dwustu

pracowników. Tym bardziej, gdy warunkowa³ przyjêcia g³ównie osób ze
znajomo�ci¹ jêzyków ... angielskiego i w³oskiego. Jak æwierkaj¹ �kut-
nowskie wróble�, po kadrê kierowniczo-dyrektorsk¹ siêga siê a¿ do ...
Szczecina. Przytaczaj¹c swoist¹ korektê analizy PUP za 2009 roku, nie
kierujê siê z³o�liwo�ci¹, a jedynie tym, ¿eby wreszcie zacz¹æ rozwi¹zy-
waæ rzeczywiste problemy bezrobocia powiatu kutnowskiego. Koniec
z mitami !            Andrzej Stelmaszewski

P.S. A¿ siê wierzyæ nie chce ... Dotychczas na terenie powiatu kutnow-
skiego jedyn¹ placówk¹, która skutecznie walczy³a z bezrobociem by³
ZUS (aktualnie I Oddzia³ w £odzi). W 2006 r. przyzna³ on 2.300 osób
emerytury i renty, w 2007 - 2.100, w 2008 - 2.000, ale ju¿ w 2009 r. tylko
380 emerytur i 150 rent z tytu³u niezdolno�ci do pracy. Ponadto tylko
w 2009 r. 720 osób otrzyma³o zwrot kosztów dojazdu, które urz¹d Pracy
mo¿e dokonywaæ przez okres 12 miesiêcy, a 7 - zwrot kosztów zakwate-
rowania. Gdy uwzglêdnimy jeszcze tych, którzy wyjechali na �saksy� ...
Przypomnijmy, ¿e najwiêksza liczba bezrobotnych w powiecie kutnow-
skim, to pi razy oko prawie 14 tysiêcy osób. Z tego mo¿na by wnioskowaæ,
¿e inne instytucje zapracowa³y na ... zwiêkszanie szeregów bezrobot-
nych !?

Praktycznie na koniec kadencji powsta³y w Radzie Powiatu dwa kluby
radnych: Prawo i Sprawiedliwo�æ Ziemi Kutnowskej (przewodnicz¹cy
- Konrad K³opotowski oraz Jakub Krygier, Ryszard Olesiñski i Rafa³
Jó�wiak) oraz Prawica Powiatu Kutnowskiego (przewodnicz¹cy - Jerzy
Pawlak, Andrzej Stachowicz, Marek Drabik, Waldemar Bartochowski
i Waldemar Dr¹¿kiewicz).

By³em zdumiony, jak wiekszo�æ moich znajomych. Otó¿ w³adze Robotniczej
Spó³dzielni Mieszkaniowej �Pionier� w Kutnie zdecydowa³y siê na krok
niemal rewolucyjny, postanowi³y wreszcie, po wielu latach nieróbstwa,
opacykowaæ klatki schodowe. I nie tylko zreszt¹ klatki. Dodatkowym luk-
susem ma byæ jeszcze wybia³kowanie piwnic. Mo¿e i jestem upierdliwy,
ale pamiêtam wieloletnie boje o te niewielkie inwestycje. Wszystkie skargi
na ten temat by³y kwitowane przez w³adze jedn¹ odpowiedz¹ - �Wszystkie
�rodki przeznaczane s¹ na termomodernizacjê budynków� - i nikt ani
z zarz¹du, ani te¿ Rady Nadzorczej nie mia³ watpliwo�ci co do s³uszno�ci
tego s¹du. A¿ tu raptem na pocz¹tku 2010 roku zaczêto te prace wykonywaæ,
a tam gdzie jeszcze nie zaczêto powieszono informacje dla mieszkañców,
i¿ dany blok zosta³ przeznaczony do malowania klatki i jeszcze, klêkajcie
narody, bielenia piwnic. I nic nie zm¹ci³oby mojej podejrzliwo�ci, maluj¹
to maluj¹, gdyby nie to, i¿ w tym roku jak byk zbli¿aj¹ siê wybory w³adz
spó³dzielni. I ten magiczny czas sprawi³, ¿e to co by³o dotychczas nie-
mo¿llwe, jest wykonalne. A nawet mimo dalszej i to mocno zaawansowanej
termomodernizacji budynków znalaz³y siê �rodki i to jak podejrzewam
znaczne. Kto� by pomy�la³ cud, nie otó¿ dotychczasowi w³¹dcy �Pioniera�
�cisn¹wszy po�ladki ze strachu postanowli i�æ na rêkê lokatorom. Jak
podejrzewam te¿ na najbli¿szych zebraniach Grup Cz³onkowskich oka¿e
siê, ¿e wszystkie zalegaj¹ce problemy mo¿na rozwi¹zaæ, np. organizacjê
placów zabaw, dodatkowe przej�cia, porz¹dek i czysto�æ itd. Mo¿e wiêc
w³adze spó³dzielni trzeba by³oby wybieraæ corocznie, a wtedy nie mieli-
by�my ¿adnych problemów.    Piotr Pilch

WYBORCZE PACYKOWANIE

Czytelniczy Hyde Park

W poniedzia³ek 8 lutego odby³a siê nadzwyczajna sesja Rady Powiatu
w Kutnie, której tematem mia³a byæ informacja o bezpieczeñstwie zdro-
wotnym mieszkañców naszego powiatu i podjêcie uchwa³y w sprawie
wyga�niêcia mandatu radnej Klary Adamskiej. Radny Pruk zg³osi³ wniosek
o og³oszeniu konkursu na stanowisko dyrektora SP ZOZ do koñca
lutego i rozstrzygniêcie go do koñca marca. Radni wys³uchali Celiny
Marciszewskiej, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Kutnie, która przedstawi³a stan bezpieczeñstwa sanitarnego w powiecie.
W dalszej czê�ci obrad pytania radnych kierowane by³y g³ównie do p.o.
dyrektora SP ZOZ Tomasza K³osiñskiego i p.o. zastêpcy dyrektora d.s.
leczniczych Jacka Marynowskiego. Z zaskoczeniem przyjêto informacjê,
¿e szpital ma nadwykonania na sumê oko³o 375 tysiêcy z³, a NFZ nie
zamierza tej kwoty zap³aciæ. Spó³ka, w któr¹ ma byæ przekszta³cony SP
ZOZ, to albo ze 100% udzia³em samorz¹du, ale spó³ka akcyjna. Wed³ug
pani Doroty D¹browskiej powinna to byæ ta pierwsza forma. Oko³o 14.45,
po pietnastominutowej przewie, okaza³o siê, ¿e na sali ... nie ma kworum,
by kontynuowaæ obrady. Obrady przesuniêto do pi¹tku do godziny 12.00.
Druga czê�æ trwa³a kolejne piêæ godzin. Milcz¹ca ³awa Zarz¹du Powiatu,
usi³uj¹ce utrzymaæ porz¹dek w�ród radnych prezydium, rozj¹trzony
radny K³opotowski i pokrzykuj¹ca �widownia�. W koñcu przeg³oso-
wano wniosek o konkursie na dyrektora SP ZOZ. Za by³o 11 radnych,
przeciw 1 i 5 siê wstrzyma³o. Radni wygasili mandat zmar³ej radnej Klary
Adamskiej (jednog³o�nie) i zmienili zapis w uchwale bud¿etowej (jedno-
g³o�nie). Rozpatrzono te¿ kolejne pismo nauczycieli z Centrum Kszta³cenia
Ustawicznego ze skarg¹ na dyrektora i �opiesza³o�æ dzia³añ� w tej sprawie
Starostwa. ¯adnych jednak decyzji nie podjêto. Cz³onek Zarz¹du Waldemar
Dr¹¿kiewicz poinformowa³ Radê o zamiarze �komunalizacji Przedsiêbior-
stwa PKS w Kutnie� (która to sprawa ma byæ m.in. przedmiotem obrad
marcowej Sesji Rady Powiatu). Marek Drabik odczyta³ pismo pokontrolne
KP PSP w SP ZOZ - z wnioskami o usuniêcie nieprawid³owo�ci. Poru-
szono te¿ sprawê (w³a�ciwie ju¿ by³ej) placówki �Nadzieja� w ¯ychlinie.
Na koniec bardzo smutna i ¿enuj¹ca sprawa. O zwrot kosztów leczenia
zmar³ej radnej przez Starostwo (radna nie by³a ubezpieczona). Z pismem
wyst¹pi³ dyrektor K³osiñski. Radni zobowi¹zali siê pokryæ te koszty ze
swoich diet, a na wniosek Rafa³a Jó�wiaka przerwali t¹ ¿enuj¹c¹ dyskusjê.
Coraz bardziej jestem przekonany, ¿e �zabawa ze szpitalem� trwa, zgodnie
z tym co napisa³ w �Kto ...� 6 sierpnia 2009 r. nasz naczelny: �Czy te¿
mamy do czynienia z jedn¹, wielk¹ mistyfikacj¹, gdy¿ jak fatamorgana znik-
nê³y w tegorocznym bud¿ecie pañstwa �rodki dla samorz¹dów na sp³atê
czê�ci szpitalnych d³ugów (co �le wró¿y i sytuacji w kolejnym - ju¿
wyborczym - roku !?). Raczej ju¿ wiadomo, ¿e termin 1 kwietnia 2010 roku,
w którym mia³a nast¹piæ operacja przekszta³cenia szpitala w spó³kê,
pozostanie tylko ... Prima Aprilisem. Po tym terminie bêd¹ nowe wybory
samorz¹dowe. Wiêc chyba, to co najgorsze i mog¹ce wywo³aæ protesty
personelu szpitala, spadnie na now¹ ekipê. Jednak przez ca³y rok, z apa-
na¿y samorz¹dowych mo¿na lepiej lub gorzej, ale ca³kiem wy¿yæ. Ech,
czemu to wokó³ szpitala kr¹¿¹ jak sêpy na ¿erowisku prawdziwi nieudacz-
nicy i samolubni cwaniacy. OSOBY NIEKOMPETENTNE, NIEOD-
POWIEDZIALNE, NIEROZS¥DNE, NIEUCZCIWE I NIEPRAW-
DOMÓWNE. CZEMU ?�          /G.B./

Czytelniczy Hyde ParkUWAGA − CENZURA !
Lokalne, kutnowskie pisma, chlubnie nazywaj¹ce siê gazetami, zamie�ci³y
obszerne relacje z wrêczenia nagród i wyró¿nieñ �Najlepszym zawodni-
kom, dru¿ynom i trenerowi 2009 roku�. Jednak ¿adna z nich �nie zaj¹k-
nê³a siê� nawet, ¿eby podaæ g³ównego organizatora imprezy, czyli
�Powiatowe ¯ycie Kutna�. Z tego co pamiêtam to ju¿ 11 lat konkurs ten
organizujecie Wy, a bodaj¿e 17 lat trwa ta zabawa. Nie mam pretensji do
redaktorów, ale uwa¿am, ¿e redakcyjne cenzury i walka o byt czyni¹
w takiej sytuacji z dziennikarzy ... pismaków !      Jan Widz

XLIX Sesja Rady Powiatu

BYŁO JAK ZWYKLE !

Gmina Bezrobotni Kobiety Bezrobotni Kobiety
Miasto ogó³em z prawem

do zasi³ku

Kutno 3.164 1.658 912 415
Bedlno 339 172 92 37
D¹browice 130 64 37 12
Krzy¿anów 301 141 60 21
Kutno Gmina 625 333 156 60
Kro�niewice 857 464 250 127
£aniêta 219 109 58 25
Oporów 174 81 37 15
Ostrowy 391 212 101 39
Strzelce 306 150 76 20
¯ychlin 1.048 583 282 145

Ogó³em 7.554 3.967 2.061 916

Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach na koniec 2009 r.

Samorz¹d kutnowski w dniu 9 lutego na swojej  sesji podj¹³ uchwa³ê
o rozpoczêciu procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania
dla terenów przy ul. Staffa i ul. £¹koszyñskiej. Prezydent Burzyñski oraz
popieraj¹cy go radni stanowi¹cy wiêkszo�æ w radzie byli wyj¹tkowo
odporni na rzeczowe argumenty przedstawione przez protestuj¹cych miesz-
kañców £¹koszyna. G³osowanie nad t¹ uchwa³¹ by³o swoistym testem na
wiarygodno�æ prezydenta i radnych. Niestety test ten oba organy samo-
rz¹du obla³y z kretesem. Prezydent by³ g³uchy na argumenty, ¿e obowi¹-
zuj¹ce prawo lokalne musi byæ respektowane przez wszystkich i próba
zmiany wymuszona wcze�niejszym jego z³amaniem nie mo¿e byæ argu-
mentem za zmian¹ tego planu. Radni popieraj¹cy prezydenta z przewod-
nicz¹cym J. Sikor¹ na czele g³osuj¹c za uchwa³¹ zapomnieli, ¿e forsowanie
przez prezydenta uchwa³y, któr¹ wielu mieszkañców mo¿e traktowaæ jako
tzw. �bubel prawny� podwa¿a autorytet samorz¹du. Wnioski komisji
bud¿etu i komisji rewizyjnej nie zyska³y poparcia prezydenta, a mój
uzasadniony wniosek zg³oszony na sesji o zdjêcie projektu uchwa³y z pro-
gramu sesji zosta³ równie¿ odrzucony. Zg³oszone w¹tpliwo�ci, ¿e g³osujemy
uchwa³ê, o której wcze�niej w dyskusji prezydent Burzyñski powiedzia³,
¿e tak naprawdê to nie wiemy jakie bêd¹ kierunki zmian, potwierdzaj¹
jedynie obawy, ¿e w efekcie koñcowym uchwa³a ma sankcjonowaæ z³amanie
prawa miejscowego. Jest wielce prawdopodobne, ¿e nast¹pi zmiana prze-
znaczenia terenu przewidzianego na parking ogólnodostêpny, a teren ten
zostanie w³¹czony w granice cmentarza. Spowoduje to dalsze narastanie
konfliktu z w³a�cicielami dzia³ek w tamtym rejonie i zagro¿enie zap³aty
przez miasto wysokich odszkodowañ bêdzie realne. Tak wiêc kompromi-
tacja prezydenta i g³osuj¹cych za uchwa³¹ radnych sta³a siê faktem. Wiele
czasu rada po�wiêci³a na dyskusjê nad zupe³nie niemrawymi i ma³o sku-
tecznymi dzia³aniami  prezydenta w walce ze skutkami zimy w mie�cie.
Wiele uwag zosta³o przez radnych zg³oszonych do prezydenta, od którego
dowiedzieli�my siê miêdzy innymi, ¿e �akcja zima� kosztuje. Przecie¿ to
wszyscy wiedz¹, jest to klasyczna �oczywista oczywisto�æ�. Nie mo¿na
zapominaæ, ¿e obowi¹zkiem samorz¹du jest podejmowanie dzia³añ opty-
malnych z punktu widzenia zabezpieczenia chocia¿ minimalnych potrzeb
zwi¹zanych z zapewnieniem mo¿liwo�ci ruchu pieszego, ko³owego
i dostêpno�ci do miejsc parkingowych. Oczywi�cie trzeba siê liczyæ ze
zwiêkszonymi kosztami które trzeba ponie�æ. Prezydent i jego s³u¿by musz¹
mieæ wyobra¿niê, ¿e s¹ w Kutnie rejony z których pilna potrzeba usuniêcia
�niegu jest oczywista. Je¿eli tego nie zrobimy czeka nas �pora mokra� to
znaczy wyrêczy nas natura, przyjd¹ roztopy, a nasze nie do koñca sprawne
studzienki nie bêd¹ wstanie odebraæ nadmiaru wody. W wielu miejscach
naszego miasta bêdziemy mieli wielk¹ wodê. Kutno to nie Wenecja, gon-
dolami p³ywaæ nie bêdziemy i o tym odpowiedzialna w³adza samorz¹dowa
musi pamiêtaæ. W trakcie zg³aszanych do prezydenta uwag, staraj¹c siê
broniæ prezydenta, kuriozalnej  wypowiedzi udzieli³ przewodnicz¹cy
J. Sikora, który stwierdzi³, ¿e przecie¿ s¹ w Polsce samorz¹dy które
w ogóle nie od�nie¿aj¹. Przewodnicz¹cy zapewne zapomnia³, ¿e s¹ w Polsce
równie¿ odpowiedzialne samorz¹dy które od�nie¿aj¹ i szkoda ¿e do nich
nie nale¿y nasze miasto.      Krzysztof Wac³aw Dêbski

Z ³awy opozycyjnego radnego

KOMPROMITACJA

CO TO JEST MAFIA ?

NOWE KLUBY

- Pocz¹wszy od 2000 r. Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdro-
wotnej w Kutnie nie ma p³ynno�ci finansowej i zdolno�ci p³atniczej.
- Aktualne zatrudnienie w przeliczeniu na pe³ne etaty wynosi 674
w oparciu o umowê o pracê i ok. 20 etatów w formie umów cywilno-
prawnych.
- Wszystkie materia³y statystyczne jak i chocia¿by podstawowe para-
metry ekonomiczno-finansowe w sposób jednoznaczny wskazuj¹, ¿e
w takiej formie organizacyjnej niezale¿nie od formy prawnej funk-
cjonowania, jednostka nie jest w stanie udzielaæ �wiadczeñ medycz-
nych na poziomie chocia¿by wyniku zerowego.
- Jednostka wymaga g³êbokich zmian organizacyjnych, zarówno
w zakresie struktury i wielko�ci zatrudnienia jak i wykorzystania
zaplecza oraz struktury i rodzaju �wiadczonych us³ug.
- Organ za³o¿ycielski podj¹³ decyzjê o przyst¹pieniu do programu
rz¹dowego �Wsparcie samorz¹du terytorialnego w dzia³aniach
stabilizuj¹cych system ochrony zdrowia� aby uzyskaæ pomoc pañstwa
w sp³acie czê�ci powsta³ych zobowi¹zañ. Przygotowanie naszego szpi-
tala dla realizacji programu rz¹dowego daje mo¿liwo�æ uzyskania
umorzenia zobowi¹zañ w kwocie ok. 58 700 tys. z³.

Z: Informacji na temat funkcjonowania SP ZOZ w Kutnie, 28.01.2010.

BIEL W CZERNI
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¯YCIE REKLAMOWE
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¯YCIOWE ROZMAITO�CI

Karnawa³ to czas balów, maskarad i zabaw. Tak siê sta³o
w �rodê 10 stycznia, swój bal przebierañców pod has³em
�W krainie bajek� mia³y dzieci w Przedszkolu Miejskim

KARNAWAŁ TO CZAS BALÓW
nr 15w Kutnie. Zaraz po �niadaniu dzieci za³o¿y³y swoje
stroje balowe i zamieni³y siê w królewny, ksiê¿niczki, wró¿-
ki, kowbojów, piratów, skrzatów itd., a para klownów
porwa³a ich do zabawy.

WYRÓŻNIENIA KAPITUŁY

Nowa siedziba Zak³adów Odzie¿owych �Emkon� w Kutnie przy ul. 1 Maja.

Hala �balonowa� w Szkole Podstawowej w pod¿ychliñskim Grabowie.

�Od jutra�, to ju¿ æwieræwiecze
Zespo³u dzia³aj¹cego przy KDK,
w których m³odzie¿ uczy siê aktor-
stwa - a �króluje� jej Krzysztof
Ryzlak.

Klub III Wieku przy TPZK w kutnowsk¹ spo³eczno�æ wniós³ wiele �¿ycia�.

„KUTNOWSKI HIT
2009 ROKU”
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(ci¹g dalszy ze strony 5)
Pojmani Ukraiñcy udzielili mi jasnych, szczegó³owych informacji i wska-
zali mi miejsce, gdzie jest ustawiony ckm, którego pilnuje tylko trzech
¿o³nierzy ...�. Po oddaniu jeñców pod opiekê 3 strzelcom, J. Jaworski
z pozosta³ymi szeregowcami obezw³adnia graj¹c¹ w karty obs³ugê ckm,
potem zabiera jeñców i ob³adowany amunicj¹ powraca przynosz¹c ckm.
Inne wydarzenie odnotowane w dzienniku wojennym dotyczy patrolu pod
dowództwem plut. Ludwika Szuby. Patrol zaatakowany w nocy 6 na 7
marca przez znacznie liczniejszy oddzia³ Ukraiñców zmusi³ nieprzyjaciela
do ucieczki, bior¹c przy tym do niewoli oficera i dziewiêciu ¿o³nierzy. Za
czyn ten plutonowy L. Szuba uzyska³ Krzy¿ Walecznych. Na drugi dzieñ
po tym wydarzeniu nast¹pi³o natarcie przegrupowanego w nocy pu³ku
w kierunku Dolinian i Ebenau-Stodu³ek. Celem by³o utrzymanie linii
kolejowej do Lwowa. Niestety, 1 i 2 Batalion pu³ku zaleg³ w polu na skutek
silnego ostrza³u broni¹cego siê zaciekle nieprzyjaciela. Przeciwko pol-
skim si³om Ukraiñcy wystawili 3-4 bataliony w tym: batalion ukraiñski
siczowych strzelców, batalion Hucu³ów, Kozaków i inne oddzia³y. Kiedy
nieprzyjaciel wtargn¹³ na Przedmie�cie Czerlañskie w krytycznym
momencie plutonowy Kazimierz Hille rusza ze swym plutonem i z wielk¹
odwag¹ skutecznie atakuje. Po obu stronach odnotowano du¿e straty.
W tym czasie trzeci batalion pu³ku walcz¹c o Lwów samodzielnie od
23 grudnia 1918 r. w grupie mjr. Sopotnickiego bije siê pod Stawczanami,
Bartatowem, Zimn¹ Wod¹, Janowem i wielu innych miejscowo�ciach
pocz¹tkowo pod dowództwem kpt. Sosnowskiego, nastêpnie kpt. Józefa
Kusia. W dniu 15 lutego 1919 r. batalion odszed³ do Mszany, gdzie
w uznaniu zas³ug bojowych zosta³ przemianowany na 39 Pu³k Strzelców
Lwowskich. W sk³adzie 4 Dywizji dowodzonej przez gen. Franciszka,
Aleksandrowicza 9 Pu³k toczy³ ciê¿kie boje w miejscowo�ciach Mszana,
Zimna Woda, Rudna, Skni³ów i inne. Na prze³omie kwietnia i maja pod
Haracjami pu³k poniós³ dotkliwe straty w ludziach i sprzêcie. W wyniku
tego zosta³ 4 maja 1919 r. ponownie wcielony do 37 PP w charakterze
batalionu. Jeszcze s³abo odbudowany, powróci³ do walk w okolicach Prze-
my�la. Now¹ erê walk pu³ku rozpoczyna dzieñ 15 maja 1919 r. Pu³k po
reorganizacji i uzupe³nieniu rozpocz¹³ walkê w sk³adzie 4 DP, podczas
której zdobywa miejscowo�ci Sambor, Drohobycz i Stanis³awów. Poko-
nuj¹c po drodze zaciêty opór Ukraiñców, zdobywa setki wagonów kole-
jowych w tym kilkadziesi¹t z amunicj¹, ponad 200 lokomotyw, magazyny
ze sprzêtem wojennym, poci¹g pancerny, ponad 100 dzia³, 20000 karabi-
nów itp. Na skutek przeciwnatarcia wojsk ukraiñskich 4 DP wycofa³a siê.
Broni¹c przeprawy w³asnych wojsk przez Dniestr. 37 PP równie¿ wycofa³
siê nad Gni³a - Lipê, gdzie przygotowa³ siê do nowej ofensywy na Zbrucz.
Do miejsca zakwaterowania pu³ku przyby³ 3 Batalion, walcz¹cy pod
dowództwem kpt. Kusia w sk³adzie Brygady Piechoty gen. Franciszka
Krajowskiego w 4 DP. Uwik³any w ciê¿kie boje, wyszed³ z okr¹¿enia
dziêki rozwadze dowódcy i brawurze ¿o³nierzy, za co J. Pi³sudski miano-
wa³ kpt. Kusia majorem. W ofensywie na Zbrucz, rozpoczêtej 28 czerwca
1919 r., 37 PP po bojach o Barysz i Monasterzyska dotar³ 17 lipca do
Jezierzan. Po przerwaniu walk pu³k odje¿d¿a 21 lipca 1919 r. na Front
Wo³yñski. Ju¿ 5 sierpnia 1919 r. zajmuje Zdo³bunowo. W trudnych
warunkach w porze jesiennej i zimowej prowadzi szereg walk. Dbaj¹c nie
tylko o obronê nakazanej linii rzeki Uborczy, pu³k troszczy siê o potrzeby
miejscowej ludno�ci cywilnej zyskuj¹c za to jej sympatiê. Z wiosn¹ 1920 r.
pu³k z oddzia³ami 4 DP bierze udzia³ w ofensywie 3 Armii. Dowódc¹
pu³ku, w miejsce awansowanego pp³k A. Jaroszewskiego na dowódc¹
8 Brygady, zosta³ mjr Józef Ku�. Do czasu zajêcia Kijowa pu³k przebywa
w Korosteniu, sk¹d 21 maja w sile dwóch batalionów l i 3, wyruszy³
po�piesznymi transportami nad Berezynê, aby przeciwdzia³aæ si³om bol-
szewickim, d¹¿¹cym do zajêcia Miñska. Tu stacza wiele ciê¿kich i po-
my�lnych walk pod wsi¹ Domowskoje, Osowo, S³obod¹, Bierezówk¹,
¯ukowcem i Murow¹. Kiedy kontrofensywa wojsk sowieckich ruszy³a,
wykonuje przeciwnatarcie na odcinku prze³amanego frontu 16 DP. Osi¹-
gn¹wszy pewne sukcesy zostaje skierowany do Miñska. Podczas odwrotu
bataliony utraci³y wzajemn¹ ³¹czno�æ, id¹ w sk³adach ró¿nych oddzia³ów
w ustawicznym kontakcie z nieprzyjacielem. Po nieudanej próbie obrony
miasta S³onimia 3 Batalion z dowództwem i oddzia³ami sztabowymi
dotar³ do Dubiny. Walki oddzia³ów 37 Pu³ku pod Kamieñcem Litewskim,
Niemirowem, Janowem i Konstantynowem dobrze zapisa³y siê w wojen-
nych dziejach pu³ku, zw³aszcza kiedy 3 Batalion przedziera³ siê przez
liniê atakuj¹cych bolszewików. Ostatecznie 30 lipca oba bataliony
37 Pu³ku w obszarze Bugu, we wsi Stawy po³¹czy³y siê. Natomiast
II Batalion walczy³ pod dowództwem por. Beniamina Kotarby od 21 maja
poza pu³kiem. Pod naporem wojsk Budionnego wycofa³ siê, bêd¹c prze-
rzucany z jednego odcinka na drugi, a¿ w koñcu w grupie kpt. Wolffa
zosta³ pod Korcem okr¹¿ony i rozbity. Zginê³o trzech oficerów i oko³o
300 szeregowych, 6 oficerów dosta³o siê do niewoli. Dowództwo nad
tu³aj¹cymi siê resztkami batalionu przyby³ymi 22 lipca do Siedlec obj¹³
w³a�ciwy dowódca batalionu kpt. Micha³ Remizowski mianowany nastêpnie
do stopnia podpu³kownika. St¹d oddzia³ pomaszerowa³ do £êczycy i na-
stêpnie po³¹czy³ siê w Górze Kalwarii z pozosta³ym 1 i 3 Batalionem
37 Pu³ku. Dowództwo pu³ku wzmocnionego si³ami kompanii marszowej,
z³o¿onej przewa¿nie z uczniów - ochotników i harcerzy szkó³ Kutna,
£êczycy i Mieczys³awowa, obj¹³ pp³k M. Remizowski. Skompletowany
37 PP w bitwie warszawskiej broni przyczó³ka mostowego, a nastêpnie,
bêd¹c w dyspozycji Frontu Pó³nocnego, wyrusza przez Warszawê i Modlin
do P³oñska. Pozostawia w mie�cie l Batalion jako obsadê miasta i w grupie
p³k Dreszera bierze udzia³ 19 sierpnia w krwawej bitwie pod Babosze-
wem. Nastêpnie pu³k oczyszcza okolice Ciechanowa z niedobitków wroga.
Podczas zmagañ 37 Pu³ku w obszarze Obrony Grupy Dolnej Wis³y, pod-
porz¹dkowanej od 12 sierpnia gen. por. Miko³ajowi Ignacemu Osikow-
skiemu, maj¹cego swój sztab w Kutnie, wydarzy³ siê jeden z tysiêcy ma³o
znanych epizodów wojennych. W obronê P³ocka by³y zaanga¿owane od
16 sierpnia nadzwyczaj skromne si³y polskie: pó³ 3 Batalionu 37 PP
w sk³adzie 3 oficerów, 297 ¿o³nierzy i dwa karabiny maszynowe. ̄ o³nierze
pochodzili w wiêkszo�ci z zaci¹gu ochotniczego, byli nieprzeszkoleni,
bez sta¿u frontowego. Wraz z kompani¹ alarmow¹ 31 PP batalion zosta³

rozmieszczony pod dowództwem por. Karasiñskiego na odcinku obrony
od Wis³y do prochowni. 17 sierpnia oko³o godziny trzeciej Polacy ude-
rzyli na bolszewików si³¹ jednostek por. Karasiñskiego wzmocnionych
plutonami dzia³ l Baterii 4 Dywizjonu Artylerii Konnej mjr Janusza
Mo�cickiego oraz batalionem zapasowym 6 PP Legionów i Szwadronem
Spieszonym Tatarskiego Pu³ku U³anów. 3 Batalion 37 PP po osi¹gniêciu
miejscowo�ci Stare i Nowe Boryszewo zosta³ powstrzymany na kierunku
Rogozino silnym ostrza³em ckm. Wspó³dzia³aj¹ca z batalionem kompania
alarmowa 31 PP pozosta³a w tyle. Niepowodzenie w przeprowadzeniu
dalszego natarcia oddali³ pluton artylerii przydzielony 3 Batalionowi. Na
skutek prowadzonego ognia artylerii, uporczywie broniona przez nieprzy-
jaciela wie� Rogozino, zosta³a o godz. 13 zdobyta. Nieprzyjaciel nie
dysponuj¹c artyleri¹ wycofa³ siê do wsi Bia³kowo i Otolina. Noc przynios³a
echo gwa³townej kanonady i ognia broni maszynowej z obszaru wsi
Kostrogaj. Wys³any zwiad kawaleryjski doniós³ o du¿ych si³ach kawalerii
nieprzyjaciela. Na skutek tego, 3 Batalion wycofa³ siê w kierunku po³u-
dniowo-zachodnim i ukry³ w w¹wozie, by 19 sierpnia dotrzeæ do P³ocka.
Natarcie pozosta³ych si³ polskich, rozpoczête równocze�nie z oddzia³ami
3 Batalionu, nie powiod³o siê na skutek napotkanego silnego oporu i kontr-
uderzenia nieprzyjaciela. Wczesnym popo³udniem sowieci wtargnêli do
P³ocka i zajêli pó³nocno-wschodni¹ jego cze�æ. Polacy przyst¹pili do prze-
grupowania si³ w³asnych, wspartych pod ochron¹ nocy, 1 Batalionem 102
Pu³ku Strzelców Podhalañskich, dwiema kompaniami S³uckiego Pu³ku
Strzelców i dwiema kompaniami Kowieñskiego Pu³ku Piechoty. Przegru-
powana zosta³a artyleria. Skoro �wit rozpoczê³o siê polskie przeciwude-
rzenie. Oko³o godziny 7 odrzucono sowietów z kolejnych ulic P³ocka,
w czym skutecznie wspomaga³ ogieñ polskiej flotylli rzecznej, artyleria
z Radziwia i mieszkañcy miasta, w tym harcerze. W�ród oddzia³ów
nieprzyjacielskich zapanowa³a panika. 37 PP przeszed³ do dzia³añ po�ci-
gowych na kierunku pó³nocno-wschodnim. Przekazuje odcinek frontu
innemu pu³kowi. Uzupe³niony teraz trzema kompaniami marszowymi
w ilo�ci 3 oficerów i 584 szeregowych zostaje przerzucony 4 wrze�nia
z resztkami 4 DP na front po³udniowy - lwowski, gdzie stacza najciê¿sze
walki. W po�cigu za bolszewikami dociera przez Pomorzany, Zborów,
Za³o�ce do Wi�niowca. 9 wrze�nia stoczy³ bój pod Rohatynem. Bój po
wojnie zosta³ upamiêtniony �wiêtem 37 PP. W dniu 22 wrze�nia pu³k
odchodzi jako rezerwa Naczelnego Dowództwa do Grodna, st¹d do
Porzecza i Druskiennik, gdzie przysz³o mu jeszcze zmagaæ siê z oddzia-
³ami litewskimi. Nastêpnie 37 PP zostaje podporz¹dkowany rozkazom
3Armii, pe³ni s³u¿bê obserwacji linii demarkacyjnej Focha w rejonie miej-
scowo�ci Puchacze. Po zawieszeniu broni z Litw¹, pu³k zmienia kilka-
krotnie miejsce pobytu. W koñcu rusza w listopadzie do Ostro³êki,
a nastêpnie 28 kwietnia 1921 r. odje¿d¿a transportem kolejowym do Kutna
i £êczycy. 26 pa�dziernika zwolniono do domów uczniów - ochotników
szkó³ ³êczyckich i kutnowskich, których spo³eczeñstwo wita³o niezwykle
uroczy�cie. W walkach zosta³o odznaczonych krzy¿em Virtuti Militari
17 oficerów, 10 szeregowych, za� Krzy¿em Walecznych 30 oficerów i 77
szeregowych. Nawi¹zana silna wiê� spo³eczeñstwa z ziemi ³êczyckiej
i kutnowskiej z wojskami zaowocowa³a ufundowaniem chor¹gwi dla pu³ku
23 maja 1920 r. Zanim 37 PP ostatecznie powróci³ do Kutna, ju¿ 16 kwietnia
1919 roku przyby³ z Przemy�la do £êczycy jego zapasowy batalion pod
dowództwem mjr. Wilhelma Zwonarza. Nastêpnie 23 stycznia 1920 roku
batalion bez jednej kompanii marszowej zosta³ umieszczony w by³ych
koszarach rosyjskiego 4 Pu³ku Strzelców w Kutnie. Dowódcami batalionu
kolejno byli kpt. Bednarczyk (7 stycznia - 19 lutego 1920 r.), kpt.
Habowski (20 lutego - 3 maja 1920 r.) i mjr Albin Skroczyñski (4 maja do
zakoñczenia dzia³añ wojennych). Jedn¹ z przyczyn przeniesienia batalionu
z Przemy�la do £êczycy, potem do Kutna by³a wola stworzenia jednostki,
w której liczna kadra pochodz¹ca z Galicji, by³aby uzupe³niona elemen-
tami rekruckimi z Kongresówki, a �ci�le bior¹c ziemi ³êczyckiej i kut-
nowskiej. Ponadto równie¿ chodzi³o o zerwanie tradycji ³¹cz¹cej kadrê
pu³ku z by³ymi pu³kami austriackimi polskiego pochodzenia, z których
siê wywodzi³a. Rado�æ z powrotu 37 PP do garnizonu w Kutnie nieco
g³uszy³ ¿al za 30 PP wcze�niej uformowanym z oficerów i ¿o³nierzy POW
z rejonu £êczyca i Kutno. Losy rzuci³y pu³k na inne garnizony. Rozkwa-
terowanie 37 PP odby³o siê w trudnych warunkach. W koszarach po
by³ym rosyjskim 4 Pu³ku Strzelców, pozosta³o dowództwo 37 PP, sztab,
s³u¿by gospodarcze oraz l i 2 Batalion. Jego siedzib¹ sta³ siê budynek
poklasztorny w Kutnie. Wszêdzie panowa³y ciê¿kie warunki. Pomiesz-
czenia kwaterunkowe by³y ciasne, bez nale¿ytego wyposa¿enia. Jak trudne
by³y warunki s³u¿by, szczególnie w £êczycy �wiadczy fakt, ¿e za s³u¿bê
paroletni¹ oficerowie uzyskiwali prawo zamiany garnizonu. Reorganizacja
armii polskiej przeprowadzona w 1921 roku spowodowa³a przej�cie
dywizji czteropu³kowej na trzypu³kow¹. Do powsta³ej nowej 26 DP
w miejsce 4 DP w³¹czono 10 PP, 18 PP i 37 PP. Pierwsze lata istnienia 37 PP
w strukturze 26 DP nie by³y ³atwe. Koszary by³y bez kanalizacji, podobnie
jak i ca³e miasto Kutno. Kasyno oficerskie, odleg³e od koszar, znajdowa³o
siê w cywilnym budynku, na parterze by³ magazyn broni pu³ku. Na skraju
rynku znajdowa³ siê w prowizorycznym baraku, strze¿onym tylko przez
jednego wartownika, magazyn amunicji. Barak ten rozpad³ siê po burzy
1928 roku, a amunicja rozsypa³a siê na ulicê. W budynku s³odowni przy
ulicy Przemys³owej znajdowa³ siê magazyn sortów mundurowych. Æwi-
czenia prowadzono na przyleg³ym terenie do budynku, jak równie¿ na
dziedziñcu koszar, Starym Rynku lub okolicznych polach. Strzelnica 100
m, rosyjska, prymitywna zastêpowa³a strzelnicê bojow¹. Spory odsetek
analfabetów znajdowa³ siê w ka¿dym poborze rekruta. Kadra oficerska
i podoficerska prowadzi³a trzystopniow¹ szko³ê dla analfabetów w �wie-
tlicy koszarowej. Po rozbudowie koszar sprowadzono w 1922 r. do Kutna
l Batalion, a w 1929 r. - 3 Batalion. Pu³k rozpocz¹³ pokojow¹ pracê szko-
leniow¹ i organizacyjn¹. Od podstaw urz¹dzono sale szkoleniowe, miesz-
kaniowe, izbê lekarsk¹, kasyno, kantynê oraz plac æwiczeñ, strzelnicê,
boiska sportowe itp. Podobnie jak w innych jednostkach 26 DP tak i w 37
PP powo³ano w 1922 r. Wojskowy Klub Sportowy, w którym dzia³a³y
sekcje lekkoatletyczne, pi³karska, strzelecka, tenisowa, p³ywacka
szermiercza, ³y¿wiarska, kolarska i propagandy. Osi¹gane wyniki i wy-

POWSTANIE 37 PUŁKU PIECHOTY
ró¿nienia dobrze �wiadczy³y o pracy Klubu. Podobnie rzecz siê mia³a
z dzia³alno�ci¹ kulturalno-o�wiatow¹. Rozwijano dzia³alno�æ teatraln¹,
podjêto walkê z analfabetyzmem, prowadzono odczyty, wy�wietlano filmy,
instalowano w kompaniach radioodbiorniki, za³o¿ono trzy biblioteki:
oficersk¹, podoficersk¹ i dla ¿o³nierzy, odbywano zebrania towarzyskie,
odczyt, zabawy. Organizowano kilkudniowe wycieczki, które przez d³ugi
okres by³y tematem rozmów. Jedn¹ z nich by³a wycieczka 24-25 kwietnia
1937 roku do Gdyni z udzia³em czterech kompani pu³ku. Innym razem
uczestnicy Szko³y Podoficerskiej £êczyckiego Pu³ku Piechoty im. ks.
Józefa Poniatowskiego zwiedzali Kraków i kopalniê soli w Wieliczce.
Wydarzenia zwi¹zane z przewrotem majowym w 1926 roku nios³y ze sob¹
tragizm, który nie omin¹³ 26 DP. ¯o³nierz sta³ przeciw ¿o³nierzowi,
niejednokrotnie koledze lub krewnemu, ³ama³ dyscyplinê i przysiêgê woj-
skow¹. Nie zawsze zdaj¹c sobie sprawê z zawi³o�ci polityki, przelewa³
krew i oddawa³ swoje ¿ycie. Szacunek dla marsza³ka J. Pi³sudskiego
i kult dla tradycji czynu legionowego by³ dla 37 PP wywodz¹cego siê
z Galicji na tyle silny, ¿e przeciwstawi³ siê przysiêdze wojskowej. Trudno
jest pomin¹æ okoliczno�ci zwi¹zane z udzia³em w puczu poszczególnych
pu³ków. Kiedy dotar³ rozkaz J. Pi³sudskiego wzywaj¹cy 37 PP do bez-
zw³ocznego przyjazdu do Warszawy, dowódca pu³ku p³k W. Bortnowski,
blisko zwi¹zany z Marsza³kiem, bezzw³ocznie postawi³ pu³k w stan alar-
mowy i zarz¹dzi³ rozdanie amunicji. Uzyska³ poparcie kadry oficerskiej,
w imieniu której dowódcê mocno popar³ lekarz pu³ku major dr J. Ku�.
Stacjonuj¹cy w £êczycy 3 Batalion 37 PP, przy wsparciu miejscowego
Zwi¹zku Strzeleckiego zaj¹³ stacjê kolejow¹ i rozkrêci³ w nocy z 13 na 14
maj¹ szyny ko³o Krzesina z zamiarem uniemo¿liwienia przejazdu do
Warszawy wojsk rz¹dowych. Nie na wiele to siê zda³o, gdy¿ 64 PP bez-
zw³ocznie odbi³ stacjê i zmusi³ 3 Batalion do wycofania siê w kierunku
Witoni. Nastêpnego dnia wojska wierne rz¹dowi mog³y ju¿ jechaæ do
Warszawy. Wyjazd 37 PP bez 3 Batalionu nast¹pi³ 13 maja o godzinie
3:45 transportem kolejowym przy wsparciu kolejarzy wêz³a kutnowskiego.
W mie�cie pozosta³ zaledwie batalion saperów i jedna kompania w ko-
szarach. Powsta³a gro�ba zajêcia koszar przez si³y rz¹dowe zw³aszcza, ¿e
przyjecha³a z Poznania 300-osobowa Legia Akademicka uzbrojona
w karabiny. Do roz³adowania sytuacji, gro¿¹cej krwawym starciem, przy-
czyni³ siê w charakterze mediatora starosta powiatowy Marian Heyman.
Wkrótce zawarte w Warszawie porozumienie przedstawicieli w³adz zwal-
czaj¹cych siê stron oddali³o konflikt. Zanim do tego dosz³o, 37 PP napo-
tka³ w drodze do stolicy zator wagonów w £owiczu i uszkodzone tory
w Sochaczewie. Dojazd pu³ku do Warszawy zosta³ opó�niony, zw³aszcza
kiedy na stacji Go³¹bki spotka³ siê z oporami przyjêcia transportu przez
miejscowych kolejarzy. Po uporaniu siê z trudno�ciami przez rozes³ane
patrole, o godz. 10 rozpoczêto roz³adunek piechoty. W wagonach pozo-
stawiono tabory i kuchnie, pilnowane by³y przez ¿o³nierzy orkiestry pu³ku.
Podczas nalotu lotniczego si³ rz¹dowych na transport zosta³ ranny �mier-
telnie plut. Micha³ £ód�. W koñcu oddzia³y pu³ku pomaszerowa³y do
Warszawy. Sk³ad kolejowy po parogodzinnym postoju dojecha³ do stacji
Warszawa Zachodnia, gdzie nast¹pi³o roz³adowanie sprzêtu i materia³ów.
Na rampie przy ulicy ¯elaznej wagony pozosta³y do zakoñczenia walk.
Tymczasem dzieñ 13 maja 1926 roku up³ywa³ w zmagaj¹cych siê walkach
ulicznych, w których przewa¿a³y si³y opowiadaj¹ce siê za rz¹dem i pre-
zydentem. Jednak sytuacja poczê³a siê radykalnie zmieniaæ, kiedy w nocy
z 13 na 14 maja nadesz³y posi³ki dla Marsza³ka, w tym 37 PP. Zapocz¹t-
kowane przez nie natarcie o godzinie 5 z Alei Jerozolimskich w kierunku
Belwederu i lotniska mokotowskiego okaza³o siê skuteczne dziêki odwadze
¿o³nierzy i sile natarcia 37 PP i innych jednostek. Podczas walk 37 Pu³-
kiem kierowa³ pp³k A. Skroczyñski, gdy¿ W. Bortnowski przebywa³
w sztabie Marsza³ka. Zdobyto broniony uporczywie przez si³y rz¹dowe
gmach Wy¿szej Szko³y Wojennej, a nastêpnie lotnisko, gdzie podczas walk
chor. Stanis³aw Jêzor z 38 PP zestrzeli³ startuj¹cy samolot.

Edward W³odarczyk, Z dziejów 26 Dywizji Piechoty w Skierniewicach

���
W sk³ad nowej 26 dywizji wesz³y: 10 Pu³k Piechoty rozlokowany
w £owiczu, 18 pu³k piechoty w Skierniewicach,37 pu³k piechoty w Kutnie
i czê�ciowo w £êczycy oraz 26 Pu³k Artylerii Lekkiej  dyslokowany do
Skierniewic. W tym samym mie�cie utworzono równie¿ sztab dywizji.
Pierwszym dowódc¹ dywizji zosta³  gen. ppor. Edmund Hauser, ostatnim
- szóstym z kolei p³k dypl. Adam Józef Stanis³aw Brzechwa-Ajdukiewicz.
Jednostki Dywizji ju¿ w 1926 roku wziê³y udzia³ w wa¿nym dla Polski
wydarzeniu historycznym - �Przewrocie Majowym�. 37 Pu³k Piechoty
opowiedzia³ siê po stronie Marsza³ka Pi³sudskiego, natomiast 10 Pu³k po
stronie rz¹dowej. Dosz³o do bratobójczych walk na terenie Warszawy. Od
12 maja przelewa³a siê krew Polaków, tym razem strzelaj¹cych do siebie
nawzajem. Po tych wydarzeniach szeregi armii opu�ci³o wielu wy¿szych
oficerów jak np. gen.Haller. 13 lat po tych zdarzeniach Polska stanê³a na
granicy wojny z Niemcami. 26 dywizja zostaje pocz¹tkowo przydzielona
do sk³adu �Armii Poznañ�, a pó�niej  od 5 wrze�nia przeniesiona pod
dowództwo Gen. Bortnowskiego do �Armii Pomorze�. Dywizja w planie
mobilizacyjnym zosta³a oznaczona kolorem czarnym. Jej g³ówne zadania
polega³y na interwencjach wewnêtrznych w kraju, jak równie¿ poza jego
granicami. W czasie wojny przeznaczona do strze¿enia granic. Takie w³a�nie
jest jej pierwsze zadanie. Zostaje odes³ana w okolice W¹growca. Tym
samym staje siê  jednostk¹ ³¹cz¹c¹ Armie �Poznañ� i �Pomorze�. Armie
te wkrótce wycofuj¹ siê w kierunku Warszawy .Armia �Poznañ� prak-
tycznie nie dotkniêta ¿adnymi walkami dochodzi w rejon Kutna. Genera³
Kutrzeba dostrzega mo¿liwo�æ uderzania na skrzyd³o 8 Armii Niemieckiej
zaanga¿owanej w walki z Armi¹ �£ód��, natomiast Armia �Pomorze�,
po klêsce w Borach Tucholskich przystêpuje do odwrotu mocno ju¿ nad-
wyrê¿onymi si³ami w kierunku na W³oc³awek, a pó�niej bierze udzia³
w walkach nad Bzur¹. Dywizja do walk zaczepnych wchodzi w drugiej
fazie �Bitwy pod Kutnem�. Atakuje w kierunku na Bolimów. Po pocz¹t-
kowych sukcesach, niestety atak zostaje zatrzymany a sama jednostka
wycofuje siê na pó³noc i wkrótce ta jednostka zostaje rozbita. Autor ksi¹¿ki
nie dojecha³ do Kutna na spotkanie z powodu �nie¿ycy. Nie wiem rów-
nie¿, kiedy zostanie zorganizowane nastêpne spotkanie z autorem. Mam
nadziejê, ¿e wkrótce, bo temat ksi¹¿ki jest ciekawy.

Konrad Podwysocki
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Kontrola rozruszników serca
Choroby serca

Dr n. med. Marcin Rosiak
Starszy Asystent
Kliniki Kardiologii

Uniwersytetu Medycznego
Szp. im. S. Sterlinga w £odzi

Przyjêcia:
Kutno, ul. Sienkiewicza 40

Zapisy:
tel. (024) 254 39 76

Elżbieta Chrząstek

Kutno, ul. Barlickiego 16
(róg D³ugosza)

Tel. 254−24−03, 0−601−051−027

Biuro Nieruchomości

WYCENY NIERUCHOMO�CI
WYNAJMY MIESZKAÑ

DZIEJE KUTNOWSKIEGO SPORTU

AZS WSGK KUTNO (cz. IV)

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 3 dzia³ki po 4500 m2

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

DO WYNAJĘCIA
powierzchnia magazynowa

około 250 m2 i 160  m2 Kutno,
ul. Północna 10. Tel. 512−335−561

POKRYCIA DACHOWE
i NIE TYLKO

Tel. 0 504−538−133

W rozgrywkach sezonu 2005/2006 brali udzia³: Robert Chmielecki,
Karol Ja¿d¿ewski, Robert Kucharek, Wojciech Makowski, £ukasz
M¹kolski, Adam Molski, Piotr Niewiadomski, Tomasz Pasiñski,
Tomasz Skowron, Kamil Tarnachowicz, Mateusz Tru�ciñski, Robert
Waliszewski, Piotr Wyrzykowski. Trenerzy - Jaros³aw ̄ ak i Tomasz
Skowron. Kierownictwo: S³awomir Erwiñski, Maciej Stefañski,
Miros³aw Szczepanik.
W sezonie 2006/2007 koszykarze AZS WSGK startuj¹ w rozgryw-
kach drugiej ligi. Po reorganizacji rozgryweki II ligi koszykarze kut-
nowscy zaliczeni zostali do  grupy A i bêd¹ mieli za przeciwników:
Harmattana Gniewkowo, KS Piaseczno, ¯ubry Bia³ystok, Novum
Bydgoszcz, Pierniki Toruñ, ¯TS Nowy Dwór, Prokom Trefl II
Sopot, Legiê Warszawa, Poloniê Warszawa, Tur Bielsk Podlaski
i OSOM Sopot. Do tegorocznego sezonu przygotowywali siê na obozie
w Sztutowie. Przygotowuj¹c siê do rozgrywek AZS zorganizowa³
turniej koszykówki z okazju ��wiêta Ró¿y�. W turnieju oprócz
gospodarzy startowa³y drugoligowe zespo³y Piotrcovii Piotrków, KS
Norgips z Piaseczna, Juranda z Ciechanowa i eks ligowca Stali
Ostrow Wlkp. W silnie obsadzonych zawodach koszykarze kutnow-
scy osi¹gnêli nastêpuj¹ce wyniki: AZS Kutno - Jurand Ciechanów
115:52, Stal Ostrów Wlp. 115:85, KS Piaseczno 82:74, Piotrcovia
Piotrków 74:84.
Klasyfikacjua turnieju:

1. Piotrcovia Piotrków
2. AZS WSGK Kutno
3. KS Piaseczno
4. Stal Ostrów Wlkp.
5. Jurand Ciechanów

Kadra zespo³u na sezon ligowy 2006/2007: Piotr Czajkowski, Adam
Go³uch, Adam Goss, Karol Ja¿d¿ewski, Mateusz Krawiec, Kacper
Kromer, Micha³ Micielski, Adam Molski, Micha³ Pawlak, Arkadiusz
Stachera, Tomasz Szczepaniak, Kamil Tarnachowicz, Andrzej T³umak,
Piotr Wyrzykowski, Micha³ Ziêbiñski. Przybyli: Adam Go³uch,
Adam Goss, Tomasz Szczepaniak z  £KS £od�, Mateusz Krawiec
z WTK W³oc³awek, Kacper Kromer, Micha³ Micielski ze Startu £ód�
oraz Andrzej T³umak z Ksiê¿aka £owicz. Ubyli: Robert Kucharek,
£ukasz M¹kolski, M¹kolski, Mateusz Tru�ciñski. Trenerzy: Tomasz
Skowron. Od 15 grudnia 2006 roku Jacek Lewandowski. Kierow-
nictwo: S³awomir Erwiñski, Miros³aw Szczepanik i Marek Kora-
lewski. Wyniki:
AZS WSGK Kutno - ¯ubry Bia³ystok 71:79 i 77:97 oraz z:
Legi¹ Warszawa 72:68 i 63:77
Harmattanem Gniewkowo 77:80 i 67:86
Turem Bielsk Podlaski 77:93 i 92:73
Poloni¹ Warszawa 69:100 i 80:86
¯TS Nowy Dwór 73:65 i 89:79
Novum Bydgoszcz 75:77 i 98:78
Prokomem II Sopot 74:77 i 81:65
KS Piaseczno 71:81 i 72:74
Piernikami Toruñ 81:61 i 72:93
OSSM Sopot 88:75 i 73:70
Tabela II ligi gr.A w sezonie 2006/2007
1. ¯ubry Bia³ystok 22 40 1901:1632
2. Polonia II Warszawa 22 38 1905:1695
3. Legia Warszawa 22 38 1746:1579
4. Siden Toruñ 22 37 1745:1632
5. Prokom Trefl II Sopot 22 34 1682:1645
6. KS Piaseczno 22 34 1718:1703
7. Harmattan Gniewkowo 22 32 1720:1675
8. AZS WSGK Kutno 22 31 1690:1734
9. ¯TS Nowy Dwór 22 30 1629:1655
10. Tur Bielsk Podlaski 22 29 1762:1887
11. Novum Bydgoszcz 22 27 1689:1884
12. OSOM PZKosz. Sopot 22 23 1508:1974

W rozegranych drugoligowych meczach sezonu 2006/2007 wystêpo-
wali: Piotr Czajkowski, Adam Go³uch, Adam Goss, Karol Ja¿d¿ewski,
Mateusz Krawiec, Kacper Kromer, Micha³ Micielski, Adam Molski,
Tomasz Szczepaniak, Kamil Tarnachowicz, Andrzej T³umak, Piotr
Wyrzykowski.       Jerzy Tru�ciñski

Dru¿yna AZS WSGK 2006 r. Stoj¹ od lewej: Piotr Wyrzykowski,
Adam Molski, Robert Waliszewski, £ukasz M¹kolski, Karol Ja¿d¿ewski,
Robert Kucharek, Jaros³aw ¯ak - trener. W dolnym rzêdzie od lewej:
Robert Chmielecki, Wojciech Makowski, Robert Dobraczyñski, Piotr
Niewiadomski, Kamil Tarnachowicz, Tomasz Skowron, Tomasz
Pasiñski, Piotr Go³ofit - masa¿ysta.

Mieszkaniowy w³am
Z mieszkania przy ulicy Podczecznej
w Kutnie skradziono pieni¹dze
w ró¿nej walucie - ³¹cznie 25 tysiêcy
z³otych, telefon komórkowy Nokia
6300, dwa aparaty fotograficzne
oraz srebrn¹ i z³ot¹ bi¿uterie. Straty
oszacowano na ok. 50 tysiêcy z³otych.

Z³oty interes
W Kutnie, z budynku przy ulicy
Wilczej, skradziono metalow¹
kasetkê z zawarto�ci¹ wyrobów ze
z³ota - obr¹czki i sygnetu mêskiego,
zegarka marki Orient, czterech pier-
�cionków, dwóch par kolczyków
i jednej bransoletki. Straty w³a�ciciel
oceni³ na 10 tysiêcy z³otych.

Papierosowy zrzut
W Pniewie, z poci¹gu relacji Kijów-
Berlin, wyrzucono 6.349 paczek
papierosów ró¿nych marek bez pol-
skich znaków akcyzowych. Papie-
rosy znale�li funkcjonariusze SOK
Kutno. Zabezpieczono je do czasu
wyja�nienia sprawy w KP ¯ychlin.

Zakupy bez zap³aty
W Dudkach ze sklepu skradziono
laptopa HP, dwie nawigacje GPS
marki Mata i Goclever oraz zasilacze,
³adowarki, uchwyty do nawigacji.
Warto�æ strat - 14 tysiêcy z³otych.
W Muchnicach w³amano siê do
sklepu spo¿ywczego, sk¹d skra-

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

dziono ró¿nego rodzaju kawê oraz
napoje. Straty ... 69,90 z³otych.

Sklepobranie
Ze sklepu wielobran¿owego przy
ulicy Wilczej w Kutnie skradziono
faks wielofunkcyjny marki
Lexmark oraz kasetkê z pieniêdz-
mi w kwocie 2448 z³otych. Straty
ogó³em 2748 z³otych ponios³a
firma z Ciechocinka.

Go³êbie �odfrunê³y�
Z go³êbnika przy ulicy Oporow-
skiej w Kutnie skradziono 20 sztuk
go³êbi powoduj¹c straty ogólnej
warto�ci 2,5 tysi¹ca z³otych.

Nowy biznes
Z gara¿u typu �blaszak� przy ulicy
Kucieñskiego w Kutnie skradziono
elektronarzêdzia, pilarkê sto³ow¹,
szlifierkê k¹tow¹ Pegaus, przed³u-
¿acze elektryczne, pi³ê ³añcuchow¹.
W³a�ciciel poniós³ szkodê na dwa
tysi¹ce z³otych.

Modny quad
Z parkingu przy ulicy 3-go Maja
w Kutnie, wykorzystuj¹c fakt
niezamkniêcia bramy parkingu,
skradziono quada. W³a�ciciel
poniós³ stratê 2 tysi¹ce z³otych.

Szaleñstwo ma³olata
W Kutnie pracownicy ochrony firmy
�Solid� zatrzymali 12 letniego
ch³opaka, który dokona³ kradzie¿y

czterech kompletów zabawek
o nazwie �Wirtualne dyski� powo-
duj¹c straty warto�ci 280 z³otych na
szkodê marketu Carrefour w Kutnie.

Mieæ mied�
Z pomieszczenia rozlewni wody
w Bielawkach skradziono elementy
metalowe i miedziowe, a tak¿e
sze�æ sztuk baterii aluminiowych
kranowych. Straty oceniono na 500
z³otych.

Na wiosenne siewy
W Oporowie, sprawca, wykorzy-
stuj¹c brak zabezpieczenia budynku
gospodarczego z jego wnêtrza
skrad³ 650 kg workowanej pszenicy
czym spowodowa³ straty warto�ci
338 z³otych na szkodê Ko³a £owiec-
kiego �Szarak� w Kutnie.

Samochodowa corrida
Z samochodu Ford Focus stoj¹cego
na ulicy Sienkiewicza w ¯ychlinie
skradziono CB radio marki Midland.
Stratê oceniono na tysi¹c z³otych.
W ̄ ychlinie przy ulicy S³owackiego
z niezamkniêtego samochodu Fiat
Siena skradziono CB radio wraz
z anten¹. Warto�æ strat - 400 z³otych.

Drogowy karambol
W Sójkach kieruj¹cy samochodem
ciê¿arowym marki Volvo wraz
z naczep¹ nie dostosowa³ prêdko�ci
do panuj¹cych warunków drogo-

wych. Straci³ panowanie nad pojaz-
dem stoj¹c autem w poprzek drogi,
co by³o powodem czo³owego zde-
rzenia z jad¹cym  z kierunku prze-
ciwnego samochodem Daewoo
Lanos. Jego kierowca i pasa¿erka
doznali obra¿eñ cia³a. Kieruj¹cy
pojazdami - trze�wi.

Zaczadzenie
Przy ulicy Niemcewicza w Kutnie
w budynku jednorodzinnym czadem
z piecyka gazowego zatru³o siê
sze�æ osób. Cztery z nich, w tym
trzyletnie dziecko, zabrano do szpi-
tala. Równie¿ poczuli siê �le - lekarz
i ratownik, którzy udzielali pomocy.

Zagazowani ?
Ponad 100 pracowników i go�ci US
w Kutnie ewakuowano o godz. 13.30
w ubieg³y pi¹tek. To wynik dziwnego
zapachu, który tam siê �pojawi³�.

Czerwony kur
16 godzin gaszono po¿ar w budynku
gospodarczym w Muchnicach,
gmina Strzelce. Pali³a siê s³oma
i siano, straty - 50 tysiêcy z³otych.

Po¿ar mazutu ?
W Go³êbiewie Nowym, w trakcie
prac rozbiórkowych, w wyniku nie-
umy�lnego zaprószenia ognia
dosz³o do zapalenia siê zbiornika
z mazutem. szkody ponios³a firma
z siedzib¹ w Che³mnie.

OG£OSZENIA
DROBNE

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

Sprzedam w³asno�ciowe  M-2 po
remoncie, pilnie. Tel. 0602-591-518
Sprzedam w³asno�ciowe 32,3 m2,
III p., os. Tarnowskiego. Tel. 0602-
574-662
Sprzedam w³asno�ciowe 49 m 2,
parter, cena 147 tys., ul. Wilcza. Tel.
024 254-92-00, 0609-662-251
Sprzedam w³asno�ciowe 38,9 m2,
IV p., centrum. Tel. 0510-895-699
Sprzedam w³asno�ciowe 53,3 m2,
III p., du¿y balkon, os. Rejtana. Tel.
0782-101-184, 0663-401-265
Sprzedam  bezczynszowe 30 m2

z podwórkiem, po remoncie, cena
87 tys., ok. Gostynina, Solec. Tel.
0663-403-472
Sprzedam w³asno�ciowe 50 m2 (3p+k),
I p., komfortowe, centrum Kutna. Tel.
0602-884-013
Sprzedam kawalerkê, I p., centrum.
Tel. 0663-758-838
Sprzedam w³asno�ciowe 38,9 m2,
IV p., centrum. Tel. 0510-895-699
Sprzedam lub zamieniê na bloki
10-letni dom 140 m2 z dop³at¹. Tel.
0888-345-300
Zamieniê 39 m2 na ma³¹ dzia³kê
z gara¿em lub sprzedam, Kutno. Tel.
0604-254-132
Zamieniê w³asno�ciowe 39 m2, IV p.,
na ni¿sze piêtro, Warsz. Przedm. Tel.
0693-840-650
Kupiê w³asno�ciowe do 33 m2, do
II p. Tel. 0510-895-699
Kupiê 2 pokojowe do 40 m2 z balko-
nem, mo¿e byæ do remontu. Tel. 0663-
403-472
Przyjmê na pokój w bloku osobê
pracuj¹c¹ lub ucz¹c¹ siê. Tel. 0516-
940-051
Posiadam do wynajêcia 38 m2 firmie
ewentualnie uczennicy. Tel. 024 356-
60-87
Posiadam do wynajêcia 38 m2, II p.,
na dzia³alno�æ, ¯ychlin ko³o �Bie-
dronki�. Tel. 0503-742-583

Sprzedam dom 153 m2, przebudo-
wany, media, dzia³ka 1840 m2, Wo�-
niaków. Tel. 0605-557-827
Sprzedam dom 250 m2, dobra lokali-
zacja, mo¿e byæ na dzia³alno�æ gosp.,
Kutno. Tel. 0504-363-388
Sprzedam dom 76 m2 na dzia³ce
620 m2 na obrze¿ach Kutna. Tel. 0666-
374-240, 0692-369-868
Sprzedam dom jednorodzinny, dzia³ka
2200 m2, cena do negocjacji, D¹bro-
wice. Tel. 0502-179-487
Sprzedam dom 146 m2, dzia³ka 0,77 ha
i budynek gosp., Budy Nowe, gm.
£aniêta. Tel. 0721-462-480
Sprzedam  dzia³kê budowlan¹
1340 m2, Kutno, ul. Kolumba. Tel.
0518-629-752
Sprzedam dzia³kê budowlan¹, 7 km
od Kutna. Tel. 0886-775-713
Sprzedam dzia³ki budowlane, dom
stan surowy, zamkniêty. Tel. 0601-
928-218
Sprzedam dzia³kê budowlan¹, droga
asfaltowa, media w ulicy, 4 km od
Kutna. Tel. 0696-037-821
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ (równie¿
z innym przeznaczeniem) 5200 m2,
media, przy ul. Bocznej. Tel. +48 505-
909-158, +49 171 287 3902
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 1900 m2,
Kutno, ul. Kosmonautów. Tel. 0503-
348-541
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 1400 m2,
media, Nowa Wie�. Tel. 0721-575-000,
0692-510-722
Sprzedam atrakcyjn¹ dzia³kê budow-
lan¹ 2800 m2, ogrodzona, woda, cena
60 z³/m2, Dudki-Leszczynek. Tel.
0603-765-295
Sprzedam dzia³ki budowlane,
atrakcyjna cena i po³o¿enie. Tel. 0793-
016-724
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 684 m2,
media, Kutno-Wo�niaków. Tel. 0508-
249-292
Sprzedam dzia³kê inwestycyjn¹
3169 m2, przy ul. Józefów. Tel. 0504-
659-343, 0602-219-254
Sprzedam dzia³kê roln¹ 5900 m2,
Go³êbiewek. Tel. 0785-217-630
Sprzedam dzia³kê roln¹ w Klonowcu
Starym. Tel. 0669-346-921
Sprzedam 2 ha ziemi a 3 wydzier¿a-
wiê, Rejmontów. Tel. 0785-235-270

Sprzedam 1,76 ha z budynkami gosp.,
wie� Wymys³ów, gm. Kro�niewice.
Tel. 0663-470-881
Sprzedam 13 ha ziemi w Nowem
k/Kutna. Tel. 024 252-38-59
Sprzedam 3,5 ha lasu obok dzia³ka
9000 m2 budowlana, blisko Kutna.
Tel. 0503-432-651
Posiadam do wynajêcia lokale u¿yt-
kowe 64 i 67 m2, centrum. Tel. 0504-
659-343
Posiadam do wynajêcia 30 m2 na
dzia³alno�æ us³ugow¹, Józefów. Tel.
0667-604-442
Posiadam do wynajêcia lokal 40 m2

na dzia³alno�æ medyczn¹, przy ul.
Ko�ciuszki. Tel. 0512-220-712
Posiadam do wynajêcia lokal 75 m2,
I p. piwnica 85 m, Pl. Wolno�ci, cen-
trum. Tel. 024 254-46-25
Posiadam do wynajêcia 4 lokale,
66 m2 na gabinet lub biuro, Kutno przy
Zamkowej 6. Tel. 0503-742-583
Posiadam do wynajêcia lokal 25 m2

biurowo-us³ugowy. Tel. 0603-364-780
Posiadam do wynajêcia na dzia³al-
no�æ handlowo-us³ugow¹, centrum
Królewska. Tel. 0724-549-699, 0609-
161-997
Sprzedam kiosk 12 m2, przy ul. Bar-
lickiego. Tel. 0695-049-927
SPRZEDAM OPEL ASTRA II
KOMBI 2.0 DTL (98), OSZCZÊDNY,
ZADBANY. TEL. 0692-013-503
Sprzedam Audi A4 1.9 TDI (95), za-
rej., oszczêdny, zadbany, cena 12800
do negocjacji. Tel. 0512-462-532
Sprzedam Fiat Punto 1.7 D (96), za-
rej., oszczêdne i zadbane, cena 4200
z³. Tel. 0512-462-532
Sprzedam Ford Mondeo Kombi 18
TD (96) klima, elektryka, zarej., cena
2350 z³. Tel. 0793-016-724
Sprzedam VW Pasat (98). Tel. 0661-
156-159
Sprzedam Mercedes Bus 308 2.3 D
(90), cena 7000 z³. Tel. 0609-738-881
Sprzedam Orkan �2� (87), zadbany.
Tel. 0788-056-199, 0886-495-372
Sprzedam ci¹gnik Ursus 1222 (96)
12 tys. 300 M/ha, stan bdb. Tel. 0724-
594-472
Sprzedam ci¹gnik rolniczy Same
Antares, 130 KM, 4x4, stan idealny.
Tel. 0696-037-821
Kupiê TUR-1 do C-330, mo¿e byæ do
remontu, butlê gazow¹ 11 kg. Tel.
0661-273-360

Sprzedam 4 ko³a oryginalne do Mer-
cedesa (opony letnie) 195x65 R15,
4 opony zimowe 185x65 R15, w do-
brym stanie. Tel. 0502-324-566
Kupiê oponê letni¹ Kleber CT 200
195x70 R15C do Busa lub innej fir-
my. Tel. 0502-324-566
Sprzedam felgi stalowe 15 cali CW,
Audi 5 �rub, 15 cali do Mercedesa.
Tel. 0504-280-235
Sprzedam wzmacniacz samochodowy
�Magnat� 4 kana³owy. Tel. 0504-280-235
Sprzedam okap kuchenny �Amica�
kolor inox. Tel. 0504-280-235
Sprzedam maszynê do pisania polsk¹
�£ucznik�, maszynê z czcionk¹ cyry-
licy (rosyjski). Tel. 0502-324-566
Sprzedam tanio 4 pary drzwi pokojo-
wych bia³ych �80�. Tel. 0504-280-235
Sprzedam tanio kompakt �WC�. Tel.
0504-280-235
Sprzedam tubê basow¹ �Blaupunkt�
stan bdb. Tel. 0504-280-235
Sprzedam kwotê mleczn¹ oraz silnik
1,8 TD do Forda. Tel. 0661-273-360
Sprzedam eternik grubofalisty 60
sztuk. Tel. 0510-631-446
Sprzedam wagê elektroniczn¹, stan
bdb. Tel. 0665-877-760
Sprzedam tanio wyposa¿enie sklep
z odzie¿¹ na wagê. Tel. 0665-877-760
Sprzedam rega³ meblowy: szafa + 3,5
rega³u, stan bdb., d¹b, prod. �Kuja-
wiak�. Tel. 0509-790-393
Sprzedam czarny segment + ³awostó³
+ komplet wypoczynkowy, kolor bor-
do. Tel. 024 254-80-79, 0509-699-240
Sprzedam bia³y segment pokojowy
styl nowoczesny. Tel. 0600-909-349
Sprzedam tanio jedn¹ lub dwie serie
numizmatów, srebro platerowane
z³otem. Tel. 0604-254-132
Odst¹piê miejsce na Cmentarzu Para-
fialnym w Kutnie. Tel. 0661-012-181
Sprzedam spó³kê z o.o. niezad³u¿on¹.
Tel. 0509-036-668
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¯YCIE SPORTOWE

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

KoszykówkaPi³ka no¿na

PRZED SEZONEM
Boks

W Miêdzyzdrojach na zgrupowaniu Fundacji Dariusza Michalczewskiego
przebywali najlepsi piê�ciarze m³odego pokolenia z ca³ej Polski. W�ród
czterech obiecuj¹cych zawodników z okrêgu ³ódzkiego by³ Dawid Wil-
kiñski (waga 64 kg), bokser KSB �Stal� Kutno. Jego trenerem jest Jerzy
Karolewski. Jak nam powiedzia³ prezes Okrêgowego Zwi¹zku Bokser-
skiego w £odzi Miros³aw Brózio, Dariusz Michalczewski wspomaga polski
boks organizuj¹c zim¹ i latem zgrupowania dla m³odych i utalentowanych
mi³o�ników �szermierki na piê�ci�. Funduje tak¿e comiesiêczne stypendia
dla 30 zawodników. W�ród nich jest 17-letni Dawid Wilkiñski, uczeñ ZS
nr 1 w Kutnie. Aktualnie Dawid jest na kolejnym obozie przygotowawczym
kadry w nadmorskim Cetniewie. Dawid - trzymaj tak dalej !

Judo

DAWID WŚRÓD NAJLEPSZYCH
Dru¿yny seniorów MKS �Kutno� rozgrywaj¹ spotkania kontrolne na
sztucznych murawach

MKS II Kutno - Zryw D¹bie 1:1 (0:0)
Spotkanie odby³o siê na dobrze przygotowanej nawierzchni boiska Szko³y
Mistrzostwa Sportowego w £odzi. Przeciwnikiem dru¿yny trenera
Mieczys³awa Sztonderskiego i kierownika Marian Czerwiñskiego by³a
czo³owa ekipa IV ligi wielkopolskiej. Kutnianie mieli w tym spotkaniu
przewagê i wiêcej sytuacji na pewne bramki. Prowadzili nawet po
skutecznym strzale Praise,a w 49 minucie. Chwila nieuwagi defensywy
�miejskich� i w 78 minucie dru¿yna z D¹bia (trener W³odzimierz Tylak)
doprowadzi³a do remisu. MKS II: Mateusz Sawicki, Marcin Panek,
Maciej Rutkowski, Kamil Bartczak, £ukasz Górczyñski, Rafa³ Kubiak,
£ukasz Trzeciak, Piotr Michalski, Andrzej Grzegorek, Bartosz Kalupa,
Otito Praise oraz Mensah.

MKS Kutno - Lech Rypin 4:4 (2:1)
MKS: Micha³ Soko³owicz, Bartosz Kaczor, £ukasz Znyk, Adam Grzy-
bowski, Pawe³ Winnicki, Tomasz Czajkowski, Mariusz Jakubowski,
Kamil Zagajewski, Gracjan Sobczak, Sylwester P³acheta, Rafa³ Jankowski.
Na zmiany wchodzili: Rafa³ Kubiak, Maciej Rutkowski, £ukasz Trzeciak,
Praise, Mensah. Bramki: 1:0 - Rafa³ Jankowski (4) z wolnego, 2:0 - Jan-
kowski (19), 2:1 - Mateusz Ewert (21), 2:2 - Pawe³ Kukowski (67), 3:2 -
Kamil Zagajewski (69), 3:3 - Pawe³ Buchalski (77), 3:4 - Szymon Mosz-
czyñski (78), 4:4 - Rafa³ Kubiak (83) bezpo�rednio z rzutu ró¿nego.
Dru¿yna trenera Paw³a �lêzaka i kierownika Andrzeja Królaka rozegra³a
bardzo dobry sparing z zajmuj¹cym III miejsce po rundzie jesiennej w III
lidze wielkopolsko-kujawskiej przeciwnikiem. Zespó³ z Rypina ma aspi-
racje na II ligê, a prowadzi go by³y selekcjoner Elany Toruñ Wies³aw
Boroñczyk. Mecz rozegrano na sztucznej nawierzchni we W³oc³awku.
Podoba³a siê szczególnie pierwsza ods³ona spotkania, bo w drugiej silny
wiatr utrudnia³ szybkie akcje. Szkoleniowcy z Kutna szczególnie praco-
wali podczas tego spotkania kontrolnego nad nowym ustawieniem linii
defensywnych.

W³ókniarz Konstantynów - MKS Kutno 2:4 (0:3)
Bramki dla MKS-u: Baba Tunde (14), Otito Praise (21 i 44) oraz Gracjan
Sobczak (76). Grali: Mateusz Turkowski, Bartosz Kaczor, £ukasz Znyk,
Adam Grzybowski, Pawe³ Winnicki (75 £ukasz Trzeciak), Gracjan Sob-
czak, Mariusz Jakubowski, Baba Tunde, Kamil Zagajewski, Sylwester
P³acheta, Praise (65 Mensah).

„PIŁKARSKA POLSKA”
To tytu³ Ogólnopolskiej konferencji, która odbêdzie siê 23 lutego na �Tor-
warze� w Warszawie. MKS �Kutno� bêd¹ na niej reprezentowaæ dzia³acze:
Zdzis³aw Bartol, Anita Boñczak, Jerzy Papiewski, Jan Pisarkiewicz i Wie-
s³aw Wasilewski. Uczestnicy Konferencji, zorganizowanej przez Polski
Zwi¹zek Pi³ki No¿nej oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki i Polski Klub
Infrastruktury Sportowej, bêd¹ dyskutowaæ na nastêpuj¹ce tematy:
turnieje pi³karskie: U-10 �z podwórka na stadion�, U-11 im. Marka Wiel-
gusa, jak z sukcesem wybudowaæ boisko pi³karskie, o bezpieczeñstwie
na obiektach pi³karskich i o 90-leciu PZPN. W konferencji wezm¹ udzia³
m.in.: Grzegorz Lato - przezes PZPN, Adam Giersz - minister sportu,
Franciszek Smuda - selekcjoner polskiej reprezentacji narodowej w pi³ce
no¿nej, Jerzy Engel - dyrektor sportowej PZPN, W³odzimierz Szaranowicz
- dyrektor kana³u TVP Sport.

Do reprezentacji regionu ³ódzkiego w poszczególnych grupach wiekowych
zostali powo³ani przez Okrêgowy Zwi¹zek Judo w £odzi nastêpuj¹cy
zawodnicy UKS Ippon MDK Kutno: m³odzik - Mateusz Kura - uczeñ SP
w Byszewie; m³odziczka - Natalia Stobiñska - uczennica SP nr 1 w Kutnie
i Weronika Kura, uczennica SP w Byszewie; juniorki m³odsze - Agnieszka
Banasiak, uczennica ZS w Go³êbiewku Nowym, Martyna Ka�mierczak,
uczennica Gimnazjum nr 2 w Kutnie; juniorzy - Maciej Ligêza - uczeñ
ZSZ nr 3 w Kutnie i Seweryn Wiktorek - uczeñ II LO im. J. Kasprowicza
w Kutnie. Doceniono te¿ do�wiadczenie i wyniki pracy szkoleniowej
trenera kutnowskich judoków Macieja Kisieliñskiego. Obj¹³ on funkcjê
trenera kadry wojewódzkiej juniorek. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje
powo³anie juniorek m³odszych i juniorek. S¹ one m³odszym rocznikiem
w swojej grupie wiekowej i o powo³anie rywalizowali z zawodnikami
nawet o cztery lata starszymi. W tej grupie wiekowej znalaz³a siê m.in.
Maria Anderwald, srebrna medalistka mistrzostw Europy z Malty. Tak
liczne powo³ania to efekt doskona³ych wyników kutnowskich judoków
w minionym roku.

KUTNIANIE W KADRZE WOJEWÓDZTWA

Walki Wschodu

ADAM GRZELAK W KADRZE
Zawodnik Kutnowskiego Stowa-
rzyszenia Bokserskiego �Stal� (trener
Jerzy Karolewski) Adam Grzelak
(kategoria 70 kg), na co dzieñ
nauczyciel wychowania fizycznego
w Gimnazjum nr 2 w Kutnie zosta³
powo³any przez Zarz¹d Polskiego
Zwi¹zku WU-SHU do sk³adu kadry
Polski WU-SHU na I pó³rocze 2010 r.
Prezesem tego Zwi¹zku jest
Dariusz Piwowarski, a Polski Zwi¹-
zek WU-SHU nale¿y do Miêdzyna-
rodowej i Europejskiej Federacji
WU-SHU, Polskiego Komitetu
Olimpijskiego. Przypomnijmy
zatem wa¿niejsze sukcesy sympa-

tycznego Adama w ubieg³ym tylko roku: I miejsce w Ogólnopolskim
Otwartym Festiwalu Chiñskich Sztuk Walki w Wieliczce, I miejsce w mi-
strzostwach Polski WU-SHU w Warszawie, II miejsce w V Otwartych
Miêdzynarodowych Mistrzostwach Ma³opolski w Szczyrku w san shou
i qinda. Gratulujemy !

GRAJĄ DZIEWCZĘTA MKS−u

Przed meczem o mistrzostwo II ligi gr. B pomiêdzy zespo³ami AZS WSGK
Pol Fol Kutno i KKS Siechnice du¿ej widowni zaprezentowa³y siê dru¿yny
graj¹ce ju¿ w ró¿nych wojewódzkich ligach regionu ³ódzkiego. Powia³o
optymizmem - koszykarska braæ seniorów AZS-u WSGK Pol Fol ma licznych
ju¿ nastêpców. To cieszy !
Juniorzy (trener Jaros³aw ¯ak, asystent Jacek Filiñski): Artur Kêdziora,
Sebastian Kozio³, Damian Frontczak, Przemys³aw Ko³odziejczak, Kacper
Kostanty, Damian Rytczak, Damian B³aszczyk, Filip Filiñski, Patryk
Ko³odziejczak, Rados³aw Paliga, Sebastian Mroziewicz;
Kadeci (trener Tomasz Skowron): Marcin P³ocharski, Jakub Dymkiewicz,
Mateusz Wasielewski, Kacper Wawrzyñczak, Sebastian Kopczyñski, Wik-
tor Szymañski, Kamil Zboñkowski, Micha³ Pietrzak, Dawid Trzaskalski,
Bartosz Waliszewski, Kamil Zduñczyk, Patryk K³osik, Kamil Margulski,
Konrad Margulski;
M³odzicy (trener Karol Ja¿d¿ewski): Filip Urbañczyk, Patryk Sobieszczak,
Jakub �wi¹tek, Kamil Jab³oñski, Damian Ka�mierczak, Micha³ Stasiak,
Tomasz Paliwoda, Witold Guz, Mateusz Zduñczyk, Mateusz Rusek,
Kamil Katarzyñski, Dariusz Kasprowicz, Micha³ Haczyk, Karol Czekalski,
Tomasz Frontczak;
¯aczki I (trener Aleksander Grabowski): Kamil Walczak, Adrian Bartczak,
Filip Grabowski, Szymon Pawlak, Kacper Wojciechowski, Krystian
Ziêbicki, Adrian Krzymieniewski, Cezary Kowalski, Marcin Zagórowski,
Marcin Gajewski, Emil Kopañski, Mateusz Szostak, Mateusz Kopañski,
Micha³ B³aszczyk, Maciej Poznañski, Arkadiusz Cichoñski;
¯aczki II (trener S³awomir Rybarczyk): Kacper Szymaniak, Damian
Sobczak, Bart³omiej Smakowski, Sebastian W³odarski, Filip Tomes,
Mateusz Ryczkowski, Marcel Haczyk, Krzysztof Wojtczak, Mi³osz Kiesz-
kowski, Jakub Mróz, Kacper Rolewski, Adam Boroñ, Maciej Wiercioch,
Rados³aw Cie�liñski, Micha³ ̄ ydowo, Sebastian Iwaniak, Cyryl Urbañczyk,
Jakub Falczewski, Daniel Golis.

Wojewódzka liga juniorek U-18
MKS Kutno - PTK Pabianice 57:85

(w kwartach 11:25, 14:11, 16:24, 16:25)
MKS: Dagmara Malarska 30, Anna Koziczak 16, Agnieszka Sobczyk 5,
Anna Kozio³ 3, Alicja Michalska 2, Alicja Stêpniak 1, Klaudia Stoliñska 0,
Beata Wojciechowska 0, Katarzyna Galicka 0; trener Mariusz £ubiñski,
kierownik Jaros³aw Malarski.

Wojewódzka liga m³odziczek starszych U-14
TK Alles G³owno - MKS Sirmax Kutno 5:140

(w kwartach 0:26, 2:37, 3:31, 0:46)
MKS: Natalia £ukasik 27, Angelika Kobus 24, Michalina Kamiñska 18,
Karolina Zieliñska 16, Karolina Filipczak 14, And¿elina Przytulska 12,
Marta Domañska 8, Patrycja Matczak 7, Maria Z³otowska 6, Natalia
¯urada 4, Natalia Furmañska 4; trener Adam Paw³owski. Po 11 kolejkach
na czele JUKS Lider Tomaszów Maz. 21 pkt. (10 zwyciêstw i 1 pora¿ka,
kosze 831:386 przed MKS Sirmax Kutno 2- pkt. (10 wygranych, kosze
1109:254) i PTK Pabianice 19 pkt. (8 wygranych, 3 przegrane).

MKS Sirmax Kutno - £KS BW £ód� 133:26
( w kwartach 34:10, 25;12, 37:0, 37:4)

MKS: Kamiñska 25, £ukasik 24, Z³otowska 15, Furmañska 13, Z³otow-
ska 15, Zieliñska, Kobus po 10, Domañska 8, Filipczak 7, Przytulska 6.

M³odziczki m³odsze U-13
MKS Kutno - UMKS G³owno 83:26
(w kwartach 23:6, 27:3, 17:8, 26:9)

MKS: K. Podorska 14, W. Wo�niak 11, Walicka 17, Kacprowicz 8, Sikora
7, Nowak 6, Borowiecka 6, Kaliñska 8, M. Podorska 4, Szczesiak 2, A.
Wo�niak, Ratajczyk 0.

Wojewódzka liga ¿aczek U-12
MKS Kutno - UMKS Ksiê¿ak £owicz 61:52

(w kwartach 12:13, 18:15, 8:16, 22:8)
MKS Kutno - UMKS G³owno 77:18
(w kwartach 20:4, 26:0, 22:8, 9:6)

MKS: Anna Walicka 53, Wiktoria Nowak 26, Paulina Kacprowicz 24,
Angelika Gabrysiak 7, Martyna Trawiñska 7, Ma³gorzata Lesicka 6,
Karolina Kopczyñska 6, Natalia Szczepañska 4, Natalia Sêdziak 2, Klaudia
Banasiak 2, Oliwia Wo�niak 1, Julia Rutkowska 0; trener Karolina
ociurska - Tomczak.
Na czele tabeli po 6 meczach UKS Basket Aleksandrów £. (12 pkt.) przed
MKS-em Kutno (10 pkt.) i UMKS Ksiê¿ak £owicz (9 pkt.).

BASKETOWA RODZINA AZS WSGK

CENNE WYGRANE AZS−u
AZS Politechnika Opolska Opole - AZS WSGK Pol Fol Kutno 70:85

(w kwartach 15:30, 20:7, 13:27, 22:21)
�Kutno�: Adam Go³uch 18, Rados³aw Kubala i £ukasz B¹k po 17, Bar-
t³omiej Strzelecki 11, Artur Grygiel 8, Piotr Karólewski i Adam Rajkowski
po 5, Tomasz Szczepaniak 4. Gra³ te¿ Karol Ja¿d¿ewski. Podopieczni
trenerów Marka Bia³oskórskiego i Jaros³awa ¯aka zagrali bardzo dobry
mecz. Byli lepsi pod ka¿dym wzglêdem zarówno w ofensywie jak i w grze
obronnej. Wychodzi³y rzuty.

AZS WSGK Pol Fol Kutno - Ksiê¿ak £owicz 70:65
(w kwartach: 15:19, 19:19, 15:15, 21:12)

AZS: B¹k 18, Kubala 16, Go³uch 14, Strzelecki 9, Karólewski 6, Grygiel 4,
Pawlak 2, Rajkowski 1, Szczepaniak 0, Nogalski 0. Niezwykle zaciêty
mecz. Go�cie prowadzili od pocz¹tku spotkania. Kutnianie doprowadzili
do remisu dopiero w 23 minucie (38:38). Potem by³a gra punkt za punkt.
Cieszy wygrana z go�nym przeciwnikiem, te¿ walcz¹cym o play-offy o I
ligê. Brawa za walkê do koñca. W przerwach tego fascynuj¹cego spotka-
nia zaprezentowa³ siê zespó³ tañca synchronicznego �Per³y Ars Vity�, który
po raz pierwszy wyst¹pi³ publicznie i ju¿ udanie. Tak trzymaæ !

KALENDARIUM MKS−u
Zarz¹d Miejskiego Klubu Sportowego �Kutno� podj¹³ decyzjê o opraco-
waniu i wydaniu dokumentacji dzia³alno�ci w latach 1993-2012 tego
najwiêkszego sportowego stowarzyszenia na Ziemi Kutnowskiej. Zosta³
powo³any do tego zadania zespó³ w sk³adzie: Artur Andziak - dokumen-
tacja fotograficzna, Jerzy Papiewski - tekst i korekta, Zdzis³aw Bartol
- koordynacja. Opracowanie dyscyplin sportowych, uprawianych w MKS-ie
�Kutno�, przygotowuj¹: S³awomir Podemski - baseball, Adam Paw³owski
- koszykówka, Wies³aw Wasilewski - pi³ka no¿na, Jerzy Papiewski - trój-
bój si³owy. Jak nam powiedzia³ prezes MKS-u Zdzis³aw Bartol kalenda-
rium wydane zostanie w ramach jubileuszu XX Klubu. Ma ono byæ gotowe
i zatwierdzone do druku przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Cz³onków
do listopada 2012 r.

Wêdkarstwo

II MIEJSCE BŁASZCZYKA

Na zbiorniku zaporowym w Soczewce 69 zawodników z województw:
³ódzkiego, mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego bra³o udzia³ w mistrzo-
stwach Okrêgu P³ocko-W³oc³awskiego Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego.
Bardzo dobrze wypad³ w tych presti¿owych zawodach reprezentant Ko³a
PZW �Metalurg� w Kutnie Szymon B³aszczyk, który zdoby³ tytu³ wice-
mistrza Okrêgu. Zosta³ on m.in. uhonorowany, podczas zebrania sprawoz-
dawczego Ko³a, okoliczno�ciowym pucharem od prezydenta miasta Kutno.

Na dwie  kolejki przed zakoñczeniem rozgrywek I Ligi Kutnowskiej
Amatorskiej Halowej Pi³ki No¿nej znamy ju¿ mistrza. Sezon 2009/2010
w glorii zwyciêstwa koñcz¹ zawodnicy Starteru Mika, którzy w 10 kolejce
pokonali zespó³ Protektor 4:2, po golach Janakowskiego, Walczaka, Krzy-
mieniewskiego i Kowalskiego. Na czele strzelców I ligi z 33 golami jest
Micha³ Gajda z zespo³u Wens. W meczu na szczycie II ligi Dru¿yna
Zupe³nie Przypadkowych Graczy przekonywuj¹co wygra³a 10:3 z zespo³em
1/5 L na G, chocia¿ ci drudzy prowadzili ju¿ 2:0. Potkniêcie rywali wyko-
rzystali W³adcy Pó³nocy i wygrywaj¹c 7:4 z Miejskimi Kutno awansowali
na pozycjê lidera. Na topie strzelców z II ligi znajduje siê Sebastian
Tomczak z Inter Yeast Kro�niewice z 32 golami.
W 11 kolejce mistrzostw Kutnowskiej Amatorskiej Lidze Siatkówki
w I lidze na czele tabeli znajduje siê dru¿yna Walecznych Pum, która
wygra³a w meczu na szczycie 3:0 z Elgo Gostynin. Na trzecim miejscu
jest zespó³ AZS WSGK Kutno po wygranej 3:0 z Rolpuchem. W II lidze
prowadzi dru¿yna Bahama Szczawin przed ekip¹ LO Gostynin. W Ama-
torskiej Lidze Siatkówki Kobiet na czele mistrzostw jest zespó³ Gost-Tim
Gostynin, który pokona³ 2:0 ekipy Staszica Kutno, ale �depcze mu� po
przys³owiowych piêtach zespó³ z LO Kasprowicz trenowany przez
Urszulê Matusiak.
Niezwykle  zaciête s¹ spotkania w Kutnowskiej Amatorskiej Halowej
Lidze Koszykówki. W 8 kolejce dru¿yna Juniorów z Kutna uleg³a Pol
Courtowi Gostynin 40:52, zespó³ o wirtualnej nazwie Lech siê Wa³êsa
przegra³ 49:199 z Szewskimi Poniedzia³kami, a Czarni Kutno po zaciêtej
walce zwyciê¿yli Markan Kutno 89:83. Na czele tabeli Czarni przed Nauczy-
cielami z ¯ychlina, Szewskimi Poniedzia³kami i Markanem Kutno.

HALOWE ROZGRYWKI

Dwa zespo³y MKS �Kutno� - koszykówki dziewcz¹t (m³odziczki starsze)
i pi³ki no¿nej seniorów - czê�æ ferii spêdz¹ na zgrupowaniach. Dru¿yna
trenera Adama Paw³owskiego (MKS �Sirmax�) wybiera siê do Wis³y, aby
przez 8 dni budowaæ motorykê niezbêdn¹ do skutecznego ubiegania siê
o prawo awansu do rozgrywek centralnych. III-ligowi pi³karze (4 miejsce
po rundzie jesiennej i 10 pkt. straty do lidera) kolejny etap przygotowañ
do rundy wiosennej realizowaæ bêd¹ przez 7 dni w Nieborowie (3 te¿
spotkania kontrolne).

ZIMOWE OBOZY
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redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.

? ?? ?? ?? ?? ?

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

POWIAPOWIAPOWIAPOWIAPOWIATOWETOWETOWETOWETOWE

ŻYCIE KUTNAŻYCIE KUTNAŻYCIE KUTNAŻYCIE KUTNAŻYCIE KUTNA

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

Zatrudniê osobê
do naprawy rowerów

Nr kontaktowy:

722-122-202

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

Poziomo: A-1. Zespó³ z G. Skawiñskim (�s³odkiego mi³ego
¿ycia�) A-7. Baga¿, tobó³ B-9. Czê�æ pok³adu lugra, gdzie stoj¹ rybacy
wybieraj¹cy sieæ C-1. Prosta kolaska D-9. Styl z lamusa E-1. Egipska
rzeka E-5. Ka¿dy pragnie j¹ podnie�æ G-1. Napisa³ �Grube ryby� I-1.
Muzyka Tiny Turner I-6. Brazylijski tukan J-9. �Ptasie ...� Juliana
Tuwima K-1. Zjawisko przekazywania my�li bez po�rednictwa zmy-
s³ów L-9. Padaj¹ na ringu M-1. Wiatr nad Jeziorem Garda (W³ochy)
M-5. Rewia mody.

Pionowo: 1-A. Znany z surowo�ci rzymski m¹¿ stanu 1-I. Uzdro-
wisko nad Popradem 2-E. Dojrza³e stadium owada 3-A. Podgatunek
jelenia szlachetnego 3-I. Tkanina u¿ywana na namioty 4-F. Miasto
nad Zatok¹ Puck¹ 5-A. Swoje �ród³a ma w Tybecie 5-J. �rodek prze-
ciwbólowy i przeciw gor¹czkowy 6-E. S³owa do utworu muzycznego
7-A. M¹drzejsze bywa od kury 7-I. �wiadczy us³ugi optyczne 9-A.
Bohaterka �Zemsty� 9-I. Rataj 11-A. Zrobienie komu� krzywdy, szkody
11-I. Nie do przet³umaczenia w jêzyku obcym 13-A. Sufit 13-I. Krze-
mian toru.           oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Ten wybitny polski pianista (urodzony 15 lipca 1987 r. w Moskwie) go�ci³
w Pañstwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Kurpiñskiego
w Kutnie inauguruj¹c obchody Roku Chopinowskiego w naszym mie�cie.
To by³o wielkie wydarzenie kulturalne ! Przybli¿amy wiêc naszym
czytelnikom t¹ niezwyk³¹ postaæ, która mimo tak m³odego wieku jest ju¿
laureatem wielu miêdzynarodowych konkursów pianistycznych. Jego
rodzicami s¹ znakomici profesorowie Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
- Tatiana Szebanowa (Rosjanka z Moskwy) i Jaros³aw Drzewiecki. Oboje
s¹ wyk³adowcami w klasie fortepianu, a Mama Stanis³awa nagra³a na p³yty
wszystkie utwory Chopina ! Sta� naukê gry na fortepianie rozpocz¹³
w wieku 4 lat. Uczy³ siê u Idy Leszczyñskiej, Wiery Nosiny, Wiktora
Mier¿anowa, Andrzeja Jasiñskiego i Tatiany Szebanowej (w Zespole Pañ-
stwowych Szkó³ Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w War-
szawie). Zadebiutowa³ w wieku lat piêciu w Moskwie. Swój pierwszy
wielki koncert (program solowy) da³ w Wielkiej Sali Konserwatorium
im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie. W wieku sze�ciu lat pojecha³ ju¿
jako solista na swoje pierwsze tournee koncertowe po Japonii z orkiestr¹
Sinfonia Varsovia pod dyrekcj¹ Volkera Schmidta - Gertenbacha. Zagra³
wówczas nowy koncert �First children�s piano concerto� Ibi Chkolnika.
Z tym samym, znakomitym zespo³em pod dyrekcj¹ Grzegorza Nowaka,
zagra³ rok pó�niej koncert Haydna, w Studiu Koncertowym im. Witolda
Lutos³awskiego Polskiego Radia w Warszawie, dla TVP. M³ody Sta�
mówi¹c jêzykiem sportowym, zosta³ wystawiony do konkurencji w kate-
gorii seniorów. M³ody wiek by³ jego zawsze atutem, ale i przysz³o�æ
zapowiada³a siê znakomicie. Recenzenci muzyczni wpadaj¹ w zachwyt,
a �rodki masowego przekazu nazywaj¹ go �Wunderkind�. Gra m.in.
klasyczne koncerty fortepianowe, w tym dzie³a Bacha, Mozarta i Beetho-
vena oraz Rachmaninowa i utwory Chopina. Krytycy pisz¹: �Mazurki
zwróci³y uwagê zdumiewaj¹cym wyczuciem subtelno�ci chopinowskiego
nastêpcy�. Gra m³odego artysty ol�niewa logik¹ i jasno�ci¹ my�lenia,
naturaln¹ emocjonalno�ci¹, techniczn¹ swobod¹ oraz g³êbokim zrozumie-
niem tre�ci muzycznej i intencji kompozytora. Interpretacje pianisty
zadziwiaj¹ dojrza³o�ci¹. Ma³y geniusz pokaza³ precyzjê techniczn¹ wspa-
nia³a muzykalno�æ, �wietne wyczucie chopinowskiego rubata i oryginalne
rozwi¹zania ozdobników�. Sam Vladimir Ashkenazy, wielka gwiazda
�wiatowej pianistyki, po wys³uchaniu p³yty �My first gift� wyda³ tak¹
opiniê: �Stanis³aw Drzewiecki to wyj¹tkowy talent. Jest niezwykle ciekawym
muzykiem i mimo m³odego wieku dysponuje doskona³ym warsztatem
pianistycznym�. Od tamtej pory wyst¹pi³ w salach koncertowych: Londyn
(Victoria i Albert Museum), Amsterdamu (Het Concertgebonw), Bergen
(The Grieg Hall), Brukseli (Parlament Europejski), Wiednia (Schonbrunn
Palace), Madrytu (Palacio Real de El Prado), Moskwy (Wielka Sala Kon-
serwatorium im. P. Czajkowskiego), Tallina (Estonia Hall), Meksyku

Stanis³aw Drzewiecki

MUZYCZNY GENIUSZ
(Palacio de Bellas Artes), Kanady (Queen Elizabeth Hall w Vancouver i Wins
pear Centre w Edmonton), USA (Cerritos Center i Walt Disney Concert
Hall w Los Angeles, Chicago Symphony Hall, Kimmel Center w Filadelfii,
Gusman Hall w Miami, Lincoln Center w Nowym Jorku) oraz w wielu
najwa¿niejszych salach Japonii (Tokyo Opera City Concert Hall, Suntory
Hall, Metropolitan Art. Space, Tokyo Orchard Hall, Yokohama Minato
Mirai). W 2003 r. Stanis³aw Drzewiecki zagra³ w najbardziej presti¿owej
sali �wiata - nowojorskiej Carnegie Hall odnosz¹c wielki sukces. W prasie
pojawi³y siê wrêcz entuzjastyczne recenzje. Darrel Rosenbluth w �New
York Concert Review� napisa³: �O¿ywiony owacyjnym przyjêciem utwo-
rów Chopina przez publiczno�æ, Drzewiecki powali³ j¹ na kolana cyklem
�Grandes etudes de Paganini� Liszta. Skrzypkowie dr¿yjcie !, a Roman
Markowicz z �Polish Daily News� podkre�li³: �W grze Drzewieckiego
urzeka rzadko spotykany liryzm: to przede wszystkim piêkny d�wiêk jaki
potrafi wydobyæ z fortepianu i równie piêknie zarysowana fraza o wokalnej
wprost linii. Odczu³em rzadko spotykan¹ dzi� elegancjê i swobodê przy-
wodz¹c¹ na my�l dawnych mistrzów klawiatury. To by³a mistrzowska
interpretacja jakiej dawno na tej, czy nawet innych nowojorskich estradach
nie s³yszeli�my�. Stanis³aw Drzewiecki ma w swoim dorobku dziesiêæ
p³yt CD wydanych przez firmy fonograficzne DUX, Polskie Radio, GHP
Japan i Sony Classical. Swoj¹ pierwsz¹ p³ytê �Piano concertos - Bach,
Mozart, Beethoven� z orkiestr¹ �Ma³a Filharmonia: pod dyr. Marcina
Na³êcz-Niesio³owskiego artysta nagra³ w wieku dziesiêciu lat. Zarówno
ta p³yta, jak i trzy nastêpne �My first gift�, �Chopin - piano concerto - 12
etudes� z orkiestr¹ Sinfonia Varsovia pod dyr. Grzegorza Nowaka oraz
�Romantic piano recital� otrzyma³y nominacje do nagrody �Fryderyk�.
W 2002 r. pianista podpisa³ kontrakt z Sony Classical. P³yta z utworami
Schumanna i Liszta otrzyma³a status �Z³otej P³yty�. Nastêpnie nagrania
fonograficzne artysta zrealizowa³ w Disney Hall w Los Angeles utrwalaj¹c
I Koncert Fortepianowy c-moll Szostakowicza z trêbaczem Jensem
Lindemannem oraz Orchestral Ensamble of International Laureats pod
dyrekcj¹ Eduardo Schmiedera. Artysta wielokrotnie by³ zapraszany na
koncerty rozpoczynaj¹ce tak wa¿ne wydarzenia kulturalne jak: sezon
koncertowy w Bazylei, Festiwal Chopinowski w Kanadzie, Europalia
w Belgii, Dni Polski w Austrii, Festiwal Radia Francuskiego w Montpellier,
Festiwal Radia Duñskiego w Kopenhadze. Inaugurowa³ sezon koncertowy
w Sapporo w Tokio. M³ody artysta odby³ tournee z Filharmoni¹ Bia³o-
stock¹ po Belgii, z Filharmoni¹ Gdañsk¹ i �l¹sk¹ po Holandii, z Orkiestr¹
z St. Petersburga po Japonii oraz z Filharmoni¹ Wroc³awsk¹ po USA.
James Oestreich, krytyk muzyczny, w �The New York Times� napisa³:
�Drzewiecki okaza³ siê znakomitym muzykiem, �wiadomym dzie³a i pa-
nuj¹cym nad nim: jego zamy�lenie i liryczne pasa¿e by³y tak samo dobre
jak zawrotnie precyzyjna technika. Artysta posiada w swoim repertuarze
osiemna�cie koncertów fortepianowych, które wykonywa³ pod batut¹
najwybitniejszych dyrygentów polskich i zagranicznych: Simon Young
(Australia), Jose Cura (Argentyna), Philippe Jordan (Francja), Fernando
Lozano (Meksyk), Leonid Nikolayer (Rosja), Bruno Goetze (Szwajcaria),
Eduard Schmieder (USA), Agnieszka Duczmal, Maciej Niesio³owski,
Antoni Wit, Wojciech Rajski, Tadeusz Strugala. W 2003 r. Stanis³aw Drze-
wiecki zadebiutowa³ jako kompozytor pisz¹c muzykê do spektaklu �Król
Olch� wed³ug ballady Goethego dla Teatru �Lalka� w Warszawie. W 2005 r.
zaprezentowa³ polskiej publiczno�ci swoj¹ now¹ kompozycjê �Double
concerto� na skrzypce, fortepian i orkiestrê smyczkow¹. Jest laureatem
wielu presti¿owych nagród, m.in.: Grand Prix na Europejskim Konkursie
Telewizyjnym w Alicante i na X Konkursie Eurowizji w Bergen, którego
fina³ ogl¹da³o dziesiêæ milionów widzów. Zosta³ równie¿ najm³odszym
laureatem �Paszportu Polityki�. By³ stypendyst¹ Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego oraz Fundacji Ewy Czeszejko-Sochackiej �Promocja
talentu�. Obecnie jest studentem Akademii Muzycznej w Warszawie
w klasie profesora Andrzeja Jasiñskiego. ¯yczymy Stanis³awowi Drze-
wieckiemu dalszych sukcesów i dziêkujemy, ¿e znalaz³ troszeczkê czasu
na swój rewelacyjnie wykonany koncert w Kutnie.

Jerzy Papiewski

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 mieszkanie
w³asno�ciowe umeblowane 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 powierzchni
3100 m2, ko³o Kutna - bardzo
tanio. Tel. 0501-669-196, 0501-
666-527
Posiadam do wynajêcia lub sprze-
dam 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 han-
dlowo-us³ugowy, centrum Kutna,
pow. ok. 90 m2 (nowe budownictwo).
Tel. 24 355-68-64, 0501-666-527
Sprzedam schodo³az Scalamobil
S20, urz¹dzenie do transportowa-
nia osoby niepe³nosprawnej wraz
z wózkiem po schodach. Maksy-
malne obci¹¿enie 130 kg. Tel.
0604-913-028
Sprzedam akordeon Weltmeister
Cordal, 80 basów, stan bdb. Tel.
0604-913-028
Sprzedam odzie¿ ci¹¿ow¹ i ubran-
ka dla ma³ego dziecka, tel. 602-32-
46-56.
Sprzedam dom 220 m2 - wysoki
standard na dzia³ce 7500 m2. Tel.
0-507-072-007
Wentylacja - doradztwo, certyfikaty
energetyczne tel. 0-507-072- 007

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
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W minionym roku SP nr 6 przyst¹pi³a do realizacji najwiêkszego
unijnego programu edukacyjnego w Polsce. Projekt wspó³finalizo-
wany jest przez Unie Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego pod has³em: �Pierwsze uczniowskie do�wiadczenia
drog¹ do wiedzy�. Projekt przeznaczony zosta³ tylko  dla klas I przez
trzy kolejne lata. W SP nr 6 pierwszy etap poprowadzi³a Magdalena
Stêpka z obecna klas¹ Iib, Wanda Baranowska z klas¹ Ia, a od
wrze�nia tego roku z kolejn¹ klas¹ Ia zajêcia poprowadzi Danuta
Zieñkowicz. Jest to program, który trwa 50 godzin, a realizowany jest
w ci¹gu 3-4 miesiêcy. Nauczyciel spotyka siê z dzieæmi 2 razy w tygo-
dniu po 2 godziny lekcyjne. Szko³a z £¹koszyna dosta³a ju¿ 8 tysiêcy
z³otych na uczniów klas I z prostej przyczyny. Otó¿ pierwsze lata
do�wiadczeñ szkolnych decyduj¹ o przysz³ych losach dziecka,
wyznaczaj¹c jego stosunek do nauki. Dostarcza elementarn¹
wiedzê o �wiecie, rozwijaj¹ zainteresowania. Projekt oparty jest na
teorii Howarda Gardnera, która zak³ada, ¿e w ka¿dym dziecku jest
wiele inteligencji, które trzeba �wydobyæ� i pracowaæ nad nimi.
Wypada te¿ zaznaczyæ, ¿e pozytywnie zosta³ rozpatrzony dla SP nr 6
wniosek na miejsce zabaw w szkole w ramach rz¹dowego programu
�Radosna Szko³a�.          /A.B./

W UNIJNYM PROGRAMIE

Z pocz¹tkiem lutego rozpoczê³y siê wizyty rodziców ze swoimi sze�cio-
letnimi pociechami w kutnowskich szko³ach podstawowych. S¹ ju¿
podejmowane decyzje zwi¹zane z zapisywaniem dzieci do wybranej szko³y.
W szkole w £¹koszynie na przyk³ad przygotowane zosta³o przedstawienie,
które obejrza³y dzieci z zaproszonych Przedszkoli Nr 5 oraz Nr 8. Uczniowie
klas trzecich przedstawi³y ró¿ne wydarzenia ¿yciowe, jakie zaistnia³y
w tzw. Literkowie. Program przygotowa³y nauczycielki szko³y: Renata
Suchiñska i Danuta Zieñkowicz. By³ czas na konkursy literowe i zgady-
wanki wierszowe. By³y nagrody rzeczowe - ksi¹¿ki i s³odycze. Pó�niej
dzieci obejrza³y szko³ê, a wiêc klasy i pracownie.  Od wrze�nia ta szko³a
przyjmie dzieci do trzech klas pierwszych po 21 -23 uczniów.        /A.B./

REKLAMA DŹWIGNIĄ ... SZKOŁY

Dnia 5 lutego 2010 r. nauczyciele klas I-III wraz ze swoimi wychowankami
zorganizowali Dzieñ Kszta³cenia Zintegrowanego w ramach Drzwi Otwar-
tych Szko³y dla dzieci przysz³ych klas pierwszych oraz ich rodziców. Szko³ê
odwiedzi³y dzieci z czterech kutnowskich przedszkoli (nr 5, nr 8, nr 15,
nr 16). Uczniowie pokazali jak w szkole mo¿na po¿ytecznie i weso³o spêdziæ
czas. Zorganizowali ró¿nego rodzaju atrakcje- przedstawienie �Królewna
�nie¿ka i 7 krasnoludków�, tañce, pl¹sy, scenkê �B¹d� bezpieczny na
drodze�, naukê prostych s³ów w jêzyku niemieckim. Przedszkolaki uczest-
niczy³y w turnieju wiedzy �W zdrowym ciele, zdrowy duch�. Maluchy
wykaza³y siê du¿¹ wiedz¹ na temat zdrowego stylu ¿ycia. Na zakoñcze-
nie wspólnej zabawy ka¿de dziecko otrzyma³o jab³ko. Oprócz tego mali
go�cie wziêli udzia³ w zajêciach komputerowych i  dramy, próbowali
pracowaæ z tablic¹ interaktywn¹. Na zakoñczenie pobytu w szkole zwie-
dzili: basen, �wietlicê, bibliotekê, salê multimedialn¹, komputerow¹.

Autorka (r. 1951) urodzi³a siê
w Klonowcu, ale ca³e dotychczasowe
Jej ¿ycie zwi¹zane by³o i jest z Kut-
nem. W ubieg³ym roku, w ci¹gu
tygodnia we wrze�niu, straci³a
dwóch synów - Waldemara, który
mia³ 38 lat i zmar³ na raka oraz
Dariusza (41 lat) - zgin¹³ na ulicy
zabity przez pêdz¹cy TIR. Swój ból
i ¿al przelewa na papier, chocia¿
g³êboki smutek na pewno zostanie
w Niej do samej �mierci. Wie
jednak, ¿e mo¿e liczyæ na ludzi
dobrego serca, takich jak chocia¿-
by za³o¿ony przez Ni¹ zespó³ �Klo-
nowianki�, o którym napiszemy

Wielk¹ mi pustkê
Uczynili�cie dzieci moje
W domu moim
Tym odej�ciem swoim.
Jeste�cie, a tak jakby
Was nie by³o
Lecz w sercu matki i ojca
Zostali�cie jak ¿ywi.
Wyp³akane oczy matki
I ojca waszego
I modlitwa codzienna
By Bóg wzi¹³ Was
Do nieba samego.
Aby Matka Boska
Wami siê opiekowa³a
I nam si³ê rodzicom

KUTNOWSKIE TRENY

w nastêpnym numerze �P¯K�. Pani Krystyna Kowalska jest przyk³adem
dla Innych, których dotkn¹³ Rodzinny Ból, ¿e nie nale¿y siê za³amywaæ.
Nale¿y wierzyæ w ludzi i w ich dobroæ. Pani Krystyna znalaz³a te¿ inn¹
drogê - pisanie i dzia³alno�æ na rzecz kultury ludowej. Jeste�my z Pani¹ !

/J.P./

W tym bólu pokonaæ da³a.
Byli�cie wzorem
Dla nas rodziców
Na ca³ym �wiecie
Chocia¿ byli�cie niedoceniani
Przecie¿ to wiecie.
To tylko ojciec i matka
W to wierzy³a
Dlatego w nas od Was
Jest taka wiara i si³a.
Musieli�cie odej�æ
Z tego piêknego �wiata
Bo los Wam taki
Figiel sp³ata³.

Krystyna Kowalska

KAPITUŁA „PŻK”

Kapitu³ê Nagrody �Kutnowski Hit 2009 roku� i �Najlep-
szego sportowca, trenera, dru¿ynê 2009 r.� 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. Oni to - kanonicy - podjêli decyzjê na
posiedzeniach w dniu 25 i 18 stycznia 2010 r.

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

2 marca 2010 r.



SPORTOWE WYRÓŻNIENIA

który nastêpnie wrêczy³ z wiceprezydentami, przewodnicz¹cym Rady
Miasta Kutna Jackiem Sikor¹ i redaktorem naczelnym �P¯K� Andrzejem
Stelmaszewskim, puchary i dyplomy laureatom i wyró¿nionym w kon-
kursie sportowym. Otrzymali je: £ukasz Wójcik - wicemistrz Europy
w szybownictwie w klasie 15-metrowej, Rafa³ Krzeszewski - lekkoatleta,
mistrz Polski juniorów w dziesiêcioboju, Kacper Marcinkowski - mistrz
Polski juniorów m³odszych w skoku wzwy¿, Jacek Kud³a - trener (który
równie¿ odebra³ nagrody za dwójkê nagrodzonych laureatów, przebywa-
j¹cych w tym czasie na zgrupowaniu kadry w Zakopanem). Nagrody spe-
cjalne odebrali zawodnicy dru¿yny koszykówki SOSW nr 1 w Kutnie
oraz AZS WSGK za zorganizowanie w Kutnie meczu siatkówki dru¿yn
PGE Skra Be³chatów - AZS Czêstochowa, nagrodê odebra³ Mieczys³aw
Ga³usa. W gronie specjalnie wyró¿nionych znale�li siê: Martyna Ka�-
mierczak (UKS Ippon), Adam Grzelak (KSB Stal), Seweryn Wiktorek
(UKS Ippon MDK), Kazimierz From i Antoni Kaliñski - nestorzy
kutnowskiego sportu.   /A.B./

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Tê sportow¹ czê�æ wtorkowej sesji poprowadzi³ Jerzy Papiewski - radny
miasta, a jednocze�nie redaktor �Powiatowego ̄ ycia Kutna�. Zebrani okla-
skami powitali naszego redakcyjnego kolegê, Jerzego Tru�ciñskiego, który
na wniosek Zarz¹du MKS Kutno otrzyma³ od Ministra Sportu Adama
Giersza Z³ot¹ Odznakê �Za zas³ugi dla sportu�, przyznawan¹ osobom
wyró¿niaj¹cym siê szczególn¹ aktywno�ci¹ i osi¹gniêciami w dzia³alno�ci
sportowej na rzecz rozwoju kultury fizycznej. Redaktor Jerzy Papiewski
tak m.in. oceni³ postaæ Jerzego Tru�ciñskiego: �To ikona sportu miasta,
cz³owiek - encyklopedia kultury sportowej. Ca³e ¿ycie zwi¹zany z Kutnem.
Bokser, trener boksu i koszykówki. Najwiêksze sukcesy odniós³ z dru¿yn¹
mêsk¹ koszykówki LO �Kasprowicz�. Jest autorem trzech ksi¹¿ek o lo-
kalnych klubach i sportowcach�. W imieniu Ministra odznakê wrêczy³
Zbigniew Burzyñski, prezydent miasta,

W ksiêgarniach, Domach Ksi¹¿ki,
ró¿nych ksi¹¿nicach pojawi³o siê
najnowsze dzie³o Stanis³awa Cisaka
zatytu³owane �Ludzie i czasy
�rodka Polski�. Jest jakby kontynu-
acj¹ wcze�niej wydanych edycji
monograficznych: �Pi¹tek. Z dziejów
miasta i okolic� (2001) i ��rodek
Polski� (2003). Te wszystkie
obszerne tomy, zawieraj¹ce ka¿dy
blisko tysi¹c stron, cieszy³y siê
du¿ym powodzeniem i zosta³y
przyjête przez czytelników z du¿ym
uznaniem. Jak twierdzi prof. zw. dr
hab. in¿. Stanis³aw Dziêgielewski

NOWA KSIĄŻKA STANISŁAWA CISAKA

z Poznania (urodzony w £êce, gmina Pi¹tek), pisz¹cy przedmowê do ksi¹¿ki
�Ludzie i czasy �rodka Polski�, ta edycja pisana by³a z sercem i oparta na
przeogromnej podstawie �ród³owej zbieranej latami z niebywa³ym zaan-
ga¿owaniem. Efekt twórczej pracy Stanis³awa Cisaka daje dzisiejszej dzia-
³alno�ci, a mobilizuje do aktywno�ci spo³ecznej. Stanis³aw Cisak z pasj¹
opisa³ ¿ycie religijne i zabytki sakralne. W wiêkszym stopniu scharakte-
ryzowa³ rolê samorz¹dów woj. ³ódzkiego w warunkach przynale¿no�ci
do Unii Europejskiej. Dokona³ uzupe³nieñ materia³ów w gminach o�cien-
nych wokó³ geometrycznego �rodka Polski - Pi¹tku. Sporo miejsca
po�wiêci³ rozwojowi wyró¿nionych gospodarstw rolnych, rolnictwu, prze-
mys³u, rzemios³u, handlu, spó³dzielczo�ci. Ksi¹¿ka (945 stron) jest
starannie zaprojektowana pod wzglêdem zakresu oraz doboru tre�ci. Druk
tekstów jest dobrze dobrany i starannie wykonany, a zamieszczone w nim
ilustracje maj¹ czêsto warto�ci unikalne i niezale¿ne od ich jako�ci,
stanowi¹ cenne uzupe³nienie dzie³a. Kim jest autor tej poczytnej ksi¹¿ki ?

Stanis³aw Cisak urodzi³ siê 28 kwietnia 1937 r. w Nowym Stawie - pier-
wotnej siedzibie �redniowiecznej kasztelanii ³agowskiej, gmina £agów,
powiat opatowski na Kielecczy�nie. Od 1 sierpnia 1956 r. zwi¹zany
z Pi¹tkiem przez  �nakaz pracy�. By³ tokarzem, frezerem, �lusarzem,
kierownikiem kontroli jako�ci w £êczyckich Zak³adach Mechanicznych
w Pi¹tku. Zajmowa³ stanowiska - technologa, inspektora szkolenia zawo-
dowego, nauczyciela i kierownika Warsztatów Szkolnych Przyzak³adowej
Szko³y Zawodowej. Skoñczy³ studia na Wydziale Ekonomiczno-Socjolo-
gicznym Uniwersytetu £ódzkiego uwieñczone prac¹ magistersk¹. Ukoñ-
czy³ te¿ Studium Pedagogiczne w Zgierzu i Studium Podyplomowe
w Instytucie Kszta³cenia Nauczycieli w Warszawie. By³ dyrektorem Tech-
nikum Mechanicznego i Zasadniczej Szko³y Zawodowej w Pi¹tku. Utworzy³
Zespó³ Szkó³ Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk nad Bzur¹
w Pi¹tku. Cz³onek £owickiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk w £owiczu
i Towarzystwa Mi³o�ników Pi¹tku. Przez kilka kadencji radny. Pedagog,
ekonomista, dzia³acz spo³eczny. Ksi¹¿ka �Ludzie i czasy �rodka Polski�
ma 18 rozdzia³ów: Pocz¹tki osadnictwa na terenie �rodka Polski, Walka
o niepodleg³o�æ kraju w okresie zaborów na terenach �rodka Polski,
W obronie niepodleg³o�ci kraju w latach 1914-1939, Województwo ³ódzkie,
Powiat kutnowski w zarysie, Gmina Bedlno, Gmina Krzy¿anów, Powiat
³êczycki w zarysie, Góra �w. Ma³gorzaty, Gmina £êczyca w zarysie, Gmina
Pi¹tek - geometryczny �rodek Polski, Dekanat Pi¹tkowski, Powiat ³owicki
w zarysie, Gmina Bielawy, Powiat zgierski w zarysie, Gmina Zgierz,
Le�mierz - Gmina Ozorków, Zas³u¿eni ze �rodka Polski (autor syn pana
Stanis³awa - Grzegorz Cisak). Sa te¿ noty biograficzne, aneksy, materia³y
�ród³owe, wybrana literatura. Ksi¹¿ka pomocna uczniom, studentom,
ludziom kochaj¹cym swój region - swoj¹ Ma³¹ Ojczyznê, samorz¹dow-
com. Polecamy ! Autor, który znalaz³ w naszej Redakcji olbrzymi szacunek
i uznanie równie¿, podkre�la ¿e korzysta³ przy pisaniu trzeciego swojego
dzie³a z poszczególnych wydañ �P¯K�. ¯yczymy mu kolejnych i uda-
nych, tak jak do tej pory, woluminów.            /J.P./


