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w Kutnie - czytaj na stronie 5.

Jak dot¹d nie rozstrzygniêto
co by³o pierwsze, kura czy jajo.
Spór siê odnawia, gdy nadchodz¹ �wiêta,
bo Wielkanoc i wiosna jajo za symbol maj¹.

W polskiej tradycji od wieków
baby, zaj¹czki, kurczaki, pisanki.
Wiara w zmartwychwstanie Boga - cz³owieka,
a w poniedzia³ek dyngusowe polewanki.

Wielkanoc, to tak¿e �wiêto rodzinne
bêd¹ce radosnym wiosny zwiastowaniem.
Od Bo¿ego Narodzenia jednak inne,
bo poprzedzone mêk¹ i ukrzy¿owaniem.

Cieszmy siê mo¿liwo�ci¹ rodzinnego spotkania.
Niech te dwa dni min¹ jak bajka,
nasycone ciep³ym urokiem �wiêtowania.
¯yczymy wiêc sobie weso³ego jajka.

Kazimierz Ci¹¿ela
oraz Wydawca i Redakcja �Powiatowego ¯ycia Kutna�

KUTNOWSKI HIT 2009
Na Sesji Powiatu

Ju¿ og³oszono przetarg na wykonanie trzech budynków mieszkalnych
wielorodzinnych (w technologii tradycyjnej) wraz z infrastruktur¹ tech-
niczn¹ po³o¿onych w Kutnie przy ulicy Szymanowskiego. Budynek nr 3
liczy 30 mieszkañ o ³¹cznej pow. u¿ytkowej - 1.415,89 m2; budynek nr 4
- 36 mieszkañ o ³¹cznej pow. u¿ytkowej - 1.700,60 m2; a budynek nr 5 - 30
mieszkañ o ³¹cznej pow. u¿ytkowej - 1.546,88 m2. S¹ one czterokondy-
gnacyjne, podpiwniczone, z u¿ytkowym poddaszem. Ka¿dy lokal posiada
balkon (loggia). W ka¿dym budynku jeden lokal jest przeznaczony dla
osoby niepe³nosprawnej. Planowany koszt inwestycji oko³o 12 mln z³otych.
Autorami projektu s¹: mgr in¿ynier architekt Gra¿yna Ulisiak we wspó³-
pracy z mgr in¿. arch. Katarzyn¹ W³odarczyk z £odzi.

Osiedle S³oneczne

KUTNOWSKIE PRZEMIANY

Podczas 50 sesji Rady Powiatu
wrêczono �KUTNOWSKI HIT
2009 ROKU� ZESPO£OWI
PIE�NI I TAÑCA ZIEMI
KUTNOWSKIEJ za udany,
estradowy come back. W roku
ubieg³ym sta³ siê on znowu repre-
zentacyjn¹, folklorystyczn¹ wizy-
tówk¹ powiatu kutnowskiego.
Zespó³ po otrzymaniu symboli tej
nagrody (m.in. statuetki or³a)
wykona³ szereg piosenek.
O Zespole Pie�ni i Tañca
informowali�my szczegó³owo
chocia¿by w artykule �Udany
come back� w poprzednim numerze
datowanym na 4 marca 2010 r.

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE KAPITUŁY KUTNOWSKI HIT 2009
W kategorii - Budownictwo -
Kapitu³a Nagrody Kutnowski Hit
2009 przyzna³a WYRÓ¯NIENIE
SPECJALNE Zak³adom Prze-
mys³u Odzie¿owego �EMKON�
w Kutnie. ZPO �EMKON�
zatrudniaj¹ 201 pracowników,
g³ównie kobiet, gdy¿ trzech
panów zatrudnionych jest w ...
sklepie. Szefem jednoosobowym
zarz¹du i g³ówn¹ wspó³w³a�ci-
cielk¹ jest pani Jolanta Graczyk.
Drug¹ wspó³w³a�cicielk¹ jest
Gra¿yna Czarnecka (obie na
zdjêciu obok). Zak³ad istnieje
jako spó³ka prywatna od 1998 r.

W kategorii dzia³alno�æ spo³ecz-
na Kapitu³a Nagrody Kutnowski
Hit 2009 przyzna³a WYRÓ¯-
NIENIE SPECJALNE DLA
UNIWERSYTETU TRZECIE-
GO WIEKU przy Towarzystwie
Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej
(oscarowa sylwetka). Uniwersy-
tety Trzeciego Wieku istniej¹ na
�wiecie od 40 lat. Trzy lata temu
zrodzi³a siê idea utworzenia takiego
uniwersytetu w Kutnie. Inicjato-
rami zorganizowania kutnowskiej
uczelni dla starszych byli: �wiêtej
pamiêci Andrzej Urbaniak - ów-
czesny prezes TPZK i Maria
Barbara Spera.  (patrz strona 8 i 16)

Wielkanoc

W kutnowskim szpitalu

NOWY
TOMOGRAF

Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdro-
wotnej �Diagnostyka� Sp. z o.o.
w Kutnie jest specjalistycznym
zak³adem zajmuj¹cym siê wykony-
waniem �wiadczeñ medycznych
z zakresu diagnostyki obrazowej,
czyli m.in.: TOMOGRAFIA
KOMPUTEROWA, RTG, USG,
EEG, MAMMOGAFIA, MEDY-
CYNA NUKLEARNA.
Diagnostyka istnieje od 10 lat.
Dzia³alno�æ prowadzi na terenie
szpitala ,wynajmuj¹c na I piêtrze
kutnowskiego szpitala powierzchniê
od SP ZOZ. Pierwotnie NZOZ Dia-
gnostyka prowadzi³a dzia³alno�æ
w formie Spó³ki Cywilnej i tylko
w zakresie Tomografii Komputerowej
i Mammografii.    (c.d. - strona. 9)
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W tym roku przypada 30 rocznica powstania NSZZ �Solidarno�æ�. Z tej
okazji zorganizowane zosta³y konkursy pt. �Polska - moja Ojczyzna�
i �Drogi do wolno�ci od Ja³ty do Gdañska�. Zapocz¹tkowa³y one obchody
powstania �Solidarno�ci� na terenie Ziemi Kutnowskiej. Zg³oszone zosta³y
74 prace plastyczne, wywiady z opozycjonistami (7 prac) oraz prezentacje
multimedialne (4 prace). Przed rozdaniem nagród uczennice Gimnazjum
Nr 3: Marta Wilk, Kamila Fabianowska, Daria Jankowska i Aleksandra
Chodorowska wyst¹pi³y z krótkim programem artystycznym o tematyce
patriotyczno-historycznej. Nagrodzono - w grupie szkó³ podstawowych
w klasach I-III: Kacpra Szyszkê (SP 9), Aleksandrê Jó�wiak (SP 4) i Zu-
zannê Nowak (SP 1); w klasach IV-VI: Nataliê Kusowsk¹ (SP 9), Justynê
Lewañczyk i Juliê Tyrañsk¹ (obie SP 4). W grupie gimnazjów: Ma³gorzatê
Tarkê (GM 3), Aleksandrê Flisiuk (GM 3) i Agatê Zbro¿ek (GM 2).
Wyró¿niono Agatê Kubiak z II LO. Nagrody za prezentacje multimedialne
przyznano: Annie Wojciechowskiej (GM 3), Paw³owi Mordzakowi i Zofii
Maksymowicz (oboje z GM 2). Za wywiady przeprowadzone z opozycjo-
nistami nagrody otrzymali: Pawe³ Wi�niewski ZS nr 3 i Jaros³aw Kaczor
ZS nr 3. Wrêczenie nagród mia³o miejsce w �wietlicy Gimnazjum Nr 3,
a przewodnicz¹c¹ jury konkursu by³a Jolanta Bujalska.          /A.B./

POLSKA − MOJA OJCZYZNA !

POZDROWIENIA Z WISŁYPOZDROWIENIA Z WISŁY
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Dariusz Ungier i Jacek Mickiewicz 26 marca w Kutnie
OBLEGANI PRZEZ CHORYCH

Przyjêcia
pacjentów

HOTEL
�AWIS�
(w pobli¿u dworca PKP)

ZAPRASZAMY

Kutno,
ul. £êczycka 8

Dnia 26 marca
(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 26
marca, 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.

Kutno - nie Pary¿, a AMZ to marka - mimo wszystko mniej znana - ni¿ np. IBM.
Ale reklama jak¹ miastu zafundowa³a ta firma (z dodatkiem sp. z o.o.) zas³uguje
na szczególne wyró¿nienie. Bowiem o �wyci¹gniêt¹ d³oñ� jest bliski podpisania
kontrakt kutnowskiego zak³adu z ulicy Sklêczkowskiej. W ostatecznej rozgrywce
polska prywatna firma AMZ Kutno zmierzy siê z producentem amerykañskim.
A chodzi o niebagatelny kontrakt na dostawê 800 opancerzonych samochodów
patrolowych w ci¹gu piêciu lat. (Ba, istnieje nawet szansa rozszerzenia kon-
traktu a¿ do 4 tysiêcy niedrogich transporterów opancerzonych). Jest wiêc o co
walczyæ ! I z kim ! Przetarg trwa ju¿ drugi rok. Najpierw nasz pojazd przeszed³
wraz z trzema innymi firmami do oceny, która trwa³a blisko rok (w sumie wy-
startowa³o ich siedem). Samochód Tur 3 zaliczy³ wzorowo morderczy ostrza³
z broni strzeleckiej, czyli tzw. testy balistyczne, najwy¿ej oceniane przez hindu-
skich ekspertów. Poza tym wytrzyma³ te¿ jazdê w ekstremalnych warunkach.
Na lutowych targach w New Delhi nawet fachowcy z bran¿y zbrojeniowej otwierali
oczy ze zdumienia. �Kutno� ? A gdzie to jest ? ¯yczy³bym sobie, a przede
wszystkim za³odze, w³a�cicielom (i zarz¹dcom firmy) pañstwu Fabisiakom, no
i oczywi�cie wiceprezesowi zarz¹du Jaros³awowi Stachowskiemu, aby wygrali
przetarg w Indiach. To by³by Hiper Hit 2010 roku, ale nawet, gdyby odpukaæ
w nieheblowane drzewo - nie uda³o siê go wygraæ, to i tak, ju¿ teraz nale¿y
podziêkowaæ kierownictwu zak³adu, które podjê³o wyzwanie na miarê XXII
wieku! Gdyby natomiast siê uda³o to w pe³ni Kutno i AMZ zas³ynêliby wiêcej,
ni¿ g³osi sens has³a �Kutna - �rodka Nowej Europy�.           /K.S./

KUTNO − NIE PARYŻ, AMZ − NIE IBM ...

Po udanym referendum odwo³uj¹cym
prezydenta miasta £odzi Jerzego
Kropiwnickiego, aktualnie miastem
tym rz¹dzi komisarz Tomasz
Sadzyñski. Urodzi³ sie 12 listopada
1976 r., ma wiêc 34 lata. Ukoñczy³
Wydzia³ Prawa i Administracji
Uniwersytetu £ódzkiego. Pracowa³
dla du¿ej agencji reklamowej, któr¹
rzuci³ - za marsza³ka Mieczys³awa
Teodorczyka (SLD) - dla posady
w Urzêdzie Marsza³kowskim. Zacz¹³
jako szeregowy urzêdnik, a nastêpnie
zosta³ naczelnikiem w wydziale

KUTNOWIANIN − RZĄDZI ... ŁODZIĄ

promocji i wspó³pracy zagranicznej. W 2006 r. wybory w £odzi wygra³a
Platforma Obywatelska, a Tomasz Sadzyñski poprowadzi³ na jej kampaniê
samorz¹dowej i zosta³ radnym (z pierwszego miejsca uzyskuj¹c prawie
1,9 tysiêcy g³osów). Funkcjê marsza³ka obj¹³ W³odzimierz Fisiak, a Tomasz
Sadzyñski awansowa³ na dyrektora Urzêdu Marsza³kowskiego, i na sekre-
tarza województwa ³ódzkiego. W tym czasie wyk³ada³ równie¿ marketing
terytorialny na wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym U£. Wprowadzi³
certyfikat ISO, zdoby³ szacunek m³odych i starszych pracowników.
Niektórzy komentuj¹, ¿e awans Sadzyñskiego to g³ównie zas³uga przyna-
le¿no�ci partyjnej. Do PO przyjêto go razem z Jaros³awem Wojcieszkiem
(pó�niejszym wiceprezydentem £odzi). Obaj zak³adali Ko³o Akademickie
tej organizacji. By³ spo³ecznym asystentem pos³anki Iwony �ledziñskiej-
Katarasiñskiej, ówczesnej przewodnicz¹cej PO w województwie ³ódzkim. Ona
oraz minister sprawiedliwo�ci Krzysztof Kwiatkowski wypromowali go na
nastêpcê Jerzego Kropiwnickiego. Jest równie¿ zaufanym cz³owiekiem
marsza³ka W³odzimierza Fisiaka oraz pos³a i aktualnego przewodnicz¹cego
PO w województwie ³ódzkim - Andrzeja Biernata. ̄ ona Anna. Maj¹ dwóch
synów (2 i 5 lat). Mieszkaj¹ w £odzi w 44 metrowym mieszkaniu.
Tomasz Sadzyñski lubi je�dziæ konno, interesuje siê histori¹.
I NA KONIEC BOMBA ! A¯ SIÊ WIERZYÆ NIE CHCE ! £ODZI¥ -
TRZECIM CO DO WIELKO�CI MIASTEM W POLSCE - RZ¥DZI
TOMASZ SADZYÑSKI, KUTNOWIANIN �Z KRWI I KO�CI�.
W NASZYM MIE�CIE UCZÊSZCZA£ DO SZKO£Y PODSTAWOWEJ
NR 6, KTÓR¥ UKOÑCZY£ W 1991 R. Tu mieszkaj¹ jego rodzice:
Anna z domu Dziêcielskich (po³o¿na) i Wojciech (mgr w-f, a bardziej stolarz
- artysta). Tomasz Sadzyñski jest �rednim synem pañstwa Anny i Wojciecha
Sadzyñskich (starszy brat ma na imiê Micha³, m³odszy Przemek). ¯artobliwie,
bo to blisko Prima Aprilisu, to kto wie, czy Tomasz Sadzyñski nie zdecyduje
siê na start w ... kutnowskich wyborach prezydenckich. Nie wierzycie !
To czytajcie dalej ! Otó¿ póki co, na okres sprawowania funkcji w³odarza
£odzi Tomasz Sadzyñski wzi¹³ urlop bezp³atny z Urzêdu Marsza³kowskiego,
z posady sekretarza, gdzie zarabia³ mniej - ni¿ dotychczas - o 1.700 z³otych.
Po drugie - jako kieruj¹cy ponadmilionow¹ aglomeracj¹ ³ódzk¹ zarabia
blisko 700 z³ mniej ni¿ prezydent ... Kutna (odpowiednio 12.300 i 11.607
z³otych brutto). Po trzecie - zakres obowi¹zków i odpowiedzialno�æ zde-
cydowanie wiêksze w £odzi ni¿ - licz¹cym zaledwie nieca³e 50-tysiêcznym
Kutnie. Wiêc ?!            /a.s./
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Tak bêdzie wygl¹da³ realizowany w Kro�niewicach, wspó³finansowany
przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego, nowy budynek gimnazjum. Ca³kowita warto�æ projektu:
10.160.980,29 PLN. Kwota dofinansowania z EFRR: 8.636.833,25 PLN.
�rodki z bud¿etu Gminy Kro�niewice: 1.524.147,04 PLN. W pierw-
szym etapie zrealizowano stan surowy zamkniêty, w II pó³roczu 2007
oraz I pó³roczu 2008 budynek gimnazjum o kubaturze 16741 m3,
powierzchni u¿ytkowej 3810 m2, powierzchni zabudowy 1725 m2

i budowa przy³¹cza energetycznego. W II etapie realizowane s¹ roboty
budowlane - wykoñczeniowe, a w II etapie wyposa¿enie budynku m.in.
w meble (³awki, krzes³a, biurka, rega³y itp.), w nowoczesne pomoce
dydaktyczne, wyposa¿enie w komputery z oprogramowaniem, insta-
lacja Internetu bezprzewodowego. W zwi¹zku z tym burmistrz
Kro�niewic informuje, i¿ od dnia 1 wrze�nia 2010 r. Gmina Kro�nie-
wice bêdzie dysponowaæ do oddania w najem na okres 10 lat lub
sprzeda¿y nieruchomo�ci¹ zabudowan¹ zespo³em dworsko-parkowym
w Kro�niewicach, oznaczon¹ w operacie ewidencji gruntów obrêb
miasto Kro�niewice jako dzia³ka nr 48, o powierzchni 3,0541 ha,
wpisan¹ do rejestru zabytków decyzj¹ Nr 409/318 z dnia 11.07.1976 r.
i decyzj¹ Nr 410/319 z dnia 11.07.1976 r.

KROŚNIEWICKIE PRZEMIANY

ZASTĘPCY

Komisarz Zbigniew Gruszczyñski i podinspektor Andrzej Arkita
- zastêpcy komendanta powiatowego Policji w Kutnie.
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W zwi¹zku z niepokoj¹cymi informacjami dotycz¹cymi zamiaru odwo³ania
mojej osoby ze stanowiska dyrektora Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego
w Kro�niewicach pragnê wyja�niæ kilka kwestii dotycz¹cych mojego
odwo³ania.
Ze swojej strony dziwiê siê, dlaczego jeszcze przed koñcem mojej kadencji,
tj. otrzyma³em powo³anie do koñca 2010 r., próbuje siê odwo³aæ moj¹ osobê
ze stanowiska w takim po�piechu, a jeszcze w styczniu otrzyma³em nowy
anga¿ zmieniaj¹cy moje wynagrodzenie zgodnie z ostatnim Rozporz¹-
dzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wszystkie zarzuty
wobec mojej osoby s¹ bezzasadne i tylko prawdopodobne a nie udowod-
nione konkretnymi zarzutami, paragrafami, czy te¿ kwotami, które móg³bym
sprzeniewierzyæ. Tym bardziej, ¿e nie prowadzi siê przeciwko mnie ¿adne
postêpowanie s¹dowe, nie zarzucono mi na pi�mie naruszenia dyscypliny
finansów publicznych, wszystko opiera siê jedynie na przypuszczeniach,
a nie dowodach. Mo¿na stwierdziæ jak jeden z polityków, ¿e �brak winy
jest dowodem winn� Pani Starosty przeciwko mojej osoby. Zarzuty przed-
stawione w prasie mijaj¹ siê z prawd¹ i tylko szkaluj¹ moj¹ osobê. Trudno
uznaæ, ¿e dzia³am na szkodê muzeum skoro zadanie, o którym by³o mowa
w prasie napisa³em sam, a Starostwo jest tylko po�rednikiem, który sk³ada³
ten wniosek. Gdy¿ inaczej nie by³o mo¿na. Pozyskane �rodki od Ministra
Kultury w wysoko�ci 110 tys. by³y dodatkowymi �rodkami wspieraj¹cymi
muzealny bud¿et, o które sam zabiega³em. Muzeum od szeregu lat jest
niedofinansowane ze strony Powiatu Kutnowskiego. W ubieg³ym roku
dotacja wynosi³a 350 tys., podobnie jak dofinansowanie na ten rok (nie
uwzglêdniaj¹ce zwiêkszone koszty ze wzglêdu na kryzys, podwy¿ki cen,
czy jubileuszówki pracowników). Organizator nie zabezpiecza podsta-
wowych potrzeb, funkcjonowanie muzeum uzale¿nione jest g³ównie od
tego jaki jest dochód w³asny muzeum i jakie pozyska zewnêtrzne �rodki
oraz ile pracy w³o¿¹ pracownicy. Zarzut Starosty dotyczy³ kontroli prze-
prowadzonej w tym roku w styczniu z rozliczenia zadania Ochrona
i zabezpieczenie budynków muzeum oraz konserwacja wybranych obiektów
z kolekcji J. Dunin-Borkowskiego w ramach programu Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Mecenat 2009 w wysoko�ci 110.000 z³.
Pozosta³e �rodki w wysoko�ci 48.200,00 z³ zabezpieczy³o muzeum w Kro-
�niewicach w ramach �rodków w³asnych. Ca³kowity koszt zadania reali-
zowanego przez ca³y rok wyniós³ 158.200 z³. Program zosta³ tak zreali-
zowany, ¿e co do z³otówki zmie�ci³ siê w zakresie finansowym i meryto-
rycznym zadania, a wszystko zosta³o zrealizowane i rozliczone w czasie,
pomimo ¿e Powiat przela³ �rodki od Ministra na nasze konto dopiero we
wrze�niu. Zastrze¿enia dotyczy³y jedynie opisu faktur i drobnych b³êdów
rachunkowych, a nie merytorycznych. Ponadto dopuszczalny b³¹d w prze-
suniêciach finansowych w realizacji programu wynosi³ 20% co spokojnie
muzeum w tych granicach siê zmie�ci³o. Dopiero pó�niej podwa¿ono
poszczególne rachunki szczególnie dotycz¹ce �rodków biurowych i prze-
mys³owych. Dlatego w ¿aden sposób nie mo¿na mówiæ, i¿ naruszy³em
dyscyplinê finansów publicznych, gdy¿ program zosta³ zrealizowany
w 100%. Jednak¿e kontrola ze strony Starostwa jest jedynie wstêpna,
polegaæ ma na pomocy w rozliczeniu a nie w celowym uniemo¿liwieniu
rozliczenia programu, tak jak ma tutaj miejsce. Tym bardziej, ¿e to Staro-
stwu powinno zale¿eæ by tych pieniêdzy nie oddawaæ do Ministra, gdy¿
zubo¿y to dochody Powiatu.
Kolejny zarzut, ¿e nie zabezpieczy³em �rodków na zakup oleju opa³owego
jest równie¿ bezzasadny, gdy¿ co roku nie ma takich pieniêdzy na pocz¹tku
roku w bud¿ecie placówki. Muzeum dostaje jedynie od Starostwa 1/12
z dotacji, która wynosi w tym roku 350 tys. (wystarczy to jedynie na pensje
dla pracowników). Pomimo ¿e w projekcie do bud¿etu muzeum ju¿
w pa�dzierniku ub.r. prosi³em o wiêksz¹ dotacjê o 50 tys. (chcia³em
zaledwie tyle ile dosta³o muzeum w Oporowie w ubieg³ym roku). To nie
prawda, ¿e Pani Starosta musia³a zabezpieczyæ na olej �rodki, gdy¿ nie s¹
to ¿adne dodatkowe pieni¹dze na muzeum, jedynie jest to przy�pieszona
transza miesiêczna (to oznacza, ¿e w grudniu mo¿e zabrakn¹æ �rodków
na funkcjonowanie muzeum, ale to Pani¹ Starostê nie bêdzie ju¿ obcho-
dzi³o, bo bêdzie nowy Zarz¹d po nowych wyborach).
Aby wskazaæ jak Starostwo dzia³a na szkodê muzeum w Kro�niewicach
przytoczê przyk³ad z ostatniej chwili. Program z Mecenatu na 2010 r.,
który napisa³em, a sk³ada³o Starostwo na kwotê od ministra 160 tys.,
a ca³o�æ 210 tys. nie przeszed³ ze wzglêdów formalnych, gdy¿ pracownice
Starostwa w Kutnie nie sprawdzi³y go nale¿ycie i zosta³ przes³any bez
podpisanego kosztorysu programu. Tym samym muzeum w Kro�niewicach
straci³o szansê na dofinansowanie w tym roku podobnie jak drugie
muzeum w Oporowie, z tego samego powodu o czym mo¿na przeczytaæ
na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dlatego s¹dzê, ¿e nagonka na moj¹ osobê wynika jedynie z pobudek
politycznych i chêci postawienia swojego cz³owieka jeszcze przed wybo-
rami na stanowisko dyrektora, gdy¿ Starosta nie widzi szansy przej�cia
w nastêpnej kadencji, bo jest z Samoobrony. Ponadto nie pozwolê, by
szykanowano moj¹ osobê bez konkretnych dowodów mojej winy, dlatego
s¹dzê, ¿e nie obêdzie siê bez s¹dowego rozstrzygniêcia.

Grzegorz Dêbski dyrektor
Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Kro�niewicach

Z toruñskimi piernikami i dwoma du¿ymi tortami �wiêtowano w Szkole
Podstawowej Nr 4 im. Miko³aja Kopernika w Kutnie jubileusz 80-lecia
istnienia tej placówki. Na uroczysto�æ przyby³o wielu zaproszonych go�ci,
rodziców, by³ych nauczycieli, absolwentów szko³y, przyjació³ �czwórki�
i oczywi�cie uczniów. Zebrani obejrzeli czê�æ artystyczn¹ w wykonaniu
uczniów klas Va, b, c. Powagi chwili doda³ fakt wprowadzenia sztandaru
szko³y przez uczniów: Malwinê Trafalsk¹, Marcela Fajkowskiego i Dariê
Burzyñsk¹. Dyrektor szko³y Alicja Chmielecka w swym wyst¹pieniu nad-
mieni³a: �Dziêkujê wspania³ym pedagogom, którzy tworzyli historiê tego
miejsca i swoim zaanga¿owaniem utorowali drogê do sukcesów dydak-
tyczno-wychowawczych szko³y. Historia to nie tylko wczoraj, ona toczy
siê dzi�, bêdzie toczyæ siê jutro dla nastêpnych pokoleñ. Mo¿emy zade-
klarowaæ, ¿e bêdziemy czyniæ wszystko, by nie zaprzepa�ciæ 80-letniego
dorobku szko³y, jej absolwentów i naszego wielkiego Patrona, który �wiadom
znaczenia o�wiaty odpowiedzia³: �Zadaniem wszystkich nauk jest odci¹-
gn¹æ cz³owieka od z³a i kierowaæ jego umys³ ku wiêkszej doskona³o�ci�.
Z okazji jubileuszu szko³y pami¹tkowe statuetki otrzymali: Aleksandra
Dregier, Anna G³ogowska, Longin Florkowski i Zbigniew Burzyñski, który
jest absolwentem �czwórki�, a jednocze�nie prezydentem miasta. Dziê-
kuj¹c za wyró¿nienie zaznaczy³: ��wiêtuj¹c to 80-lecie istnienia szko³y,
szczególnie my - absolwenci u�wiadamiamy sobie, jak wiele zawdziêczamy
swoim pedagogom. Byli to troskliwi i wyrozumiali opiekunowie, fachowi
doradcy w kwestii wyboru dalszej drogi kszta³cenia�. Na zakoñczenie
uroczysto�ci jubileuszowych odby³ siê koncert w wykonaniu muzyków
z Filharmonii £ódzkiej.          /A.B./

80−LECIE SP NR 4

W tym roku przypada 50 rocznica powstania zespo³u muzycznego
The Beatles, który dzia³a³ i koncertowa³ w latach 1960-1970. Zespó³
gra³ w sk³adzie: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison
i Ringo Starr. W niedzielê 7 marca m³odzie¿ z sekcji gitarowej,
prowadzonej przez  Zbigniewa Jêdrzejczaka, zaprezentowa³a w KDK
koncert gitarowy piosenek tego znanego zespo³u. Koncert odby³ siê
w sali nr 26 i mówi¹c skromnie sam jego organizator nie spodziewa³
siê, i¿ spotka siê on z tak du¿ym zainteresowaniem. Sala okaza³a siê
po prostu za ma³a. Przed koncertem Zbigniew Jêdrzejczak nadmieni³:
�Piosenki Beatlesów, jak i sam ich zespó³ interesowa³y mnie od dawna.
By³em ciekaw jak bêdzie mo¿na opracowaæ ich utwory instrumentalnie
na kilka gitar. Nasza grupa uczniowska chcia³a przypomnieæ, ¿e kiedy�
ten angielski zespó³ istnia³ i w swoim dorobku ma ³adne piosenki.
Nawet starsi mieszkañcy miasta pamiêtaj¹ utwory �Yesterday�, �Real
Love� czy niektóre utwory z albumów �Please Please me�, �Abbey
Road�. Oto grupa pana Zbigniewa, która ju¿ co� potrafi: Marlena
Igielska, Martyna Szyd³owska, Anna Ratajska, Maciej Król, Filip
Szyd³owski, Mateusz Posieczek, Filip Górkiewicz, Mateusz Rusiñski,
Dawid Stepczyñski, Arkadiusz Wojtalik, Krzysztof Szczypka, Maciej
Janowski i Stanis³aw Janowski. Wkrótce ci m³odzi ludzie zaprezentuj¹
siê przed publiczno�ci¹ w ¯ychlinie.          /A.B./

PRZYPOMNIELI BEATLESÓW

To tytu³ wystawy, któr¹ mo¿na bêdzie ogl¹daæ do 5 maja w Muzeum
Regionalnym. W sk³ad tej niezwyk³ej ekspozycji wchodz¹ archiwalne zdjêcia
Kutna oraz klientów fotograficznego zak³adu Józefa Szymañczyka, jak
i sprzêt, akcesoria wykorzystywane na co dzieñ. W wernisa¿u uczestni-
czy³a córka znakomitego fotografa Irena Szymañczyk-Domañska. Twórcami
wystawy s¹ pracownicy kutnowskiego Muzeum Regionalnego Sylwia
Stasiak i Micha³ Jab³oñski. Pani Sylwia podkre�la, ¿e wielu ludzi stawa³o
przed niewielkim budynkiem przy ulicy Sienkiewicza 8 i patrzy³o na zdjêcia
swoich znajomych. Micha³ Jab³oñski za� dodaje, ¿e trzeba byæ wdziêcznym
Panu Józefowi za to, ¿e utrwala³ tak �ci�le historie Kutna od 1945 roku,
a¿ pod koniec swojego ¿ycia. Józef Szymañczyk urodzi³ siê 25 kwietnia
1909 r. w Kosowie Poleskim na wschodnich rubie¿ach Rzeczpospolitej.
O tym, ¿e zaj¹³ siê fotografi¹ zadecydowa³ przypadek. W sposób zupe³nie
niezamierzony zacz¹³ uczyæ siê fotografii u Borysa Kacena. W 1938 r. spo-
tka³ siê w Wilnie z Janem Bu³hakiem, który przekona³ go do tego, ¿e

„JÓZEF SZYMAŃCZYK
BUŁHAK KUTNOWSKI”

POLITYCZNA, A NIE
MERYTORYCZNA NAGONKA

Czytelniczy Hyde Park

jedynie fotografia ojczysta wychodzi poza obrêb tych potrzeb na rozleg³e
obszary ¿ycia narodowego, spo³ecznego i pañstwowego. Uk³ad si³ poli-
tycznych po II wojnie �wiatowej zmusi³ Polaków zamieszkuj¹cych
Kresy do opuszczenia swoich rodzinnych posiad³o�ci. Józef Szymañczyk
w 1945 r. przyby³ do Kutna i tu pracowa³ twórczo do 1980 r. jako mistrz
fotografii. Dzia³a³ na rzecz miasta w opustosza³ym warsztacie po przed-
wojennym fotografie Alfredzie Rotapfelu. By³ jakby jego kontynuatorem.
Józef Szymañczyk by³ kronikarzem miasta. Na jego zdjêciach utrwalone
s¹ istotne wydarzenia tamtych lat, z codziennego ¿ycia Kutna. Pamiêtamy
Go jako cz³owieka ¿yczliwego wszystkim. 10 stycznia 2009 r. w Domu
Spotkañ z Histori¹ w Warszawie, odby³a siê prezentacja  dwóch filmów
krótkometra¿owych po�wiêconych poleskiej dzia³alno�ci Józefa Szymañ-
czyka (zmar³ w 2003 r.). Podobna impreza odby³a siê te¿ w Kutnie.

Jerzy Papiewski

Ta szczególnie popularna piosenkarka w latach 60 i 70 XX wieku wyst¹pi
w KDK z recitalem 25 marca o godz. 18.00. Halina Kunicka �piewa ró¿-
norodny repertuar. Do jej najwiêkszych przebojów nale¿¹ takie utwory:
�Orkiestry dête�, �Niech no tylko zakwitn¹ jab³onie�, �Lato, lato czeka�,
�Od nocy do nocy�. W ¿yciu prywatnym jest wdow¹ po Lucjanie
Kydryñskim i matk¹ globtrottera - teoretyka jazzu Marcina Kydryñskiego,
i te�ciow¹ znanej wokalistki Anny Marii Jopek. Specjalnie dla niej pisali:
Agnieszka Osiecka, Wojciech M³ynarski, Ernest Bryll. Wybitna artystka
w swojej twórczo�ci siêga te¿ po interpretacje romansów rosyjskich i
przedwojennego kabaretu. Koncertowa³a i koncertuje po Polsce, Europie,
Izraelu, USA, Kanadzie i Australii (najczê�ciej �rodowiska polonijne).
W 1972 r. reprezentowa³a Polskê w zespole artystów na Olimpiadzie
w Monachium. �piewa³a te¿ z innymi polskimi piosenkarzami w s³ynnej
paryskiej Olimpii. W dorobku ma 12 p³yt (w tym 3 z³ote). Uzyska³y one
ponad milion sprzedanych egzemplarzy. Pani Halinie akompaniowaæ
bêdzie znany kompozytor, pianista, aktor kabaretowy Czes³aw Majewski,
kierownik muzyczny Estrady £ódzkiej, teatrów warszawski - Na Targówku,
Komedia, Syrena. Popularno�æ da³y mu wystêpy w telewizyjnym
�Kabareciku Olgi Lipiñskiej�.            /J.P./

KUNICKA W KUTNIE

Rodzinie
�.P.

JERZEGO
REMBOWSKIEGO

najserdeczniejsze
wyrazy wspó³czucia

sk³adaj¹
Przyjaciele z �P¯K�

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Kutno

Jacek Sikora

Z g³êbokim smutkiem
przyjêli�my wiadomo�æ o �mierci

JERZEGO
REMBOWSKIEGO

Dyrektora Miejskiego O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Kutnie
Cz³owieka wra¿liwego i nios¹cego pomoc innym

Rodzinie Zmar³ego pragniemy z³o¿yæ
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia

Prezydent
Miasta Kutno

Zbigniew Burzyñski

Z g³êbokim smutkiem i ¿alem
przyjêli�my wiadomo�æ o �mierci

�.P.

JERZEGO
REMBOWSKIEGO

wieloletniego Dyrektora
Miejskiego O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Kutnie

Rodzinie Zmar³ego
pragniemy przekazaæ s³owa wsparcia

i wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
kole¿anki i koledzy

z Miejskiego O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Kutnie
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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 ! W marcu jak w garncu - g³osi polskie porzekad³o.
Mimo to w �Kraju� (znowu wrócono do tej ponad - wiekowej nazwy)
gor¹czka jak w czasie karnawa³u w brazylijskim Rio. Zlecenia sypi¹ siê
jak znalaz³. Baa, nawet wiêkszo�æ rolników chce p³aciæ od razu. W firmie
hu�tawka nastrojów, mimo ¿e s¹ przyzwyczajeni do sezonowo�ci - przede
wszystkim - zbytu. Maj¹ zmartwienie od przybytku, bo teraz trzeba
szukaæ odpowiedzi na pytania: - Z czego zrobiæ ? Kiedy ? - no i tradycyjne
�Za ile sprzedaæ�. A prezes (a raczej kutnowski wiceprezes spó³ki przy-
s³owiowo �rwie w³osy� ¿eby jako� podo³aæ rosn¹cemu zapotrzebowaniu
na siewniki i inne wyroby tego producenta maszyn rolniczych. Masz babo
placek !  A¿ siê cieplej robi na sercu w te, jeszcze zimowe dni, gdy siê
widzi jakie triumfy odnosi swojski kutnowski folklor. Przede wszystkim
Zespó³ Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej, który uhonorowano s³usznie
w styczniu Kutnowskim Hitem 2009. Dali trzy koncerty w kutnowskich
ko�cio³ach, w Domu Kultury w Niesu³kowie, w Wartkowicach, a w przed-
szkolu �Calineczka� w Kutnie. Masz babo placek ! Ale nie tylko sukcesy
�wiêtuje ten zespó³. Atrakcyjny wyjazd artystyczny czeka pod koniec
kwietnia na zespo³y �Klonowianki� i �Strzelce�. Te grupy folklorystyczne
zaprezentuj¹ na terenie Ziemi Podkarpackiej melodie, tañce i piosenki
nie tylko z powiatu kutnowskiego.  Zarówno �Klonowianki� jak i �Strzelce�
dzia³aj¹ przy GOK, kierowanym przez Marka Syskê. Powodzenia ! Masz
babo placek ! Dobiega ju¿ koñca budowa, bardzo kontrowersyjnej,
najwiêkszej w Europie hiperubojni Pini w Kutnie. Dwóch ministrów, trzech
pos³ów (bez kutnowskiego), jeden europose³, wojewoda, marsza³ek, prze-
wodnicz¹cy Rady Powiatu i Miasta, starosta i dwaj prezydenci Kutna,
trzech wójtów, prawie komplet kierowników placówek o istotnym zna-
czeniu przy odbiorze obiektu, jak i w bie¿¹cej dzia³ano�ci, to wykaz
go�ci, którzy m.in. wizytowaæ bêd¹ hiperubojniê 26 marca. Je�li dojad¹,
to czeka ich jeszcze obiad w hotelu �Rondo�. Mog³oby sie wydawaæ, ¿e
ja jako rolniczka powinnam siê cieszyæ z pyrrusowego zwyciêstwa Pini
Polonia. Ale im bli¿ej odbioru tego obiektu, tym wiêcej rodzi siê zastrze-
¿eñ ... Jakie teraz bêd¹ mia³y k³opoty np. firmy miêsne Dudy, z tak
bezwzglêdnym konkurentem. By³y powa¿ne k³opoty z t¹ inwestycj¹, ale
jednak problemy chyba siê dopiero zaczn¹. Mo¿e jednak bêdzie lepiej
- ni¿ my�lê ... Masz babo placek !

Polak zjada w ci¹gu ¿ycia �rednio: dwie krowy, 20 �wiñ, 760 kurczaków,
46 indyków, 15 kaczek. To rocznie 70 kg miêsa i w tym tylko 6,5 kg
ryb ! Wysokie obcasy 13 marca 2010 r. nr 11 (564) �Kie³basa schodzi na
psy� s. 48

POLAK ZJADA

Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Kutnie posiada 407
³ó¿ek. W 2009 r. w szpitalu leczono 15.945 pacjentów, tj. o 190 pacjentów
mniej ni¿ w roku 2008. Liczba osobodni pacjentów leczonych wynios³a
94.578, tj. o 5.757 mniej ni¿ wcze�niej. Wska�nik ob³o¿enia ³ó¿ek wyniós³
63,67% przy 67,36 w roku poprzednim (�rednio w 2008 r. woj. 71,80%).
�redni czas pobytu pacjenta wyniós³ 6,10, tj. o 0,30 mniej ni¿ w 2008 r.
(�rednia woj., w 2008 r. 6,29). W 2009 r. zmar³o 551 pacjentów, tj. 17
pacjentów mniej ni¿ w roku 2008 (3,4%, rok 2008 - 3,52%) - �rednia woj.
2,76 - 2008 r. Przeprowadzono 3.157 zabiegów operacyjnych, tj. 113 wiêcej
ni¿ wcze�niej. Urodzi³o siê 817 noworodków, tj. 18 wiêcej ni¿ w 2008 r.
Liczba ciêæ cesarskich wynios³a 267, tj. 17 wiêcej ni¿ w 2088 r. Zanoto-
wano 2 zgony noworodków, tj. 0,24% (�r. woj. 0,02% - 2008 r.). Liczba
porad udzielonych w trybie ambulatoryjnym pacjentom hospitalizowanym
wynios³a 8.034, tj. 451 wiêcej ni¿ w roku 2008. Poradni Dermatologiczna
i Poradnia Ginekologiczno-Po³o¿nicza rozpoczê³y udzielanie �wiadczeñ
zdrowotnych z dniem 1 marca 2009 r. Poradnie Endokrynologiczna i Po-
radnia Gru�licy i Chorób P³uc udziela³y �wiadczenia zdrowotne do dnia
28 lutego 2009 r. Od marca 2009 r. poradnie zaprzesta³y �wiadczyæ us³ug
medycznych w zwi¹zku z brakiem umowy z £OW NFZ.

CENTRUM KARDIOLOGII ALLENORT

M³odo�ci, ty nad poziomy wylatuj - pisa³ polsko-litewski wieszcz Adam.
Jak jest z m³odzie¿¹ Ziemi Kutnowskiej. Tej starszej, ju¿ pracuj¹cej sporo,
gdzie� 1.000-1.200 osób nie ujrzysz w naszych zak³adach pracy. Jak inni
opu�cili nasz kraj wyje¿d¿aj¹c �na saksy�, tyle - ¿e g³ównie do Anglii.
W Polsce uczyni³o to w ostatnich latach 2,2 - 2,3 miliona (!) osób, w tym
oko³o 1,3 miliona ludzi z wykszta³ceniem wy¿szym. Czy to przypadek ?
Co czeka m³odzie¿ wstêpuj¹c¹ w doros³e ¿ycie ? A co z m³odszymi !
Maj¹ szersze zainteresowania ni¿ tylko nauka i komputer. Co� siê ruszy³o !
Jeszcze parê lat temu w konkursach sportowych naszej redakcji zwyciê-
¿a³a jednoznacznie m³odziutka amazonka Karolina Olesiñska. W ubogiej
lidze �królowali� baseballi�ci MKS-u. No i zawsze w�ród zwyciêzców
by³o miejsce dla najlepszego pi³karza MKS. Teraz siê wszystko odwróci³o !
Wicemistrzem Europy w szybownictwie w klasie 15 metrowej (w s³o-
wieñskiej Nitrze) zosta³ £ukasz Wójcik. Rafa³ Krzeszewski zdoby³ tytu³
mistrzów Polski juniorów w dziesiêcioboju, a Kacper Marcinkowski
- mistrza Polski juniorów w skoku wzwy¿, Martyna Ka�mierczak zdoby³a
mistrzostwo Polski i z³oty medal Pucharu Polski m³odziczek w judo. Adam
Grzelak zdoby³ tytu³ mistrza Polski w sztukach walk wschodu, a Seweryn
Wiktorek - judoka siêgn¹³ po br¹zowy medal Pucharu Europy, srebrny
medal mistrzostw Polski i srebrny medal Pucharu Polski. Ale nie tylko
w sportowej rywalizacji kutnowska m³odzie¿ zaczyna odgrywaæ coraz
wiêksz¹ rolê. Przyk³ady z ostatnich dni o tym najlepiej �wiadcz¹. Daria
Jó�wiak, Sylwia Ko³ach i Mateusz Golis, uczniowie I Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce im. J.H. D¹browskiego w Kutnie przebywali trzy dni w Bruk-
seli. By³a to nagroda za I miejsce w ogólnopolskim konkursie �Przybij
pi¹tkê�. Milena Kusiak z II LO im. Jana Kasprowicza w Kutnie za wiersz
�Na brzegu� zdoby³a laur Celiny Dangel - Fija³kowskiej. Wyró¿niono
jeszcze Bartosza Ejzaka za wiersz �Na powietrzu�. Organizatorem
Turnieju Jednego Wiersza by³o Stowarzyszenie ��rodek�. Uczennice LO
im. Jana Kasprowicza Milena Kusiak i Aleksandra Su³kowska zdoby³y
wyró¿nienia w Ogólnopolskim konkursie �Lubiê czytaæ�. Konrad Kusiak
zdoby³ I miejsce, a Monika Modliñska drugie (oboje z Gimnazjum nr 1
w Kutnie). Trzecie miejsca zajêli D¹brówka Ka�mierczuk (GM nr 2) oraz
Justyna Ciniarska i Maciej Budnicki (GM nr 1). W konkursie �O z³ote
Pióro prezydenta miasta Kutna� wyst¹pi³o 25 uczestników. W elimina-
cjach powiatowych 55 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
w poezji �piewanej pierwsz¹ nagrodê zdoby³ Krzysztof B¿dziel, a w tur-
nieju recytatorskim pierwszeñstwo Axela Kurowski i Kamil Banasiak
przed Magdalen¹ Komur i Agat¹ Jaskulsk¹. To nasi reprezentanci na szcze-
blu okrêgowym w Skierniewicach. Reprezentanci Grupy Tanecznej
�Faworyt� dzia³aj¹cej w KDK (trener - opiekun Ma³gorzata Wodras,
wicemistrzyni Polski w klasie S (najwy¿szej) Kacper Paw³owski (Gimna-
zjum nr 1) i Katarzyna Hanc (SP nr 9) brali udzia³ w Ogólnopolskim
Turnieju Tañca Towarzyskiego w Bydgoszczy. Spisali siê �wietnie
zajmuj¹c II miejsce w klasie tanecznej 14-15 D. Sympatyczni kutnianie
wykonywali tañce latynoamerykañskie i standardowe. Gratulujemy suk-
cesu i jednocze�nie informujemy, ¿e zainteresowane dzieci i m³odzie¿
tañcem mog¹ uczestniczyæ w zajêciach sekcji w poniedzia³ki, �rody i pi¹tki.
Sukcesy odnosz¹ równie¿ kutnowscy aktorzy z teatru �od jutra�; wokali�ci
- chocia¿by z �okay�. Mamy bardzo zdoln¹ m³odzie¿ ! Tylko, czy taka
sama bêdzie ona w przysz³o�ci ? Czy te¿ zamieni siê ona w ludzkie ...
- cyborgi ? Czy znajdzie pracê w ... Polsce ? Czy te¿ ro�nie nam pokolenie
- æpunów ? Jednak szkoda by³oby takie talenty - zmarnowaæ !!!
Z najlepszymi ¿yczeniami �wi¹t Wielkiej Nocy dla Czytelników �Powia-
towego ¯ycia Kutna� (a w tym paniom i panom, znajomym, nieznajo-
mym, przyjacio³om a nawet wrogom) ¿yczy Andrzej Stelmaszewski przy
wspó³pracy z Andrzejem Bieñkowskim i Jerzym Papiewskim

Piêædziesi¹ta ju¿ Sesja Rady Powiatu w Kutnie odby³a siê 10 marca
i trwa³a 10 godzin ! Na wstêpie uroczy�cie wrêczono �Kutnowski Hit 2009�
Zespo³owi Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej oraz Wyró¿nienia Specjalne
dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku i �Emkonu�. List gratulacyjny Prze-
wodnicz¹cego Rady Powiatu i Starosty Kutnowskiego otrzyma³a dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kutnie Ma³gorzata Andrzejczak.
Nastêpnie radni wys³uchali prelekcji prezes Katarzyny Kowalewskiej
o kutnowskim Hospicjum. I to by³a najprzyjemniejsza czê�æ ...  Jednog³o�nie
podjêli uchwa³ê w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu

w Kutnie - �lubowanie z³o¿y³ radny
Rafa³ Kubiak z ̄ ychlina, z listy Samo-
obrony. Radny ma 36 lat. W wybo-
rach uzyska³ 137 g³osów (poprzed-
niczka �.P. radna Klara Adamska
- 641). Przyjêto sprawozdanie z dzia-
³alno�ci Komisji Bezpieczeñstwa
i Porz¹dku za rok 2009. Rada wpro-
wadzi³a kolejne zmiany do uchwa³y
bud¿etowej starostwa na 2010 rok
i po burzliwej dyskusji podjê³a
uchwa³ê o zaci¹gniêciu kolejnego
kredytu d³ugoterminowego na sfinan-
sowanie deficytu bud¿etowego

w powiecie. Jak siê okazuje na wszystko brak pieniêdzy, ale na budowê
�wa¿nej� drogi Kro�niewice - Koserz, musz¹ siê znale�æ. Wa¿nej, bo jak
twierdzili radni opozycji, po³o¿onej na terenie okrêgu wyborczego starosty
kutnowskiego i cz³onka zarz¹du powiatu zajmuj¹cego siê drogownictwem.
Na jej budowê zaci¹gniêty zostanie kredyt 3.264.972 z³ do sp³aty po 2011 r.
Spokojnie przyjêto zmiany w sk³adach osobowych Komisji Rady i plan
pracy Komisji Rewizyjnej Rady. Problemy powsta³y z uchwa³¹ o powierzeniu
zadañ publicznych w przy organizowaniu wspó³zawodnictwa sportowego
dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kutnowskiego.
Na ten cel zarz¹d zaproponowa³ przekazaæ 10 tys. z³ MOSiR w Kutnie.
To by³o normalne, zaskakuj¹ce natomiast by³o to, ¿e cz³onek zarz¹du,
radny Pawlak nie umia³ wyt³umaczyæ, na co konkretnie s¹ te pieni¹dze !
Przyjêto te¿ program wspó³pracy powiatu kutnowskiego z organizacjami
pozarz¹dowymi na rok 2010. Kolejne emocje wywo³a³o �wyra¿enie zgody�
na nieodp³atne nabycie przez starostwo udzia³ów Skarbu Pañstwa w PKS
Sp. z o.o. w Kutnie. Prawie dwugodzinn¹, burzliw¹ dyskusjê, przepyty-
wanie Zarz¹du starostwa i prezesa PKS Kutno Dariusza Ko³odzieja,
zakoñczy³a decyzja o przyst¹pieniu do komunalizacji przedsiêbiorstwa
PKS Kutno sp. z o.o. Zadowolony z decyzji Rady Dariusz Ko³odziej
powiedzia³: �Na zachodzie takie rozwi¹zania funkcjonuj¹ od dwudziestu
lat. Nawet, je�li nasz¹ firmê przej¹³by prywatny przedsiêbiorca, to i tak
powiat mia³by obowi¹zek organizowania transportu pasa¿erskiego na swoim
terenie�. Rada okre�li³a te¿ zadania, na które przeznacza siê �rodki finan-
sowe PFRON w 2010 r. i zaopiniowa³a projekty uchwa³ Rady Powiatu
£askiego ograniczaj¹ce dzia³alno�æ i zmieniaj¹ce strukturê organizacyjn¹
SP ZOZ w £asku. Oko³o godziny 16.15, po 10 minutowej przerwie,
niespodziewanie starosta Dorota D¹browska po raz drugi zg³osi³a wniosek
o podjêcie uchwa³y w sprawie likwidacji POW �Nadzieja� w ¯ychlinie !
Ku zaskoczeniu opozycyjnych radnych tym razem wniosek przeszed³ !
Nastêpnie Jacek Marynowski, od dwóch tygodni nowy dyrektor szpitala,
zapozna³ radnych z tragiczn¹ sytuacj¹ finansow¹ placówki. Przyk³adowo:
natychmiast potrzebny jest sprzêt ratuj¹cy ¿ycie o warto�ci ponad 1 mln
z³. Dlaczego na sprzêt ratuj¹cy ¿ycie dla szpitala pieniêdzy nie bêdzie, na
drogê do Koserza s¹ - mówili radni opozycji. Ale to nie koniec. Bo teraz
dosz³o do awantury miêdzy dotychczasowymi sojusznikami. �Ta pani przez
ostatni rok rz¹dzi³a szpitalem - mówi³a wicestarosta Jolanta Szczypiñska,
do radnej Marii Kowalczyk - Gdyby pani dobrze rz¹dzi³a sytuacja by³aby
inna !�. �Przecie¿ to pani odpowiada za szpital w tym zarz¹dzie ! - odpo-
wiedzia³a radna Kowalczyk - to pani jest urzêdnikiem, i to pani jest prze-
wodnicz¹c¹ Rady Spo³ecznej SPZOZ !�. Praktycznie zdolno�æ kredytowa
powiatu kutnowskiego siê skoñczy³a, a w tegorocznym bud¿ecie na
kosztuj¹c¹ 16 milionów z³ termomodernizacjê zaplanowano oko³o ...
20 tysiêcy z³otych ! Oj, zapachnia³o ju¿... wyborami, bo to przecie¿ ten
zarz¹d i ta koalicja (w tym M. Kowalczyk - �z tylnego fotela� - jak okre-
�li³a to wicestarosta) rz¹dzi³a i rz¹dzi szpitalem i powiatem.          /G.B./

Z ³awy opozycyjnego radnego

W zwi¹zku z planowan¹ w Kutnie budow¹ parku wodnego Urz¹d Miasta
og³osi³ konkurs na nazwê tego obiektu. Z informacji, które wcze�niej
uzyskali�my od prezydenta, miasto bêdzie musia³o przeznaczyæ du¿e kwoty
na utrzymanie parku wodnego. Szacunkowo mo¿na okre�liæ, ¿e koszty
dzia³alno�ci parku wodnego znacznie bêd¹ przewy¿sza³y dochody i pokrycie
deficytu w wysoko�ci  oko³o 1,5 miliona z³ rocznie trzeba bêdzie zabez-
pieczyæ w miejskim bud¿ecie. Równie¿ niema³e kwoty nale¿y w bud¿ecie
zabezpieczyæ na sfinansowanie zajêæ organizowanych  w parku wodnym
dla ucz¹cej siê  w naszych szko³ach m³odzie¿y oraz dla dzieci w wieku
przedszkolnym. Mo¿emy na ten cel potrzebowaæ oko³o 1 miliona z³.
W zwi¹zku z tym zupe³nie niezrozumia³ym wydaje siê fakt, ¿e prezydent
nie podj¹³ próby zainteresowania dzia³aj¹cego w Kutnie i w regionie
biznesu, by za u¿ycie w nazwie logo/nazwy/firmy uzyskaæ sta³y roczny
wp³yw uzgodnionej sumy pieniê¿nej. W Polsce mamy wiele przyk³adów
które pokazuj¹, ¿e samorz¹dy potrafi¹ z tego tytu³u pozyskaæ pieni¹dze.
Mamy wiêc obiekty o nazwie Winiary Arena w Kaliszu, Atlas Arena
w £odzi, Park Wodny �Atlantis� w Augustowie. Proponujê, by prezydent
Zbigniew Burzyñski w trosce o przysz³e finanse naszego miasta, nie roz-
strzyga³ konkursu i zaprosi³ imiennie firmy do sk³adania ofert. Z³o¿one
przez firmy oferty i odpowiedzi pozwol¹ nam ostatecznie pozyskaæ wiedzê
na temat zainteresowania nasz¹ propozycj¹ i zweryfikowania mo¿liwo�ci
pozyskania pieniêdzy, tak bardzo potrzebnych na zabezpieczenia dzia³al-
no�ci parku wodnego. Ca³kiem ³adnie brzmia³aby na przyk³ad nazwa
HOOP Park Wodny Kutno lub Exdrob Park Wodny w Kutnie. Firm z dobrze
kojarz¹c¹ siê nazw¹ jest znacznie wiêcej i uwa¿am, ¿e obowi¹zkiem
prezydenta jest sprawdzenie równie¿ i tej  potencjalnej mo¿liwo�ci wspo-
mo¿enia finansów kutnowskiego parku wodnego. Niezale¿nie, od proble-
mów dnia codziennego czas biegnie swoim rytmem i zbli¿aj¹ siê �wiêta
Wielkanocne. Sk³adam wiêc najlepsze ¿yczenia �wi¹teczne mieszkañcom
Kutna i regionu oraz czytelnikom P¯K.       Krzysztof Wac³aw Dêbski

STRACONA SZANSA ?

Zgodnie z przewidywaniami, od wtorku 16 marca, Konrad K³opotowski
nie jest ju¿ pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
A jednak - wbrew pog³oskom - nie zosta³ ... �kupiony�.

Na III Kongresie Prawa i Sprawiedliwo�æ, który odby³ siê 6-7 marca
w Poznaniu, do 120-osobowej Rady Politycznej PiS wybrano Konrada
K³opotowskiego, przewodnicz¹cego Prawa i Sprawiedliwo�ci powiatu
kutnowskiego, cz³onka zarz¹du okrêgu nr 11 PiS oraz radnego powiatu
kutnowskiego, by³ego starostê powiatu kutnowskiego. Jak sam ¿artobliwie
twierdzi: �Jest to zaszczyt znale�æ siê w Pierwszej Kadrowej PiS�.

Czytelniczy Hyde Park

Zima posz³a ju¿ tradycyjnie do morza. Marzanna utopiona w Ochni.
I wydawaæ by siê mog³o, i¿ teraz czekaj¹ nas s³oñce oraz zieleñ drzew
i traw, a tak¿e pierwsze piknikowe wyprawy. Jednak nic z tych rzeczy. Gdy
po pierwszym ociepleniu nieco ods³oni³y siê przyblokowe trawniki, zdu-
mionym mieszkañcom ukaza³ siê wyj¹tkowo obrzydliwy widok. Okaza³o siê,
¿e zahibernowane dotychczas, w zmro¿onym �niegu, psie kupy za�cielaj¹
niemal¿e ka¿de �d�b³o trawy. Widok niczym z filmu Marka Koterskiego.
I mamy tu do czynienia z wyj¹tkow¹ kwadratur¹ ko³a. Otó¿ nie przyjê³y
siê w naszym mie�cie tzw. psie pakiety, czyli torba i szufelka. Natomiast
na sporej czê�ci zieleñców widoczne s¹ tablice o zakazie wyprowadzania
zwierz¹t (i gry w pi³kê tak¿e). Idea niby s³uszna, ale czworonogi te¿ maj¹
swoje naturalne potrzeby, a trudno, ¿eby przy ka¿dym w³a�cicielu ustawiæ
stra¿nika miejskiego. Moim zdaniem osiedla nie spe³niaj¹ swojej roli, nie
s¹ przystosowane do wielu rzeczy. Naj³atwiej ustawiæ tablicê, a mo¿e by
tak zrobiæ takie zagospodarowanie terenu, ¿eby znalaz³o siê miejsce na
psie toalety oraz boiska. Przecie¿ wystarczy jedynie chcieæ. Drugi pozi-
mowy problem jest stary jak asfalt. Po kilku tygodniach mrozu i �niegu
nasze ulice przypominaj¹ afrykañskie bezdro¿a. Wyrwa na wyrwie i wyrw¹
pogania. W niektórych miasta w³adze wpad³y na rewolucyjny pomys³.
Ka¿dy z mieszkañców, który sfinansuje ³atê na drodze, bêdzie mia³ w tym
miejscu tabliczkê ze swoim imieniem i nazwiskiem. Ale czemu mam p³aciæ
dwa razy, bo w cenie benzyny jest ju¿ tzw. podatek drogowy. Nie pro�ciej,
¿e w³a�ciciele dróg bêd¹ egzekwowali od firm d³u¿sze okresy gwarancyjne,
b¹d� odszkodowania za fuszerkê. Nic tak bowiem nie uczy dobrej roboty,
jak uderzenie po kieszeni.      Pawe³ Piotrowski

KRAJOBRAZ PO ZIMIE

W RADZIE POLITYCZNEJ

JUŻ NIE PRACUJE ...

Od 17 marca zaczê³o przyjmowaæ prywatne Centrum Kardiologii Allenort
w Kutnie. Mie�ci siê na III piêtrze kutnowskiego szpitala. Zajmuje po-
wierzchniê 810 metrów. Jest 20 ³ó¿ek dla pacjentów, g³ównie w pokojach
dwuosobowych (po jednym pokoju 1-osobowym i 3-osobowym). Rocznie
leczyæ bêdzie 500-600 pacjentów z zawa³ami serca, a 1.500 pacjentów
bêdzie przyjmowanych na zabiegi planowane. Ordynatorem placówki jest
Andrzej S³ysz.

BIEL W CZERNI

POWIATOWA SESJA

£ódzki S¹d Rejonowy uzna³
staro�cinê kutnowsk¹ winn¹
pomówienia radnego Zdzis³awa
Sapiejkê. S¹d skaza³ j¹ na karê
grzywny w ³¹cznej wysoko�ci
5.000 z³otych i z warunkowym
zawieszeniem wykonania na rok;
2.000 z³otych ekwiwalentu pie-
niê¿nego na rzecz Hospicjum
Kutnowskiego i 1.800 z³otych
kosztów s¹dowych. S¹d nakaza³
te¿ publikacjê wyroku. Wyrok nie
jest jednak jeszcze prawomocny.

W kutnowskich przedszkolach ma
byæ przyjêtych 850 dzieci (w PM
nr 3 - 150, PM nr 5 - 100, PM nr 8
- 125, PM nr 15 - 150, PM nr 16
- 125 oraz w PM nr 17 - 150).
W �17� znajduje siê oddzia³ ¿³ob-
kowy. Ponadto w Niepublicznym
Przedszkolu Sióstr Pasjonistek
40-50 dzieci. Przewidziano te¿ 250
miejsc dla dzieci w wieku 5-6 lat
w klasach �zerowych� szkó³ pod-
stawowych.

PRZEDSZKOLNE
PRZYJĘCIA

NIEPRAWOMOCNY
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¯YCIOWE ROZMAITO�CI

Wójt Gminy Kutno podaje do publicznej wiado-
mo�ci, i¿ w siedzibie Urzêdu Gminy Kutno, przy
ulicy Witosa 1 w Kutnie, zosta³ wywieszony na
okres 21 dni wykaz nieruchomo�ci przeznaczonych
do wydzier¿awienia dotychczasowym dzier¿awcom:
- czê�æ nieruchomo�ci gruntowej po³o¿onej w ob-
rêbie Bielawki oznaczona numerem ewidencyjnym
84 o pow. 306 m2;
- gara¿ o pow. 15,30 m2 po³o¿ony w Kutnie, przy
ulicy W. Witosa 1 na dzia³ce oznaczonej numerem
ewidencyjnym 1830.

Szczegó³owe informacje:
siedziba Urzêdu Gminy Kutno, ul. Witosa 1,

pokój nr 2 lub tel. 024 355-70-24.

INFORMACJA

Janina Barbara Soko³owska

Urodzona w ¯ychlinie (1954 r.) jest poetk¹, prozatork¹, autork¹ ksi¹¿ek
i bajek dla dzieci oraz eseistk¹. Jest absolwentk¹ ¿ychliñskiego Techni-
kum Elektrotechnicznego. Po maturze zwi¹za³a swoje ¿ycie z Zag³êbiem
D¹browskim. Mieszka w D¹browie Górniczej. Studia wy¿sze ukoñczy³a
w Górno�l¹skiej Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Mys³owicach uzyskuj¹c
tytu³ magistra. Od najm³odszych lat pisa³a opowiadania i wiersze, które
wtedy nie ukaza³y siê w druku. Debiutowa³a po wielu latach, w roku 1999,
tomem poetyckim �Zobaczyæ, zrozumieæ i ... wracaæ�. Jej wiersze
prezentowane by³y, m.in. na antenie Programu I Polskiego Radia w audy-
cjach �Strofy dla Ciebie�, i �Strofy na dobranoc�, przez Zofiê Kucówn¹,
a ich recenzje ukaza³y siê na ³amach prasy ogólnopolskiej i regionalnej.
Wyda³a te¿ p³ytê kompaktow¹ promowan¹ na Uniwersytecie �l¹skim
w Katowicach. O twórczo�ci naszej rodaczki pisali wielcy krytycy, m.in.
ksi¹dz Jan Twardowski, Marian Kisiel, Zygmunt Ka³u¿yñski. Zapraszana
jest na spotkania autorskie w ca³ej Polsce. Utrzymuje bliskie kontakty

POETKA ZIEMI KUTNOWSKIEJ

W�ród mieszkañców gminy Krzy¿anów lekkie podniecenie: �Budujemy
dom kultury�. Prozaicznie - to tylko rozbudowa �wietlicy wiejskiej
w Krzy¿anowie o ponad 300 metrów kwadratowych. Bêdzie nowa sala
posiedzeñ (69,21 m2 powierzchni), czytelnia (73 m2), dwa pomieszczenia
gospodarcze (oko³o 25 i ponad 8 m2), jak równie¿ szatnia (22 m2)
i archiwum (ponad 18 m2). A tak nowy Krzy¿anowski Dom Kultury bêdzie
wygl¹daæ po rozbudowie �wietlicy wiejskiej:

Spo�ród siedmiu wykonawców w przetargu wygra³a firma Przedsiêbior-
stwo Techniczno-Us³ugowe Grzegorz B³aszczyk z £êczycy.

W czwartek, 4 marca, w Gimnazjum nr 2 im. Marsza³ka Józefa Pi³sud-
skiego w Kutnie odby³ siê szkolny etap Konkursu Wiedzy Olimpijskiej
- Vancouver 2010. Organizatorami konkursu byli nauczyciele wychowania
fizycznego: Marzanna Kroczek, El¿bieta Czajkowska oraz Przemys³aw
Kubicki. Cieszy³ siê on bardzo du¿ym zainteresowaniem, gdy¿ wziê³o
w nim udzia³ 72 uczniów, podzielonych na 2-osobowe zespo³y. Po wstêp-
nych eliminacjach do pó³fina³u zakwalifikowa³o siê 13 dru¿yn, które
rywalizowa³y ze sob¹ za zasadach telewizyjnego turnieju �1 z 10�.
Najlepszymi dru¿ynami okaza³y siê: I miejsce - Alicja Stêpniak i Beata
Wojciechowska, II miejsce - Aleksandra Podemska i Adrianna Tyjewska,
III miejsce - Adam Stoliñski i Rafa³ Ró¿alski.

VANCOUVER 2010

Unijny mistrz
Jedyn¹ gmin¹ z naszego terenu,
która znalaz³a siê w rankingu
�Rzeczpospolitej� dla najlepiej
korzystaj¹cych z funduszy unijnych
jest - GMINA KRO�NIEWICE.
Znalaz³a siê ona na 24 miejscu
w�ród najlepszych gmin miejsko-
wiejskich. Kro�niewice otrzyma³y
ogó³em 20,215 mln z³otych z dotacji,
co w przeliczeniu na mieszkañca
daje 2,265 tys. z³otych. W�ród gmin
województwa ³ódzkiego sklasyfi-
kowane zosta³y wy¿ej: Uniejów,
Konstantynów £ódzki i Bia³a Rawska.

Targi edukacyjne
W starostwie powiatowym w Kutnie,
w targach edukacyjnych wziê³o
udzia³ prawie 600 gimnazjalistów.
Ofertê edukacyjn¹ przedstawi³y:
I LO im. J.H. D¹browskiego, II LO
im. J. Kasprowicza, ZS nr 4 im.
Zygmunta Balickiego w Kutnie-
Azorach, ZS nr 1 im. Stanis³awa
Staszica, Centrum Kszta³cenia
Ustawicznego, ZS nr 2 im. dr
Antoniego Troczewskiego, ZS nr 3
im. W³adys³awa Grabskiego i ZS
w ¯ychlinie.

Ministerialna dotacja
W 2009 r. Biblioteka Publiczna
w Kro�niewicach otrzyma³a 3.200 z³
dotacji z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach
Programu Operacyjnego �Literatura
i Czytelnictwo. Zakup nowo�ci
wydawniczych�. Za tê kwotê zaku-
piono 144 pozycji, w tym wiele
nowo�ci, które pojawi³y siê na rynku
wydawniczym w roku 2009. Ksi¹¿ki
zasili³y tak¿e ksiêgozbiór filii
bibliotecznej  w Nowem, jak te¿
ksiêgozbiór Oddzia³u dla Dzieci
i M³odzie¿y. Na pó³kach pojawi³y
siê lektury z nowego kanonu oraz
pozycja tegorocznej laureatki lite-

WIEŚCI GMINNE
rackiej nagrody Nobla  Herty
Müller �G³ód i jedwab�.

�Geofizyka� szuka ...
Toruñska firma �Geofizyka� sprawdza
w Wojszycach, gmina Krzy¿anów,
przydatno�æ gruntów do magazyno-
wania dwutlenku wêgla z Elek-
trowni Be³chatów. To pierwszy taki
projekt w Europie. By³ ju¿ powodem
protestu mieszkañców Lutomierska
(powiat pabianicki).

Z³ote gody
W Kro�niewicach trzy pary ma³¿eñ-
skie: Janina i Karol Krygierowie,
Teresa i Marian Rêkawieccy oraz
Jadwiga i Tadeusz Szczepañski
�wiêtowa³y 50-lecie po¿ycia ma³-
¿eñskiego. Burmistrz Kro�niewic,
Julianna Barbara Herman wrêczy³a
im przyznane przez Prezydenta RP
Lecha Kaczyñskiego medale �Za
d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie�.

Zobowi¹zanie
Starosta Kutnowski Dorota
D¹browska zobowi¹za³a siê do
skierowania do prokuratury sprawê
inwestycji (niedosz³ej) w POW
�Nadzieja w ¯ychlinie�.

Tylko jeden
Tylko jeden fotoradar w Bedlnie
jest wykorzystywany przez policjê !
A¿ siê wierzyæ nie chce, i¿ fotora-
dary w Nowych Ostrowach (2),
Zalesiu, Wojszycach, Pleckiej
D¹browie, Strzelcach, w  Wa³ach,
M³ogoszynie, w Kutnie (2) i nowo-
czesny w Kro�niewicach nie s¹ ...
czynne.

Przedszkolna dotacja
Bud¿et Nowych Ostrów wzbogaci³
siê o 570 tysiêcy z³otych dotacji na
edukacjê przedszkoln¹. Wniosek
uzyska³ VI miejsce (na 60 z³o¿o-
nych), a  �rodki s¹ z programu
�Kapita³ Ludzki�.

z ¯ychlinem, Kutnem. Nale¿y do Stowarzyszenia Autorów Polskich - Oddzia³ Bêdzin. Jest autork¹ zbiorów
wierszy i arkuszy poetyckich: �Zobaczyæ, zrozumieæ i ... wracaæ�, �Poezje�, �Czy ju¿ blisko nieba�, �Ogród
Armidy�, �Wiatraki. Szkice poetyckie�, �D�wiêk pere³. Poezje�, �Ciebie nie ma. Poezje�. Wiersze z tomiku
�Brzeg cofniêty bark¹� zosta³y przet³umaczone na jêzyk niemiecki. Jest autork¹ eseju �Krytyka krytyki. Wol-
no�æ w poezji wspó³czesnej� oraz wspó³redaktorem tomu �Kto jest kim w Zag³êbiu D¹browskim�. W druku
ukaza³a siê bajka dla dzieci �Ja� i Ma³gosia w kosmosie�, a na ukoñczeniu jest zbiór bajek dla dzieci. W marcu
2010 r., staraniem Agencji Wydawniczo-Reklamowej �Adore� w D¹browie Górniczej, ukaza³ siê kolejny tomik
wierszy operatywnej poetki Janiny Barbary Soko³owskiej zatytu³owany �szelki bezpieczeñstwa - poezje�.
Zawiera 32 utwory. Interesuj¹ca ok³adka jest dzie³em znanej na �l¹sku artystki malarki Anny Szymaszek
i bezpo�rednio odnosi siê do tematyki wierszy. Na stronie tytu³owej artystka przedstawia symbolicznie oko
i w nim zadrê, czyli sposób widzenia �wiata - to co jest dobre i to co widzimy jako z³e. Tylna czê�æ ksi¹¿ki - to
rysunek kostki do gry. Jest ona na takiej pozycji, ¿e nikt nie wygrywa. Sam tytu³ ksi¹¿ki �szelki bezpieczeñstwa�
jest wybitnie metaforyczny. S¹ szelki na przyk³ad górskie, które daj¹ bezpieczeñstwo, czy szelki utrzymuj¹ce
spodnie. Poezja jest takimi szelkami, bo daje nam bezpieczeñstwo i jaki� komfort ¿ycia, bowiem coraz trudniej
jest o rado�æ ¿ycia. Wiersze w tym tomiku s¹ raczej smutne. Zreszt¹ twórczo�æ Naszej Rodaczki nigdy nie by³a
radosna. W �szelkach bezpieczeñstwa� s¹ trudne metafory. Pokazana jest proza ¿ycia; jego codzienno�æ i trudy.
Ka¿dego czeka �mieræ. Jest du¿o do Niej odniesieñ. Ludzie odchodz¹, ¿ycie jest krótkie i brutalne. Nikt nie
przejmuje siê tym, co siê dzieje na Ziemi. ¯ycie jest niestabilne, istnieje niepewno�æ jutra. Coraz trudniej jest
¿yæ w symbiozie z rado�ci¹. Autorka do Boga podchodzi irracjonalnie. Wiersze s¹ przewa¿nie przepe³nione
nutk¹ pesymizmu. To skutek prze¿ytych do�wiadczeñ i utraty najbli¿szych. Du¿o jest filozofii ¿ycia. Pierwszy
wiersz w tomiku �najpierw by³a mi³o�æ� mówi o powstaniu �wiata, a ostatni �milion lat pó�niej� - o jego zakoñ-

czeniu i pozostaniu w �rodku
cz³owieka. Ca³a ksi¹¿ka jest jakby
symbolem cz³owieka i jego ¿ycia.
Gratulujemy wierszy, bo s¹ one
bardzo warto�ciowe.
P.S.
Janina Barbara Soko³owska oprócz
literatury interesuje siê na co dzieñ
muzyk¹, wokaliz¹, filozofi¹, psy-
chologi¹ i pedagogik¹.

Jerzy Papiewski

Dom Kultury

KRZYŻANOWSKIE PRZEMIANY
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W pó³ roku zakoñczono budowê oczyszczalni w Ostrowach, która
zast¹pi³a taki obiekt w zlikwidowanej cukrowni. Kosztowa³a prawie
2,3 miliona z³otych.

OSTROWSKIE PRZEMIANY

(ciag dalszy ze strony 2)
ZAK£ADY PRZEMYS£U ODZIE¯OWEGO
�EMKON� W KUTNIE znane s¹ z wykonywania kreacji
i strojów dla Burberry, Bruns Baazar, Marc Jacobs, French
Connection. Export wynosi a¿ 95 produkcji, g³ównie na Zachód:
do Danii, Anglii, USA, Irlandii, Niemiec, Francji. W strojach
wykonywanych w kutnowskim �Emkonie� paraduj¹ eleganckie
panie z Pary¿a, Londynu czy Nowego Jorku. Miesiêcznie �Emkon�
wykonuje 15 tysiêcy sztuk odzie¿y, czyli oko³o 180 tysiêcy sztuk
rocznie. Warto�ciowo jest to produkcja warta 7-8 milionów. Nowy
obiekt �Emkon�, za który Kapitu³a nagrody �Kutnowski Hit 2009�
przyzna³a Wyró¿nienie Specjalne, mie�ci siê w Kutnie przy ulicy
1-go Maja. Powierzchnia obiektu to 2.568 m2, a mieszcz¹ siê
zarówno pomieszczenia biurowe, ale przede wszystkim produk-
cyjno-us³ugowe, w tym hala produkcyjna ok. 1.100 m2 i sklep
odzie¿owy �Emkon� 100 m2. Nasze gratulacje !
23 sierpnia 2007 r. Zarz¹d Towarzystwa Przyjació³ Ziemi Kut-
nowskiej podj¹³ decyzjê o utworzeniu UNIWERSYTETU
TRZECIEGO WIEKU. Zawi¹za³ siê Komitet Organiza-
cyjny UTW w sk³adzie: Maria Wierzbicka - przewodnicz¹ca,
Maria Spera - vice przewodnicz¹ca, Gra¿yna Chojnacka, Jadwiga
Kubiak, Aleksandra Nawrocka, Nina �lêzak, Krystyna Pawlak,
Danuta Szubska. Patronat Naukowy objê³a Wy¿sza Szko³a
Gospodarki Krajowej w Kutnie. Patronat Wspieraj¹cy: Urz¹d Miasta
Kutno, Starostwo Powiatowe w Kutnie. Patronat Medialny: Kut-
nowskie Centrum Informatyczne. 18 pa�dziernika 2007 r. po raz
pierwszy zabrzmia³ hymn studencki: �Gaudeamus igitur� na
inauguracji roku akademickiego 2007/2008 UTW w Kutnie. Part-
nerami zadañ s¹: WSGK w Kutnie, Urz¹d Miasta Kutno, MiPBP,
M³odzie¿owy Dom Kultury, I LO w Kutnie, SP nr 4, SP nr 9,
Zamek w Oporowie, ARRK w Kutnie, Kutnowski Dom Kultury.
UTW utrzymuje siê ze �rodków finansowych, które pozyskuje
z wp³at wpisowego i sk³adek s³uchaczy, dotacji sponsorów, a przede
wszystkim realizacji ofert dla miasta i starostwa. UTW wyda³
w pa�dzierniku 2009 r. swoj¹ pierwsz¹ publikacjê pt. �Bez tytu³u�,
w której znalaz³y siê prace s³uchaczek bior¹cych udzia³ w sekcji
literackiej i plastycznej. Ma swój hymn, którego autork¹ tekstu
jest s³uchaczka Teresa Kawka. W pierwszym roku kutnowski uni-
wersytet liczy³ 180 s³uchaczy, w drugim 236, a w trzecim 275
s³uchaczy. Najwiêksz¹ frekwencj¹ ciesz¹ siê zajêcia tzw. �fizyczne�,
tj. gimnastyka usprawniaj¹ca - 5 grup dla 110 osób, basen - 103
s³uchaczy oraz wycieczki organizowane przez Sekcjê Turystyczn¹.
Z lektorów jêzyka angielskiego korzysta 67 osób, a z jêzyka
niemieckiego 29 s³uchaczy. Na zajêciach z informatyki wyszkoli³o
siê ponad 95 osób. Przeciêtnie ka¿dy s³uchacz uczestniczy³
w 3 zajêciach tematycznych i 14 wyk³adach (a w sumie ju¿ odby³
26.500 osobogodzin).   (fotoreporta¿ - strona 16)

KUTNOWSKI HIT 2009
Na Sesji Powiatu
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W kutnowskim szpitalu

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Od 2003 roku jako NZOZ Diagnostyka Sp. z o.o. wykonuje kompletn¹
dzia³alno�æ z zakresu diagnostyki obrazowej. Zak³ad zatrudnia 30 osób,
w tym 10 lekarzy ró¿nych specjalno�ci, wiêkszo�æ stanowi¹ pracownicy
zwi¹zani z kutnowskim szpitalem od pocz¹tku jego istnienia. �wiadczy
us³ugi pacjentom hospitalizowanym w zakresie Umowy na �wiadczenia
Us³ug Medycznych z SP ZOZ w Kutnie, zak³adom Podstawowej Opieki
Zdrowotnej (na podstawie umów z NZOZ-ami) oraz specjalistyczne
badania ambulatoryjne na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem
Zdrowia. Diagnostyka Sp z o.o. dysponuje nowoczesnym sprzêtem, który
jest sukcesywnie wymieniany i serwisowany. W ramach umowy z NFZ
prowadzi jako jeden z nielicznych zak³adów w województwie ³ódzkim
Profilaktyczny Program Zdrowotny w zakresie Profilaktyki Raka Piersi.
(badania wykonywane s¹ nowoczesnym aparatem mammograficznym firmy
GE, który zosta³ zakupiony w 2009 roku). Od miesi¹ca pacjenci mog¹
korzystaæ z diagnostyki na najnowszym wielorzêdowym aparacie tomo-
grafii komputerowej firmy Philips - Briliance 16, na którym mo¿na
wykonywaæ najwy¿szej jako�ci badania z zakresu tomografii komputerowej
z badaniami kardiologicznymi w³¹cznie, co jest bardzo istotne w zwi¹zku
z uruchomieniem na terenie Szpitala - Oddzia³u Kardiologii Interwencyjnej.
By³y ró¿ne chwile, takie �na dobre i na z³e� i tylko dziêki du¿emu zaan-
ga¿owaniu ca³ego zespo³u �Diagnostyka� istnieje ju¿ 10 rok na tak trudnym
rynku medycznym - twierdzi prezes zarz¹du Andrzej Ruszkowski.

NOWY TOMOGRAF

NZOZ Diagnostyka Sp. z o.o.
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Dokonana w 2009 r. rozbudowa umo¿liwi³a Firmie
Schomburg rozpoczêcie produkcji produktów sypkich,
takich jak:
- zaprawy uszczelniaj¹ce stosowane jako uszczelnienia
przeciwwilgociowe i przeciwwodne,
- kleje elastyczne przeznaczone do nak³adania ró¿nego
rodzaju ok³adzin, zarówno wewn¹trz jak i na zewn¹trz
(wodno i mrozoodpornych),
- samopoziomuj¹cych zapraw cementowych do posadzek.
Ruch ten podyktowany by³ sygna³ami z rynku; dotych-
czas bowiem Schomburg w swojej ofercie nie posiada³
tego rodzaju produktów zbli¿onych cenowo do kon-
kurencji, gdy¿ ca³a ich produkcja odbywa³a siê w Spó³ce
Matce w Niemczech.
�Schomburg specjalizuje siê w produktach uszczelnie-
niowych; teraz - w wyniku dokonanej rozbudowy
Zak³adu - bêdziemy w stanie szybciej i sprawniej
reagowaæ na potrzeby rynku i naszych klientów - mówi
Tomasz Wiercioch, v-ce prezes Zarz¹du. Ponadto tañsze
koszty produkcji w Polsce spowodowa³y obni¿kê ceny
tych produktów, co z ca³¹ pewno�ci¹ zadowoli naszych
Odbiorców i de facto nas samych, jako ¿e liczymy na
znaczny wzrost sprzeda¿y�.

NOWY SEZON TO NOWE
WYZWANIA DLA FIRMY

SCHOMBURG POLSKA SP. z o.o.
I JEJ PRACOWNIKÓW
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Pod takim has³em odby³a siê w hali SP nr 9 impreza podsumowuj¹ca
kutnowskie amatorskie ligi - siatkówki, koszykówki i pi³ki no¿nej, w któ-
rych przez ponad trzy miesi¹ce uczestniczy³o blisko 800 zawodniczek
i zawodników. Go�æmi honorowymi �wiêta byli: reprezentacja Polski
kadetów w siatkówce i mistrz kraju w futsalu dru¿yna Hurtapu £êczyca.
By³y mecze, konkursy i wspania³a zabawa. Zespo³y otrzyma³y puchary,
a wyró¿niaj¹cy siê zawodnicy okoliczno�ciowe statuetki. Organizatorem
tej ze wszech miar udanej imprezy by³ kutnowski MOSiR, a patronowa³
jej prezydent Zbigniew Burzyñski. Wyniki spotkañ towarzysz¹cych: siat-
kówka kobiet - reprezentacja ligi i Gost - team (mistrz ligi) 0:2; mê¿czy�ni:
reprezentacja Polski kadetów - mistrz I ligi 2:0, kadetów - reprezentacja
II ligi 2:0, reprezentacja I ligi - reprezentacja II ligi 2:0; koszykówka
- Czarni (mistrz ligi) - reprezentacja 80:58; futsal - mistrz I Ligi AKS
Starter - reprezentacja II ligi 2:0, Hurtap - reprezentacja II ligi 6:0, mistrz
I ligi AKS Starter - reprezentacja I ligi 0:1, Hurtap - mistrz I ligi Starter
1:0, Hurtap - reprezentacja I ligi 3:0, reprezentacja I ligi - reprezentacja|
II ligi 3:2. W �wiêcie Sportu i Rekreacji, które trwa³o osiem godzin, uczest-
niczy³o ponad tysi¹c osób.

JADĄ W BIESZCZADY

Atrakcyjny wyjazd artystyczny czeka pod koniec kwietnia na zespo³y
�Klonowianki� (na zdjêciu - trzecia od prawej kierownik Krystyna
Kowalska) i �Strzelce�.

TANECZNE LAURY

Reprezentanci Grupy Tanecznej �Faworyt� dzia³aj¹cej w KDK (trener
- opiekun Ma³gorzata Wodras, wicemistrzyni Polski w klasie S
(najwy¿szej) Kacper Paw³owski (Gimnazjum nr 1) i Katarzyna
Hanc (SP nr 9) brali udzia³ w Ogólnopolskim Turnieju Tañca
Towarzyskiego w Bydgoszczy. Spisali siê �wietnie zajmuj¹c
II miejsce w klasie tanecznej 14-15 D. Sympatyczni kutnianie
wykonywali tañce latynoamerykañskie i standardowe. Gratulujemy
sukcesu i jednocze�nie informujemy, ¿e zainteresowane dzieci
i m³odzie¿ tañcem mog¹ uczestniczyæ w zajêciach sekcji w ponie-
dzia³ki, �rody i pi¹tki. Szczegó³y w KDK.          /J.P./

ŚWIĘTO SPORTU I REKREACJI
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KUTNOWSKI HIT 2009
Na Sesji Powiatu

Z du¿ym zainteresowaniem uczniowie klas szóstych przyjêli
wyst¹pienie dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Kutnie Juliusza Siera-
dzona podczas szkolnego przedsiêwziêcia pod nazw¹ �Drzwi
otwarte�. Mówi³ on m.in. o wa¿niejszych faktach dotycz¹cych
¿ycia gimnazjum, jego historii, wynikach nauczania. Od pa�dzier-
nika 1993 r. przy gimnazjum funkcjonuje nowa hala sportowa,
a od 2005 r. �dwójka� przyjêta zosta³a do Klubu Przoduj¹cych
Szkó³ Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. W miniony roku

ZAPRASZAMY DO „DWÓJKI”
uruchomiono przyszkolne boisko wielofunkcyjne. Odnowione
pracownie czy klasy, dobry poziom dydaktyczny - to wszystko
rzutuje na dobr¹ sytuacjê placówki. �Chcemy pomóc wam w pod-
jêciu decyzji, aby�cie od wrze�nia naukê rozpoczêli w³a�nie w Gim-
nazjum nr 2� - przekazywa³ dyrektor Sieradzon. Obecnie uczy siê
tu 600 uczniów pod okiem 47 osobowej kadry dydaktycznej.
Gimnazjum mo¿e poszczyciæ siê uzyskanymi certyfikatami: Moja
Szko³a w Unii Europejskiej, Otwarta Szko³a, Strona Internetowa
Przyjazna Dziecku. W ci¹gu dwóch godzin przyszli absolwenci
klas szóstych z zainteresowaniem zwiedzali szko³ê, oprowadzani
przez uczniów gimnazjum.         /A.B./
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Koszykówka

W Piotrkowie Trybunalskim odby³ siê turniej z udzia³em podopiecznych
Aleksandra Grabowskiego (AZS I Kutno) i S³awomira Rybarczyka (AZS
II Kutno). W kategorii ¿aczki uzyskali wyniki: AZS I - PTK Piotrków
Tryb. 41:45. Dla Kutna najwiêcej punktów zdoby³ Emil Kopañski 19,
AZS I - PKK 99 Pabianice 58:32; Maciej Poznañski - 17, Adrian Krzy-
mieniewski - 14; AZS II - PTK Piotrków Tryb. 31:52; Jakub Mróz - 13,
Bart³omiej Smakowski - 10; AZS II - PKK 99 36:50.

TURNIEJ W PIOTRKOWIE

Cz³onkowie zwyczajni MKS �Kutno� i zaproszenie go�cie uczestniczyli
w spotkaniu sprawozdawczo-wyborczym. By³y relacje z dzia³alno�ci
Zarz¹du Klubu w latach 2007-2009, jak i Komisji Rewizyjnej. Dla ustê-
puj¹cego Zarz¹du uchwalono absolutorium. Mi³ym akcentem by³o wrê-
czenie wyró¿nieñ przez wiceprezydenta m. Kutna Zbigniewa Wdowiaka
i prezesa £ódzkiego Zwi¹zku Koszykówki Zdzis³awa Narczyñskiego.
W�ród uhonorowanych byli m.in.: Adam Paw³owski, który otrzyma³
najwy¿sze odznaczenie za zas³ugi dla polskiego basketu (pierwsze w Kutnie)
oraz Artur Andziak - nasz kolega redakcyjny - Z³ota Odznaka Honorowa
£ZKOSZ. Podjêto te¿ uchwa³y w sprawie aktualizacji statutu stowarzy-
szenia, nadania tytu³u �Honorowego Cz³onka MKS Kutno� oraz opraco-
wania i wydania kalendarium MKS Kutno 1993-2012. Prezesem MKS-u
na kadencjê 2010-2013 zosta³ Zdzis³aw Bartol, a w sk³ad nowego Zarz¹du
wchodz¹: Wies³aw Wasilewski, Adam Paw³owski, Marian Czerwiñski
i Krzysztof Rogala. Cz³onkami Komisji Rewizyjnej zostali: El¿bieta
Kotkowska, Krzysztof Mazur i Mariusz £ubiñski.

Siatkarze �Bahama� Szczawin, po zwyciêstwie w meczu bara¿owym ze
�Staszicem� 3:1 (29:31, 25:15, 25:23, 25:21), awansowali do pierwszej
ligi. W sezonie 2010/2011 w I lidze zagra te¿ LO Gostynin, mistrz II ligi.
Do II ligi spad³ Rolpuch. W nowym sezonie po raz pierwszy zespo³y zagraj¹
w trzech ligach. Znajd¹ siê w niej zespo³y: �M³odzik�, �Witonia�, �Agropol�
i �Siatkarz�. S¹ jeszcze cztery miejsca wolne. Zapisy w MOSiR.

BĘDZIE III LIGA !
Zawodnik UKS Ippon MDK Kutno Jakub Lempke zdoby³ br¹zowy medal
w Pucharze Polski Juniorów M³odszych w judo, który odby³ siê w Skier-
niewicach. Odniós³ on trzy zwyciêstwa i poniós³ jedn¹ pora¿kê. Agnieszka
Banasiak, po dwóch wygranych i dwóch pora¿kach, zajê³a V miejsce,
a Martyna Ka�mierczak (trzy zwyciêstwa i dwie przegrane) by³a siódma,
Kutnowskie dziewczêta znalaz³y siê w trójce zawodniczek z regionu ³ódz-
kiego, które zajê³y punktowe miejsca.

TRZECIE MIEJSCE JAKUBA

WALNE ZEBRANIE
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 282

Has³o: K6-C4-J10-J5-A4-M13-C7-K3-C1
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.
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SPRZEDAM
nieruchomość
pod inwestycje

10.200 m2 − teren

MIESZKANIE
DLA FIRM

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

kom. 509 302 316
ZAPRASZAMY

Telefon: 0−724−126−378

BIURO
MATRYMONIALNO

-ZAPOZNAWCZE
poszukuje panów od 40 lat

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

US£UGI
Projektowanie i nadzór

w budownictwie
Tel. 607-386-512

CENY KONKURENCYJNE

Masz problem
z komputerem
ZADZWOŃ !

Tel. 605 65 17 76

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

WYKONUJÊ PROJEKTY
BUDOWLANE

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

DIDŻEJ − bale, wesela,
imprezy okolicznościowe.

Tel. 0609−107−203

Poziomo: A-1. Ma³a bu³eczka do przechowywania produktów A-7. Pierwszy
od do³u ¿agiel na fokmaszcie B-9. Cieszy kupca C-1. Filmowy kolega kasiarza
Kwinto w filmie Vabank (Jacek), zwi¹zany niegdy� z jednym z ³ódzkich teatrów
D-9. Gombrowiczowska ksiê¿niczka E-1. Powtarzaj¹cy siê mimowolny skurcz
miê�ni mimicznych twarzy E-5. Pracuje na tkalni G-1. W serialu TVP �M jak
mi³o�æ� gra rolê Lucjana - seniora rodu Mostowiaków (Wiktor) I-1. Os³ania
g³owê górnika I-6. Ludno�æ niemahometañska w dawnej Turcji J-9. Egipski bóg
zbo¿a K-1. Najwy¿szy  aktor polski (Wiktor - �piewaj¹cy g³ównie z M. Opani¹)
L-9. Kompres M-1. Uszczelnia okienne szyby M-5. Wy¿yna obejmuj¹ca ca³y
P³w. Indyjski.

Pionowo: 1-A. Suma z obrachunku 1-I. Lider zespo³u Kult 2-E. Polski samo-
lot æwiczebny 3-A. ... kar³owaty - ryba morska 3-I. Piwo podobne do portera
4-F. Tytu³ filmu K Kutza 5-A. Sympatia, przywi¹zanie (dawniej) 5-J. � ... Jim�
J. Conrada - Korzewniowskiego 6-E. Zakrzywiony nó¿ ogrodniczy 7-A. Pod-
stêp, fortel (dawniej) 7-I. Polski herb szlachecki 9-A. �piewaj¹cy Pawe³
(wyst¹pi³ w filmach �Poniedzia³ek� oraz �Girl Guide�, jako m³ody góral) 9-I. Jon
o ³adunku elektrycznym ujemnym 11-A. Paczka towaru do wysy³ania 11-A. Nad
Pilic¹ w pobli¿u Tomaszowa z Centralnym O�rodkiem Sportów 13-A. Ja³owiec,
modrzew i jod³a 13-I. Taneczna partnerka nêdzy.   oprac. Jerzy Ka³u¿ka

�Jeden z najlepszych w regionie�
Zespó³ muzyczny WARIANT

oprawa muzyczna na bale, wesela itp. imprezy

www.zespolwariant.pl
Tel.: 604 912 863,  502 702 982

FIRMA �MAR-TEX�
OFERUJE SZEROKI ZAKRES US£UG, W TYM:

  � kompleksow¹ opiekê nad grobami: sprz¹tanie, zamiatanie,
    polerowanie itp. (wizyta 3 razy w tygodniu)
  � sprz¹tanie piwnic, komórek itp.
  � tanie malowanie wszelkich pomieszczeñ od pokoi po magazyny
  � od�nie¿ymy zim¹, przytniemy trawê latem, zadbamy o zieleñ
  � sprz¹tanie klatek schodowych i dbanie o ich czysto�æ

MASZ DO WYKONANIA JAK¥� PRACÊ ?
NIE MASZ CZASU ?

ZADZWOÑ: 669 854 859
A MY ZROBIMY TO ZA CIEBIE !!!

� tynki cementowo-wapienne
� wylewki
� murowanie
� docieplenie domów, dachów-stropodachów
� p³yty gipsowo-kartonowe
� g³adzie, malowanie
� panele pod³ogowe

Telefon: 0513−244−532

USŁUGI
OGÓLNO−BUDOWLANE

Pi³ka no¿na

PRZED SEZONEM
Intensywnie przygotowywali siê pi³karze �miejskich do inauguracji rundy
wiosennej w III i V lidze. Po zajêciach w kutnowskich halach sportowych
æwiczyli na w³asnym obiekcie oraz rozgrywki mecze sparingowe z prze-
ciwnikami ró¿nych klas (z Wis³¹ II P³ock 0:1, z V³oc³avi¹ W³oc³awek 5:2,
z Pelikanem II £owicz - 1:1, ze Zrywem D¹bie - 1:1, z Lechem Rypin - 4:4,
z W³ókniarzem Konstantynów £. 4:2, z LKS Rosanów - 6:3, z UKS II
SMS £ód� 4:1 z Zawisz¹ Rzgów - 3:4). Podopieczni trenera Paw³a �lêzaka
i kierownika Andrzeja Królaka przez tydzieñ przebywali na dobrze zorgani-
zowanym zgrupowaniu w pod³owickim Nieborowie. Podczas obozu grali
kontrolnie w ¯yrardowie z miejscow¹ ¯yrardowiank¹ - 1:4, w £owiczu
z Or³em Nieborów 6:0 i z Pelikanem I £owicz 0:2 oraz z Uni¹ Skiernie-
wice - 1:1. i w Konstantynowie £ódzkim ze Zjednoczonymi Stryków 1:1 (1:0).

PRZEGRANA INAUGURACJA

Na akwenie w Grodnie rozegrane zosta³y mistrzostwa podlodowe ko³a
PZW �Kolejarz� w Kutnie (prezes Zbigniew Maciejewski). W imprezie
tej bra³o udzia³ 17 wêdkarzy, którzy z³owili blisko 5 kg ryb - g³ównie
okonie i p³ocie. Najlepszymi okazali siê: Wojciech Dêbski, Marek Maj-
chrzak i Zbigniew Maciejewski. Organizatorzy - Zarz¹d Ko³a �Kolejarz�,
za naszym po�rednictwem, dziêkuje Pani P³ocharczyk, w³a�cicielce terenu
wodnego, za jego udostepnienie.

Wêdkarstwo

ZAWODY „KOLEJARZA”

GRAJĄ DZIEWCZĘTA MKS−u
Wojewódzka liga juniorek U-18

MKS Kutno - UMKS Ksiê¿ak £owicz 73:72
(w kwartach 16:14, 21:15, 20:22, 16:21)

MKS: Dagmara Malarska 23, Anna Koziczak 14, Alicja Stêpniak 13,
Katarzyna Galicka 14, Patrycja Janczak 6, Anna Kozio³ 3. Gra³y te¿: Klaudia
Stoliñska, Beata Wojciechowska. Trener Mariusz £ubiñski, kierownik
Jaros³aw Malarski.

Wojewódzka liga m³odziczek U-14
MKS Sirmax Kutno - PTK Pabianice 107:23

( w kwartach 34:6, 24:4, 24:6, 25:7)
MKS: Karolina Filipczak 21, Marta Domañska 20, And¿elina Przytulska
18, Karolina Zieliñska i Natalia £ukasik po 9, Maria Z³otowska i Natalia
¯urada po 8, Natalia Furmañska 7, Michalina Kamiñska 6, Patrycja
Matczak 1. Trener Adam Paw³owski.

MKS �Sirmax Kutno� - IUKS �Lider� Tomaszów Maz. 102:48
(w kwartach 39:4, 24:10, 16:10, 23:24)

MKS: Natalia £ukasik 18, Natalia Furmañska 22, Karolina Filipczak 15,
Maria Z³otowska 11, Michalina Kamiñska 10, And¿elina Przytulska 10,
Patrycja Matczak 6, Karolina Zieliñska 5, Marta Domañska 5, Natalia
¯urada 0, Angelika Kobus 0, Klaudia Matczak 0. To by³ 15 mistrzowski
i zwyciêski mecz kutnianek w ramach wojewódzkiej ligi m³odziczek U-14.
S¹ jedyn¹ dru¿yn¹ w tej kategorii wiekowej bez pora¿ki. S¹ mistrzem
województwa ³ódzkiego. W dniach 16-18 kwietnia w Bydgoszczy bêd¹
bra³y udzia³ w rozgrywkach fina³u strefy VII.

TURNIEJ SKRZATEK U−10
Najm³odsza dru¿yna MKS-u rozegra³a pierwsze mecze. Przegra³a z: Ksiê-
¿akiem £owicz 14:46, Liderem Tomaszów Maz. 10:54 i wygra³a z UMKS
G³owno 23:20. Podopieczne Tomasza Pasiñskiego gra³y w sk³adzie: Anna
Ka�mierczak, Marta �rodecka, Martyna Podczaska, Magdalena Pietrzy-
kowska, Patrycja Martysiak, Blanka Zawierucha, Zuzanna Molka, Paulina
Jêdrzejczak, Patrycja Sójecka, Oliwia Sienkiewicz, Sandra Kucharska,
Kinga Chodorowska.

Koszykówka

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

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

Tel. 0−605 830−684

PRZEWÓZ GRUPOWY OSÓB

Atrakcyjne

KREDYTY
• gotówkowe • konsolidacyjne
• samochodowe • hipoteczne

0−790−879−444
0−692−643−691

9 PORAŻKA AZS−u
W 23 kolejce mistrzostw II ligi grupy B podopieczni trenera Jaros³awa
¯aka i kierownika zespo³u Krzysztofa Poniszewskiego po zaciêtej walce
ulegli zawsze gro�nej u siebie Pogoni. O przegranej zadecydowa³a I i III
ods³ona meczu. Gospodarzy dopingowa³o ponad 1.000 osób. Warunki
w hali anormalne. Zawodnicy siedzieli w pierwszym rzêdzie w�ród fana-
tycznej i u¿ywaj¹cej pod adresem go�ci niecenzuralnych s³ów widowni.

Pogoñ Prudnik - AZS WSGK Pol Fol Kutno 84:70
(w kwartach: 21:8, 20:22, 20:6, 23:34)

AZS: Artur Grygiel i Tomasz Nogalski - 15, Rados³aw Kubala - 14, £ukasz
B¹k - 12, Tomasz Szczepaniak - 11, Bart³omiej Strzelecki - 3. Ponadto
grali: Adam Go³uch, Micha³ Pawlak, Karol Ja¿d¿ewski, Filip Tru�ciñski,
Adam Rajkowski. Nastêpny mecz w Kutnie 27 marca o godz. 17.00
z WKS �l¹sk Wroc³aw.

Tego nikt siê nie spodziewa³. Ostatnia dru¿yna w tabeli III ligi ³ódzko-
mazowieckiej wygrywa z czo³owym zespo³em tej klasy rozgrywkowej.

MKS Kutno - Nadnarwianka Pu³tusk 1:2 (0:1)
MKS: Mateusz Turkowski, Bartosz Kaczor, £ukasz Znyk, Pawe³ Winnicki
(63 Mensah), Adam Grzybowski, Tomasz Czajkowski (46 Praise),
Mariusz Jakubowski, Kamil Zagajewski (73 Kamil Bartczak), Gracjan
Sobczak, Sylwester P³acheta, Rafa³ Jankowski. Bramki: 0:1 - Pawe³ Iwa-
nowski (45), 0:2 - Micha³ Z³otkowski (59), 1:2 - Jankowski (karny 75).
To by³ jeden z najs³abszych meczów kutnian. Grali chaotycznie, a ich
sporadyczne ataki by³y nieskoordynowane i szybko likwidowane przez
ambitny zespó³ trenera Mariusza Malarza (jego brat Arkadiusz gra
w I-ligowej greckiej Larissie). Od 65 minuty go�cie grali w dziesi¹tkê po
czerwonej kartce Z³otkowskiego. Nadnarwianka niczym specjalnym (po
za ambicj¹) nie zaimponowa³a, a miejscy swoim licznym fanom sprawili
du¿¹ niespodziankê in minus. Miejmy nadziejê, ¿e ostatni¹ ! Nastêpny
mecz w Kutnie 2 kwietnia (pi¹tek) o godz. 16.00 z Omeg¹ Kleszczów.
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¯YCIE HISTORYCZNE
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(70 lat temu, 29 stycznia 1940 r. utworzono
Rejchsgau Wartheland, obejmuj¹cy
wiêksz¹  czê�æ Wielkopolski i tereny
�rodkowej Polski z Kutnem, £odzi¹
i Kaliszem. Kraj Warty liczy³ 43943 km2

i 4,2 mln  mieszkañców.
Namiestnikiem  w Kraju Warty by³
                                    Arthur Greiser )
Do podjêcia tej istotnej dla Polski problematyki zainspirowa³y mnie
tocz¹ce siê dzi� w niemieckich gremiach politycznych debaty historyczne
zwi¹zane z zajmowanymi dawniej terytoriami na wschód od Odry i Nysy
£u¿yckiej oraz z kontynuowaniem polityki porozumienia: rozliczenia
z przesz³o�ci¹. Polska zawsze sta³a i stoi na stanowisku porozumienia
i pojednania. Tak by³o w czasie do 1989 r. i tak jest obecnie w okresie III
Rzeczpospolitej. W 1995 roku, z okazji 50-ej rocznicy zakoñczenia
wojny minister spraw zagranicznych W³adys³aw Bartoszewski w Bunde-
stagu powiedzia³: �Jako naród, który w szczególny sposób zosta³ dotkniêty
przez wojnê, poznali�my tragediê przymusowych przesiedleñ i zwi¹zanych
z nimi aktów przemocy i zbrodni. Pamiêtamy, ¿e dotknê³y one równie¿
bardzo wielu cz³onków ludno�ci niemieckiej�. Niestety, w�ród wielu nie-
mieckich polityków i dzia³aczy partyjnych nie ma nadal zdecydowanego
d¹¿enia do kontynuowania polityki porozumienia i w³¹czenia siê do wspól-
nego rozliczania z przesz³o�ci¹ i pojednania. Zerwane zosta³y pozytywne
akcenty dialogu polsko-niemieckiego sprzed 1989 r. i pierwszych lat 90-tych.
Dzi� celem wznowionych i prowadzonych w niektórych gremiach aktyw-
nych debat historyczno-politycznych jest kszta³towanie niemieckiej, ale
równie¿ europejskiej - opinii publicznej przyjaznej dla dzia³alno�ci Zwi¹zku
Wypêdzonych, którego przewodnicz¹c¹ jest Erika Steinbach. W spo³e-
czeñstwie polskim g³oszone idee i praktyka polityczna Fundacji Centrum
przeciwko Wypêdzonym, wywo³a³y zaniepokojenie i oburzenie zwi¹zane
ze stworzeniem obrazu historii, w której Niemcy s¹ ukazani jako jedyne
ofiary drugiej wojny �wiatowej. W�ród polityków polskich (W. Barto-
szewski, L. Ko³akowski, B. Geremek), prekursorów polsko-niemieckiego
pojednania by³y g³osy ostrzegaj¹ce przed traktowaniem Niemców na równi
ze spo³eczeñstwami, które poddane by³y terrorowi ze strony Niemiec
nazistowskich. W Polsce - ale nie tylko - istnieje stosunkowo powszechna
uzasadniona obawa, ¿e obroñcy polityki Centrum chc¹ w rzeczywisto�ci
przeformu³owaæ historiê i osi¹gn¹æ rewizjonistyczne cele. Dla zachowania
obiektywizmu i rzetelno�ci w informowaniu o stosunku Niemców do pro-
blemu Ucieczka, wypêdzenia integracja, stwierdziæ nale¿y, ¿e rz¹dy i czê�æ
polityków niemieckich zajmuje w miarê zobiektywizowane  stanowisko
w sprawie nastêpstw wojny i wyniszczaj¹cej polityki wobec podbitych
narodów, w tym szczególnie polskiego. Dla wielu m³odych Niemców
nieufno�æ wobec polskich s¹siadów jest dosyæ powszechna. Pozostaj¹ oni
bowiem pod wp³ywami tych, którzy neguj¹ historyczne rozliczenia i d¹¿¹
do osi¹gniêcia rewizjonistycznych ce³ów.  Odnosz¹ wra¿enie, ¿e Polska
nie chce zajmowaæ siê bolesnym tematem wypêdzeñ, czy nawet chce Niem-
com zabroniæ czczenia pamiêci ich ofiar. Historyczna pamiêæ niemiecka
daje powód, ¿e zbrodnie przeciwko ludno�ci polskiej w latach 1939-1945
s¹ i bêd¹ niezauwa¿ane. Ju¿ dzi� �wiadczy o tym zorganizowana w Niem-
czech, w 2002 r. wystawa o zbrodniach Wehrmachtu, w której nie uwzglêd-
niono zbrodni dokonanych wobec jeñców wojennych i ludno�ci cywilnej
w Polsce. Polityka historyczna prowadzona przez niemieck¹ ekstremê ma
kszta³towaæ niemieck¹ opiniê publiczn¹ w duchu rewizji traktatów, doty-
cz¹cych terytoriów po³o¿onych na wschód od Odry i Nysy £u¿yckiej.
W tej sytuacji my, Polacy mamy prawo do refleksji historycznej nad dzia-
³aniami niemieckimi od wrze�nia 1939 r. zmierzaj¹cymi do wyniszczenia,
unicestwienia narodu polskiego. Nie wchodz¹c w monograficzne przed-
stawianie sytuacji narodu w okupowanej Polsce, przedstawiê niektóre
problemy zawarte w Raportach Delegatury Rz¹du RP na Kraj z okresu lat
1940-1944. W I czê�ci artyku³u omawiam problemy mniej znane, a pomi-
jam te, które zosta³y dostatecznie wyczerpuj¹co przedstawione w pracach
kutnowskich historyków regionalistów. A oto niektóre problemy spo³e-
czeñstwa kutnowskiego pod jarzmem niemieckim:
1. Na prze³omie lipca i sierpnia 1941 r. gauleiter Okrêgu Kraju Warty
Greiser odby³ manifestacyjny objazd wszystkich powiatów tego okrêgu,
a w Kutnie wyg³osi³ bardzo charakterystyczne przemówienie �Nasze stano-
wisko wzglêdem polsko�ci - powiedzia³ - jest niezmiernie jasne i jedno-
znaczne. Miêdzy Niemcami a Polakami nie mo¿e istnieæ ¿adna wspólnota,
nie mog¹ ich ³¹czyæ ¿adne zwi¹zki, gdy miêdzy obydwoma narodami stoi,
jak niepokonalna zapora 60.000 w dniach wrze�niowych 1939 r. zamor-
dowanych niemieckich braci i sióstr. W naszym Okrêgu i to w³a�nie pod
Kutnem zapad³o rozstrzygniêcie (chodzi³o o bitwê nad Bzur¹ 9-20 IX
1939), które z narodu bez przestrzeni zmieni³o nas w naród z przestrzeni¹,
w naród, który odebra³ tê tak wa¿n¹ dla niego przestrzeñ ¿yciow¹ i umacnia
j¹ dla siebie na ca³¹ przysz³o�æ.�
2. Z okazji wspomnianego objazdem Okrêgu przez Greisera w gazecie
poznañskiej �Ostdeutscher Beobachter� napisano: �Podczas gdy nasze
zwyciêskie armie usuwaj¹ na wschodzie bolszewickie widmo - to w Okrêgu
Warty niemieccy ludzie usuwaj¹ na zawsze polsk¹ sromotê. Po raz pierwszy
kiedy Niemcy broniæ tu poczêli swego stanu posiadania przeciw polskiej
zach³anno�ci  i m�ciwo�ci � ludno�ciowa polityka narodowego socjali-
zmu zapewnia i gwarantuje na wieki niemiecki byt na tym terenie (�)
wszystko tu bêdzie czynione i dokonane co wzmacnia niemczyznê. Przed
dwoma laty pod Kutnem rozstrzygn¹³ siê los polskich armii, wtedy
w nasze wierne rêce oddali nasi ¿o³nierze ich krwi¹  zdobyt¹ Ziemiê Warty�.
3. Ta sama gazeta napisa³a o du¿ej akcji propagandowej, opartej na nie-
prawdziwych faktach i maj¹cej wzbudziæ, zw³aszcza w�ród niemieckiej
m³odzie¿y, nienawi�æ do Polaków. Opisano w niej  przeprowadzony
w sierpniu marsz Hitlerjugend Okrêgu Warty do Kutna rzekomym szlakiem
�którym pêdzono w roku 1939 internowanych Niemców�. Gazeta wzywa³a
Niemców do �dyktowanej przez moraln¹ wy¿szo�æ niemczyzny� twardo�ci
w stosunku do polsko�ci i do �uczynienia wschodu tak niemieckim, jak
by³ zanim S³owiañszczyzna nie zdo³a³a siê weñ wedrzeæ�.
4. W raportach Delegatury Rz¹du RP na Kraj dokumentowano uporczywe
przedstawianie Polaków jako rasy nieskoñczenie ni¿szej od Niemców,
jako naródu, który m¹ci³ zawsze pokój i prze�ladowa³ inne narodowo�ci,
a obecnie  pokonany �sta³ siê zbiorowiskiem dywersantów, bandytów,
oszustów, paskarzy i przemytników�.

5. Niektóre przejawy terroru w pow. kutnowskim w raportach Delegatury.
Polski Ko�ció³ katolicki poddany zosta³ ze strony niemieckich w³adz
szykanom i prze�ladowaniom. W powiecie kutnowskim ko�cio³y katolickie,
za wyj¹tkiem dwóch, zosta³y zamkniête, a niektóre zosta³y zbezczeszczone
i obrabowane. We wschodniej czê�ci powiatu kutnowskiego funkcjonowa³
ko�ció³ w Mnichu. W tej sytuacji udzielanie przez jednego ksiêdza pos³ugi
kap³añskiej ludno�ci z kilku gmin by³o ma³o realne, st¹d pos³ugê ograni-
czono do: odprawiania mszy �wiêtej, spowiadania i udzielania komunii
oraz udzia³u w pochówku zmar³ych. W raporcie Delegatury Rz¹du napi-
sano: �W Kutnowskiem i W³oc³awskiem kazania wolno wyg³aszaæ tylko po
niemiecku, wobec czego pozostaj¹ce jeszcze duchowieñstwo wcale ich
nie wyg³asza. (�).� Wiêkszo�æ ksiê¿y z Kutnowskiego i W³oc³awskiego
zosta³a wywieziona i osadzona w obozach koncentracyjnych. Na ziemi
kutnowskiej, podobnie jak w innych powiatach Kraju Warty, zniszczono
od 1940r. wiêkszo�æ krzy¿y,  kapliczek i religijnych figur przydro¿nych.
Równocze�nie z zamykaniem �wi¹tyñ Niemcy obrabowali je ze wszel-
kich cenniejszych przedmiotów kultu, a przede wszystkim z monstrancji
z³otych kielichów, kap, ornatów, bielizny ko�cielnej oraz  dokonano gra-
bie¿y dzwonów ko�cielnych. Prowadzenie akt stanu cywilnego przekazano
urzêdom �wieckim. W raportach poinformowano, ¿e �Z Kutnowskiego
(�) ca³a niemal inteligencja polska zosta³a wysiedlona; podobny los
dotkn¹³ znaczn¹ czê�æ ludno�ci w³o�ciañskiej ��. W Kutnowskim do
codziennych zjawisk czasu okupacji nale¿y bicie Polaków za niesk³adnie
Niemcom na ulicach wymaganych uk³onów. W ramach �æwiczeñ� � �Na
placu sportowym w Kutnie bojówki hitlerowskie urz¹dzi³y ostatnio >>naukê
uk³onów<< dla spêdzonych z ulic Polaków, która po³¹czona zosta³a
z bestialskim biciem�. W osadzie D¹browice, pow. Kutno oko³o 100 cz³onków
SA spêdzi³o na rynek kilkudziesiêciu Polaków i w�ród bezlitosnego ich
bicia urz¹dzi³o publiczn¹ �lekcjê k³aniania siê przez Polaków Niemcom
na ulicach�. Now¹ formê usuwania polskich w³o�cian z ich gospodarstw,
zastosowan¹ w Kutnowskim, jest zamiana polskich gospodarstw w dobrym
stanie na niemieckie w z³ym stanie; Niemcy obejmuj¹cy w ten sposób
polskie gospodarstwa, wysiedlali zazwyczaj s¹siadów Polaków i ich ziemi¹
uzupe³niali swoje. W ten sposób wysiedleni zostawali parobkami u miej-
scowych Niemców lub byli wywo¿eni �na roboty� w g³¹b Niemiec.
6. Spo³eczeñstwo kutnowskie - postawy i nastroje. W raportach donoszono,
¿e ludno�æ jest zmêczona przewlekaj¹c¹ siê wojn¹ i pragnie rych³ego jej
koñca. �Mimo gnêbi¹cego ucisku duch oporu nie s³abnie� mimo, ¿e �Na
skutek aresztowañ i drastycznych kar ludno�æ uleg³a du¿emu zastraszeniu.
Spo�ród wszystkich grup politycznych w £ódzkim okrêgu dzia³alno�æ
komunistów wysuwa siê na czo³o. O¿ywion¹ dzia³alno�æ odnotowuje siê
szczególnie w £odzi, Kutnie, £êczycy, Ozorkowie. W spo³eczeñstwie
okrêgu ³ódzkiego �obserwuje siê ogólny zwrot w kierunku my�lenia >>na
lewo<<�. Przyczyni³o siê do tego miêdzy innymi zniszczenie ³ódzkiej
organizacji PPS, co spowodowa³o, ¿e wp³ywy PPR systematycznie ros³y.
Ze wzglêdów taktycznych (po nieudanych próbach) komuni�ci na ogó³
nie atakuj¹ rz¹du polskiego w Londynie, ujawniaj¹ jednak nastawienie
wybitnie antybrytyjskie. Z drugiej strony nie staraj¹ siê operowaæ has³ami
patriotycznymi jak w GG, operuj¹c natomiast silnymi akcentami klaso-
wymi.� �W sprawie Katynia propaganda komunistyczna g³osi (w sposób
wybitnie perfidny i nieludzki- autor), ¿e ostatecznie ofiary mordu katyñ-
skiego zginê³yby i tak pó�niej, jako wrogowie rewolucji. Komórki NKWD
ju¿ dzi� rejestruj¹ w terenie Polaków przeznaczonych do likwidacji. Akcji
katyñskiej komuni�ci nie usi³owali przeciwdzia³aæ.�
W drugiej czê�ci artyku³u przedstawiê problemy z³o¿one, których przed-
miotem bêdzie tzw. szary cz³owiek. Bêd¹ to: Postawy, zachowania i nastro-
je spo³eczeñstwa kutnowskiego w okresie  wrzesieñ 1939 - styczeñ 1945.

Kutno 16 marca 2010, dr  E. Walczak

(fragment)
W niedzielny poranek 3 marca widaæ ju¿ by³o nadchodz¹c¹ wiosnê. Posta-
nowili�my wiêc zebraæ siê wiêksz¹ grup¹ i udaæ siê �ladami ¿o³nierzy
Armii Poznañ i Pomorze. Na punkcie zbiórki stawi³o siê nas czterech:
Wiesiek Paluchowski z synem Micha³em, Rafa³ Ambroziak i ja. Rzut oka
na mapy (w tym jeden przedruk z oryginalnej mapy WIG z 1936 roku, s¹
one ogólnie dostêpne w internecie) i ruszamy w drogê. Jedziemy samo-
chodem w kierunku na ¯ychlin przez Dobrzelin. Pierwszym punktem
naszej wycieczki jest cukrownia w Dobrzelinie, a w³a�ciwie niewielki
cmentarzyk zaraz za cukrowni¹ przy dworku. Z informacji, które uda³o
siê mi znale�æ, wynika ¿e na cmentarzu s¹ pochowani ¿o³nierze, którzy
zmarli g³ównie z poniesionych ran w czasie Walk nad Bzur¹ w drugiej
fazie bitwy. W dworku znajdowa³ siê szpital polowy, do którego trafiali
¿o³nierze z pobliskich pól bitew. Ogl¹damy ten schludny cmentarzyk
z zaciekawieniem robimy kilka zdjêæ i dalej udajemy siê w drogê do
Luszyna. Na dwa kilometry przed wjazdem zatrzymujemy siê przed
pomnikiem wystawionym przez Niemców ¿o³nierzom rosyjskim. Ten
pomnik to w³a�ciwie ich cmentarz, niestety jak wiele innych zaro�niêty
krzakami. Zostawiamy pomnik i odje¿d¿amy do wsi Luszyn. Tu robimy
kilka zdjêæ dworowi i przydworkowemu budynkowi. Dwór ma swoj¹ hi-
storiê zwi¹zan¹ z walkami. Otó¿, podobnie jak w wielu dworach, znajdo-
wa³ siê tu szpital polowy. Zmar³ych pocz¹tkowo chowano na terenie dworu.
Opis tragedii tych ¿o³nierzy mo¿emy odczytaæ we wspomnieniach sanita-
riuszki, która jako ochotnik zosta³a skierowana do tego punktu sanitarnego
�Przed Luszynem na drodze porozrzucane cia³a zabitych� - napisze
w swoim pamiêtniku. Po chwili dotarli�my na polski cmentarz, gdzie le¿y
300 bezimiennych ¿o³nierzy Wojska Polskiego. Wcze�niej zatrzymali�my
siê jeszcze przy pomniku ¿o³nierzy niemieckich walcz¹cych w I Wojnie
�wiatowej w samym Luszynie. Ten pomnik jest bardziej zadbany od
rosyjskiego. Kierujemy siê do Kiernozi. Po drodze jeszcze wstêpujemy
na cmentarz  w Lubikowie. O mogi³ê dba dru¿yna harcerska ,niestety kole
w oczy orze³ bez korony. Wa¿ne jest jednak ,¿e sama mogi³a jest dobrze
utrzymana. Doje¿d¿amy do Kiernozi. Nasze kroki kierujemy na cmentarz
¿o³nierski. W zbiorowej mogile, symbolicznie oznaczonej nazwiskami,
pochowani s¹ g³ównie Ci, którzy walczyli z niemieckimi dywizjami
pancernymi w walkach odwrotowych 17 wrze�nia. W walkach o ten teren
pancerne dywizje niemieckie ponios³y du¿e straty. Chwila zadumy i ru-
szamy do celu naszej podró¿y - wsi Nowy Dêbsk po £owiczem.

Konrad Podwysocki

Z dziejów 37 Pu³ku Piechoty im. ks. Józefa
Poniatowskiego w Kutnie

LATA DWUDZIESTE
(...) Po zawieszeniu broni z Litw¹, pu³k zmienia kilkakrotnie 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 kutnow-
skich, 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 zaowo-
cowa³a 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. Wil-
helma 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. Bed-
narczyk (7 stycznia - 19 lutego 1920 r.), kpt. Habowski (20 lutego - 3 maja
1920 r.) i mjr Albin Skroczyñski (4 maja do zakoñczenia dzia³añ wojen-
nych). 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 elementami rekruckimi z Kon-
gresówki, a �ci�le bior¹c ziemi ³êczyckiej i kutnowskiej. 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. Rozkwaterowanie 37 PP odby³o siê
w trudnych warunkach. W koszarach po by³ym rosyjskim 4 Pu³ku Strzelców,
pozosta³o dowództwo 37 PP, sztab, s³u¿by gospodarcze oraz 1 i 2 Batalion.
Jego siedzib¹ sta³ siê budynek poklasztorny w Kutnie. Wszêdzie panowa³y
ciê¿kie warunki. Pomieszczenia kwaterunkowe by³y ciasne, bez nale¿y-
tego 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. Æwiczenia 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 anal-
fabetów w �wietlicy koszarowej. Po rozbudowie koszar sprowadzono
w 1922 r. do Kutna 1 Batalion, a w 1929 r. - 3 Batalion. Pu³k rozpocz¹³
pokojow¹ pracê szkoleniow¹ i organizacyjn¹. Od podstaw urz¹dzono sale
szkoleniowe, mieszkaniowe, izbê lekarsk¹, kasyno, kantynê oraz plac
æwiczeñ, strzelnicê, boiska sportowe itp. Podobnie jak w innych jednost-
kach 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 wyró¿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: ofi-
cersk¹, 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. (...)

Edward W³odarczyk, Z dziejów 26 Dywizji Piechoty w Skierniewicach

Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

10 kwietnia 2010 r. od godz. 8.00
Informacje i zapisy: Centrum Bioterapii i Doradztwa

¯yciowego ELILAH,  tel. 0-506-536-922 (od 10.00 do 18.00)
www.elilah.ocom.pl, e-mail: elilah@wp.pl

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

w kraju O�rodka Terapii Naturalnej w Krynicy Morskiej. Pomaga przede
wszystkim w chorobach oczu, kobiecych, serca i naczyñ, schorzeniach
uk³adu pokarmowego, oddechowego, moczowego, ³uszczycy, nerwicy,
kamicach itd. Oto wybrane wpisy do �Z³otej Ksiêgi�:
Do p. Tomasza zg³osi³am siê z siln¹ nerwic¹ i bezsenno�ci¹ , które ust¹pi³y
po 4 wizytach. Energia p. Tomasza sprawi³a, ¿e wyniki EKG i arytmia
serca oraz inne wyniki te¿ siê poprawi³y. Oprócz tego ust¹pi³y te¿ problemy
z ¿o³¹dkiem i w¹trob¹. U mojej córki minê³o zapalenie zatok i alergia.
Jestem bardzo wdziêczna p. Tomaszowi i polecam wszystkim korzystanie
z jego terapii - El¿bieta Grill, Chodzie¿.

ŚLADAMI WRZEŚNIOWYCH WALK

SYTUACJA  POLAKÓW  NA TERENIE POWIATU KUTNOWSKIEGO
 WG RAPORTÓW DELEGATURY RZĄDU RP NA KRAJ (1940−1944)
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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. Zamkowa 6

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. VI)

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

OG£OSZENIA
DROBNE

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

Dru¿yna AZS II liga - 2008 r.

Sezon 2008/2009. Start w rozgrywkach II ligi. Kierownictwo i kadra szko-
leniowa bez zmian. W ramach przygotowañ AZS rozegra³ kilka spotkañ
sparingowych i uczestniczy³ w dwóch turniejach. W dniach 12-14 wrze�nia
dzia³acze kutnowscy zorganizowali III turniej o �Ró¿ê Kutna�, w którym
oprócz gospodarzy uczestniczy³y drugoligowe dru¿yny - Tura Bielsk Pod-
laski i Tarnovii Tarnowo Podgórne oraz trzecioligowy zespó³ Ósemki ze
Skierniewic. Wyniki: AZS WSGK Kutno - Ósemka Skierniewice 87:81,
AZS - Tur Bielsk Podlaski 91:82, AZS - Tarnovia Tarnowo Podgórne
83:77. Tarnovia - Tur Bielsk 74:66, Tarnovia - Osemka 79:74. Ósemka
- Tur 76:68. W turnieju zwyciê¿yl zespó³ kutnowskiego AZS - u wyprze-
dzj¹c Tarnowiê Tarnowo, Osemkê Skierniewice i Tur Bielsk Podlaski.

Afisz z turnieju o �Ró¿ê Kuta�.

Garaże blaszane
hale wiaty typowe

zamówienia
indywidualne

Telefon: 0691 474 005
054 284 02 00

www.garaze.az.pl

Nastêpnym sprawdzianem kutnowskich koszykarzy przed rozgrywkami
drugoligowymi by³ turniej rozegrany 20-21 wrze�nia w Gniewkowie,
w którym oprócz AZS WSGK Kutno uczestniczy³ drugoligowy zespó³
Spójni Stargard Szcz. i trzecioligowe Domino Inowroc³aw. Zawody
zakoñczy³y siê zwyciêstwem dru¿yny kutnowskiej, która pokona³a Bon-
duelle Gniewkowo 70:65, Spójniê Stargard 73:61 i Domino Inowroc³aw
101:66. Wyniki I i II rundy mistrzostw II ligi grupy A:
AZS WSGK Kutno - Astoria Bydgoszcz 74:84 87:84
AZS WSGK Kutno - Legia Warszawa 80:74 74:82
AZS WSGK Kutno - Bonduelle Gniewkowo 86:79 67:61
AZS WSGK Kutno - OSSM Sopot 105:80 77:48
AZS WSGK Kutno - Tur Bielsk Podlaski 91:72 80:83
AZS WSGK Kutno - Norgips Piaseczno 78:72 85:73
AZS WSGK Kutno - AZS Olsztyn 100:87 80:69
AZS WSGK Kutno - ¯TS Nowy Dwór Gdañski 85:94 65:73
AZS WSGK Kutno - UKS £êczyce 74:89 81;71
AZS WSGK Kutno - Siden Toruñ 47:59 64:66
AZS WSGK Kutno - Ksiê¿ak £owicz 75:63 84:71
AZS WSGK Kutno - AZS PW Warszawa 62:74 68:81
AZS WSGK Kutno - Rossa-Sport Radom 59:81 79:70
W rozgrywkach drugoligowych udzial brali: Piotr Czajkowski, Artur
Depczyñski, Adam Go³uch, Karol Ja¿d¿ewski, Piotr Karólewski, Rados³aw
Kubala, Wojciech Kukuczka, Micha³ Micielski, Mateusz Mruczkowski,
Adam Rajkowski, Krzysztof Rydlewski, Szymon Rzoñca, Arkadiusz
Stachera, Tomasz Szczepaniak, Filip Tru�ciñski. Trener - Jaros³aw ¯ak.
Kierownik dru¿yny - Marek Koralewski.
Tabela mistrzostw II ligi sezonu 2008/2009
1. AZS PW Warszawa 26 50 2278:1894
2. Rosa-Sport Radom 26 47 2117:18:54
3. Astoria Bydgoszcz 26 45 2283:2042
4. ¯TS Nowy Dwór Gdañski 26 44 2127:1905
5. Sidem Toruñ 26 42 1932:1778
6. AZS WSGK Kutno 26 41 2007:1940
7. Bonduelle Gniewkowo 26 40 2034:1982
8. Norgips Piaseczno 26 38 2230:2207
9. UKS £êczyce 26 37 2059:2147
10. Tur Bielsk Podlaski 26 37 2063:2137
11. AZS UWM Olsztyn 26 35 2056:2143
12. Ksiê¿ak £owicz 26 31 1792:2059
13. Legia Warszawa 26 30 1887:2213
14. OSSM PZKosz. Sopot 26 28 1589:2153

Jerzy Tru�ciñski

Sprzedam mieszkanie 60,4 m2, ul.
Wilcza. Tel. 606 140 638
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
Wynajmê pomieszczenie pod
dzia³alno�æ gospodarcz¹ (przy-
chodnia lekarska lub inne) pow.
60 m2, I p., ul. Zamkowa 6. Tel.
0601-263-522
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 dzia³kê budowlan¹
o pow. 5 tys. m2 w miejscowo�ci
Krzesin. Dostêp do pr¹du i wody.
Tel. 604-913-028
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 ubranka
dla ma³ego dziecka, tel. 602-32-46-56.
Sprzedam dom 220 m2 - wysoki
standard na dzia³ce 7500 m2. Tel.
0-507-072-007
Wentylacja - doradztwo, certyfikaty
energetyczne tel. 0-507-072-007

BRUKARSTWO
• układanie kostki brukowej • cena z materiałem

od 70 zł netto • Faktura VAT •

Telefon: 508 722 413

Denat
Po dwóch dniach od wypadku
policjanci odnale�li cia³o 29-letniego
kierowcy porzuconego samochodu
marki Mitsubishi. Znajdowa³o siê
ono na ³¹kach pomiêdzy Krzesi-
nówkiem i Go³êbiewkiem.

Cenna pszenica
W Kaszewach Ko�cielnych skra-
dziono samochód ciê¿arowy Mer-
cedes 2538L za³adowany pszenic¹.
Pojazd ubezpieczony w zakresie
AC i OC. Straty szacuje siê na
45 tysiêcy z³otych.

Zakupy bez zap³aty
Z kiosku �Ruch-u� przy ulicy Wojska
Polskiego w Kutnie skradziono
wyroby tytoniowe, s³odycze, kosme-
tyki oraz pisma o tre�ci erotycznej.
Szkody okre�lono na 6 tysiêcy z³otych.
Ze sklepu spo¿ywczego znajduj¹-
cego siê w Nowej Wsi w³amywacze
ukradli wyroby tytoniowe i alkoho-
lowe. Ogólne straty to 2.700 z³otych.

Oszu�ci
Nieznani sprawcy podaj¹c siê za
pracowników administracyjnych
z mieszkania przy ulicy H. Sawickiej
w ¯ychlinie skradli 3.300 z³otych.
Ukradli te¿ trzy z³ote pier�cionki.
W³a�cicielka mieszkania w sumie

ponios³a straty warto�ci 4.400 z³otych.
Dwie nieznane kobiety, podaj¹c siê
za pracownice spraw emerytalnych,
wesz³y do mieszkania przy ulicy
Barcewicza w Kutnie, wykorzystuj¹c
nieuwagê w³a�cicielki pomieszczenia,
skrad³y pieni¹dze w kwocie 1.400
z³otych oraz dowód osobisty
i ksi¹¿eczkê oszczêdno�ciow¹ PKO.

Nowy biznes
Z gara¿u przy ulicy Mickiewicza
w ¯ychlinie skradziono podkaszarkê
marki Stihl, szlifierkê k¹tow¹, wier-
tarkê rêczn¹ oraz prostownik. Spo-
wodowane straty oszacowano na
2 tysi¹ce z³otych na szkodê Rodzin-
nych Ogródków Dzia³kowych.

Na nowy dom
Z pomieszczenia, przy ulicy Kró-
lewskiej w Kutnie, skradziono dwie
sztuki baterii umywalkowych,
bateriê wannow¹, suszarkê elek-
tryczn¹ do r¹k, syfon do umywalki
i wanny oraz wannê naro¿nikow¹
marki Panda. Straty oszacowano na
dwa tysi¹ce z³otych.

D³uuuga zima ...
Z komórki przy budynku na ulicy
Majdany w Kutnie skradziono
wêgiel warto�ci 90 z³otych na szkodê
w³a�ciciela posesji.

Wandale ?
W miejscowo�ci Stanis³awice
uszkodzono skrzynkê telemetryczn¹
MRX oraz bateriê zasilaj¹c¹ GT,
powoduj¹c tym czynem straty
materialne w wysoko�ci 1.076 z³otych
na szkodê Geofizyki w Toruniu.
W Kro�niewicach przy ulicy Prusa
uszkodzono drzwi budynku prowa-
dz¹cych na taras. Szkody okre�lono
na 1.500 z³otych.

Samochodowa corrida
W Kutnie w Alejach ZHP ze
stoj¹cego tam samochodu marki
Toyota Avensis skradziono dwie
lampy �wiate³ przeciwmg³owych
przednich. Straty okre�lono na
1.300 z³otych.
Nieznany sprawca dokona³ znisz-
czenia pow³oki lakierniczej samo-
chodu VW Polo stoj¹cego na ulicy
Krasiñskiego w Kutnie. Warto�æ
strat - 3 tysi¹ce z³otych.
Z samochodu marki Audi, stoj¹cego
na ulicy Prusa w ¯ychlinie, skra-
dziono radioodtwarzacz firmy JVC.
Straty okre�lono na 500 z³otych.
Na ulicy Sklêczkowskiej w Kutnie
ze stoj¹cego tam samochodu Scania
skradziono: radio CB Unident 510
XL, dwie ³adowarki do telefonów,

popielniczkê samochodow¹ oraz ...
dwie pary spodni. £¹czna warto�æ
strat 2 tysi¹ce z³otych.
W miejscowo�ci ¯urawieniec
z baku stoj¹cego tam samochodu
marki Scania skradziono oko³o 300
litrów oleju napêdowego. Zaistnia³e
straty oszacowano na 1.200 z³otych.

Drogowe tragedie
W Kutnie, na skrzy¿owaniu ulic:
Oporowska i Jana Paw³a II, kieru-
j¹cy skuterem marki Keeway na
oznakowanym skrzy¿owaniu pod-
czas manewru skrêtu w lewo nie
ust¹pi³ pierwszeñstwa przejazdu
jad¹cemu z przeciwka pojazdowi
Ford Mondeo. W wyniku zderzenia
skuter przemie�ci³ siê na drugi pas
jezdni uderzaj¹c w samochód marki
Mazda. Obra¿eñ cia³a dozna³
kieruj¹cy skuterem. Kieruj¹cy
pojazdami trze�wi.

Tragiczny po¿ar
W Kro�niewicach, w budynku przy
ulicy Krótkiej, w wyniku zaprószenia
ognia na poddaszu dosz³o do po¿aru.
�mieræ poniós³ 64-letni mê¿czyzna.
Funkcjonariusze policji, którzy
przybyli przed stra¿¹ po¿arn¹ wy-
prowadzili z pal¹cego siê budynku
kobietê - siostrê denata. Nie odnios³a
ona ¿adnych obra¿eñ.

BIURO
OBRACHUNKOWE
�wiadczy us³ugi w zakresie

rozliczeñ z US
dla firm i osób fizycznych

� ksi¹¿ka przychodów i rozchodów
� ksiêgi handlowe

� rozliczenia z ZUS
Tel. 691−736−008

W czwartkowy wieczór, w czytelni dla doros³ych Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Kutnie, odby³o siê spotkanie z Edwardem W³o-
darczykiem - autorem ksi¹¿ki po�wiêconej 26 Dywizji Piechoty i jej 37
£êczyckiemu Pu³kowi Piechoty. To spotkanie mia³o siê odbyæ ju¿ w styczniu,
ale plany pok¿y¿owa³a wtedy zima. W spotkaniu - oprócz autora - uczest-
niczy³ pp³k w stanie spoczynku Jerzy Murgrabia, by³y wieloletni zastêpca
dyrektora Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. W�ród uczestników
byli przedstawiciele 2 Bazy Materia³owo-Technicznej ze Sklêczek, z szefem
sztabu pp³k Paw³em Szyllerem i Grupa rekonstrukcyjna 37 pp Marka
Drabika.          /G.B./

Podpu³kownik w stanie spoczynku. Jerzy Murgrabia i autor ksi¹¿ki
Edward W³odarczyk.

SPOTKANIE Z EDWARDEM WŁODARCZYKIEM

Redakcja �Powiatowego ¯ycia Kutna� zwraca siê z uprzejm¹ pro�b¹
do Szanownych Czytelników o udzielenie pomocy materialno-finansowej
w remoncie mieszkania pani Teresie Podlasiak, które sp³onê³o w trakcie
po¿aru w dn. 29 stycznia br. W jego efekcie pani Teresa straci³a dorobek
ca³ego ¿ycia. Na skutek panuj¹cej wysokiej temperatury oraz smolistego
dymu, jaki powsta³ w trakcie trwania po¿aru, uleg³o zniszczeniu ca³ko-
wite wyposa¿enie mieszkania oraz wiêkszo�æ rzeczy osobistych. Ponadto
ze wzglêdu na wydzielaj¹cy siê odór i sw¹d nale¿a³o usun¹æ wszystkie
meble. Pani Teresa ma 72 lata i zmuszona jest do naprawy mieszkania,
gdy¿ od tego zale¿y równie¿ los wspó³mieszkañców bloku, w którym
mieszka. Wyra¿amy przekonanie, ¿e nadzwyczajna sytuacja pani Teresy
znajdzie wsparcie ze strony Szanownych Czytelników �P¯K� i nie tylko.
Z góry serdecznie dziêkujemy. Wszystkim ludziom dobrej woli, podajemy
telefon kontaktowy: 606-475-184.    Redakcja �P¯K�

POMÓŻMY !!!
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¯YCIE SPORTOWE

Rafa³ Krzeszewski, jeden z wyró¿niaj¹cych siê zawodników Uczniow-
skiego Klubu Sportowego �Dziewi¹tka�, zaj¹³ czwarte miejsce w sied-
mioboju w Halowych Mistrzostwach Polski Seniorów, które rozegrane
zosta³y w Centralnym O�rodku Przygotowañ Olimpijskich w Spale. By³
to debiut sympatycznego kutnianina w tej kategorii wiekowej. Podopieczny
trenera Jacka Kud³y uzyska³ rezultaty: 7,10 s w biegu na 60 m; 683 cm
w skoku w dal; 13,02 m w pchniêciu kul¹; 189 cm w skoku wzwy¿; 8,69 s
w biegu na 60 m pp³.; 360 cm w skoku o tyczce; 3.01.01 min. w biegu na
1000 metrów. Nasz lekkoatleta zdoby³ ³¹cznie w ogólnej klasyfikacji 4973
punkty. Rafa³ Krzeszewski w swoim pierwszym starcie w�ród seniorów
i w bezpo�redniej rywalizacji z zawodnikami starszymi nawet o siedem
lat zaprezentowa³ siê bardzo dobrze. Przypomnijmy dotychczasowy jego
dorobek: wicemistrzostwo Polski w skoku w dal i w biegu na 100 metrów
(rok 2005-m³odzik); mistrz i rekordzista kraju w o�mioboju i wicemistrz
w dziesiêcioboju (junior m³odszy - r. 2006 i 2007); mistrz Polski w dzie-
siêcioboju na mistrzostwach Europy juniorów w Nowym Sadzie (Serbia
2009 r.); mistrz Polski w siedmioboju w hali (junior m³odszy - r. 2007)
i wicemistrz kraju w siedmioboju w hali (junior - r. 2009). Gratulujemy
i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy.

Lekkoatletyka

RAFAŁ CZWARTYM SENIOREM

Na jeziorze Przytomne w Zuzinowie odby³y siê zawody o tytu³ najlepszych
w powiecie kutnowskim w wêdkarstwie podlodowym zorganizowane
przez Ko³o Miejskie nr 1 Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego w Kutnie
(prezes Piotr Dziedzic). Puchary dla zwyciêzców ufundowa³a Dorota
D¹browska, starosta kutnowski. W zawodach bra³o udzia³ 24 wêdkarzy
z 8 dru¿yn. W klasyfikacji indywidualnej wygra³ Piotr Dziedzic przed
Wojciechem Rusinkiewiczem (KM nr 2 PZW Kutno) i Rados³awem
Stoliñskim z Wêdkarskiego Klubu Sportowego Kutno. Dru¿ynowo zwy-
ciê¿y³o KW PZW nr 2 (M. Tomczak, W. Rusinkewicz, M. Walczak). Drugie
miejsce zaj¹³ WKS Kutno (K. Paw³owski, Z. Jab³oñski, R. Stoliñski),
a trzecie KM PZW nr 1 (A. Bubienko, R. Bielicki, M. Barczyñski). Trzy-
godzinn¹ imprezê, podczas której z³owiono blisko 13 kg ryb, zakoñczono
wspólnym posi³kiem.

Wêdkarstwo

MISTRZOSTWA ZIEMI KUTNOWSKIEJ

Judo

SUKCESY KUTNIAN
W Józefowie ko³o Warszawy odby³y siê eliminacje do Pucharu Polski
juniorów m³odszych. W�ród kilkuset zawodników z województwa mazo-
wieckiego ³ódzkiego, podlaskiego i lubelskiego byli reprezentanci UKS
Ippon MDK. Do Pucharu Polski, który rozegrany zostanie w Skierniewi-
cach, zakwalifikowali siê: Agnieszka Banasiak, Martyna Ka�mierczak
i Jakub Lempke.

Zespó³ Czarnych Kutno zosta³ mistrzem Kutnowskiej Amatorskiej Ligi
Koszykówki sezonu 2009/2010. W ostatniej kolejce pokona³ Szewskie
Poniedzia³ki 81:59. W innych meczach: Nauczyciele ¯ychlin - Lech siê
Wa³êsa 119:60 i Markan - Juniorzy 101:67. Drugie miejsce zajêli
Nauczyciele, a trzecie Markan, Królem strzelców zosta³ £ukasz Janczura
(Czarni), który zdoby³ 325 punktów. O 4 punkty mniej mia³ Micha³
Kawczyñski (Nauczyciele). Czarni grali w sk³adzie: Robert Chmielecki,
Bartosz Cierpikowski, Emil Janczura, £ukasz Janczura, Maciej Kierzkow-
ski, Mariusz £ubiñski, Krzysztof Majtczak, Dariusz Mieszkowski,
Tomasz Skowron, Grzegorz Stoliñski, Krzysztof Sudomir i Krystian
�lepecki.

„CZARNI” NAJLEPSI

TRIUMF „STASZICA”
Dru¿yna trenera Mariusza £ubiñskiego zakwalifikowa³a siê do fina³u
wojewódzkiego �Licealiady� w baskecie dziewcz¹t. Sympatyczne
kutnianki awans osi¹gnê³y pokonuj¹c 64:56 zespó³ XXIX LO z £odzi.
ZS nr 1 �Staszic�: Majka Szyd³owska, Angelika Jó�wiak, Agnieszka
Sobczyk, Katarzyna Galicka 19, Patrycja Janczak 2, Magdalena Grzelak 20,
Adrianna Grzelak 4, Dagmara Malarska 17, Anna Kozizcak 2, Agnieszka
Podemska, Weronika Mojsiej, Marta Stêpniak. Trener £ubiñski: �Jestem
bardzo zadowolony z postawy dziewcz¹t. Wygrali�my z aktualnym jeszcze
mistrzem województwa, zespo³em sk³adaj¹cym siê w ca³o�ci z zawodni-
czek £KS i Widzewa £ód�. Zagrali�my �wietnie w obronie i to rokuje
dobry wynik w finale. Du¿ym sukcesem jest tak¿e uzyskanie organizacji
fina³u wojewódzkiego (SP nr 9 Kutno).

14 WYGRANYCH
AZS WSGK Pol Fol Kutno - OSSM PZKOSZ Wroc³aw 115:71

(w kwartach 27:25, 36:20, 22:12, 30:14)
AZS: £ukasz B¹k 30, Tomasz Nogalski 20, Bart³omiej Strzelecki 19,
Artur Grygier 13, Rados³aw Kubala 11, po 9 - Tomasz Szczepaniak i Adam
Go³uch i po 2 - Karol Ja¿d¿ewski i Filip Tru�ciñski. Mecz 22 kolejki,
mimo zajmowanych przez rywali pozycji (AZS - 4, OSSM - 13), by³
ciekawy. Go�cie ze stolicy Dolnego �l¹ska nawet prowadzili. Najwiêcej
w 4 minucie - 12:6. Grali ambitnie, ale musieli uznaæ wy¿szo�æ podopiecz-
nych trenera Jaros³awa ¯aka. Setny punkt zdoby³ Go³uch.

Koszykówka

- Proszê siê przedstawiæ naszym czytelnikom.
- Nazywam siê Andrzej Koszalski, od pokoleñ Kutnowianin. Mam
piêædziesi¹t osiem lat, wspania³¹ ¿onê i syna.
- Pana zainteresowania i pasje ...
- Zawsze interesowa³em siê podró¿ami, mechanik¹, fotografi¹ i mu-
zyk¹. Kiedy� nawet chcia³em zostaæ marynarzem, ale to by³y dawne
czasy, wówczas ¿aden marynarz czy wojskowy nie nosi³ okularów. Ta
przypad³o�æ mnie wykluczy³a. Postanowi³em uzyskaæ prawo jazdy
i od tamtej pory sta³em siê marynarzem l¹dowym.
- Sk¹d pomys³ na tak¹ rowerow¹ eskapadê ?
- Przez te lata podró¿owa³em ale samochodami, teraz kiedy mam
wiêcej czasu postanowi³em podró¿owaæ na rowerze. Wspomina³em
ju¿ o mechanice i konstruowaniu ró¿nych urz¹dzeñ bardziej lub mniej
udanych. Przed laty zaprojektowa³em rower lub co� co mia³o siê zwaæ
rowerem poziomym. Próby pokaza³y, ¿e wspaniale siê podró¿uje, bez
znacznego wysi³ku mog³em pokonaæ 60-70 km dziennie. Podczas jazdy
wykorzystujê nie tylko nogi, ale i miê�nie brzucha, a do tego opór
powietrza jest du¿o mniejszy ni¿ w normalnym rowerze. Natomiast
dobór odpowiedniego prze³o¿enia pozwala uzyskaæ osi¹gi do 50 km/h.
- Nie odczuwa Pan lêku przed takim przedsiêwziêciem ?
- No có¿ to tylko rower, a ja jestem cz³owiekiem jak ka¿dy z czytelni-
ków. Kierowcy du¿ych ciê¿arówek te¿ podró¿uj¹ na znaczne odleg³o�ci
i jak siê popsuje du¿y samochód, to dopiero jest problem, u mnie to
mo¿na jeszcze wracaæ w inny sposób. Podró¿nicy tacy jak panowie
Kamiñski i Melka byli nara¿eni na mrozy i w promieniu wielu kilo-
metrów brak by³o ¿ywego cz³owieka. Ja natomiast bêdê w�ród ludzi
i klimat bêdzie trochê inny, cieplejszy wrêcz �ródziemnomorski.
- Jak¹ trasê Pan przewidujê ?
- Nie a¿ tak¹ straszn¹ jakby siê mog³o wydawaæ. Postanowi³em
dokonaæ przejazdu rowerem poziomym dooko³a Europy przez takie
kraje jak: Czechy -  Kutna Hora, S³owacja, piêkna Bratys³awa nad
modrym Dunajem, Wêgry, S³owenia, Chorwacja od Zagrzebia a¿ do
Dubrownika, dalej promem do W³och miasto Barii. Kolejny etap, to
rzuciæ moim okiem z bliska na Etnê, na Sycyliê i dalej do Palermo.
Kolejny prom do Neapolu,  a dalej to ju¿ tylko l¹dem i tak przez Monte
Cassino do Rzymu, Watykan, Lazurowym Wybrze¿em przez  Marsyliê
do Hiszpanii � Barcelona. Po przejechaniu nad Atlantyk do kraju
Basków udam siê ponownie przez Francjê, a¿ do Pary¿a. I dalej na
pó³noc do Belgii - Bruksela, nastêpnie Holandia - �wiatowa stolica
rowerów. Nastêpny etap to Niemcy - Hamburg, najwiêkszy port mor-
ski w Europie. A dalej to ju¿ Polska - ca³e Wybrze¿e od �winouj�cia
a¿ do Gdañska. Pó�niej tylko jeszcze Grunwald - inscenizacja bitwy
z Zakonem Krzy¿ackim i do domu.
- Baza, noclegi, harmonogram dzienny niech nam Pan przybli¿y ...
- Ogó³em to  8.000 km, a czas 14 tygodni, czyli 98 dni. Tak zaplano-
wa³em, a wykonanie siê oka¿e. Przewidujê, ¿e dzienny dystans to oko³o
80-85 km do pokonania. Wiele czyta³em wypowiedzi, tych co podobne
wyprawy dokonali. Najlepiej jest  korzystaæ z miejsc do tego przezna-
czonych, ale to s¹ koszty, a ¿eby je ograniczyæ to mo¿na korzystaæ
z klasztorów, plebanii, schronisk, pól namiotowych, prywatnych
domów i znajomych.
- Czy kto� Panu pomaga, b¹d� co b¹d� w tej ¿yciowej przygodzie ?
- Wyprawa jest jednoosobowa. Organizacj¹ i tym ca³ym �ba³aganem�
zajmujê siê sam. Przyznajê, szuka³em sponsorów, ale wielu siê wyco-
fa³o, gdy¿ jestem osob¹ chyba ma³o znan¹. Tym, których uda³o mi siê
przekonaæ, ¿e taka reklama to wspania³a promocja, t¹ drog¹ sk³adam
Wielkie Podziêkowanie. Do moich wspania³ych sponsorów nale¿¹:
Urz¹d Miasta Kutno z prezydentem Zbigniewem Burzyñskim, Staro-
stwo Powiatowe ze starost¹ Dorot¹ D¹browsk¹, Urz¹d Marsza³kowski
Województwa £ódzkiego z Marsza³kiem W³odzimierzem Fisiakiem,
Radio £ód�, Radio Viktoria, Telewizja TVN, TOYA � KMI, prasa:
Powiatowe ¯ycie Kutna, Gazeta Lokalna, portal internetowy: KCI,
ekutno.pl., Netstar pan J.B Malinowscy, Sklep Rowerowy Roman
Okupski. Pozosta³ych podam jak siê ostatecznie wypowiedz¹ na �tak�.
- Jaki generalnie stawia sobie Pan cel podczas tej wyprawy ?
- Jestem osob¹ niepe³nosprawn¹, ale trzeba walczyæ by zwyciê¿aæ. Wielu
ju¿ tak udowodni³o, ¿e mo¿na z t¹ chorob¹ wygraæ. Moim idolem jest
s³ynny kolarz amerykañski Lance Amstrong, który wygrywa ca³y czas,
a przy okazji te¿ etapy na Tour de France i w wielu innych tourach.
Wyruszam na trasê z warto�ciami jakie mi przekazano w domu:
jestem Polakiem, mieszkañcem Kutna, a dopiero pó�niej Andrzejem
Koszalskim.

Andrzej Koszalski - specjalnie dla P¯K

ROWEREM DOOKOŁA EUROPY
- Co na to wszystko rodzina i najbli¿si ?
- No có¿, prawda jest taka, ¿e mi odradzano, ale i by³y te¿ s³owa, ¿e
muszê walczyæ i wygraæ. Nie mo¿na siê poddawaæ bez walki.
- Czy ma Pan w zwi¹zku z jazd¹ rowerem jakie� sugestie do naszych
czytelników - mieszkañców Ziemi Kutnowskiej ?
- W naszym mie�cie s¹ wspaniali ludzie, tylko jeszcze ma³o zorgani-
zowani pod wzglêdem jakiego� zrzeszenia czy innym pozarz¹dowym
strukturom. W roku 2005 próbowali�my, mam na my�li panie B. B³asz-
czyk i A.W³odarczyk oraz ksiêdza proboszcza z parafii na Dybowie
Piotra Banacha, organizowaæ szereg wycieczek rowerowych, w któ-
rych bra³o zawsze wiele osób. Walczyli�my o powstanie nowych
�cie¿ek rowerowych w naszym mie�cie. Wyniki to po³¹czenie Dybowa
z centrum, a tak¿e dojazd ulic¹ Ko�ciuszki do Centrum Sportu.
Przysz³a zima i nikt dalej nie da³ zmiany, jak siê mówi w �wiatku
kolarskim i dogoni³ nas koniec wy�cigu. Teraz postanowi³em spróbo-
waæ pokazaæ zw³aszcza m³odym ludziom, ¿e rower to te¿ pojazd
i mo¿na wspaniale podró¿owaæ, a przy tym bezpiecznie, po �cie¿kach
i szlakach rowerowych.
- Czego w takim razie nale¿y Panu ¿yczyæ ?
- Tu mnie Pan zaskoczy³. My�lê, ¿e  szeroko�ci - bym szczê�liwie
�pomyka³� na mojej trasie, a tak¿e szybkiego i szczê�liwego powrotu
z wra¿eniami i licznymi fotkami, o których na pewno siê Pañstwo
dowiedz¹ czytaj¹c  P¯K.
- ¯yczymy Panu szerokiej i bezpiecznej drogi i trzymamy kciuki.
- Bardzo dziêkujê za ¿yczenia oraz za mi³¹ rozmowê.

Rozmawia³ Jerzy Papiewski
�Dla wszystkich czytelników Powiatowego ¯ycia Kutna
przesy³am kolarskie pozdrowienia.
Z okazji zbli¿aj¹cych siê �wiat Wielkanocnych
¿yczê smacznego jajka i mokrego dyngusa.�

Andrzej Koszalski

W hali SP nr 9 rozegrano fina³ �Licealiady� regionu ³ódzkiego. Bra³y
w nim udzia³ cztery najlepsze zespo³y koszykówki ¿eñskiej ze szkó³ �red-
nich naszego woj. Wyniki: ZS nr 1 Kutnie im. S. Staszica - II LO Radomsko
87:45 (23:13, 26:6, 20:14, 18:12), XXIX LO £ód� - II LO Pabianice 58:51;
II LO Pabianice - II LO Radomsko 73:47, ZS nr 1 Kutno - XXIX LO
£ód� 73:47 (30:10, 13:19, 17;12, 13:6). Gratulacje od �P¯K� dla sympa-
tycznej dru¿yny �Staszica�, która gra³a w sk³adzie (obok punkty): Maria
Stêpniewska 0, Majka Szyd³owska 2, Dagmara Malarska 33, Magdalena
Grzelak 61, Anna Koziczak 25, Agnieszka Podemska 0, Adrianna Grze-
lak 10, Patrycja Janczak 7, Agnieszka Sobczyk 7, Weronika Mojsiej 0,
Katarzyna Galicka 15, Angelika Jó�wiak 0. Trener Mariusz £ubiñski.

Koszykówka

„STASZIC” NAJLEPSZY W ŁÓDZKIEM
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Podczas pobytu na II Gali Zawodowej w Boksie w Radzyminie
i na Ogólnopolskim Spotkaniu �Polska pi³ka� w Warszawie
przebywaj¹cy tam kutnianie poznali szereg wybitnych postaci
zwi¹zanych ze sportem, kultur¹, polityk¹. Byli w�ród nich m.in.
�wietni bokserzy, pi³karze, trenerzy, sêdziowie; mistrzowie - olim-
pijscy, �wiata, Europy. Fotograficznie uj¹³ ich Pawe³ Szczepanik.

/J.P./

ZNANI, LUBIANI I CENIENI
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2 3
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6 7
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Foto 1. Zbigniew Pietrzykowski - wicemistrz olimpijski w boksie - Rzym
1960. Marian Kasprzyk - mistrz olimpijski w boksie Tokio 1964, br¹zowy
medalista olimpijski - Rzym 1960. Foto 2. Grzegorz Skrzecz - br¹zowy
medalista w boksie - Moskwa 1980. Foto 3. Jerzy Kulej - mistrz olimpijski
w boksie - Tokio 1964, Meksyk 1968. Foto 4. Krzysztof �Diablo� W³o-
darczyk - mistrz �wiata IBF w boksie zawodowym 2006 r. Foto 5. Miros³aw
Brózio - sêdzia boksu zawodowego na �wiecie, br¹zowy medalista
mistrzostw Polski 1976, prezes OZB w £odzi. Foto 6. Andrzej Strejlau
- trener reprezentacji Polski seniorów w pi³ce no¿nej. Foto 7. Henryk
Kasperczak - trener reprezentacji Polski seniorów w pi³ce no¿nej. Foto 8.
Jerzy Engel - trener reprezentacji Polski seniorów w pi³ce no¿nej. Foto 9.
Janusz Piechociñski - pose³ PSL, przewodnicz¹cy Komisji Sportu Sejmu
RP. Foto 10. Grzegorz Lato - jeden z najlepszych polskich pi³karzy,
prezes PZPN. Foto 11. Mateusz Borek - znany komentator sportowy.

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”
13 kwietnia 2010 r.

W Zespole Szkó³ w D¹browicach 17 marca 2010 r. podsumowano
uroczy�cie projekt ekologiczny we wspó³pracy z Towarzystwem
Inicjatyw Europejskich w £odzi pod nazw¹ �M³odzi z ekologi¹ na ty�
realizowany od 24 pa�dziernika 2009 r. do 20 marca br. Opiekunami
4 grup projektowych by³y: Ma³gorzata Soko³owska (biolog) i Halina
Szaumkessel (geograf). Ka¿da grupa opracowa³a i wdro¿y³a w³asny
projekt: �Patrz co jesz !�, �Odnawialne �ród³a energii w naszym
regionie.�, �Czy wiesz co zrobiæ z odpadami elektronicznymi ?�
i �Co jedli�my kiedy�, a co jemy dzi� ?�. Miêdzy innymi w trakcie tej
imprezy byli realizatorzy z Padwy we W³oszech. To dla nich prezen-
tacje, gazetka szkolna, foldery i ulotki zosta³y sporz¹dzone w jêzyku
angielskim , a uczniowie mogli siê popisaæ dobr¹ znajomo�ci¹ jêzyka.
Go�ci ugoszczono po staropolsku dobrym, swojskim jad³em, a co wa¿-
niejsze - ekologicznym. By³ chleb wypiekany w domu, smaczny smalec
z ogóreczkiem kiszonym, p¹czki, marynowane podgrzybki i nie
zabrak³o mazurka. Obdarowano go�ci wieloma drobiazgami symboli-
zuj¹cymi �wiêta wielkanocne, co wzbudzi³o podziw i ciekawo�æ, bo
wykona³y je dzieci. Z du¿¹ satysfakcj¹ i pe³nymi brzuchami po¿egnano
siê jak ze starymi znajomymi. Arideverci !

MŁODZI Z EKOLOGIĄ NA TY
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Ponad 60 osób wziê³o udzia³ w zebraniu sprawozdawczym za 2009
rok Ko³a Miejsko-Powiatowego Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków w Kutnie. Rok zakoñczono kwot¹ 796,18 z³otych
dziêki darowiznom z Fundacji Miasta Kutno wysoko�ci 480

U DIABETYKÓW

Dzielni stra¿acy z OSP w Wierzbiu: kierowcy Wiktor Matuszewski
i Micha³ Bednarek oraz prezes Antoni Jó�wiak. Tej zimy bez nich (ich
samochodu z p³ugiem) do wielu miejscowo�ci gminy Kutno nie mo¿na
by³oby ... dojechaæ ! Szczególnie serdecznie dziekuj¹ mieszkañcy so³ectw:
¯urawieniec, Bielawki, Stara Wie�.

STRAŻACKI PŁUG

KUTNOWSKIE KRZYŻE

Krzy¿ przed ko�cio³em pod wezwaniem �wietego Jana Chrzciciela na osiedlu Tarnowskiego w Kutnie (foto z lewej); krzy¿ przy posesji na
ulicy Mickiewicza w Kutnie (foto w �rodku); krzy¿ przy ko�ciele pod wezwaniem �wiêtego Stanis³awa w £¹koszynie.

z³otych i darowizny z firmy Novo Nordisk w wysoko�ci 300
z³otych. Zorganizowane zosta³y dwa du¿e spotkania cz³onków
stowarzyszenia: sprawozdawczo-wyborcze i obchody �wiatowego
Dnia Walki z Cukrzyc¹. Ka¿demu towarzyszy³a prelekcja lekarza
specjalisty. Cz³onkowie Ko³a uczestniczyli w pielgrzymce do
Lichenia, jak równie¿ w dwudniowej wycieczce na Targi i Sym-
pozjum Diabetologiczne w Toruniu. Byli te¿ w Teatrze Muzycznym
w £odzi. Cz³onkowie zarz¹du wziêli udzia³ w organizowanym
w pa�dzierniku 2009 r. tzw. Pikniku Europejskim. Na uwagê
zas³uguje te¿ fakt udostêpniania cz³onkom stowarzyszenia litera-
tury dotycz¹cej leczenia cukrzyków. W sprawozdaniu poruszono
te¿ nieop³acanie sk³adek cz³onkowskich - za miniony rok op³aci³o
je 52 osoby, natomiast 54 - nie! Zebrani jednog³o�nie zag³osowali
za udzieleniem absolutorium dla 11-osobowego zarz¹du, któremu
przewodniczy Lilianna Kisielewska. Dwóm cz³onkiniom - Jadwidze
Michalak i Marii Nowak-Czerwiñskiej wrêczone zosta³y Z³ote
Odznaki Zas³u¿onego dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.
Aktu dekoracji dokona³ Jerzy Szczêsny, przewodnicz¹cy Komisji
Rewizyjnej PSD w £odzi. Zebrani wys³uchali te¿ prelekcji
psychologa Sylwii Frydrysiak pt. �Psychospo³eczne funkcjono-
wanie osób chorych na cukrzycê�. W pocz¹tku pa�dziernika
Kutnowskie Ko³o PSD obchodziæ bêdzie swój jubileusz XV-lecia
dzia³alno�ci.         /A.B./




