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W³a�ciciele PPHU �Fux� Gra¿yna i Janusz Fukowscy od jesieni 2003 r.,
w budynkach po by³ej Okrêgowej Spó³dzielni Mleczarskiej w ¯ychlinie
przy ulicy 1 Maja 37, organizowali budynek pensjonatowo-konferencyjny
�POD WIERZB¥�. Do dyspozycji go�ci jest jest a¿ sze�æ sal: Królewska
(295 m2, dla 210 osób), 2 sale z parkietem tanecznym (ok. 129 m2 dla 120
osób oraz 99 m2), 3 sale bankietowe (92 m2, 71 i 32 m2). £¹cznie lokal
mo¿e jednorazowo go�ciæ 350-400 osób. Wystrój wnêtrz zrealizowany
wed³ug projektu Janusza Fukowskiego, jak podkre�laj¹ u¿ytkownicy, jest
w istocie przeniesieniem dwóch muzeów oporowskich w mury by³ej mle-
czarni. Co warto podkre�liæ, wiêkszo�æ wnêtrz obiektu pensjonatowo-
konferencyjnego �Pod Wierzb¹� wykonali ¿ychliñscy rzemie�lnicy. Na
pierwszym piêtrze ju¿ jest zagospodarowanych 11 pokoi 2-3 osobowych
z ³azienkami. Obiekt posiada w³asn¹ kuchniê. Nad rzek¹ S³udwi¹ jest
amfiteatr ze scen¹ 200 m2 dla 3-4 tysiêcy widzów. Firma PPHU �Fux�
organizuje: wesela, komunie, chrzciny, zabawy, szkolenia, zjazdy,
spotkania kole¿eñskie, inne przyjêcia. Gratulujemy i ... zapraszamy do
korzystania z us³ug pañstwa Fukowskich.

Namiotowa hala sportowa powsta³a z inicjatywy samorz¹du Gminy
¯ychlin. Jej wykonawc¹ by³a firma Sport Halls z Wroc³awia. Zlokalizo-
wano j¹ w Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Grabowie przy
ul. Szkolnej 4, której dyrektorem jest Barbara Pietrzak. Cykl budowy hali
trwa³ od 20 wrze�nia 2008 r. do 15 marca 2009 r. Warto�æ inwestycji
1.099.830,00 z³ brutto. Co wa¿ne: hala kosztowa³a 2,5-3 razy mniej ni¿
tradycyjna. Jest to hala o parametrach: powierzchnia zabudowy 588,9 m2,
powierzchnia ca³kowita 572,5 m2, kubatura zabudowy 4152,6 m3, wyso-
ko�æ zabudowy hali 9,21 m. Ma ona wymiary: 30 x 18 m (w tym boisko
do koszykówki 26 x 14 m, boisko do siatkówki 9 x 18 m, boisko do tenisa
ziemnego 10,97 x 23,77 m). Obiekt hali zaprojektowano w konstrukcji
no�nej stalowej, pokrytej pow³ok¹ wykonan¹ z tkaniny poliestrowej.
W pow³oce hali umieszczono dwa �wietliki o wymiarach 2,5 x 30,0 m
wzd³u¿ hali, umo¿liwiaj¹ce eksploatacjê hali przy o�wietleniu dziennym.
Pokrycie obiektu stanowi¹ dwie pow³oki tkaniny poliestrowej, pokrytej
PCV, wykoñczone obustronnie akrylowym lakierem, odpornym na atak
bakterii grzybicznych i mikrobaterii. Warstwa powietrza pomiêdzy
pow³okami pe³ni rolê izolacji termicznej. �ciany szczytowe hali wykonane
jako rama do napinania pow³ok. Konstrukcjê no�n¹ przekrycia stanowi¹
³uki stalowe w rozstawie 4,29 m, na których rozpiêta jest tkanina. Obecnie
obiekt wykorzystywany jest nie tylko przez uczniów szko³y, lecz jest równie¿
ogólnodostêpny dla mieszkañców gminy.

(fotoreporta¿ - patrz strona 10)

KUTNOWSKI HIT 2009
dla PPHU „FUX” w Żychlinie

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE
KAPITUŁY KUTNOWSKI HIT 2009

dla Burmistrza Żychlina Grzegorza Ambroziaka
i Samorządu Gminy w Żychlinie

RODEM Z ŻYCHLINA
Ksi¹dz Roman Indrzejczyk - kapelan Prezydenta RPPOCHYLONE SZTANDARY

Mieszkañcy Kutna oraz w³adze samorz¹dowe miasta i powiatu, a tak¿e
kompania Wojska Polskiego z 2 Bazy Materia³owo-Technicznej i ducho-
wieñstwo, wziêli udzia³ w uroczystej polowej mszy �wiêtej ¿a³obnej
w intencji Prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego i wszystkich ofiar kata-
strofy w Smoleñsku. W jej sprawowaniu przewodniczy³ ksi¹dz biskup
Józef Zawitkowski.          (ci¹g dalszy - strona 15)

To, co siê zdarzy³o, zostaje w pamiêci
i po wielu latach ¿ywe pozostaje ...
Pamiêæ zapisuje wszystkie wydarzenia,
rozmowy, spojrzenia, konflikty, czu³o�ci ...

To fragment wiersza �W pamiêci zapisane� ¿ychlinianina - ksiêdza
Romana. Urodzi³ siê w mie�cie nad S³udwi¹ 14 listopada 1931 r.
Mieszka³ z rodzicami w centrum ¯ychlina, w kamienicy przy ulicy
1 Maja (foto: LO ¯ychlin).     (ci¹g dalszy - strona 4)ZNOWU ZUB − MALINA

Przetarg - na wykonanie trzech budynków mieszkalnych wielorodzin-
nych (w technologii tradycyjnej) wraz z infrastruktur¹ techniczn¹,
po³o¿onych w Kutnie przy ulicy Szymanowskiego wygra³ znowu
Zak³ad Us³ug Budowlanych - Stanis³aw Malina, Malina Helenów 2/10a,
Licheñ Stary, który wygra³ konkurencjê z piêcioma innymi kontra-
hentami. ZUB - Malina zrealizowa³ ju¿ wcze�niej II etap osiedla
S³onecznego (2 budynki o 68 mieszkaniach), teraz ju¿ wykonuj¹
etap III zespo³u mieszkaniowego przy ulicy Szymanowskiego. Bêd¹
to budynki: nr 3 o 30 mieszkaniach, nr 4 i 5 po 36 mieszkañ. £¹czna
ich powierzchnia u¿ytkowa oko³o 4673 m2. Umownie ma zakoñczyæ
do 7 lipca 2011 r. - informuje prezes Towarzystwa Budownictwa
Spo³ecznego Spó³ka z o.o. Jacek Urbaniak.

WALDEMAR MALICKI W KUTNIE

W ramach projektu �Chopin, muzyka, m³odo�æ� w sali koncertowej Pañ-
stwowej Szko³y Muzycznej im. Karola Kurpiñskiego w Kutnie odby³ siê
koncert z udzia³em Waldemara Malickiego oraz uczniów szko³y.

(ci¹g dalszy - strona 5)

„NOWA TOYA”

Gdzie to jest ? Wyja�nienie - strona 16.

III Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. S. Staszica w Kutnie zajê³o I miejsce
w konkursie zorganizowanym pod honorowym patronatem Marsza³ka Sejmu
RP oraz Rzecznika Praw Dziecka z patronatem �Super Expressu� poko-
nuj¹c w rywalizacji 1605 szkó³ i otrzyma³o tytu³ SUPER SZKO£Y. Jury
doceni³o przygotowan¹ przez m³odzie¿ pracê konkursow¹ RATUJMY ZIEMIÊ
- EKOLOGIA W NASZYM MIE�CIE. Pracê przygotowa³ Samorz¹d
Szkolny pod kierunkiem Ma³gorzaty ¯urady. Uroczysto�æ wrêczenia
nagród odby³a siê 19 kwietnia b.r. w Pa³acu Prymasowskim w Warszawie.
W nagrodê Liceum otrzyma³o wyposa¿enie pracowni komputerowej, na
które sk³adaj¹ siê indywidualne stanowiska komputerowe, serwer oraz
urz¹dzenie wielofunkcyjne. Miano Super Szko³y otrzyma³y równie¿: Szko³a
Podstawowa nr 37 im. S. Staszica w Wa³brzychu i Zespó³ Szkó³ im. Kornela
Makuszyñskiego w Skrzyd³owie. Nasze gratulacje !

III Liceum im. S. Staszica w Kutnie

SUPER SZKOŁA
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Prof. dr hab. Bogus³aw Fuchs i prof. dr hab. Jan Tywoñczuk.

Posiedzenie Rady Naukowej.

Prof. dr hab. Wojciech Ambroziak i prof. dr hab. Franciszek �widerski.

InterYeast Sp. z o.o. w Kro�niewicach, która najpierw jako zak³ad
suszenia, a potem przetwarzania dro¿d¿y piwowarskich istniej¹cy
i pe³ni¹cy funkcjê lidera na rynku  od 2002 roku, wyznaczy³ wspólnie
z firm¹ Leiber GmbH swoje zadania na najbli¿sze lata. Generalne
kierunki rozwoju opieraj¹ siê o wspó³pracê z nauk¹ w ramach funduszy
celowych, zarówno polskich jak i europejskich.
Realizuj¹c ten program, opracowujemy rodzinê preparatów, charak-
teryzuj¹cych siê prozdrowotnym i odporno�ciowym dzia³aniem,
zarówno dla ludzi jak i zwierz¹t. Doceniaj¹c te osi¹gniêcia Konsor-
cjum Nauk Przemys³owych Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierz¹t
Polskiej Akademii Nauk, zaprosi³o InterYeast Sp. z o.o. do wspó³pracy
w ramach tego konsorcjum.
Pomys³ po³¹czenia nauki z przemys³em jakkolwiek nie jest pomys³em
nowym, tutaj charakteryzuje siê jednak d³ugofalowym dzia³aniem,
polegaj¹cym na zbadaniu zastosowanych preparatów, pozbawionych
jakichkolwiek sk³adników chemicznych i zast¹pienie ich organicznymi,
zbudowanymi na bazie komórek dro¿d¿y piwowarskich z organicznie
skomponowanymi dodatkami, które z za³o¿enia maj¹ mieæ wp³yw na
produkcjê zdrowego miêsa, a w nastêpnym etapie, zbadanie wp³ywu
na prozdrowotne w³a�ciwo�ci organizmu cz³owieka. Program prze-
widywany jest na okres 8 lat, a obserwacja trwa³o�ci rezultatów
projektu trwaæ bêdzie co najmniej 5 lat.
W ramach Konsorcjum, InterYeast Sp. z o.o. wspó³pracuje m.in.
z Szko³¹ G³ówn¹ Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytutem
Przemys³u Miêsnego i T³uszczowego, Instytutem Fizjologii i ̄ ywienia

InterYeast Spółka z o.o.
99−340 Krośniewice, ul. Łęczycka 38

Tel. (24) 251−03−60, fax: (24) 251−03−70

W  INTERYEAST O PRZYSZŁOŚCI
Zwierz¹t, Polskim Zwi¹zkiem Hodowców i Producentów Trzody
Chlewnej, Zak³adami Miêsnymi �OLEWNIK-BIS�.
Zaproszenie firmy InterYeast do tak zacnego towarzystwa jest obda-
rzone nie tylko zaufaniem partnerów do naszej firmy, ale tak¿e
docenieniem dotychczasowych osi¹gniêæ InterYeast Sp. z o.o.
Pracujemy w InterYeast nie tylko nad rozwojem preparatów dla
zwierz¹t, ale równie¿ dla przemys³u spo¿ywczego, a w ostatnim
okresie dla przemys³u farmaceutycznego, czego wyniki mo¿na bêdzie
ogl¹daæ na wystawie BIOFORUM 2010 w £odzi, w dniach 19-21
maja 2010 r.
Osi¹gniêcia InterYeast Sp. z o.o. , który z zak³adu o prostej technologii
suszenia dro¿d¿y piwowarskich przekszta³ci³ siê w firmê o z³o¿onej
biotechnologii, �wiadcz¹ o dynamice rozwoju oraz wykorzystaniu
stworzonej przez w³a�cicieli i dla tego zespo³u ludzi szansy.
Technologie stosowane do produkcji preparatów maj¹cych leczyæ
stawy, uk³ad krwioobiegu, a tak¿e zaawansowane badania nad likwi-
dacj¹ nowotworu, bêd¹ kontynuowane pod kierunkiem prof. dr. hab.

Janusza Boratyñskiego z Instytutu Immunologii i Terapii Do�wiad-
czalnej Polskiej Akademii Nauk we Wroc³awiu.
Szczególnym uznaniem kierownictwo InterYeast sp. z o.o. zawsze
obdarza cz³onków istniej¹cej i aktywnie dzia³aj¹cej Rady Naukowej
-  prof. dr. hab. Franciszka �widerskiego (SGGW Warszawa), prof.
dr. hab. Wojciecha Ambroziaka (Politechnika £ódzka) i prof. dr. hab.
Bogus³awa Fuchsa (Uniwersytet Przyrodniczy Wroc³aw), którym t¹
drog¹ równie¿ serdecznie dziêkujemy.
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Dariusz Ungier i Jacek Mickiewicz 14 maja w Kutnie
OBLEGANI PRZEZ CHORYCH

Przyjêcia
pacjentów

HOTEL
�AWIS�
(w pobli¿u dworca PKP)

ZAPRASZAMY

Kutno,
ul. £êczycka 8

Dnia 14 maja
(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 14
maja, 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.

Domow¹ opiek¹ hospicyjno-paliatywn¹ Stowarzyszenie Hospicjum Kut-
nowskie objê³o w powiecie kutnowskim nastêpuj¹ce liczby pacjentów
w latach 1995-2009: w Kutnie - 152 (7.815 osobami); w gminie Kro�nie-
wice - 151 (6.119); w gminie ¯ychlin - 200 (8.474); w Bedlnie - 144
(13.656); w Krzy¿anowie - 58 (3.259); w Strzelcach - 40 (2.667); w Opo-
rowie - 35 (2.505); w Nowych Ostrowach - 60 (3.598); w D¹browicach
- 42 (1.237); i w £aniêtach - 30 (1.098).

HOSPICJUM KUTNOWSKIE

Mer Miasta Smoleñska

Przewodnicz¹cy Zwi¹zku
Regionu Kutnowskiego

Jakub �witkiewicz
Mieszkañcy Zwi¹zku Gmin

Szanowni Mieszkañcy Regionu Kutnowskiego
W imieniu wszystkich Mieszkañców Miasta Smoleñska

wyra¿am najg³êbsze i szczere wspó³czucie Polskiemu Narodowi,
Mieszkañcom Kutna i Zwi¹zku Gmin Regionu Kutnowskiego. Nas
wszystkich przepe³nia uczucie ubolewania i smutku.

W sobotê rano Smoleñsk by³ zszokowany przera¿aj¹c¹
wiadomo�ci¹ o katastrofie samolotu Prezydenta Polski.

Z uczuciem wstrz¹saj¹cego i g³êbokiego smutku Smolanie
dowiedzieli siê o dziesi¹tkach poleg³ych Polskich Obywateli, w�ród
których byli Prezydent Polski Pan Lech Kaczyñski, Jego ¿ona Maria,
wybitni polscy politycy i wojskowi.

Podzielaj¹c smutek i ¿a³obê Polaków ¿yczymy ca³emu
Polskiemu Narodowi si³ do przetrwania tej strasznej tragedii.

Poniedzia³ek 12 kwietnia 2010 roku w ca³ej Rosji zosta³
og³oszony Dniem ¯a³oby po poleg³ych w katastrofie lotniczej pod
Smoleñskiem.

Z powa¿aniem
ViceMer K.G. £azariew

Dziesi¹tego kwietnia roku dwa tysi¹ce dziesi¹tego,
W Lasach Katyñskich znowu sta³o siê co� strasznego�
Zgin¹³ Prezydent Polski, jego ¯ona i sztab Narodu Polskiego,
Lec¹c samolotem na uczczenie Mordu Katyñskiego.

Zginêli marsza³kowie, duchowni, genera³owie � jego ¿o³nierze,
Bólu  i ³ez po nich nie da siê oszacowaæ w ¿adnej mierze,
Z ¿alu i bólu tego mo¿na przewidzieæ jaki bêdzie nasz los bliski.
I czy nadal bêdzie Polaków drêczy³ ten Las Katyñski ?

Katyñ sta³ siê symbolem podwójnej naszej tragedii
I obiektem uwagi wszystkich �wiatowych medii.
Nam pozostaje teraz ¿al, modlitwa i wspomnienia,
Aby te wydarzenia uchroniæ na zawsze od zapomnienia.

Dzi� wielu z nas pytanie sobie zadaje,
- Czy ta tragedia zbli¿y oba s¹siednie Kraje ?
Polskê i Rosjê, jako wielkiego naszego s¹siada,
Stanie siê tak, bo d³u¿ej czekaæ nam nie wypada.

Poniewa¿ bracia nasi, to te¿ s¹ Rosjanie,
Tacy sami jak i my � S³owianie !
Owocem Smoleñskiej tragedii niech bêdzie  nasze pojednanie,
Bo coraz wiêcej Polaków ma takie przekonanie.

I stanie siê to wyrokiem Boskiej Opaczno�ci,
Naszej wra¿liwej, s³owiañskiej duszy i jedno�ci.
Niech ta jedno�æ s³u¿y wspólnie dwóm narodom,
Bo musimy patrzeæ dalej i w przysz³o�ci cieszyæ siê zgod¹.

Wiersz �Trauma Katyñska� dedykujê:
Ku pamiêci wszystkim Polakom co zginêli na Ziemi Katyñskiej
w 1940 r. - 70 lat temu i w obecnej katastrofie samolotowej w Smoleñsku.
�mieræ ta po³¹czy³a w bólu, ¿alu - dwa wielkie narody s³owiañskie:
Polaków i Rosjan.
Nigdy nie zapomnimy Narodowi Rosyjskiemu ich pomocy
i okazanego wspó³czucia Narodowi Polskiemu.

Kutno 10.04.2010, Wies³aw Bry³ka

Drugiego maja w godz. 11.00-16.00 w parku im. Traugutta Zarz¹d Pol-
skiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upo�ledzeniem Umys³owym,
Ko³o w Kutnie organizuje obchody �Dnia Godno�ci Osoby z Niepe³no-
sprawno�ci¹ Intelektualn¹�. W ciekawym programie organizatorzy prze-
widzieli miêdzy innymi wystêpy: Katarzyny Urbanowicz, niepe³nosprawnej
wokalistki, prezentacje dorobku artystycznego placówek pomagaj¹cym
osobom niepe³nosprawnym intelektualnie. Bêdzie równie¿ pokaz sztuki
walki taekwondo jak i koncert Ivana Komarenko oraz wystêp Don Wasyla
i jego �Cygañskich gwiazd�. Kasia Urbanowicz zaprezentuje siê te¿
w twórczo�ci poetyckiej. Nie zabraknie s³odkiego poczêstunku.       /J.P./

DZIEŃ SPRAWNYCH INACZEJ

Trauma katyńska

We wtorek, 20 kwietnia, w �wietlicy RSM �Pionier� zebrali siê na corocz-
nym zebraniu cz³onkowie Towarzystwa Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej.
Uczestniczy³o oko³o 50 osób, spo�ród 166 nale¿¹cych do TPZK w Kutnie.
Zebranie, które trwa³o ponad dwie godziny, prowadzi³ Piotr Stasiak. Prezes
TPZK Marek Wójkowski przedstawi³ uczestnikom sprawozdanie z dzia-
³alno�ci TPZK w roku 2009 i zamierzenia na rok 2010. Swoje dokonania
zaprezentowa³ Oddzia³ w Bedlnie (nie przybyli przedstawiciele Kro�niewic).
Walne zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej udzieli³o jednog³o�nie
absolutorium urzêduj¹cemu Zarz¹dowi Towarzystwa. Przyjêto te¿ pro-
gramy dzia³ania na 2010 rok. W dyskusji zabra³o g³os 9 cz³onków. Dla
pe³nej informacji nale¿y powiedzieæ, ¿e TPZK w Kutnie dysponowa³o w
2009 roku bud¿etem 44.114,64 z³, koszty za� wynios³y 38.864,34 z³, co
stanowi 90% planowanych wydatków. Wspomnieæ te¿ nale¿y, ¿e TPZK
prowadzi odrêbny rachunek dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku (uhono-
rowanego w tym roku wyró¿nieniem naszej gazety), którego bud¿et pla-
nowano na 67 tys. z³ (wykonanie 57.700,69 z³, tj. 86%). Koszty wynios³y
64.679,68 z³, tj. 96% planowanego bud¿etu.          /G.B./

WALNE W TPZK

Pomimo up³ywu czasu i szczê�liwie za³atwionego problemu nadesz³a
chwila na podziêkowanie i u�cisk d³oni. Sprawa dotyczy w³a�ciwego
odruchu m³odego cz³owieka, który widz¹c scenê przyw³aszczenia
saszetki z dokumentami i pieniêdzmi przez z³odzieja, id¹c jego
tropem, odnalaz³ j¹ i w ca³o�ci przekaza³ funkcjonariuszom policji.
Dokumenty by³y na tyle wa¿ne, ¿e dotyczy³y spraw technicznych
w jednej z kutnowskich firm. Tym, który zachowa³ siê tak poprawnie
by³ Micha³ Andrysiewicz, uczeñ Gimnazjum Nr 2. Podczas zajêæ
lekcyjnych 21 kwietnia w obecno�ci kole¿anek i kolegów oraz dyrek-
tora gimnazjum otrzyma³ on list gratulacyjny od Komendanta Powia-
towego Policji Zbigniewa Melnika, w którym dziêkuje on Micha³owi
za wykazanie siê obywatelsk¹ postaw¹ i przekazanie policji zaginionej
saszetki, która wróci³a do r¹k w³a�ciciela. taka postawa �wiadczy
o uczciwo�ci, a tak¿e stanowi wzór do na�ladowania. Ca³a klasa
przyjê³a ten fakt gromkimi oklaskami. O swoim uczniu dyrektor
gimnazjum Juliusz Sieradzon powiedzia³: �Postawa Micha³a jest jak
najbardziej pozytywna, dzisiaj rzadko siê zdarza taki odruch m³odych
ludzi. Ten uczeñ nie sprawia ¿adnych problemów wychowawczych�.

/A.B./

PODZIĘKOWANIA DLA MICHAŁA
Ostatnie kilkana�cie dni, które up³ynê³y od feralnego 10 kwietnia, by³y
szczególnym do�wiadczeniem równie¿ dla wielu mieszkañców Kutna.
Najpierw by³ szok kompletny, potem smutek i ¿al, a teraz stawianych jest
wiele pytañ, które zaczynaj¹ siê od s³owa dlaczego. Tragedia w Smoleñsku
by³a szokuj¹cym prze¿yciem nie tylko dla wielu naszych  Rodaków, ale
równie¿ by³a szokiem dla wielu Rosjan, którzy w tych ciê¿kich czasach
wykazywali wielkie wspó³czucie i sympatiê dla nas. Przypominam sobie
dok³adnie spotkanie w Smoleñsku, które mia³o miejsce 5 lat temu, podczas
którego jako przewodnicz¹cy Zwi¹zku Gmin Regionu Kutnowskiego
podpisywa³em porozumienie o wspó³pracy z merem Smoleñska. Pamiê-
tam pobyt naszej delegacji w Katyniu, gdzie z³o¿yli�my ho³d naszym
Rodakom zamordowanym przez nieludzki, stalinowski system totalitarny
i dobrze pamiêtam jak wówczas nasi rosyjscy rozmówcy jednoznacznie
negatywnie oceniali te tragiczne czasy. Podpisuj¹c porozumienie o wspó³-
pracy zdecydowali�my o wymianie m³odzie¿y, zespo³ów sportowych
i kulturalnych. Uznali�my bowiem, ¿e pamiêtaj¹c o tragicznej historii,
nowe pokolenia musz¹ siê poznawaæ, wspó³pracowaæ ze sob¹ i tworzyæ
przyjazne relacje. My�lê, ¿e ten przyk³ad nie by³ odosobniony i niezale¿-
nie od ch³odnych, czy wrêcz lodowatych relacji miedzy naszymi rz¹dami,
istnia³y dobre kontakty i wspó³praca pomiêdzy wieloma grupami spo³ecz-
nymi i samorz¹dami. W katastrofie lotniczej pod Smoleñskiem zgin¹³
Prezydent RP, kierownictwo i pracownicy Kancelarii Prezydenta, troje
wicemarsza³ków, liczna grupa pos³anek i pos³ów, szefowie instytucji cen-
tralnych, ca³e dowództwo Wojska Polskiego, szefowie i przedstawiciele
Rodzin Katyñskich, dzia³acze spo³eczni, za³oga samolotu i dzisiaj wielu
z nas stawia pytania na które nie ma jeszcze odpowiedzi. Dlaczego nie
wyci¹gnêli�my w³a�ciwych wniosków po tragicznej katastrofie CASY dwa
lata temu, w której w podobnych okoliczno�ciach zginê³o kilkunastu
dowódców i znakomitych pilotów polskiego lotnictwa ? Dlaczego zawiod³a
logistyka zwi¹zana z organizacj¹ podnios³ej i wa¿nej uroczysto�ci, która
mia³a odbyæ siê 10 kwietnia w Katyniu ? Dlaczego w jednym samolocie
podró¿ odbywa³ w³a�nie taki sk³ad bardzo wa¿nych osobisto�ci ? Dlaczego
nie podjêto decyzji o zakupie nowych samolotów, pomimo zapowiedzi
i pilnej potrzebie wymiany aktualnie u¿ywanych samolotów, które ju¿
dawno powinny stanowiæ egzemplarze muzealne i które dzisiaj �mia³o
mo¿na okre�liæ �lataj¹cymi trumnami� ? Na postawione pytania, jak równie¿
na wiele innych, które s¹ lub bêd¹ zg³aszane w zwi¹zku z t¹ tragedi¹ musz¹
byæ udzielone odpowiedzi i wyci¹gniête wnioski, bowiem katastrofy
TU154 i wcze�niej CASY i helikoptera z premierem, wyczerpa³y limit
b³êdów i grzechów g³ównych.       Krzysztof Wac³aw Dêbski

Z ³awy opozycyjnego radnego

SPACERKIEM PO KUTNIE
Dzieñ Jêzyków Obcych
W ZS Nr 3 im. W³. Grabskiego w
Kutnie 8 kwietnia 2010 r. odby³ siê
Dzieñ Jêzyków Obcych. �wiêto to
obchodzone jest w tej szkole od
dziewiêciu lat. Podczas tegoroczne-
go �wiêta uczniowie  przedstawili
wystawê prac rysunkowych i pla-
katów oraz stoiska kulinarne, gdzie
znajdowa³y siê przysmaki charak-
terystyczne dla kuchni angielskiej,
francuskiej, niemieckiej i rosyjskiej
przygotowane przez poszczególne
zespo³y jêzykowe.

Bloki socjalne
Kutnowski Zarz¹d Nieruchomo�ci

Miejskich (dyrektor Mieczys³aw
Makuch) przygotowuje budowê
dwóch bloków socjalnych po 16
mieszkañ. Maj¹ byæ zlokalizowane
przy ulicy Wilczej 28.

Wirtualne miasto
Po przyjêciu nowej kategorii (ma-
³ych miast do 50 tysiêcy mieszkañ-
ców) Kutno wygra³o konkurs
�Moje wirtualne miasto� i otrzyma-
³o wirtualny spacer (200 panoram
fotograficznych).

Pieskie ¿ycie
Stra¿acy z PSP w Kutnie interwe-
niowali w nietypowej sprawie.
Uratowali psa, który wpad³ do studni.

DLACZEGO ?

Serdecznie dziêkujê za udzielon¹ pomoc w bardzo trudnej sytuacji, po
spaleniu mieszkania: ksiêdzu Piotrowi Dominiakowi, Miejskiemu O�rod-
kowi Pomocy Spo³ecznej w Kutnie, Robotniczej Spó³dzielni Mieszka-
niowej �Pionier� w Kutnie, Ewie Sodulskiej, p. (?) Zawadzkiej i innym,
nieznanym mi z nazwiska ofiarodawcom. Nie my�la³am, ¿e a¿ tylu ludzi
mi pomo¿e w sytuacji, gdy po¿ar mieszkania zniszczy³ mi ca³kowicie
dorobek ¿ycia. Mam 72 lata i na skraju ¿ycia ponownie uwierzy³am, ¿e
Polacy mog¹ pomóc, ¿e znowu mo¿e zatriumfowaæ dobro nad z³em ...
Ewentualnym, kolejnym ofiarodawcom podajê numer tel. mojego syna:
606-475-184.         Z serdecznymi podziêkowaniami - Teresa Podlasiak

PODZIĘKOWANIA
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¯YCIE REGIONALNE

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

Telefon: 0513−244−532

USŁUGI
OGÓLNO−BUDOWLANE

We wtorek, 13 kwietnia 2010 r., w Zespole Szkó³ w D¹browicach uroczy�cie
obchodzono Dzieñ Pamiêci Ofiar Katynia. Si³¹ rzeczy uroczysto�æ
zawar³a w sobie tre�ci o zbrodni z 1940 r. i tragedii z 10 kwietnia 2010 r.
Na akademiê zaproszono cz³onków rodzin porucznika Mieczys³awa Kol-
czyñskiego i porucznika Kazimierza �ci�lewskiego - ofiar Katynia. Obaj
byli jeñcami Kozielska. M³odzie¿ niezwykle wzruszaj¹co opowiedziala
proz¹ i wierszem o dawnych i obecnych wydarzeniach, które wry³y siê
w nasz¹ �wiadomo�æ na trwale. Po uroczysto�ci uczniowie, nauczyciele
i go�cie przemaszerowali do ko�cio³a parafialnego na mszê �wiêt¹, któr¹
odprawi³ ksi¹dz Zbigniew �wis³owski. Potem wszyscy prowadzeni przez
poczet flagowy ZS, poczty sztandarowe OSP w Babach, Ostrowkach
i D¹browicach oraz zaprzyja�nionych szkó³ z gminy Ostrowy, z³o¿yli ho³d
i kwiaty na symbolicznym grobie Mieczys³awa Kolczyñskiego. Na rynku
glównym D¹browic posadzono trzy m³ode dêby upamiêtniaj¹ce d¹bro-
wickie ofiary mordu katyñskiego oraz �mieræ prezydenta RP i towarzy-
sz¹cych mu osób w podró¿y do Katynia.          (ci¹g dalszy - strona 11)

PAMIĘCI KATYNIA

Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji
Spó³ka z o.o. w Kutnie, ul. Przemys³owa 4
zawiadamia odbiorców us³ug, i¿ zgodnie
z Uchwa³¹ Nr XLIV/513/10 Rady Miasta Kutno
z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie przed³u¿enia
czasu obowi¹zywania dotychczasowych taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i za zbiorowe
odprowadzanie �cieków - czas obowi¹zywania
dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodê i za zbiorowe odprowadzanie �cieków
zosta³ przed³u¿ony do dnia 30 kwietnia 2011 r.

Zarz¹d Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kutnie

INFORMACJA

Na polach wokó³ Wojszyc, gmina Bedlno, pojawili siê geodeci z �Geo-
fizyki� Toruñ. Indagowani o to co robi¹ odpowiadaj¹, ¿e badania na
temat mo¿liwo�ci lokalizacji w tym miejscu wielkiego

ZBIORNIKA NA CO2

Dzia³aj¹ na zlecenie PSE Elektrowni Be³chatów z udzia³em Pañstwo-
wego Instytutu Geologicznego. Zbiornik to nie byle jaki ... Tak mniej
wiêcej chodzi o teren 10 na 20 kilometrów, czyli 200 kilometrów
kwadratowych. Nie wiedzieæ czemu milcz¹ nasi samorz¹dowcy, gdy¿
chyba to oni wydali zgodê na tego rodzaju przedsiêwziêcie, które
swoj¹ wielko�ci¹ osi¹ga teren dwóch �rednich polskich gmin. Nie wie-
dzieæ, te¿ dlaczego nie zorganizowano zebrañ z mieszkañcami gmin
Bedlno, Krzy¿anów (ewentualnie Oporów) podobne do tych jakie
elektrownia zorganizowa³a w Lutomiersku ko³o £odzi i w S³oku ko³o
Be³chatowa. Na nich zapoznawano wstêpnie z projektem podziem-
nego sk³adowania CO

2
. Czy s¹ na �wiecie takie zbiorniki ? S¹ nawet

w Polsce, na z³o¿u gazu w Borzêcinie, gdzie w 1995 r. uruchomiono
pierwsz¹ w Europie instalacjê przemys³owego sk³adowania gazów
kwa�nych zawieraj¹cych oko³o 60% CO2 (dot¹d zat³oczono tam oko³o
3 mln m3 gazów). Równie¿ w 1996 r. uruchomiono tak¹ technolo-
giczn¹ nowinkê na Morzu Pó³nocnym, w Norwegii. W maju 2008 r.
oddano do u¿ytku instalacjê na Morzu Barentsa, równie¿ jest taka
instalacja w Weyburn - Midale, w Kanadzie. (Ju¿ w latach siedem-
dziesi¹tych w Ameryce Pó³nocnej dzia³a³o kilkadziesi¹t instalacji
zat³aczania CO2 na mniejsza skalê, gdy¿ przez 40 lat zat³oczono tam
oko³o 600 milionów ton CO2). Jednak wszystkie owe zbiorniki loka-
lizowano na terenach niemal niezamieszka³ych lub eksploatowanych
górniczo. No i co wa¿ne, ¿e w takiej skali jak projektuje siê w Polsce
(1,8 miliona ton CO2 rocznie)
PODZIEMNEGO ZBIORNIKA JESZCZE NIE ZBUDOWANO
Na spokojnie porównajmy argumenty jakimi szafuj¹ obie strony -
niew¹tpliwie konfliktowego - sporu o lokalizacjê takiego po³o¿onego
poni¿ej tysi¹ca metrów ziemi - sk³adowiska. Racje PGE Elektrownia
Be³chatów s¹ oczywiste. To typowa walka o byt i rozwój firmy, miejsca
pracy. Kopi¹ wêgiel brunatny, spalaj¹ go, emituj¹ czyste spaliny bez
CO

2
, produkuje energiê elektryczn¹ i j¹ sprzedaj¹. Nic wiêc dziwnego,

¿e Elektrownia ju¿ �na si³ê� próbuje i to szybko wcisn¹æ pomys³ ...
wciskania CO2 pod ziemiê, poniewa¿ ostateczna decyzja ma byæ pod-
jêta do koñca ... 2010 roku. Nie licz¹ siê nawet koszty, a inwestycja
ma kosztowaæ 600 milionów (!) euro (2,4 miliarda z³otych) z czego
180 milionów daje Unia Europejska. Tymczasem nast¹pi³ �opór
materii�, czyli

NEGACJA INWESTYCJI PRZEZ MIESZKAÑCÓW
z miejscowo�ci, w których odby³y siê wspomniane wcze�niej zebrania
informacyjne. Baa ! Powsta³o nawet �stanowisko dotycz¹ce realizo-
wanego przez PGE Elektrownia Be³chatów SA Projektu CCS (z ang.
CARBON CAPTURE and Storgate, czyli wychwytywania i zat³aczania
dwutlenku wêgla), które opracowa³o pozarz¹dowe Centrum Zrów-
nowa¿onego Rozwoju. Nie pozostawia ona �suchej nitki� na projekcie
CCS w Centralnej Polsce. Miêdzy innymi zarzuca siê pomys³odaw-
com, ¿e nie ma oceny co do skali wp³ywu na naprê¿enia w miejscach
wt³aczania (i rozprzestrzeniania siê gazów), a przewiduje siê, tu
ciekawostka, ¿e grunt podniesie siê o 1 (jeden) centymetr na ca³ych
200 kilometrów kwadratowych. Bardzo wa¿kim argumentem - rów-
nie¿ w naszym rejonie - jest równie¿ sprawa mo¿liwo�ci zatrucia wody
pitnej (i zasobów geotermalnych). Nie mo¿na te¿ uznaæ za bezpieczne
zat³aczania sprê¿onego na tak du¿ej ilo�ci gazu (1,8 mln ton), który
ma mo¿liwo�æ nag³ej

ZMIANY OBJÊTO�CI 300 RAZY !
Logiczne, ¿e wszystkie te czynniki spowoduj¹ znaczne straty gospo-
darcze, przede wszystkim obni¿enie (praktycznie do zera) ceny ziemi,
zubo¿enie mieszkañców, stagnacjê gospodarcz¹, wyludnienie, zmniej-
szenie wp³ywów do gminnych bud¿etów ... Nietrudno dostrzec, ¿e
w istocie s¹ to dwie przeciwstawne opinie. Tyle, ¿e PGE Elektrownia
Be³chatów chyba zapomnia³a, ¿e i owszem takie zbiorniki i instalacje
istniej¹ na �wiecie tylko, ¿e nie w tak zurbanizowanych terenach jak
Centralna Polska. Czy¿by wiêc, dzia³aj¹c pod presj¹ czasu i chêci
zapewnienia tylko w³asnych interesów PGE Elektrownia Be³chatów
chce ulokowaæ m.in. mieszkañców powiatu kutnowskiego na

BOMBIE EKOLOGICZNEJ !?
/a.s./

P.S. Publikacjê oparto na artykule Jacka Michonia �Dwie gminy ...
na dwutlenku wêgla� Angora nr 16 (z 18 ... 2010 r., s. 20.)

WIEŚCI GMINNE
Szkolny sprawdzian
W czwartek, 8 kwietnia 2010 roku,
uczniowie szkó³ podstawowych
w ca³ej Polsce przyst¹pili do spraw-
dzianów swoich wiadomo�ci. By³
to kilkustronicowy test z jêzyka
polskiego i matematyki. W wiêk-
szo�ci obejmowa³ on temat ogólny
zwi¹zany z histori¹ sportu. W naszym
mie�cie w piêciu szko³ach podsta-
wowych prowadzonych przez miasto
Kutno do pisania testu przyst¹pi³o
378 uczniów, natomiast w gminie
Kutno (Byszew, Strzegocin, Go³ê-
biewek i Wroczyny)  79 uczniów.
W�ród nich by³a grupa dyslektyków
i oni mieli czas do jego napisania
wyd³u¿ony o 50 procent, czyli ca³e
90 minut. Ci uczniowie pisali  test
w oddzielnych salach. Zgodnie
z zaleceniem Ministerstwa Edukacji
ka¿dy uczeñ szóstej klasy musi
przyst¹piæ do egzaminu i niewa¿ne
jest ile uzyska punktów. Warunkiem
ukoñczenia szko³y podstawowej
jest przyst¹pienie do sprawdzianu.

Nominacja i odwo³anie
W czwartek Zarz¹d Powiatu w Kutnie
powo³a³ now¹ dyrektor - Joannê
Paækowsk¹-Dudzik (dotychczasow¹
wicedyrektor) w Centrum Kszta³cenia

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Tutaj spêdzi³ swoj¹ m³odo�æ. Jego ojciec by³ szewcem. W 1951 r. zda³
maturê w LO w ̄ ychlinie. W tym mie�cie pochowani s¹ Jego Rodzice.
�wiêcenia kap³añskie otrzyma³ 8 grudnia 1956 r. Pracowa³ w dusz-
pasterstwie w Drwalewie, Grodzisku Mazowieckim; w warszawskich
Ko�cio³ach: �wiêtego Aleksandra, Nawiedzenia NMP. Przez 20 lat
by³ kapelanem Szpitala Psychiatrycznego w Tworkach i proboszczem
tamtejszej Parafii �w. Edwarda, a nastêpnie przez 18 lat, do przej�cia
na emeryturê w czerwcu 2004 r. by³ proboszczem Parafii Dzieci¹tka
Jezus na warszawskim ̄ oliborzu. Ksi¹dz Roman Indrzejczyk by³ kra-
jowym duszpasterzem s³u¿by zdrowia: w latach 1961-1976, a nastêpnie
w latach 1989-1994. W latach osiemdziesi¹tych XX w. by³ zaanga-
¿owany w dzia³alno�æ opozycyjn¹. Od 23 grudnia 2005 r. zosta³
kapelanem prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego i rektorem kaplic
prezydenckich. Ks. Roman, mimo pe³nienia wa¿nej funkcji w Pa³acu
Prezydenckim, nigdy nie zapomnia³ o swoim rodzinnym mie�cie, szkole,
kolegach ze szkolnej ³awy. W ubieg³ym roku bra³ udzia³ w uroczy-
sto�ciach 60-lecia LO w ¯ychlinie oraz w III Zje�dzie Jego Absol-
wentów. Rodzinn¹ miejscowo�æ ostatnio odwiedzi³ na Wszystkich
�wiêtych, gdy¿ na Cmentarzu Parafialnym pochowani s¹ Jego Rodzice.
W maju planowane by³o spotkanie jednego z roczników wychowan-
ków ¿ychliñskiego LO w Pa³acu Prezydenckim. Niestety, do Niego
ju¿ nie dojdzie. ksi¹dz Roman Indrzejczyk straci³ ¿ycie w katastrofie
lotniczej pod Smoleñskiem. Na bramie Zespo³u Szkó³ nr 1 w ¯ychlinie
powieszono portret ksiêdza Romana, u³o¿ono wieniec, ludzie, uczniowie
palili znicze. W Liceum odby³ siê okoliczno�ciowy apel. Czytano
wiersze, które napisa³ Ksi¹dz. S¹ one bardzo osobiste i refleksyjne.
Du¿o w nim jest mowy o ¿yciu, o cz³owieku, o Bogu. Pisa³ je z potrzeby
serca i duszy. W pamiêci mieszkañców ¯ychlina, którzy Go znali,
pozostanie Jego wysoka, lekko pochylona postaæ i energiczny chód.
�By³ osob¹ niezwykle skromn¹, nigdy nie szukaj¹c¹ rozg³osu i tak¹
pozostanie w Naszej i Mojej Pamiêci - wspomina zastêpca dyrektora
Zespo³u Szkó³ w ¯ychlinie Anna Mazurek i dodaje: Widzia³am
w Nim Wspania³ego Cz³owieka, otwartego na ludzi, których kocha³�.
Radni Rady Miasta ¯ychlin zdecydowali, ¿e ksi¹dz Roman Indrzejczyk
bêdzie Honorowym Obywatelem Ich Miasta, bo udowodni³ swoim
postêpowaniem, ¿e wiara daje sens ¿yciu. Jerzy Papiewski
P.S. W swoim utworze �Dobro powróci� ks. Roman Indrzejczyk pisze:

Powróci do Ciebie wszystko to co� rozda³ ...
To co uczyni³e� dobrze i szlachetnie ...
Dobro nie zginie, na wieczno�æ zostanie.
Rozdawaj beztrosko s³owo, u�miech, serce.
Nie bój siê byæ hojny - nawet gdy nic nie masz.

RODEM Z ŻYCHLINA
Ksi¹dz Roman Indrzejczyk - kapelan Prezydenta RP BOMBA EKOLOGICZNA !?

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

RZEŹNIKÓW
Miejsce wykonywania pracy: Pini Polonia, Kutno
Firma oferuje:
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracê,
- atrakcyjne wynagrodzenie,
- dwa posi³ki dziennie.
Wymagania:
- silna motywacja do pracy,
- do�wiadczenie zawodowe min. 1 rok.

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

(proszê o kontakt od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 700-1500)
e-mail: b.drozdziel@meatpros.com.pl

W bie¿¹cym roku wiosn¹ zgodnie ze statutem PZ£ musz¹ siê odbyæ
zebrania sprawozdawczo-wyborcze w ko³ach ³owieckich. Tak nakazuje
Statut Polskiego Zwi¹zku £owieckiego, jest to rok sprawozdawczy ca³ego
Zwi¹zku. Mija 5 letnia kadencja zarz¹dów tak¿e kutnowskich kó³, których
w naszym mie�cie jest 5, a w powiecie 6 (szóste to ¿ychliñskie ko³o �Jeleñ�).
My�liwi dokonuj¹ podsumowania swych dokonañ w poprzednim 5-leciu,
a tak¿e opracowuj¹ plany na przysz³o�æ. Miniona ciê¿ka zima, mimo starañ
³owców, przynios³a jednak pewne straty w zwierzostanach. Naturalnym
jest wiêc, ¿e my�liwi otaczaj¹ szczególn¹ trosk¹ czas wiosennych lêgów
i wykotów. Niestety, czêsto bywamy bezsilni wobec wypuszczanych bez-
trosko i samopas w pole wiejskich kundli, które bezlito�nie niszcz¹ m³o-
dziutkie zaj¹ce, sarny, czy nielotne jeszcze pisklêta. Inny, jeszcze gorszy
problem, to wypalanie ugorów, czy wycinanie dzikich krzewów, po to by
powiêkszyæ pole i zyskaæ kilka z³otych dop³aty. Z apelem o pomoc
w têpieniu tych praktyk zwrócili siê koledzy z Ko³a £owieckiego �Sza-
rak� w Kutnie do wójtów gmin, na których terenie poluj¹. Oto jego tre�æ:

Wójtowie Gmin Powiatu Kutno
Zarz¹d Ko³a £owieckiego �Szarak� w Kutnie zwraca siê z pro�b¹ o pod-
jêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do zahamowania procesu likwidacji przez
mieszkañców Gminy zakrzaczeñ i kêp krzewiastej ro�linno�ci nawet tych
dziko rosn¹cych. Zakrzaczenia stanowi¹ wa¿n¹ ostojê i schronienie
dzikich zwierz¹t i ptactwa. A one, to przecie¿ naturalni sprzymierzeñcy
rolników w zwalczaniu szkodliwych dla upraw owadów i chwastów. Dla
wzbogacania przyrodniczego �rodowiska my�liwi zasiedlaj¹ teren gin¹-
cymi niestety gatunkami jakimi s¹: zaj¹ce, kuropatwy i ba¿anty. Zakrza-
czenia pozwalaj¹ im przetrwaæ w polu trudne warunki atmosferyczne, czy
chroniæ siê przed wrogami. Korzy�ci wynikaj¹ce z odzyskania skrawka
gruntu po likwidacji kêpy krzaków, s¹ niewspó³mierne do strat jakie
powoduje ogo³ocenie terenu z ca³orocznej wytwórni tlenu. Prosimy o zaape-
lowanie do mieszkañców gminy o rozwa¿enie powagi tego zagadnienia.
S¹dzimy, ¿e podjêcie tej problematyki na sesjach rady czy jej komisjach,
a tak¿e na radach z so³tysami jest zasadne i mo¿e przynie�æ efekty.
Podobnie zgubne skutki dla ¿ywych stworzeñ ma bezmy�lne wypalanie
traw, �ciernisk czy ugorów. Prosimy o pomoc w ograniczaniu tych zgubnych
dla przyrody poczynañ. Wójtowie maj¹ tak¿e mo¿liwo�ci stosowania sankcji
prawnych. Liczymy, ¿e podzielicie nasze zatroskanie o ojczyst¹ przyrodê.

Za Zarz¹d Ko³a £owieckiego �Szarak�
Prezes Zarz¹du - Krzysztof Szymañski

Pod tym apelem podpisuj¹ siê bez w¹tpienia nie tylko kutnowscy my�liwi.
Nowo wybrane Zarz¹dy kó³ ³owieckich powiatu kutnowskiego: �Dzik�,
�Szarak�, �£o��, �Sokó³�, �Darz Bór� i �Jeleñ�, bêd¹ musia³y zmierzyæ siê
z tymi nie³atwymi zjawiskami. Nale¿y ¿yczyæ im na nastêpne piêciolecie
nie tylko sukcesów ³owieckich, ale tak¿e owocnej wspó³pracy z rolnikami
naszego powiatu, gdy¿ tylko w nim po³o¿one s¹ obwody dzier¿awione
przez te Ko³a. Oczywistym jest, ¿e efekty zostan¹ uzyskane tylko wtedy,
je�li pracowaæ na nie bêd¹ zgodnie wszyscy cz³onkowie kó³ ³owieckich.

WYBORCZA WIOSNA

Ustawicznego. Bêdzie ona pe³ni³a
tê funkcjê na czas od 23 kwietnia
do 31 sierpnia 2010 r. Zast¹pi³a ona
Alinê Czupryniak, któr¹ Zarz¹d
Powiatu Kutnowskiego odwo³a³
z funkcji dyrektorki CKU.

Wspólne drogi
Bêdzie wspólna modernizacja dróg
powiatowych, a m.in.: D¹browice
- Kro�niewice, dokoñczenie ulicy
Przemys³owej i Grunwaldzkiej (od
Miflex-u do ronda), Niechcianów
do Grochowa, aleja Kasztanowa
w Mnichu. Ponadto bêd¹ realizo-
wane wspólne inwestycje drogowe
w Gminie ¯ychlin, Nowych Ostro-
wach, Krzy¿anowie, Bedlnie i £a-
niêtach. Na co gminy przeznaczy³y
1,8 miliona z³otych.

Tragedia w Zalesiu
Oko³o godziny 3.00 w nocy 49-letni
kierowca z Nowego Miasta prowa-
dz¹cy ciê¿arowego �Mercedesa�,
podczas skrêtu w lewo nie ust¹pi³
pierwszeñstwa przejazdu nad-
je¿d¿aj¹cemu z przeciwka tirowi
�Daf� (kierowca 49-latek z powiatu
�wiêtokrzyskiego). W wyniku zde-
rzenia �mieræ ponie�li: kierowca
i pasa¿er �Mercedesa�. Do tragedii
dosz³o w podkro�niewickim Zalesiu.
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19Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

23 maja 2010 r. od godz. 8.00 (niedziela)
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¿.

nie podziêkuje za stracone nadzieje
kraje z których nie wróc¹ bociany
nieogrzewany ko�ció³ i taniec palców
na kostkach ró¿añca
za wiarê w za�wiaty i brak wyobra�ni
w kolanach
za ¿ó³t¹ barwê oczu klauna
�miej¹cego siê do butów skrzypi¹cych deskami
ró¿owym pudrem ust
wpatrzonego uparcie w kopu³ê nieba
a¿ czerwieni siê ze zmieszania
ale w najwy¿szej podziêce
snop powojów �wie¿o�ci woni
za tê chwilê prze¿yt¹ z tob¹

Janina Barbara Soko³owska

Pod tym has³em odby³y sie w Oddziale dla Dzieci i M³odzie¿y Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie rejonowe eliminacje XXXII
Konkursu Recytatorskiego im. Janusza Korczaka. Wziêli w nich udzia³
uczniowie ze szkó³ podstawowych i gimnazjów z rejonu kutnowskiego,
³¹cznie 174 osoby. Recytatorzy ze starszych grup wiekowych prezento-
wali dwa utwory: wiersz i fragment prozy. Uczestników ocenia³o jury
w sk³adzie: Gra¿yna Baranowska, Anna Góra i Krzysztof Ryzlak. Najlepsi
wezm¹ udzia³ w finale tego konkursu, który odbêdzie siê 29 maja w Ksi¹¿-
nicy P³ockiej. W pierwszej grupie wiekowej I miejsce przyznano Weronice
Bogdañskiej (SP nr 1) i Mateuszowi Derejowi (SP w Oporowie). W drugiej
grupie wiekowej najlepszymi byli: Maciej Dziêgielewski (SP w Pleckiej
D¹browie), Maria G³owienka (SP nr 9) i Emilia Mazur (SP nr 4). W�ród
gminazjalistów najlepiej recytowa³a Anna Ró¿añska (Gimnazjum nr 1
w Kutnie). Nagrody ksi¹¿kowe ufundowali: Urz¹d Miasta Kutno oraz
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie.           /A.B./

PIĘKNIE BYĆ CZŁOWIEKIEM

Po raz drugi Szko³a Podstawowa nr 6 by³a organizatorem miedzyszkol-
nego konkursu ekologicznego dla uczniów klas II pt. �Ziemia - nasz dom�.
Przygotowa³y go nauczycielki tej szko³y: Wanda Baranowska, Ma³gorza-
ta Minkuszek i Danuta Zieñkowicz. Do wspó³zawodnictwa przyst¹pi³y
trzyosobowe dru¿yny wykonuj¹c tematyczne plakaty, rozwi¹zuj¹c rebu-
sy, odpowiadaj¹c na pytania. By³a uk³adanka z puzzli, a tak¿e praca na
komputerze. Ca³o�æ dotyczy³a zagadnieñ z zakresu edukacji ekologicz-
nej, pozwalaj¹cej u�wiadomiæ uczniom �ród³a zagro¿eñ dla �rodowiska
naturalnego oraz mo¿liwo�ci walki z nimi. Jury przyzna³o dwa I miejsca
dla dru¿yny Szko³y Podstawowej nr 9 i nr 6, II miejsce dla SP nr 1, III -
dla SP nr 4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody ksi¹¿kowe
i dyplomy, których fundatorem by³ Urz¹d Miasta w Kutnie.         /A.B./

ZIEMIA − NASZ DOM Od miesi¹ca uczniowie klas V-VI kutnowskich szkó³ podstawowych przy-
gotowywali siê do miêdzyszkolnego konkursu historycznego pt. �Polskie
symbole narodowe�, jaki zorganizowany zosta³ w Szkole Podstawowej
nr 6 w Kutnie. Jego inicjatorka Halina B³aszczyk stwierdzi³a: �Wszystkie
symbole narodowe powinni�my ceniæ, szanowaæ i kochaæ. Tego nale¿y siê
uczyæ od najm³odszych lat w rodzinie i w szkole. To trzeba przekazywaæ
z pokolenia na pokolenie. Po tragedii, jaka wydarzy³a siê 10 kwietnia,
wszyscy Polacy pokazali jak bardzo s¹ Polakami, jak¹ wielk¹ mamy �wia-
domo�æ narodow¹. Organizuj¹c ten konkurs o polskich symbolach naro-
dowych mamy okazjê po³¹czyæ siê w pamiêci z tymi, którzy odeszli�. Do
konkursu przyst¹pi³o piêæ 3-osobowych dru¿yn. Najlepszymi byli uczniowie
z �Szóstki�. I miejsce zajê³a Sylwia Modliñska, II - Katarzyna Pisera
i Micha³ Zarêbski, za� III - Sylwia Michalak (SP nr 4). Nagrody ksi¹¿kowe
i dyplomy ufundowane przez Urz¹d Miasta w Kutnie wrêczy³ Zbigniew
Wdowiak, wiceprezydent Kutna.           /A.B./

NAUKA PATRIOTYZMU

W Zespole Szkó³ nr 3 w Kutnie odby³ siê III miêdzyszkolny konkurs
recytatorski poezji patriotycznej �Warto pamietaæ� pod has³em �Czas chwa³y
i klêski�. Konkursem tym organizatorzy upamiêtnili 70 rocznicê  zbrodni
katyñskiej, z³o¿yli ho³d ofiarom katastrofy lotniczej pod Smoleñskiem,
a tak¿e zaznaczyli, ¿e kwiecieñ jest miesi¹cem pamiêci narodowej. Ko-
misja konkurowa (Agnieszka Zawadzka, Anna Janiak i Robert Wilczyñski)
przyzna³a: I miejsce Januszowi £ukomskiemu z ZS nr 3, II - Agnieszce
Kosmali z Gimnazjum w Witoni, a III - Jakubowi Jaszczakowi z ZS nr 3.
Wyró¿nienia otrzymali: Micha³ Biñkowski z Gimnazjum w D¹browicach
oraz Axel Kurowski z ZS nr 3 w Kutnie.           /A.B./

CZAS CHWAŁY I KLĘSKI

Kutnowski Dom Kultury wraz z Muzeum Regionalnym organizuje w czasie
�wiêta Ró¿y wystawê po�wiêcon¹ tradycji uprawy ró¿ w Kutnie, historii
Jarmarków Ró¿anych i �wiêta Ró¿y. Je�li maj¹ Pañstwo zdjêcia zwi¹zane
z plantacjami ró¿ Arona Eizyka, panów Wituszyñskich, pañstwa Albiñ-
skich b¹d� atrakcyjne zdjêcia z dawnych Jarmarków Ró¿anych prosimy
o zg³oszenie siê z nimi do KDK. Zdjêcia zostan¹ skopiowane i zwrócone
w³a�cicielowi natychmiast. Mamy nadziejê, ¿e Pañstwa domowe albumy
otworz¹ siê przed nami i wspólnie uda nam siê wzbogaciæ nasz¹ wystawê.

USZANUJMY HISTORIĘ

Pod takim has³em Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana
¯eromskiego w Kutnie zorganizowa³a �W roku Fryderyka Chopina� spo-
tkanie z mistrzyni¹ polskiej mowy Barbar¹ Wachowicz. Mottem spotkania
by³y s³owa Cypriana Kamila Norwida �Rodem warszawianin, sercem
Polak - a talentem �wiata obywatel�. Barbara Wachowicz, w Restauracji
�Rozmaryn�, opowiada³a, i to w bardzo komunikatywny sposób, o ¿yciu
i twórczo�ci naszego genialnego kompozytora. Ka¿dy z licznych go�ci
mia³ okazjê uzyskania dedykacji od Barbary Wachowicz, obdarzonej
tytu³ami �Pisarki losu polskiego� i �Ministra patriotyzmu�, laureatki
Nagrody �w. Brata Alberta �Za wierno�æ Polsce�, Orderu �Polonia Mater
Nostra Est� - �Polska nasz¹ Matk¹� - �Za wyj¹tkowy dar przekazywania
m³odzie¿y skarbów Narodowego Dziedzictwa�, Dyplomu Benemerenti
(�Dobrze Zas³u¿onej�) przyznanego przez Ordynariat Polowy w tym roku.
Barbara Wachowicz jest autork¹ wielu wspania³ych ksi¹¿ek o wielkich
Polakach, ze Stefanem ¯eromskim na czele, który mówi³: �S³uchaj¹c
Chopina - S³yszysz g³os Polski�. Autorkê Gawêd o Chopinie oprócz Kutna
obejrz¹ i us³ysz¹ równie¿ zainteresowani mieszkañcy Gorzowa Wielko-
polskiego i Wieruszowa. Niezapomniane spotkanie z Barbar¹ Wachowicz
prowadzi³a kutnowska poetka i pracownik miejscowej Ksi¹¿nicy Gra¿yna
Baranowska.            /J.P./

SERCEM POLAK

WALDEMAR MALICKI W KUTNIE
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Przed licznie zgromadzon¹ publiczno�ci¹ wyst¹pili: Mi³osz Zwarycz
- Polonez cis-moll op. 26, Patryk Jêdrzejczyk-Nokturn f-moll op. 55,
Krzysztof B�dziel - Nokturn cis-moll oraz Mazurek cis-moll op. 6, Micha³
Chojnacki - Fantazja - impromptus cis-moll op. 66, Marzena Wieczorek
- Ballada g-moll op. 23, Jakub Gajdecki - Etivola cis-moll op. 10, Agnieszka
Pajor - Scherzo b-moll op. 31. Wprowadzenie do poszczególnych utworów
³¹cznie z histori¹ kompozycji Chopina by³o wspaniale opowiedziane przez
Waldemara Malickiego, znanego z muzycznych programów telewizyjnych
z Zenonem Laskowikiem, pianist¹ pe³nego temperamentu towarzyskiego
i artystycznego. Co pewien czas doprowadza³ zebranych do �miechu. Na
zakoñczenie wraz ze swoj¹ kole¿ank¹ Ma³gorzat¹ Krzy¿anowicz (wio-
lonczela) zagrali Poloneza c-dur opus 8. O samych wykonawcach tu¿ po
koncercie powiedzia³: �Nie my�la³em, ¿e w Kutnie tak ostro graj¹, a co
do kolegi B�dziela to uwa¿am, ¿e wie co robi, ja te¿ na studiach muzycznych
gra³em muzyk¹ jazzow¹. Widzê przed nim i pozosta³ymi uczniami szerokie
pole do popisu�. Ten koncert zrealizowano ze �rodków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.           /A.B./

W kutnowskim Muzeum Regionalnym otwarto wystawê �Ta p³yta to nie
epitafium�. Przedstawia ona fragment twórczo�ci znanego artysty malarza,
grafika, plastyka Andrzeja Mariana Bartczaka. Ekspozycja przygotowana
zosta³a w ramach cyklicznej prezentacji twórców zwi¹zanych z Kutnem
i bêdzie czynna do po³owy maja. Artysta jest absolwentem Akademii Sztuk
Piêknych w £odzi i profesorem zwyczajnym. Wyk³ada na tej uczelni. Ma
w dorobku ponad 100 wystaw indywidualnych w kraju i za granic¹.
Po�wiêcono mu wiele tekstów i wydawnictwa. Uczestniczy³ w ponad 400
prezentacjach zbiorowych uzyskuj¹c du¿o nagród, wyró¿nieñ i medali.
Na kutnowskiej wystawie mo¿na podziwiaæ ró¿nego formatu dzie³a prof.
A.M. Bartczaka maj¹ce charakter symboliki i bêd¹ce pe³ne ekspresji.
Wernisa¿owi towarzyszy³ film �Wielomosty� z 1993 r. w re¿yserii Piotra
S³owikowskiego.            /J.P./

W Pa³acu Saskim czynna by³a patriotyczna wystawa zatytu³owana �Jeden
dokument. Pamiêci Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyñskiego�, której
autorem by³ Andrzej Mariusz Wieczorkowski. G³ównym elementem eks-
pozycji by³ fotel z or³em w koronie po prezydencie Ignacym Mo�cickim.
Mia³ Mu s³u¿yæ w czasie pobytu w Kutnie. Dziêki uprzejmo�ci ksiêdza
dziekana Stanis³awa Pisarka fotel ten symbolizuje na wystawie tragiczn¹
nieobecno�æ Prezydenta RP. Na wystawie by³o tak¿e zdjêcie prezydenta
Lecha Kaczyñskiego wchodz¹cego do samolotu, ziemia z Lasu Katyñskiego
z obrazkiem Matki Boskiej Katyñskiej, odbitym na sicie przez Podziemie
Solidarno�ciowe. Aktu ho³du dla ofiar tragicznego lotu do Smoleñska
dope³nia³o �wiate³ko, zapalone w mroku znajduj¹cej siê obok pustej sali,
- z wiar¹ i nadziej¹, ¿e ciemno�ci Go nie zmog¹.            /J.P./

KU CZCI PREZYDENTA

INTERESUJĄCY WERNISAŻ

W modlitwie dziękczynnej
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KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

Czytelniczy Hyde Park

¯ycie polityczne w kraju miedzy Bugiem a Odr¹ dopisa³o smutny epilog
do warsztatów debatanckich jakie toczy³y siê w Kutnie pod koniec minio-
nego roku, a dotyczy³y problemu tolerancji Polaków wobeæ innych naro-
dowo�ci. Otó¿ ca³kiem niedawno socjologowie przebadali znaczn¹, tzw.
reprezentatywn¹ grupê moich rodaków, a media o tym donios³y, ¿e mini-
ster spraw zagranicznych Rados³aw Sikorski nie ma ¿adnych szans w walce
o urz¹d prezydencki, bo o¿eni³ siê, niestety o zgrozo, z kobiet¹ pochodzenia
¿ydowskiego. Nie liczy siê nawet to, ¿e Anne Applebaum jest wybitn¹
intelektualistk¹ i pisark¹ oraz laureatk¹ wielu presti¿owych nagród, ale
jest i bêdzie w oczach wielu Polaków wy³¹cznie ¯ydówk¹, wiêc jak taka
mo¿e reprezentowaæ kraj o tysi¹cletniej tradycji chrze�cijañskiej. Brzydzê
siê takimi prostymi skojarzeniami, ale widocznie jestem osamotniony. Dla
przypomnienia jeszcze dodam kilka przyk³adów podobnej �tolerancji�.
Grono tzw. prawdziwych Polaków uda³o siê z ³opatami na cmentarz, by
zbeszcze�ciæ grób profesora Bronis³awa Geremka. Prawdziwy Polak
do³o¿y³ ekstra dodatkowe pó³ roku wiêzienia Karolowi Modzelewskiemu
za pochodzenie i za nieprzemijaj¹c¹ histeriê antysemick¹ podczas wyborów
prezydenckich. Tak wiêc wynik warsztatów, gdzie m³odzie� negatywnie
zaopiniowa³a polsk¹ tolerancjê, jest i pewnie jeszcze d³ugo bêdzie aktualny.

Pawe³ Piotrowski

Wyniki roku 2009 SP ZOZ w Kutnie s¹ ju¿ dramatyczne. Wystarczy stwierdziæ,
¿e d³ug wyniós³ ponad 79 milionów z³otych, czyli prawie dwukrotno�æ
przychodów netto. Pó³ biedy, je�li szpital siê przekszta³ci w �Spó³kê�, to
nast¹pi anulowanie czê�ci zobowi¹zañ o ca³kiem niebagateln¹ kwotê
ponad 42 milionów z³otych. Strata za rok 2009 te¿ jest ponad 5 milionowa,
co mo¿e znamionowaæ, ¿e podejmowane dzia³ania w zakresie unormo-
wania sytuacji s¹ ... bezskuteczne. Liczba lekarzy jest minimalna, bo
etatowych 42 (winno byæ oko³o 100) i jak oni twierdz¹ z przek¹sem: �szpital
trzyma siê dziêki ... lekarzom - emerytom�. Wykaz sprzêtu, �którego brak
zagra¿a ci¹g³o�ci udzielania �wiadczeñ medycznych oraz wywi¹zywania siê
z podpisanego kontraktu z NFZ-u� liczy ju¿ 15 pozycji. Koszt respirato-
rów, aparatów do znieczulenia, kardiomonitorów, defibrylatorów, pomp
infuzyjnych, aparatu USG i Holtera, pulsoksymetru czy inkubatora prze-
kracza ju¿ �okr¹glutki� milion. To jest �pryszcz� finansowy dla Starostwa
czy Urzêdu Miejskiego w Kutnie, ale tak faktycznie to SP ZOZ, a w³a�ciwie
Szpitalem Miejskim w Kutnie, praktycznie nikt siê nie interesuje. Przeja-
wem tego jest przeznaczenie �rodków dodatkowego, koñcz¹cego
�wyp³acalno�æ� Starostwa kredytu, nie na zakup sprzêtu (który przecie¿
móg³by byæ nadal w³asno�ci¹ samorz¹du), ale na drogê D¹browice itp.
itd. Bo to gmina ma nazwê zbli¿on¹ do nazwiska  Staro�ciny (która mo¿e
tam na te w³o�ci trafiæ po z³ym, nowym rozdaniu wyborczym), jak te¿ jej
�oficera� ³¹cznikowego, startuj¹cego z tej gminy. Co wiêcej, od kwietnia
nowy (14-ty dyrektor SP ZOZ od 12 lat) nie wyp³aci³ pracownikom tzw.
dodatku z tytu³u ustawy 203. Za³oga odpowiedzia³a strajkiem w³oskim,
czyli - spowolnieniem za³atwienia us³ug. Chocia¿ dyrektor zapewnia, ¿e
w sytuacjach zagro¿enia ¿ycia nikt nie bêdzie zwleka³ czy zaniecha³ dzia-
³ania, to jednak pacjenci ... wiedz¹ swoje ! Ma³o kto na Sesji Rady zwróci³
uwagê na wrêcz tragiczn¹ sytuacjê SP ZOZ w Kutnie, która to placówka
- zdaniem g³ównego ksiêgowego - �za trzy miesi¹ce mo¿e przestaæ funk-
cjonowaæ�. Podzielamy tê opiniê, jak i jego ocenê - zapytanie: �Czy szpital
doczeka siê wówczas przekszta³cenia� ?            Andrzej Stelmaszewski

Podczas obrad �rodowej Sesji Rady Powiatu, przewidywano m.in. g³oso-
wanie absolutorium dla Zarz¹du, a Komisja Rewizyjna negatywnie
zaopiniowa³a jego sprawozdanie za 2009 r. Oprócz tego radni mieli oceniæ
stan bezpieczeñstwa sanitarnego w powiecie kutnowskim za 2009 r.
i podj¹æ szeregu uchwa³, a w tym: o zaci¹gniêciu d³ugoterminowego
kredytu na sfinansowanie deficytu bud¿etowego powiatu w 2010 roku,
o wprowadzeniu zmian w bud¿ecie powiatu, przekazaniu zadañ przy utrzy-
maniu porz¹dku na czê�ci dróg powiatu dla gminy miejskiej Kutno i gminy
Krzy¿anów, zaopiniowaniu likwidacji SP ZOZ w Brzezinach i rozpatrzenia
skargi na dzia³alno�æ starosty i Zarz¹du Powiatu Kutnowskiego. Radni
chwil¹ ciszy uczcili pamiêæ ofiar katastrofy pod Smoleñskiem z 10 kwietnia
2010 r. Otwieraj¹c obrady przewodnicz¹cy Rady Powiatu Zdzis³aw Traw-
czyñski powiedzia³: �Obrady LII Sesji Rady zbieg³y siê z tragicznym dla
Polaków wydarzeniem. Proszê wszystkich radnych o powstanie i uczczenie
minut¹ ciszy wszystkich tych, którzy zginêli w katastrofie nad Smoleñ-
skiem�. Krótkie wyst¹pienie wyg³osi³a te¿ Dorota D¹browska, starosta
kutnowski: �Katyñ ponownie oznacza nasze polskie nieszczê�cie, ale mam
nadziejê, ¿e z czasem tak¿e wybaczenie. Dlatego mówiê wam wszystkim
przepraszam i proszê was o pojednanie�. W Sesji uczestniczy³ starosta
ko³omyjski Dimitro Nemisz. Dalsza czê�æ obrad 28 kwietnia 2010 r.
o godz. 10.00.          /G.B./

KRÓTKA SESJA

Szef Komendy Powiatowej Policji Zbigniew Melnik i starosta ko³o-
myjski Dimitro Nemisz.

Masz babo placek ! Ju¿ minê³y wiosenne roztopy, powysycha³y najbardziej
�zabagnione� pola, wiêc pora na siewy. Ledwo, ledwo, zmie�cili�my siê
w terminach ... Chcia³oby siê, jak dawniej, napisaæ, ¿e �konie ruszy³y
w pola�, ale teraz ju¿ inne czasy, wiêc na naszych rolach, s¹, ale tylko
mechaniczne - czyli traktory. Masz babo placek ! Ju¿ wokó³ mnie posiano
buraki, zieleni siê rzepak czy ozime. Ca³e obsypane bia³ymi kwiatkami s¹
g³ogi. Ró¿owawe - brzoskwinie. ¯ó³te - forsycje. Sadzi siê np. pora, selery
czy kwiatki. Teraz tylko, jak to siê okre�la potocznie �w okolicach trzech
ogrodników� bêdziemy sadziæ np. pomidory. Masz babo placek ! Dzi�
wiadomo, ¿e w najlepszym dla rolnictwa 2007 r. gospodarstwa rolne przy-
nosi³y 92 p³acy netto w gospodarce, za� w ubieg³ym roku - tylko 67%
(czyli 17,25 tysiêcy z³otych). Spad³y ceny mleka, zbó¿ i owoców. Zyskali
producenci trzody i drobiu, spad³o tym nastawionych na hodowlê krów,
uprawê zbó¿, warzyw czy owoców. W kosztach rolników - najwiêksz¹
pozycjê odgrywaj¹ pasze dla zwierz¹t, wydatki na nawozy (w ubieg³ym
roku spad³y odpowiednio o 13 i 15%). Najszybciej wzrastaj¹ koszty �rod-
ków ochrony ro�lin (o 33%, do 2,9 mld z³), rynek us³ug wzrós³ o 7% do
1,9 mld z³). Masz babo placek ! Ciekawostka ! W Polsce jest oko³o 275
firm skupuj¹cych mleko, a w Holandii (która produkuje tyle mleka co
Polska� jest tylko ... 14 przedsiêbiorstw. Co wiêcej, w bran¿y mleczarskiej
najbardziej upowszechnia siê pogl¹d, ¿e najlepiej dzia³aæ w pojedynkê,
a zmniejszenie liczby zak³adów wp³yw ma wypadanie najs³abszych mle-
czarni z rynku (i zani¿one ceny za mleko). Masz babo placek !

Pose³ Jolanta Szymanek-Deresz - wiceprzewodnicz¹ca SLD,
nie dojecha³a na spotkanie z Rad¹ Powiatow¹ Sojuszu Lewicy
Demokartycznej w Kutnie w poniedzia³ek 12 kwietnia ... Zginê³a
w sobotê o 8.56 w katastrofie lotniczej ... pod Smoleñskiem.

CZE�Æ JEJ PAMIÊCI !

EPILOG DO WARSZTATÓW DEBATANCKICH

TRAGEDIA SMOLEŃSKO−
KATYŃSKA

�W artykule pt. �Wydmuszki, wizje i sny� w �Powiatowym ̄ yciu Kutna�
z dnia 15 kwietnia br. dotycz¹cym m.in. Cmentarza Parafialnego w £¹ko-
szynie radny Krzysztof W. Dêbski przedstawia nieprawdziw¹ informacjê,
i¿ Komisja Rewizyjna jednog³o�nie potwierdzi³a brak reakcji prezydenta
w sprawie cmentarza. Zdania cz³onków Komisji by³y podzielone. Nato-
miast cz³onkowie Komisji jednog³o�nie, piêcioma g³osami �za�, ustalili,
¿e Prezydent Miasta Kutno nie posiada bezpo�rednich instrumentów
egzekwowania ustaleñ planu miejscowego zagospodarowania�.

SPROSTOWANIE

Terminal firmy PCC Intermodal SA i Centrum Logistyczne Nijhof Wassink,
za 57 milionów z³otych, powstaje w odleg³o�ci oko³o 700 metrów od kra-
jowej trasy Nr 2, naprzeciwko obecnej strefy ekonomicznej. W pierw-
szym etapie budowy terminalu powstanie obiekt o powierzchni 50 tysiêcy
metrów kwadratowych (w II - 8,8 tysi¹ca m2, III - 8,5 tys. m2, IV - 12 tys. m2).
Wykonawc¹ jest warszawska firma, a prace budowlane potrwaj¹ do pa�-
dziernika 2010 r. Z kolei firma �Jakon� z Tarnowa Podgórnego realizuje
centrum logistyczne Nijhof Wassink. To dwie hale magazynowe o po-
wierzchni po 8 tysiêcy m2. Ponadto oprócz istniej¹cych torowisk zostan¹
dobudowane dwukilometrowe tory oraz 718 m drogi (z kanalizacj¹ desz-
czow¹ i o�wietleniow¹).

KUTNOWSKI TERMINAL

Zapewne mieszkañcy Kutna zapamiêtali rosn¹ce topole wzd³u¿ rzeki Ochni
na odcinku miêdzy ulicami Mickiewicza i Sienkiewicza. Kiedy� - nawet
- bardzo d³ugo, ros³y sobie i ros³y. By³y za wysokie, za stare, grozi³y
wypadkiem. Dzi� ju¿ ich nie ma, pozosta³y tylko nad brzegiem �ciête bale,
a w rzece pozosta³o po nich to, co siê ³ama³o. Na zamieszczonym zdjêciu
mo¿na �podziwiaæ� rzeczn¹ tamê zrobion¹ nie przez bobry, a tylko przez
niegospodarno�æ drwali, którym zlecono wycinkê drzew. Gospodarzom
miasta poddajemy do przemy�lenia problem: czekaæ a¿ woda sama
zabierze ga³êzie poza Kutno, czy te¿ zobowi¹zaæ drwali aby na odcinku
200 metrów, coraz to p³ytszej Ochni, zrobili po sobie porz¹dek. Bo jak
nas widz¹ tak nas ...           /A.B./

ŁATWO BYŁO ŚCIĄĆ ...

Od kilku tygodni na ulicy Sienkiewicza funkcjonuje nowy sklepik, na
którego bocznej �cianie umieszczono du¿y napis �prochy, pigu³y�.
Zachêca do wej�cia. Mo¿e kto� potrzebuj¹cy medycznej pomocy tam
wejdzie, ale ... no w³a�nie, prochów na ��bicie� temperatury czy na nad-
ci�nienie tam nie u�wiadczy. Reklama jest d�wigni¹ handlu i aby interes
krêci³ siê na Sienkiewicza kto� z tej �pigu³owej� bran¿y pomy�la³, ¿e
mo¿na mieszkañców Kutna zachêciæ do ich kupna. Pozostawi³ wiêc
samochód (który stoi od kilku dni) obklejony napisami reklamowymi
w s¹siedztwie wej�cia do budynku banku przy ulicy Podrzecznej. Rzuca
siê w oczy. Pytamy wiêc czy Stra¿ Miejska ma �na oku� ten pojazd przed
ewentualn¹ kradzie¿¹ ?           /A.B./

DZIŚ MOŻNA WSZYSTKO

Uczniowie klas I-III z Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Kutnie
wziêli udzia³ w konkursie plastycznym nawi¹zuj¹cym tematycznie do has³a
roku 2010 �Cz³owiek i Miasto�. Komisja konkursowa wybra³a trzy najcie-
kawsze prace plastyczne. I - miejsce zajê³a uczennica kl. III a Ma³gorzata
Tarka, dla której nagrodê ufundowa³ Pañstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny  w Kutnie. II i III miejsce zajê³a Justyna Ambroziak z kl. II b
i Wioletta Papielarczyk z kl. I b, dla których nagrody ufundowa³a Dyrekcja
Gimnazjum. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali upominki. Pieczê
nad konkursem sprawowa³y: Wioletta Emanowicz i pielêgniarka Barbara
Rybus z NZOZ �ESKULAP�w Kutnie.

CZŁOWIEK I MIASTO

W pogrzebie Jerzego Szmajdziñskiego, wicemarsza³ka Sejmu, przewod-
nicz¹cego Stowarzyszenia �Pokolenia�, w Wilanowie wziêli udzia³ kut-
nowscy dzia³acze lewicy: przewodnicz¹cy kutnowskiego Stowarzyszenia
�Pokolenia� - Zdzis³aw Sapiejka, zastêpca - Wies³aw Garstka, przewod-
ni¹cy RP SLD - Miros³aw Kucharski, Stanis³aw Fabianowski, Miros³aw
Ruciñski, by³a senator - Aleksandra Koszada, radny - Krzysztof Wac³aw
Dêbski. Ta grupa z³o¿y³a równie¿ wi¹zankê na grobie Jolanty Szymanek-
Deresz na Cmentarzu Pow¹zkowskim.

ŻAŁOBNE KONDOLENCJE

Z okazji 1 Maja kutnowskie Stowarzyszenie �Pokolenia�
serdecznie zaprasza swoich cz³onków i sympatyków do uczest-
nictwa w sk³adaniu kwiatów pod Pomnikiem Poleg³ych Kole-
jarzy. Spotkanie 1 Maja o godzinie 10.30 przed dworcem PKP.
Serdecznie zapraszamy !

Zima jest piêkna, twierdz¹ niektórzy,
Na pewno maj¹ swoje racje,
Mnie ona jednak jako� nie s³u¿y,
Wole ten okres, co s¹ wakacje.

Gdybym realnie mia³ os¹d wydaæ,
Wiosna na laury zas³uguje,
W jej poczynaniach piêkno widaæ,
Nikt z takim skutkiem nie czaruje.

Wszyscy Cyganie na ni¹ czekaj¹,
I do¿ywotnio s¹ d³u¿nikami,
Dziêki niej domy opuszczaj¹,
Mog¹ nasyciæ siê wêdrówkami.

Ach ty wiosno ukochana,
Tyle magii niesiesz w sobie,
Có¿ za rado�æ dla cygana,
�wiat siê zmienia dziêki tobie.

Ach ty wiosno ukochana,
Dajesz ¿ycie, topisz lody,
Jeste� siostr¹ dla cygana,
No i matka dla przyrody.

Pozosta³e pory roku,
�wiat dostaj¹ odnowiony,
Niszcz¹, zatem krok po kroku,
Jak tu nie byæ oburzonym ?

Roman Cybu³ka

Wiosenne czary

ZAPROSZENIE

Tegoroczna wiosna zagl¹da do nas nie�mia³o.
Jakby siê wstydzi³a ods³oniæ po�niegowe brudy.
Dosyæ ju¿ tych ch³odów, ciepe³ka by siê chcia³o.
Tymczasem nadchodz¹ce dni nie zwiastuj¹ nudy.

Szykuj¹ siê kolejne pogodowe przeplatanki.
Wszak kwiecieñ ponoæ zawsze plecie.
I s³oty, i s³oñca mo¿na siê spodziewaæ o poranku.
Jedno jest pewne, Marzannê sp³awi¹ dzieci.

Wcze�niej czy pó�niej obudzi siê natura.
Przylec¹ bociany, ¿urawie i skowronki.
Ozimina siê zazieleni, przestanie byæ bura.
Szarotki o¿ywi¹ hale, a stokrotki ³¹ki.

�wiat wydawa³ siê bêdzie mniej ponury.
£atwiej bêdzie znale�æ okazje do optymizmu,
choæ ods³oniête s¹ brzydkie w jezdni dziury,
a politycy nie unikaj¹ jak zwykle komizmu.

Kazimierz Ci¹¿ela

Patrzcie, patrzcie wko³o wiosna,
s³ychaæ ptaków �piew.
Rolnik w polu ziemiê orze,
by w ni¹ rzuciæ siew.
Wko³o ³adnie jest i zielono,
s³onko mocniej grzeje.
Kaczeñce piêknie ju¿ kwitn¹,

Wiosna a nam buzia siê �mieje.
W lasach koncert daj¹ ptaki,
by obudziæ ca³y �wiat.
Bo to urok wiosny takim
bo to taki znak.
My wko³o siê cieszymy,
mi³o�æ ju¿ jest w nas.
Wiosn¹ ¿ycie nam siê budzi,
kochaæ te¿ ludzi przyszed³ czas.
Krystyna Kowalska �Klonowianka�

Wiosna
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¯YCIE REKLAMOWE

Wydzia³ Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kutnie 20 kwietnia
2010 r. w Gimnazjum nr 3 w Kutnie przeprowadzi³ dla gimnazjów eliminacje
powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeñstwie w Ruchu Dro-
gowym. Dru¿yna z Gimnazjum nr 2 im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w Kutnie
w sk³adzie: Filip Szyd³owski (III c), Mateusz Przybysz (II h) oraz Mateusz Terlecki
(III b) zajê³a I miejsce. Zwyciêzcy, wraz z opiekunem uczniów przygotowuj¹cym
ich do turnieju El¿biet¹ Sobieszek, odebrali puchar, dyplom oraz gratulacje
z r¹k Komendanta Powiatowego Policji w Kutnie insp. Zbigniewa Melnika.

BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACHKUTNOWSKI HIT 2009
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OŚRODEK ZAPASOWY REZERWY
14 DYWIZJI PIECHOTY ARMII POZNAŃ

NASTROJE I POSTAWY SPOŁECZEŃSTWA
KUTNOWSKIEGO PRZED I PO KLĘSCE

WRZEŚNIOWEJ 1939 ROKU(ci¹g dalszy z nr 7/283)
Wed³ug wspomnieñ Dowódcy O�rodka 1-go wrze�nia 1939 r. nad Strzelcami
- siedzib¹ dowództwa - przelecia³ na bardzo niskim pu³apie niemiecki
samolot zwiadowczy, a po nim nast¹pi³o bombardowanie Kutna i okolic
Strzelce. W nocy z 3 na 4-go wrze�nia zaobserwowano sygnalizacjê �wietln¹
dla przelatuj¹cych samolotów niemieckich, ale sprawców nie uda³o siê uj¹æ.
Byli to prawdopodobnie koloni�ci niemieccy zamieszkuj¹cy we wsi Holen-
dry ko³o Strzelec. 5 wrze�nia pp³k Kokoszka otrzyma³ telefoniczny rozkaz
o tre�ci �W nocy z 5 na 6 wrze�nia wymarsz O�rodka w kierunku £owicza
- w £owiczu dalsze rozkazy�. Rankiem 6 wrze�nia O.Z. 14 D.P. przyby³ do
£owicza, st¹d nakazano marsz na Warszawê. Ju¿ 9 wrze�nia Baony 55 i 57
pu³ku piechoty przekroczy³y Wis³ê. Baon 58 pu³ku zosta³ rozproszony po
zbombardowaniu przez lotnictwo niemieckie i nie bra³ udzia³u w dalszych
walkach jako zorganizowana jednostka. Pojedynczy ¿o³nierze walczyli
w obronie Warszawy. Pozosta³e dwa Baony - ju¿ jako Bataliony 55 i 57 pu³ku
piechoty 14 D.P. bra³y udzia³ w licznych walkach na wschód od Warszawy.
Nowe miejsce koncentracji dla O�rodka Zapasowego D-ca 14 D.P. genera³
H³ad wyznaczy³ garnizon w Piñsku, na wschodnich rubie¿ach II Rzeczpo-
spolitej. Osiemnastego wrze�nia O�rodek Zapasowy dotar³ do Che³ma, tu
dowiedziano siê o wkroczeniu do Polski Armii Czerwonej i wiêc dotarcie
do Piñska by³o nieosi¹galne. Osiemnastego wrze�nia dowódca O�rodka
podj¹³ �mia³¹ decyzjê o reorganizacji O.Z. 14 D.P. Z ¿o³nierzy maj¹cych
broñ utworzono Batalion bojowy, który liczy³ 250 oficerów 63 podoficerów
i 379 szeregowców na dowódcê batalionu zosta³ wyznaczony mjr Franciszek
Borkowski, a na dowódcê nieuzbrojonej czê�ci O�rodka mjr Solski. Bata-
liony O.Z. bra³y udzia³ w licznych walkach, w ramach 1 Dywizji Piechoty
Legionów, by³y to walki bardzo krwawe, poch³onê³y wiele ofiar. W nocy
z 26/27 wrze�nia gen Przed¿ymirski postanowi³ kapitulowaæ. W sk³ad tego
zgrupowania wchodzi³y bataliony O.Z. 14 D.P. W dniu 27 wrze�nia ¿o³nierze
zniszczyli broñ, aby nie dosta³a siê w rêce wroga. Oficerów oddzielono
i pomaszerowali oni do Ostrowca �wiêtokrzyskiego. Pp³k Kokoszka ranny
przebywa³ w szpitalu, a nastêpnie aresztowano go; przebywa³ w wiêzie-
niach i obozach koncentracyjnych. Takie by³y losy O.Z. 14 D.P., a jaki by³
szlak bojowy 14 Dywizji Piechoty. Szlak ten by³ czê�ciowo zwi¹zany z Ziemi¹
Kutnowsk¹. Ósmego wrze�nia 1939 r. dywizja znalaz³a siê w po³udniowej
czê�ci powiatu kutnowskiego. Sztab dywizji umie�ci³ siê w Nowej Wsi.
55 pu³k piechoty zaj¹³ pozycje wyj�ciowe w Kterach, a 57 pu³k w M³ogo-
szynie, 58 pu³k jako drugorzutowy w Bielawkach. Dziewi¹tego wrze�nia
zgodnie z rozkazem genera³a Kutrzeby rozpoczê³o siê natarcie 14 Dywizji
Piechoty z rejonu Kter, Siemienic i M³ogoszyna w kierunku na Pi¹tek. Pu³ki
14 Dyw. Piechoty wraz z s¹siednia 17 Dywizj¹ Piechoty zdoby³y Pi¹tek,
rozbijaj¹c 30 Dywizjê 8 Armii Niemieckiej. W walkach o Pi¹tek ciê¿ko
ranny zosta³ dowódca 30 dywizji genera³ major Kurt von Breisen. Sukcesy
14 D.P. w walkach o Pi¹tek to w du¿ej mierze zas³uga jej dowódcy genera³a
brygady Franciszka W³ada. Tak wspomina genera³a Jerzy Korczak autor
ksi¹¿ki �Có¿e� ty za pani�, �Jego dobrze znana sylwetka prezentowa³a siê
jak na defiladzie ... wyraz twarzy nie zdradza³ ¿adnego niepokoju ... choæ
od dawna dowodzi³ dywizj¹, by³ wci¹¿ przedmiotem ogólnego zaintereso-
wania. Nikt nie potrafi³ powiedzieæ dlaczego tak siê dzia³o, chyba Jego burz-
liwy ¿yciorys, który obrasta³ w Legendê�. Genera³ Franciszek W³ad, by³
oficerem armii austriackiej, w I wojnie �wiatowej dosta³ siê do niewoli
rosyjskiej, sk¹d uciek³ do Chin, a stamt¹d przedosta³ siê do San Francisco.
Z Ameryki wraca do Europy do Szwajcarii, a nastêpnie do kraju, gdzie
natychmiast melduje siê w Wojsku Polskim. Do�wiadczony, stanowczy
dowódca, szanowany i ceniony przez podw³adnych. Tu w bitwie nad Bzur¹
mia³ nast¹piæ kres Jego bogatej w wydarzenia ¿o³nierskiej drogi. W dniu
18 wrze�nia zostaje ciê¿ko ranny w Puszczy Kampinowskiej, zmar³ tego
samego dnia w le�niczówce Januszek  k/Kampinosu. Podobny los spotka³
genera³a Stanis³awa Grzmota Skotnickiego, który poleg³ w dniu nastêpnym,
w krwawym boju-szar¿y kawaleryjskiej, w rejonie Tu³owic. W dniu 22 wrze�nia
pod £omiankami ginie genera³ Miko³aj Bo³tuæ. W ci¹gu kilku wrze�nio-
wych dni poleg³o a¿ trzech genera³ów, dowódców du¿ych jednostek, którzy
do koñca swoich dni pozostali wierni ojczy�nie, wykonuj¹c z honorem swój
¿o³nierski obowi¹zek. Bitwa pod £omiankami zakoñczy³ dwutygodniowe
walki nad Bzur¹. Straty Armii Poznañ by³y olbrzymie, wynosi³y oko³o
10 tysiêcy poleg³ych ¿o³nierzy i oko³o 25 tysiêcy rannych. Szlak bojowy Armii
Poznañ znacz¹ 72 wielkie cmentarze i dziesi¹tki kwater wojennych na licz-
nych cmentarzach. Najwiêksze z nich to cmentarz w M³odzieszynie (3773
poleg³ych), cmentarz w Sochaczewie (3693 poleg³ych), cmentarz w £omian-
kach (2500 poleg³ych) oraz w £êczycy (629 poleg³ych). O bitwie nad Bzur¹
i z ni¹ zwi¹zanych wydarzeniach na Ziemi Kutnowskiej, musimy zachowaæ
w pamiêci ka¿dy najmniejszy epizod, taki choæby jak organizacja O�rodka
Zapasowego 14 D.P. w gminie Strzelce, walki 14 D.P. w rejonie M³ogoszyna
i Kter oraz o postaci genera³a brygady Franciszka W³ada. Wiadomo�ci
o ma³o znanych wydarzeniach z wrze�nia 1939 r. na Ziemi Kutnowskiej
opracowa³ podpu³kownik rezerwy Stefan Sobczyk - syn Ziemi Kutnowskiej,
absolwent Szko³y Podstawowej w Strzelcach z 1948 r. Obecnie dzia³acz
Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego w Poznaniu, to dziêki Jego
staraniom we wrze�niu 2009 r. na dziedziñcu Szko³y Podstawowej w Strzel-
cach ods³oniêto tablicê pami¹tkow¹ po�wiêcon¹ O�rodkowi Zapasowemu
Rezerwy 14 Dywizji Piechoty Armii Poznañ. Na ziemi kutnowskiej jest jeszcze
wiele miejsc godnych upamiêtnienia. Do takich nale¿y dworek w G³ogowcu,
gdzie w dniach od 8 do 14 wrze�nia 1939 r. przebywa³ sztab Armii Poznañ,
tu genera³ Tadeusz Kutrzeba wraz z szefem sztabu pu³kownikiem Stanis³awem
Lityñskim opracowywali rozkazy dla nacieraj¹cych dywizji Armii Poznañ
i Pomorze walcz¹cych nad Bzura w pierwszej fazie bitwy. Tu w G³ogowcu
12 wrze�nia dosz³o do spotkania z genera³em Bartnowskim i przekazaniu
mu dowództwa nad zgrupowaniem jednostek walcz¹cych w rejonie £owicza
i Skierniewic. Wielkie rozczarowanie spotka³o genera³a Kutrzebê, kiedy
dowiedzia³ siê, ¿e genera³ Bortnowski wstrzyma³ natarcie, a nastêpnie zre-
zygnowa³ z dowodzenia, tym zgrupowaniem. G³ogowiec to bardzo wa¿na
miejscowo�æ w historii bitwy nad Bzur¹, godna upamiêtnienia. Wzorem
Strzelec nale¿y i G³ogowiec ocaliæ od zapomnienia o tamtych wrze�nio-
wych dniach 1939 r. Nale¿y siê wielkie uznanie dla wójta gminy Strzelec za
ufundowanie tablicy przy szkole w Strzelcach, a Dyrekcji Szko³y Podsta-
wowej za zorganizowanie wspania³ej patriotycznej uroczysto�ci przy jej
ods³oniêciu. Na podobn¹ czeka G³ogowiec !

Opracowa³ Czes³aw Gajda na podstawie materia³ów archiwalnych
o 14 D.P. oraz publikacji P. Bauera i P. Polaka �Armia Poznañ�

(ci¹g dalszy z nr 7/283)
Tym razem, 26 marca 1939 r., rz¹d kategorycznie propozycje Niemiec
odrzuci³, a Rydz nakaza³ przyspieszyæ prace sztabowe nad polskim planem
obrony. Dopiero teraz narastaj¹ca gro�ba wojny Niemiec przeciwko Polsce
dociera powszechnie do �wiadomo�ci ca³ego spo³eczeñstwa kutnowskiego
i wywo³uje konsternacjê, zdenerwowanie i powa¿ne obawy o jej wynik.
Powa¿ne zaniepokojenie i obawy by³y tym wiêksze, ¿e ju¿ w marcu prze-
prowadzono czê�ciow¹ mobilizacjê jednostek Wojska Polskiego, a w tym
37 pp w Kutnie. G³êboko patriotyczna �wiadomo�æ kutnowskiego spo³e-
czeñstwa, kszta³towana przez stulecia, sta³a siê w trudnych, zagra¿aj¹cych
ojczy�nie wojn¹ i utrat¹ wolno�ci, atrybutem i motywem zdecydowanej
woli walki, po�wiêcenia i bohaterstwa w obronie wolnej ojczyzny. Dawa³o
temu wyraz spo³eczeñstwo kutnowskie na ró¿nych zebraniach, podczas
szkoleñ z zakresu obronno�ci oraz udzielaj¹c ¿o³nierzowi wsparcia mate-
rialnego (w sprzêcie) i moralnego. Teraz pojêcia takie jak naród, ojczyzna
nabiera³y nowego wymiaru,  nowych warto�ci i trafia³y do wszystkich,
staj¹c siê �ród³em zbiorowych postaw patriotycznych  kutnowskiej regio-
nalnej spo³eczno�ci. Polacy gotowi byli stawiæ czo³o agresorowi dziêki
trwa³ym warto�ciom Drugiej Rzeczypospolitej. Du¿e znaczenie mia³o
mocne zwi¹zanie spo³eczeñstwa z w³asnym pañstwem. Wielu obywateli
m.in. Ziemi Kutnowskiej nie akceptowa³o dotychczasowych metod
rz¹dzenia i walczy³o o bardziej demokratyczny system rz¹dzenia. Jednak
dla wszystkich Polaków pañstwo sta³o siê dobrem najwy¿szym, którego
broniæ nale¿y za ka¿d¹ cenê. No�nikiem szczególnie silnych uczuæ naro-
dowo-patriotycznych by³o m³ode pokolenie, które nie wyobra¿a³o sobie
innej formy egzystowania ni¿ we w³asnym pañstwie. Sens powy¿szego
bardzo trafnie wyrazi³ W³adys³aw Broniewski:

S¹ w ojczy�nie rachunki krzywd,
Obca d³oñ ich te¿ nie przekre�li,
Ale krwi nie odmówi nikt:
Wys¹czymy j¹ z piersi i pie�ni.

Innym czynnikiem, który rodzi³ w�ród przeciêtnych, szarych obywateli
ufno�æ w skuteczno�æ obrony pañstwa, by³a sanacyjna propaganda, ¿e do
obrony przed ewentualn¹ agresj¹ kraj i jego armia s¹ w pe³ni przygotowane
i wsparte sojuszem z trzeci¹ wielk¹ si³¹ na kontynencie - Angli¹ i Francj¹.
Lansowany mit zwyciêskiej wojny, upowszechniany skrótem my�lowym:
�nie oddamy nawet guzika�, mia³ istotny wp³yw na postawê kutnowskiego
spo³eczeñstwa niewierz¹cego w wojnê, a tym bardziej w ewentualn¹ klêskê.
To uspokaja³o, ale im wiêcej pojawia³o siê wiadomo�ci o ewentualnej
wojnie, tym bardziej �wiadomo�æ dr¹¿y³y w¹tpliwo�ci, rozterki i obawy
- co dalej z Polsk¹ w razie ewentualnej przegranej. Badania prowadzone
w�ród kutnowskiego spo³eczeñstwa dowodz¹, ¿e wojn¹ zosta³o ono
zaskoczone i co wa¿ne nie zosta³o psychicznie przygotowane do nowego
typu wojny, szczególnie wojny totalnej, co mia³o niew¹tpliwy wp³yw na
jego postawy i zachowania.

II. Wojna a spo³eczeñstwo
1 wrze�nia 1939 roku Niemcy podstêpnie, bez wypowiedzenia wojny,
przekroczyli granice Polski. Wojna niemiecko-polska by³a wielkim spo-
³ecznym prze¿yciem, które w takiej skali spotka³o Polaków po raz pierwszy
w historii. Wojna wrze�nia 1939 dotknê³a nie tylko ¿o³nierza, ale ca³e
spo³eczeñstwo i objawi³a siê niezwyk³¹ nienawi�ci¹, bezwzglêdno�ci¹
i brutalno�ci¹, Dzia³aniami szczególnie zbrodniczymi by³y masowo pro-
wadzone lotnicze bombardowania miast i wsi oraz ostrzeliwanie ludno�ci
cywilnej w g³êbi kraju, daleko od pól bitewnych. W tej totalnej wojnie
Niemcy nie przestrzegali ¿adnych praw wojennych. W plan eksterminacji
narodu polskiego wpisa³ siê Sztab Generalny Wojsk L¹dowych wydaj¹c
rozkazy w zwi¹zku z realizacj¹ �Fall Weiss� w sprawie bezwzglêdnego
niszczenia si³ nieprzyjaciela. Od pierwszych dni wojny oddzia³y Wehr-
machtu rozpoczê³y mordy na jeñcach wojennych i ludno�ci cywilnej.
Palono wsie i miasteczka, mordowano ludno�æ bez wyra�nych powodów.
Ju¿ w pierwszych dniach wojny spo³eczeñstwo kutnowskie prze¿y³o szok
spowodowany bombardowaniami w Kutnie i wielu wioskach powiatu.
Nastêpnym wielkim prze¿yciem by³y wiadomo�ci z frontu o prze³amaniu
polskich linii obronnych. Innym wydarzeniem, które szokowa³o i wp³y-
wa³o na pojawienie siê strachu i lêku, by³a paniczna ucieczka tysiêcy
ludzi z zachodu na wschód, w³a�nie przez Kutno. Ten masowy exodus
parali¿owa³ i u jednych budzi³ strach, ale u innych rodzi³a siê nienawi�æ
wobec wroga i pierwsze przejawy mobilizacji do oporu.

dr  Eugeniusz Walczak

Muzeum Regionalne w Kutnie, dzia³aj¹ce z upowa¿nienia prezydenta m.
Kutna, czyni starania w zakresie wydania ksi¹¿ki pt. �Hallerczycy - Walka
- Niepodleg³o�æ - Pamiêæ� autorstwa Grzegorza Cisaka, która bêdzie bogato
ilustrowana zdjêciami i opisami powstania Armii Polskiej we Francji,
pobytu ¿o³nierzy Dywizji Instrukcyjnej Armii genera³a Józefa Hallera
w Kutnie, ich walki w latach 1919-1920 w obronie granic Polski oraz
pobytu genera³a Józefa Hallera w £êczycy, £odzi, £owiczu, Kutnie i P³ocku.
Utrwalone zostan¹ równie¿ zg³oszone losy rodzin Hallerowskich osia-
d³ych w Kutnie i innych miejscowo�ciach �rodka Polski. Jak nadmieniaj¹ -
autor Grzegorz Cisak i wydawca dyrektor Muzeum Regionalnego w Kutnie
Grzegorz Skrzynecki - spo³eczeñstwo kutnowskie ju¿ od dawna docenia
po�wiêcenia Hallerczyków na rzecz utrwalenia niepodleg³o�ci Polski przez
obchodzenie uroczystych obchodów �wiêta B³êkitnej Armii w dniu
25 maja ka¿dego roku, ods³oniêcia pami¹tkowej �B³êkitnej Tablicy�,
otwarcia Sali Genera³a Józefa Hallera w Muzeum Regionalnym w Kutnie
oraz organizowanie wystaw okoliczno�ciowych, spotkañ z autorami ksi¹¿ek,
konkursów szkolnych. Wydanie ksi¹¿ki pod koniec 2011 r. bêdzie wyma-
ga³o du¿o �rodków finansowych. Autor i wydawca, za naszym po�rednic-
twem, zwracaj¹ siê do sponsorów z gor¹c¹ pro�b¹ o udzielenie pomocy
finansowej w zamian za wpis na strony reklamowe wydawnictwa. Z chwil¹
podpisania oferty - umowy �rodki finansowe nale¿y przelaæ na konto Muzeum
Regionalnego w Kutnie 96 2030 0045 1110 0000 0164 5340 Bank BG¯
S.A. o/Kutno z dopiskiem �Ksi¹¿ka - J. Haller�.            /J.P./

O HALLERCZYKACH

Mieczys³aw Kolczyñski urodzi³ siê w 1894r. w D¹browicach. Rodzice
jego Katarzyna i W³adys³aw Kolczyñscy mieszkali przy ul. Sienkie-
wicza. By³a to liczna rodzina: cztery córki i sze�ciu synów. Mieczys³aw
ukoñczy³ Szko³ê Powszechn¹ w D¹browicach i �redni¹ w Warszawie.
W latach 1915-1916 odby³ s³u¿bê wojskow¹ w Warszawie. Krótko
by³ nauczycielem Szko³y Powszechnej w Wilanowie ko³o Warszawy.
Po odzyskaniu niepodleg³o�ci wst¹pi³ do szko³y oficerskiej w War-
szawie, ukoñczy³ j¹ w stopniu porucznika i pracowa³ w wojskowo�ci
w stolicy. W D¹browicach by³ ostatni raz u siostry Boles³awy Bielickiej
15 sierpnia 1939 r. Wtedy mówi³, ¿e wojna wisi w powietrzu�. Z chwil¹
wybuchu II wojny �wiatowej, zg³osi³ siê do swojej jednostki macie-
rzystej i wraz z ni¹ przeszed³ ca³y szlak bojowy. Cofaj¹c siê przed
naporem si³ niemieckich, dosta³ siê do niewoli sowieckiej. Armia
Radziecka uderzy³a ze wschodu na Polskê 17 wrze�nia 1939 r. W wyniku
dzia³añ wojennych Armii Czerwonej do niewoli sowieckiej dosta³o
siê 242 tysi¹ce ¿o³nierzy polskich, w tym 15 tysiêcy stanowili ofice-
rowie zawodowi wojska polskiego. Zwyk³ych ¿o³nierzy rozrzucano
po ca³ej Rosji, oficerów i inteligencjê umieszczono w trzech wielkich
obozach: w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Mieczys³aw Kol-
czyñski by³ jeñcem obozu w Kozielsku i nosi³ numer wiêzienny 484.
Wiêkszo�æ oficerów polskich z obozów w Kozielsku, Starobielsku
i Ostaszkowie Sowieci zamordowali w Katyniu. Mieczys³aw Kolczyñski
zamordowany zosta³ przez NKWD w 1940 r. strza³em w ty³ g³owy.
Mia³ wtedy 48 lat. Kiedy Niemcy weszli na teren Zwi¹zku Radziec-
kiego, ju¿ 13 kwietnia 1943 r. ujawnili, ¿e w lasach pod Katyniem,
znajduj¹ siê masowe groby polskich oficerów. Do Katynia �ci¹gniêto
Miêdzynarodow¹ Grupê Specjalistów Kryminologii i Medycyny
S¹dowej Trzeciej Rzeszy, przedstawicieli Polskiego Czerwonego Krzy¿a
i polskich oficerów - jeñców przebywaj¹cych w niemieckich oflagach.
W dniu 29 marca 1943 r. przyst¹piono do ekshumacji zbiorowych
mogi³ w lasach katyñskich. Urzêdowy wykaz niemiecki (AM) maso-
wego mordu w Katyniu wydany w Berlinie w 1943 r. podaje Mieczy-
s³awa Kolczyñskiego jako numer kolejny zw³ok 2587. Wykaz ofiar
(WO) - cz³onków by³ej Armii Polskiej, sporz¹dzony przez Polaków
w Katyniu w 1943 r. z cyfr¹ oznaczaj¹c¹ numer kolejny zw³ok Mie-
czys³awa Kolczyñskiego, podaje stronê 47 tego wykazu. Przy zw³okach
Mieczys³awa Kolczyñskiego znaleziono kartê cz³onkowsk¹, dowód
osobisty, kartê szczepienia, list, legitymacjê PCK, legitymacjê komi-
tetu polsko-w³oskiego. Okupant sowiecki wymordowa³ oficerów pol-
skich, poniewa¿ by³ przekonany, ¿e ju¿ nigdy nie powstanie polska
armia. Nasz rodak - Mieczys³aw Kolczyñski - broni³ niepodleg³o�ci
Polski i zgin¹³ w Katyniu, poniewa¿ by³ oficerem Wojska Polskiego.
Mieczys³aw mia³ liczne rodzeñstwo. Wszyscy wyjechali z D¹browic
przed II wojn¹ �wiatow¹. Franciszek wyjecha³ do Ameryki, Stefan
by³ dyrektorem Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Gnie�nie, Roman by³
dyrektorem Banku w £odzi, Kazimierz w³a�cicielem m³yna w £asku.
Siostra W³adys³awa mia³a fabrykê igie³ w £odzi, Alfreda, z mê¿em
literatem, mieszka³a w Warszawie, Marianna posiada³a cukierniê
w £odzi. Boles³awa, z mê¿a Bielicka, do koñca ¿ycia mieszka³a
w D¹browicach i zajmowa³a siê rolnictwem. Zmar³a w l981 r.

Kazimierz �ci�lewski urodzi³ siê 13 lutego 1905 r. w D¹browicach.
Rodzice jego: Marceli i Feliksa z Zarêbów mieszkali przy ul. S³awiñ-
skiego 5. Od najm³odszych lat, wskutek przedwczesnej �mierci rodziców,
zmuszony by³ pracowaæ zarobkowo. Dziêki wytrwa³o�ci i ambicji
podj¹³ naukê w Gimnazjum Pañstwowym im. Króla Zygmunta Augusta
w Bia³ymstoku. Maturê uzyska³ 30 maja 1928 r. S³u¿bê wojskow¹
odby³ w Szkole Podchor¹¿ych Piechoty Nr 9 w Berezie Kartuskiej
(18.07 1928 - 20.05.1929), któr¹ ukoñczy³ z wynikiem bardzo
dobrym, w stopniu plut. pchor. Dowódca kompanii opiniowa³ go
nastêpuj¹co: �Inteligencja du¿a. Bardzo zdolny. Uczy siê ³atwo. Cha-
rakter wybitny, ¿ywy, weso³y. Bardzo rzutki i spostrzegawczy. Karny
i zdyscyplinowany. Ambicja osobista bardzo du¿a. Bardzo lubiany
przez kolegów. Bardzo energiczny. Pewny siebie. stanowczy. Samo-
dzielny. Orientacja bardzo dobra. Zachowanie w s³u¿bie i poza s³u¿b¹
wzorowe. Specjalne uzdolnienia: bardzo dobry dowódca plutonu.
Nadaje siê w zupe³no�ci na oficera rezerwy do s³u¿by liniowej�. Dnia
20 wrze�nia 1929 r. przeniesiony do rezerwy. Jesieni¹ tego¿ roku podj¹³
studia na Wydziale Weterynarii Uniwersytetu Warszawskiego. W zwi¹zku
z uzyskaniem absolutorium na Wydziale Weterynarii Uniwersytetu
Warszawskiego zosta³ przeniesiony z piechoty do grupy lekarzy wete-
rynarii z przydzia³em do 6 pa³ (Kraków). W marcu 1939 r. mianowany
zosta³ porucznikiem rezerwy. Dnia 31 stycznia 1938r. uzyska³ dyplom
lekarza weterynarii na Uniwersytecie Warszawskim. Przed wybuchem
wojny pracowa³ w Wydziale Weterynarii warszawskiego Urzêdu Wo-
jewódzkiego. W akcie chrztu w D¹browicach pod numerem 23/1905
jest adnotacja: �zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z Helen¹ Leoni¹ Kaliszek
dnia 22 pa�dziernika 1938 r. w Ko�ciele Parafialnym w Miñsku Mazo-
wieckim�. Zamieszka³ w Miñsku Mazowieckim. W ramach mobilizacji
(24-26.08.1939 r.) zg³osi³ siê do swej jednostki macierzystej (6 pal).
Prawdopodobnie przeszed³ ca³y szlak bojowy pu³ku koñcz¹c go
w Cieszanowie, w rejonie Rawy Ruskiej (20.09.1939 r.), gdzie dywizja
skapitulowa³a. W tych okolicach dosta³ siê do niewoli sowieckiej.
Osadzony zosta³ w Kozielsku. W li�cie do ¿ony z dat¹ 22.11.1939 r.
pisa³ m.in.: �Dotychczas jestem zdrów i czekam na wyjazd, a nadzieja
ku temu jest niema³a. Ze mn¹ jest du¿o kolegów ze szkolnej ³awy.
Szanuj siê i dbaj. My�l o naszej przysz³o�ci pozostaje ustawicznie ze
mn¹�. Zgin¹³ w Katyniu. Figuruje na Li�cie �mierci Nr 040/2 z kwietnia
1940 r., poz. 58, teczka personalna Nr 1654. Zostawi³ ¿onê Helenê
i córkê Urszulê, która urodzi³a siê 21.01.1940 r.

MIECZYSŁAW KOLCZYŃSKI

KAZIMIERZ ŚCIŚLEWSKI

Porucznik WP

Porucznik WP
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DZIEJE KUTNOWSKIEGO SPORTU

KOSZYKÓWKA ŻEŃSKA (cz. II)

OG£OSZENIA
DROBNE

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

Elżbieta Chrząstek

Kutno, ul. Barlickiego 16
(róg D³ugosza)

Tel. 254−24−03, 0−601−051−027

Biuro Nieruchomości

WYCENY NIERUCHOMO�CI
WYNAJMY MIESZKAÑ

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

POKRYCIA DACHOWE
i NIE TYLKO

Tel. 0 504−538−133

Rejon nr I - asp. Kowalewski Gracjan, tel. 24 253-22-36
Ulice rejonu: Boczna, £¹czna, Graniczna, M.C. Sk³odowskiej, Ogrodowa,
Ewy, Goszczyñskiego, Kasztanowa, Wybickiego, Zamoyskiego od nr 10,
Hallera, Grota Roweckiego, Gen. Andersa, Sikorskiego, Maczka, Sem-
po³owskiej, Sosabowskiego, Berlinga, Rejtana, Ma³achowskiego, Piotra
Skargi, Górno�l¹ska, Kordeckiego, Obroñców Pokoju, Czarnieckiego,
Azaliowa, Bzów, Uskok, Boronowskiego, Spójna.
Rejon nr II - sier¿. Sroczyñski £ukasz, tel. 24 253-22-36
Ulice rejonu: Pó³nocna, Tarnowskiego, Cicha, Brzozowa, Norwida,
Orkana, Wspólna, Ró¿ana, Teligi, Sobieskiego, Zamoyskiego 4, Moch-
nackiego, Wysockiego, Lelewela, Morcinka, Peowiacka, Chodkiewicza,
Bema, Sowiñskiego, Ko³³¹taja, Zdrojowa, Kwiatowa, Spokojna, Prosta,
¯ó³kiewskiego, Wojska Polskiego, Staszica do ul. Lelewela, Park Trau-
gutta, Poniatowskiego.
Rejon nr III - st. post. Ma³ecki Adam, tel. 24 253-22-36
Ulice rejonu: D¹browskiego, P³ocka, Skrajna, Zacisze, Bitwy nad Kutnem
(od Skrajnej do Ronda Jasiukowicza) Szymanowskiego, al. Ma³ej Ligi,
Ko�ciuszki, Szpitalna, Ba¿antowa, Pu³awskiego, Wieniawskiego, Prusa,
Tuwima, Kraszewskiego, Kusociñskiego, Olimpijska, Lipowa, Staszica
od nr 13 do ul. Lelewela, D³ugosza, Braci �niadeckich, Oporowska.
Rejon nr IV - m³. asp. Kêdziora Robert , tel. 24 253-22-18
Ulice rejonu: Grunwaldzka, ks. �witkowskiego, Klepy, ¯niwna, Zielona,
Dojazd, Chrobrego, Batorego, £okietka, Jagie³³y, Królowej Jadwigi,
K. Wielkiego, B. Krzywoustego, Józefów, Przytorze, Holenderska, Bitwy
pod Kutnem (od Ronda Jasiukowicza do Sklêczkowskiej).
Rejon nr V - m³. asp. Kacprowicz Mariusz, tel. 24 253-22-18
Ulice rejonu: Al. ZHP, Warszawskie Przedmie�cie, Wilcza, Grunwaldzka
do bloku nr 12, Filipowicza, Gruszczyñskiego, Wronia, Orla, Toczew-
skiego, ¯wirki i Wigury.
Rejon nr VI - m³. asp. Rejmonciak Grzegorz, tel. 24 253-22-13
Ulice rejonu: Barlickiego, Jana Paw³a II, Wyszyñskiego, Królewska,
Podrzeczna, Oziêb³owskiego, Teatralna, Plac Wolno�ci, Zamenhofa,
Zduñska, Mi³a, Krótka, Asza, Pereca, Nawrot, Joselewicza, Popie³uszki,
ks. Wo�niaka, Pl. J. Pi³sudskiego.
Rejon nr VII - m³. asp. Leszewicz Andrzej, tel.  24 253-22-13
Ulice rejonu: Sienkiewicza, Zamkowa, S³owackiego, Krasiñskiego,
Kiliñskiego, Kopernika, Reja, Kochanowskiego, 3-go Maja, 1-go Maja,
Rychtelskiego, Jagielloñska, Narutowicza (od Sienkiewicza do ronda
Solidarno�ci).
Rejon nr VIII - m³. asp. Sza³kowski Marcin, tel. 24 253-22-14
Ulice rejonu: Armi Krajowej, Asnyka, Barcewicza, Bohaterów Walk nad
Bzur¹, Broniewskiego, Bukowa, Chmielna, Che³moñskiego, Deotymy,
Fa³ata, Ga³czyñskiego,Gliszczyñskiego, Górskiego, Górna,Gadomskiego,
Hoffmanowej, Kar³owicza, Klonowa, Kolumba, Konarskiego, Krzywa,
Korczaka, Korczyñskiego, Kuciñskiego, Kosmonautów, Krêta, Kutrzeby,
Le�miana, Limanowskiego, Lotnicza, £êczycka, £¹koszyñska, £ódzka,
£ubinowa, Makowa, Matejki, Metalowa, Nieca³a, Niemcewicza, Noskow-
skiego, Nowowiejska, Objazdowa, Obroñców Warszawy, Okólna, Osiedle
£¹koszyn, Pa³acowa, Pi¹tkowska, Piwna, Polna, Po³udniowa, Poprzeczna,
Promienna, Przechodnia, Rzetkowskiego, S³oneczna, Sielska, Siemiradz-
kiego, Skleczkowska, Solskiego, Spacerowa, Sporna, Staffa, Stalowa,
Struga, �ciegiennego, �wiêtokrzyska, Têczowa, Unii Lubelskiej, W¹ska,
Wodna, Wschodnia, Wyspiañskiego, Wiosny Ludów, Wypoczynkowa,
Zap³otek, ¯eromskiego, ¯o³nierska.
Rejon nr IX - asp. Jab³oñski Krzysztof, tel. 24 253-22-14
Ulice rejonu: Ba³tycka, Bluszczowa, Bociania, Chabrowa, Chopina, Rol-
nicza, Toruñska ,Jesienna, Wi�niowa, Letnia, Zimowa, Wiosenna, £anowa,
£¹kowa, Sadowa, G³ogowa, S³owicza, Krucza, Sowia, Raszewska, Maj-
dany, Mickiewicza, Wygoda, Jasna, Narutowicza (od ronda Solidarno�ci),
Okrzei, Mareckiego, Zgoda, 29 Listopada, Pomorska, Cmentarna, ¯ytnia,
Rzeczna, Konduktorska, Zielna, Owsiana, Pszenna, Zbo¿owa, Kolberga,
Objazdowa, Paderewskiego, Zielarska, Spó³dzielcza, Moniuszki, Orzesz-
kowej, Konopnickiej, Zapolskiej, Modrzejewskiej, Zachodnia, Pogodna,
Przemys³owa, Wygoda,Wazów, Piastów, ¯urawia, Rzemie�lnicza,
Kro�niewicka, �lusarska, Osiedle Kolejowe.

Szkolny Klub Sportowy �KASPROWICZ�
W Szkolnym Klubie Sportowym Kasprowicz grê w koszykówkê rozpoczê³y
dziewczêta z chwil¹ podjêcia pracy w Liceum Kasprowicza przez wielk¹
mi³o�niczkê tej dyscypliny sportu, trenerkê i wspó³twórczyniê pó�niej-
szych sukcesów tej dru¿yny Krystynê Wojtack¹. 15 grudnia 1965 roku
koszykarki Kasprowicza rozegra³y pierwszy oficjalny mecz z zespo³em
kutnowskiego Technikum Mechanicznego przegrywaj¹c 15:31. W tym
historycznym meczu udzia³ bra³y nastêpuj¹ce zawodniczki: El¿bieta Cho-
rêbiewska, El¿bieta Graczyk, Urszula Lewandowska, Anna Podra¿ko,
Teresa Schab, Krystyna Stawowska i Teresa Wojda³a. W latach 1965-1967
zespó³ Kasprowicza rozgrywa³ towarzyskie spotkania z dru¿ynami szkolnymi
i klubowymi. Pierwszym sukcesem koszykarek by³o zdobycie pucharu
z okazji 650-lecia Kutna. Puchar wywalczy³y: El¿bieta Chorêbiewska,
El¿bieta Graczyk, Halina Kopañska, Urszula Lewandowska, Jadwiga
Michalska, Danuta Milanowska, Anna Podra¿ko, Teresa Schab i Krystyna
Stawowska.

Koszykarki SKS Kasprowicz 1969 r. Stoj¹ od lewej: Jadwiga £ysiak,
Anna Klimecka, Ewa Mazur, Anna Szymañska, Krystyna Siuda.
Siedz¹: El¿bieta Fladziñska, Gra¿yna Brzozowska, Danuta Sas,
Teresa Straszyñska i Maria Brzeziñska.
W 1975 roku SKS Kasprowicz przyst¹pi³ do mistrzostw organizowanych
przez £ódzki Okrêgowy Zwi¹zek Koszykówki. W dekadzie lat 1965-1975
w reprezentacji klubowej wystêpowa³y zawodniczki: Krystyna Augustyn,
Jolanta Baranowska, Iwona Bia³ecka, Maria Brzeziñska, Gra¿yna Brzo-
zowska, El¿bieta Chorêbiewska, Anna Cie�la, El¿bieta Fladziñska, Ewa
Florczak, Maria Gnat, Jadwiga Góreczna, Teresa Górniak, El¿bieta Graczyk,
Krystyna Gruszczyñska, Teresa Jagie³³o, Aurelia Jêdrzejczak, Alicja
Kaniepieñ, Jolanta Kiñska, Anna Klimecka, Ma³gorzata Komar, Ewa
Konieczko, Halina Kopañska, Bogumi³a Koralewska, El¿bieta Koszañska,
Krystyna Kowalska, Liliana Krajewska, El¿bieta Ku�miñska, Urszula
Lewandowska, Jadwiga £ysiak, Helena Maciejewska, Barbara Malarska,
Wies³awa Marciniak, Jolanta Matusiak, Ewa Mazur, Jadwiga Michalska,
Jolanta Miko³ajczyk, Ma³gorzata Mordzak, Halina Olczyk, El¿bieta Pan-
kiewicz, Ma³gorzata Pi¹tek, Ewa Piêta, Maria Plackowska, Anna Podra¿ko,
Jolanta Pokorska, Zofia Przy³ucka, Mariola Pu³aczewska, Halina Redlicka,
Ewa Rutkowska, Danuta Sas,Teresa Schab, Bo¿ena Sierant, Alicja
Siewierska, Krystyna Siuda, Danuta Skawiñska, Krystyna Stawowska,
Teresa Straszyñska, El¿bieta Szatkowska, Anna Szymañska, Danuta �wia-
t³owska, Danuta Tomaszewska, Anna Tomczyk, Joanna Walczak, Joanna
Witkowska, El¿bieta W³odarczyk,Teresa Wojda³a, Maria Wojtas i Danuta
¯urawik.        Jerzy Tru�ciñski

SKS Kasprowicz 1975 r. Stoj¹ od lewej: Bo¿ena Sierant, Anna Tomczyk,
Liliana Krajewska, Jolanta Kiñska, Alicja Kaniepieñ, Barbara Szla-
gowska. Siedz¹ od lewej: El¿bieta Pankiewicz, Krystyna Kowalska,
El¿bieta W³odarczyk, Ma³gorzata Pi¹tek, Miros³awa Michalska, Ma³-
gorzata Siuda i El¿bieta Koszañska.

Garaże blaszane
hale wiaty typowe

zamówienia
indywidualne

Telefon: 0691 474 005
054 284 02 00

www.garaze.az.pl

NAGROBKI
Najtaniej w Kutnie

GRANIT, LASTRIKO
Ceny ju¿ od 1.000 z³
024 254-63-23
024 254-57-35
0-606-590-643

Trefny towar
W Kaszewach funkcjonariusze
policji zatrzymali dwóch mê¿czyzn
jad¹cych samochodem Citroen
Jumpy, w którym przewozili 11.613
ma³ych paczek papierosów marki
Clasic, Lider, Delta i LD bez pol-
skich znaków skarbowych akcyzy.

Biedniejszy syndyk
Z hali Kutnowskich Zak³adów
M³ynarskich Sp. z o.o. przy ulicy
Przemys³owej skradziono 7 sztuk
silników elektrycznych z przek³ad-
niami oraz 10 sztuk wa³ków do
mielenia m¹ki na szkodê Syndyka
Masy Upad³o�ciowej. Warto�æ strat
okre�lono na 40 tysiêcy z³otych.

Kosztowny �w³am�
W Strzelcach, z mieszkania przy
ulicy G³ównej, w³amywacz skrad³
pieni¹dze w kwocie 600 z³otych
i komputer marki Toshiba. Ogólne
straty oceniono na 3.500 z³otych.

Biedniejsze dzieci
Z kancelarii Przedszkola Miejskiego
Nr 3 w Kutnie skradziono dwa
aparaty fotograficzne i pieni¹dze

w kwocie 40 z³otych. Straty ogó³em
oszacowano na 1.300 z³otych.

Poszukiwane czê�ci
W D³ugo³êce z ci¹gnika rolniczego
marki Ursus, stoj¹cego w niezabez-
pieczonym budynku gospodarczym,
skradziono akumulator, rozrusznik,
przewód wysokiego ci�nienia, a ze
zbiornika paliwa oko³o 50 litrów
oleju napêdowego. Warto�æ strat
oszacowano na 2 tysi¹ce z³otych.

Przydatna armatura
W Adamowie, z niezamieszka³ego
budynku, skradziono 24 aluminiowe
¿eberka grzejnika, stolik drewniany
i wieszak ubraniowy. Warto�æ strat
842 z³ote.

Spragniony
W Pniewie wykorzystuj¹c nieuwagê
obs³ugi stacji paliw �Bliska�, skra-
dziono piwo oraz inne napoje na
³¹czn¹ kwotê oko³o 500 z³otych.

Estoñski dealer
Na ulicy Wyszyñskiego w Kutnie
policjanci Rewiru Dzielnicowych
zatrzymali 20 letniego obywatela
Estonii, który posiada³ przy sobie

�rodki odurzaj¹ce w postaci 0,421
grama marihuany oraz innych nar-
kotyków.

Nowy biznes
W miejscowo�ci K¹ty, z pomiesz-
czenia gospodarczego, skradziono
silnik elektryczny oraz przewody
elektryczne cztero¿y³owe. Warto�æ
strat to 500 z³otych.

Wszystko przydatne
W ¯ychlinie z gara¿u przy ulicy
D¹browskiego skradziono kosiarkê
spalinowa MTD. Strat oszacowano
na 500 z³otych.

Drogowe kraksy
W Kro�niewicach kieruj¹cy pojaz-
dem marki Opel Agila wyje¿d¿aj¹c
z drogi podporz¹dkowanej na ob-
wodnicy miasta wymusi³ pierw-
szeñstwo przejazdu prawid³owo
jad¹cemu pojazdowi ciê¿arowemu
Scania. Doprowadzi³o to do zderzenia
pojazdów. Urazów cia³a dozna³a
pasa¿erka Opla, która pozosta³a na
obserwacji w kutnowskim szpitalu.
W Kutnie na ulicy Podrzecznej
kieruj¹cy samochodem marki VW

Transporter podczas w³¹czania siê
do ruchu nie ust¹pi³ pierwszeñstwa
jad¹cemu po chodniku na dziecinnym
rowerze 3-letnim ch³opcu, który by³
pod opiek¹ matki. W wyniku zde-
rzenia odniós³ on obra¿enia cia³a.
Przebywa na obserwacji na Oddziale
Chirurgii Dzieciêcej w £odzi.
W Kutnie, na skrzy¿owaniu ulic
29-go Listopada i 1 Maja, kieruj¹cy
rowerem (lat 15) pomimo znaków
�wietlnych, podczas skrêtu w lewo
nie ust¹pi³ pierwszeñstwa przejazdu
pojazdowi Fiat Punto. Dosz³o do
zderzenia tych pojazdów, a rowe-
rzysta dozna³ uszkodzeñ cia³a. Obaj
kierowcy byli trze�wi.
W miejscowo�ci Franciszków Stary
kieruj¹cy samochodem marki Fiat
Cinquecento na prostym odcinku
drogi (z niewiadomych przyczyn)
zjecha³ na lew¹ stronê i uderzy³
w przydro¿ne drzewo. Z obra¿eniami
cia³a zosta³ na leczeniu szpitalnym
w Kutnie. Na podstawie zeznañ
�wiadka i pobrania krwi ustalono,
¿e kieruj¹cy pojazdem by³ w stanie
nietrze�wym.

WYKAZ
rejonów dzielnicowych na terenie miejskim

podlegaj¹cym KPP Kutno

Sprzedam w³asno�ciowe 48 m2, IV p.,
os. XX lecia po remoncie, cena do
uzgodnienia. Tel. 0696-915-013
Sprzedam w³asno�ciowe 32,3 m2, III p.,
os. Tarnowskiego. Tel. 0602-574-646
Sprzedam w³asno�ciowe 53 m2, IV p.
Tel. 0605-137-521
Sprzedam w³asno�ciowe 37,5 m2, IV p.,
centrum Kutna. Tel. 24 254-19-27
Sprzedam w³asno�ciowe 38,5 m2, par-
ter, czê�ciowo umeblowane, jak nowe,
Kro�niewice. Tel. 0692-429-365
Sprzedam w³asno�ciowe 38 m2, IV p.,
centrum. Tel. 0510-895-699
Sprzedam w³asno�ciowe 48 m2, du¿y
balkon, I p., os. £¹koszyn. Tel. 0693-
337-510
Kupiê kawalerkê. Tel. 0796-382-863
Kupiê w³asno�ciowe do 33 m2, do III p.
Tel. 0510-895-699
Zamieniê 53,5 m2, III p. na mniejsze
42 m2, parter - II p., os. Rejtana-Tarnow-
skiego. Tel. 024 254-53-15, 0608-411-
761 po 16
Zamieniê lub sprzedam 39 m2 w Lesz-
nie k/Kutna na ma³e w Kutnie. Tel.
0604-254-132
Posiadam do wynajêcia mieszkanie
w centrum Kutna. Tel.0602-528-813
Posiadam do wynajêcia 40 m2, III p.,
umeblowane, po remoncie, firmie, cen-
trum Kutna. Tel. 0505-072-955
Posiadam do wynajêcia 2p+k w domku
jednorodzinnym. Tel. 0785-519-405
Posiadam do wynajêcia 38 m2, II p.,
¯ychlin k/Biedronki na dzia³alno�æ. Tel.
0503-742-583
Sprzedam dom 130 m2 w Kutnie. Tel.
0504-790-566
Sprzedam dom 153 m2, przebudowany,
rozk³adowy, wszystkie media, dzia³ka
1840 m2, Wo�niaków. Tel. 0605-557-827
Sprzedam dom 130 m2 z dzia³k¹ 0,68 ha
z budynkami gosp., cena 125 tys., Wola
Chru�ciñska. Tel. 0692-044-967
Sprzedam dom 76 m2 na dzia³ce 620 m2,
na obrze¿ach Kutna. Tel. 0666-374-240,
692-369-868
Sprzedam lub zamieniê dom 264 m2, ul.
Wiosenna 15a, cena 260 tys. Tel. 0721-
822-360
Sprzedam dzia³ki budowlane, droga
asfaltowa, media, dobra lokalizacja, Sie-
ciechów/Go³êbiew. Tel. 0602-383-970
Sprzedam dzia³kê wraz z budynkiem,
centrum Kutna. Tel. 0601-509-250 po 19
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 1340 m2,
media w ulicy. Tel. 0518-629-752

Sprzedam dzia³kê 0,6700 ha, dom 220 m2,
budynki gosp., Kutno ul. Jesienna. Tel.
0665-379-561
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 1000 m2,
35 z³/m2, Adamowice k/Kutna. Tel.
0693-124-639
Sprzedam dzia³ki inwestycyjne przy
trasie Warszawa-Poznañ, ok. Kutna. Tel.
0693-124-639
Sprzedam dzia³ki budowlane, 5 km od
centrum Kutna. Tel. 0517-809-253
Sprzedam 0,5 ha dzia³ki, media w ulicy,
Kutno. Tel. 0697-586-508, 024 254-46-22
Sprzedam dzia³kê budowlano-rekre-
acyjn¹ 3000 m2 w lesie G³ogowieckim.
Tel. 0661-990-472
Sprzedam dzia³kê 1000 m2 nad jeziorem
w Skrzynkach, dom mieszkalny 140 m2,
taras 30 m2. Tel. 0798-129-966
Sprzedam lub wydzier¿awiê ³¹kê 0,93 ha
w Krzy¿anowie. Tel. 024 721-77-96,
0504-582-612
Posiadam do wynajêcia pomieszczenia
pod dzia³alno�æ us³ugowo-handlow¹.
Tel. 0606-605-494
Posiadam do wynajêcia nieruchomo�æ
z budynkiem mieszkalnym, mo¿e byæ pod
dzia³alno�æ, Kutno. Tel. 0606-605-494
Sprzedam lub wynajmê lokal (pizzeria)
Kutno, ul. Królewska. Tel. 0793-757-142
Posiadam do wynajêcia lokal pod dzia-
³alno�æ 27,5 m2 + zaplecze 9,9 m2 przy
ul. Sk³odowskiej. Tel. 024 254-86-39,
0787-825-296
Sprzedam Polonez (96) hak, gaz, I w³.,
gara¿owany. Tel. 024 254-06-21
Sprzedam przyczepkê dwuko³owa,
³adowno�æ do 500 kg. Tel. 024 254-06-21
Sprzedam Reno Megane (97) 1,9 ben-
zyna, msc. w kraju. Tel. 0510-895-699
Sprzedam Opel Vecra 1,8 i, gaz (2005),
automat, stan bdb., srebrny. Tel. 0668-
412-767
Sprzedam Ford Mondeo (97) 1,8 ben-
zyna, msc. w kraju. Tel. 0510-895-699
Sprzedam Honde Concerto 1,5 kat. (92/
93), ³adna i dobra. Tel. 0668-412-767
Sprzedam Citroen Xantia 1,8 (94), b+g,
zielony metalic. Tel. 0510-895-699
Sprzedam Opel Vectra 1,7 TD (95) Isu-
zu, sedan, aluklima, 4,5N/100 km. Tel.
Tel. 0602-298-493
Kupiê samochód UAZ 469 B. Tel. 024
285-12-80
Sprzedam alufelgi z letnimi oponami
185/65/14 Vectra Astra lub zamiana
15-16 cali. Tel. 0602-298-493
Sprzedam czê�ci do Fiat Uno, Opel
Vectra, Kadet, Polonez, tanio. Tel. 0721-
938-477
Sprzedam przyczepy cyklop. Tel. 0501-
828-846
Posiadam do wynajêcia gara¿, ulica
Staszica. Tel. 0723-679-316 po 16
Posiadam do wynajêcia gara¿ muro-
wany na os. Rejtana, od maja. Tel. 0509-
108-528
Sprzedam tuje ogrodowe, tanio. Tel.
0500-216-660
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¯YCIE SPORTOWE
KoszykówkaPi³ka no¿na

O MISTRZOWSKIE PUNKTY
Szybownictwo

W £odzi rozegrany zosta³ ogólnopolski turniej bryd¿a sportowego pod
has³em �Wiosenny Mityng £ódzki�. Bra³o w nim udzia³ 247 bryd¿ystów
z ró¿nych regionów naszego kraju oraz z Rosji, Bia³orusi, Francji, Litwy,
Niemiec i USA. Te presti¿owe zawody wygra³a para bryd¿ystów z KDK
Kutno - Adam Paw³owski, Wies³aw Niciñski. Trzecie miejsce zaj¹³ zwy-
ciêzca turnieju wigilijnego 2009 w Oporowie, wicemistrz olimpijski
z Pekinu Artur Wasiak. Nale¿y równie¿ odnotowaæ dobry wystêp Adama
Paw³owskiego i Wies³awa Niciñskiego w turnieju bryd¿a sportowego par
im. Ryszarda Kapelañskiego w £odzi. Kutnianie zajêli w nim drug¹ lokatê.
Gratulujemy !

ŁUKASZ DRUGI

Bryd¿

Po raz dziesi¹ty rozegrane zosta³y
w Nitrze (S³owacja) miêdzynaro-
dowe zawody, które tradycyjnie ju¿
otwieraj¹ sezon zawodniczy w Eu-
ropie. W tej presti¿owej imprezie
wziê³o udzia³ 142 pilotów z 17
krajów Starego Kontynentu, w tym
17 Polaków. W Nitrze startowa³
tak¿e mieszkaniec Kutna, reprezen-
tuj¹cy na co dzieñ Aeroklub W³o-
c³awski, £ukasz Wójcik lataj¹cy na
szybowcu ASG-29. Po raz kolejny
udowodni³ On, ¿e potrafi we wspa-
nia³ym stylu lataæ i wygrywaæ.
Potwierdzeniem tego jest Jego
II miejsce w klasyfikacji generalnej.
Pierwsz¹ lokatê zaj¹³ te¿ Polak

Tomasz Rubaj  - partner £ukasza Wójcika w klasie 15-metrowej. Ta zna-
komita wspó³praca bardzo dobrze rokuje na ca³y sezon, gdy¿ zawody
Nitrze by³y wa¿nym etapem przygotowañ do mistrzostw �wiata, które
rozegrane zostan¹ w Szeged (Wêgry) na prze³omie czerwca i lipca tego
roku. Dodajmy, ¿e w ci¹gu 8 dni rozegrano 6 konkurencji, z których naj-
d³u¿sze przekracza³y 400 kilometrów. Piloci latali g³ównie nad terenami
górskimi naszych, po³udniowych s¹siadów - S³owacji, Czech i nad nizin-
nymi Wêgrami.

KUTNIANIE NAJLEPSI

W hali SP nr 9 rozegrano turniej w ramach wojewódzkiej ligi U-12, koñ-
cz¹cy rundê zasadnicz¹ grupy B. Wyniki: MKS Kutno - IUKS Lider
Tomaszów Mazowiecki 54:36, MKS Kutno - UKS Apis Bêdków 19:50,
UKS APiS Bêdków - MUKS Widzew £od� 51:24, IUKS Lider Toma-
szów Maz. - MUKS Widzew £ód� 33:20. Koñcowa klasyfikacja pó³fina³u:
1. UKS APiS Bêdków, 2. MKS Kutno, 3. IUKS Lider Tomaszów Maz.,
4. MUKS Widzew £ód�.
MKS Kutno: Anna Walicka 23, Wiktoria Nowak 18, Paulina Kacprowicz 10;
Martyna Trawiñska i Ma³gorzata Lesicka po 6, Angelika Gabrysiak 4;
Natalia Sêdziak, Julita Rutkowska, Klaudia Kubczak po 2 oraz Aleksandra
Kajak, Natalia Szczepañska, Oliwia Wo�niak, Klaudia Banasiak; trener
Karolina Kociurska - Tomczak. O miejsca na podium kutnianki rywalizowaæ
bêd¹ w Aleksandrowie £ódzkim z PTK Pabianice, UKS Basket Aleksan-
drów £ód�., UKS APiS Bêdków.

PÓŁFINAŁ ŻACZEK

Z o�miodniow¹ wizyt¹ w naszym mie�cie przebywa³a delegacja Futbolo-
wego Klubu Kniaginin (seniorzy) z Ko³omyi (Ukraina). By³a to rewizyta
po ubieg³orocznym pobycie w tym 65-tysiêcznym mie�cie w Karpatach
Wschodnich (obwód iwanofrankowski) nad rzek¹ Prut m³odych pi³karzy
zespo³u MKS Teva Kutno. Go�cie spotkali siê w Urzêdzie Miasta Kutno
z prezydentem Zbigniewem Burzyñskim, zwiedzili wystawê �Miasto
w czasie i przestrzeni� w Muzeum Regionalnym. Przebywali w £odzi,
gdzie odbyli przejazd rikszami po ul. Piotrkowskiej oraz poznali Port

KUTNO − KOŁOMYJA

12 osób reprezentuj¹cych Urz¹d Miasta Kutno samorz¹d, Miejski O�rodek
Sportu i Rekreacji, Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej, �rodo-
wiska sportowe, media, Agencjê Rozwoju Regionu Kutnowksiego
i inwestora zosta³o powo³anych przez prezydenta miasta Kutna w celu
rozpatrzenia i zarekomendowania propozycji na nazwê aquaparku. Zada-
niem Komisji jest ocena formalna i merytoryczna z³o¿onych wniosków,
wybór propozycji, która uzyska najwiêksz¹ liczbê punktów w ocenie. Kwa-
lifikowane bêd¹ zg³oszenia w trzech etapach. W I-dokonana bêdzie ocena
formalna propozycji. W II brane bêd¹ pod uwagê kryteria: oryginalno�æ
pomys³u, atrakcyjno�æ brzmienia nazwy, trafno�æ nazwy co do charakteru
inwestycji, miasta i rejonu. Istnieje mo¿liwo�æ zaprezentowania nazwy
w formie graficznej. Do III etapu przejd¹ propozycje, które uzyska³y  w
rankingu miejsca od 1 do 5. Ostatecznego wyboru nazwy aquaparku
dokona prezydent miasta Kutna.

KOMISJA KONKURSOWA
AQUAPARKU

III liga
Legionovia Legionowo - MKS Kutno 2:4 (1:3)

MKS: Micha³ Soko³owicz, Adam Grzybowski, £ukasz Znyk, Marcin
Dopiera³a, Maciej Rutkowski, Gracjan Sobczak (80 Tomasz Czajkowski),
Mariusz Jakubowski (84 Kamil Bartczak), Rafa³ Kubiak, Babatunde Alimi,
Sylwester P³acheta (75 Kamil Zagajewski), Rafa³ Jankowski. Bramki: 0:1
- Mariusz Jakubowski (20), 0:2 - Rafa³ Jankowski (21), 1:2 - Uwaitsu (37),
1:3 - Gracjan Sobczak (45), 1:4 - Jankowski (52), 2:4 - Uwaitsu (85, karny).
Bardzo dobry mecz rozegrali podopieczni trenera Paw³a �lêzaka realizu-
j¹c w nim 99% za³o¿eñ taktycznych. Dobrze by³o te¿ ze skuteczno�ci¹.
Zas³u¿ona wygrana z gro�nym u siebie zawsze rywalem. Przepiêkne bramki
kutnian, a majstersztykiem futbolowym by³ gol Mariusza Jakubowskiego
zdobyty z 35 metrów. Drug¹ bramkê gospodarze otrzymali w prezencie
od arbitra, który jedenastkê dla nich przyzna³, jak to mawiaj¹ pi³karze,
z kapelusza. Brawa dla kutnian za dobr¹ grê i ambitn¹ postawê przez ca³y
mecz.

V liga
Tur Ozorków - MKS II Kutno 1:0 (1:0)

Podopieczni trenera Mieczys³awa Sztonderskiego i kierownika Mariana
Czerwiñskiego mieli wyra�n¹ przewagê i mogli ten mecz wysoko wygraæ,
ale przeszkod¹ by³o fatalne boisko (czytaj �kartoflisko�). Poza tym
kutnian prze�ladowa³ pech (3 poprzeczki i 2 s³upki). Bramkê �miejscy II�
stracili w 19 minucie po jednej z nielicznych akcji gospodarzy. MKS II:
Sawicki, Kaczor, Winnicki, Trzeciak, P. Kopczyñski, Mensah, Grzegorek,
M. Michalski, £awniczak, £. Górczyñski, Preise. Na zmiany: Rybicki,
Kalupa.

Puchar Polski
Warta Sieradz - MKS Kutno 0:1 (0:0)

Rozgrywki wkroczy³y w decyduj¹c¹ fazê szczebla regionu ³ódzkiego.
Cieszy zwyciêstwo nad dobr¹ dru¿yn¹ III ligi ³ódzko-mazowieckiej
trenowan¹ przez Bogdana Jó�wiaka. Bramkê zdoby³ w 50 minucie Baba-
tunde. Kutnianie pod wodz¹ trenera Paw³a �lêzaka i kierownika Andrzeja
Królaka awansowali do pó³fina³ów. Dobra gra i zas³u¿ona wygrana.
Sylwester P³acheta strzeli³ te¿ w poprzeczkê. MKS: Soko³owicz, Grzy-
bowski, Znyk, Dopiera³a, Rutkowski, Sobczak, Jakubowski (85 Czajkowski),
Kubiak, P³acheta, Jankowski (89 Zagajewski), Babatunde Alimi.

Ju¿ po raz dziesi¹ty  odby³ siê �Bieg z Forrestem�. Zosta³ on zorganizo-
wany przez Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji w Kutnie i Klub Biegacza
Amatora. Tradycyjnie ju¿ jego motto brzmia³o: �Wspólny start bez wzglêdu
na wiek i p³eæ, dowolne tempo biegu oraz mo¿liwo�æ udzia³u w biegu
ca³ymi rodzinami to okazja, z której trzeba skorzystaæ�. Od dziesiêciu lat
w parku im. Wiosny Ludów spotykaj¹ siê ludzie biznesu, polityki, kultury,
sportu o�wiaty, mediów. S¹ przedstawiciele w³adz samorz¹dowych,
parlamentarzy�ci, uczniowie ró¿nych szkó³. Dlaczego ? Dlatego, ¿e
nadrzêdnym celem tej pieczo³owicie przygotowywanej imprezy jest nie
tylko promocja biegania, ale przede wszystkim propagowanie zdrowego
stylu ¿ycia. Zawodnicy startowali w kategoriach: szko³y podstawowe,
gimnazja, szko³y �rednie i open. By³ te¿ �Puchar Wiosny� (1500 m). Zwy-
ciêzcy otrzymali okoliczno�ciowe puchary, statuetki, medale. Zaintereso-
wani mieli te¿ okazjê dokonaæ pomiaru ci�nienia. Wyniki poodamy
w nastêpnym numerze �P¯K�.

BIEGANIE DLA ZDROWIA

01.05. godz. 6.00 - zawody kutnowskich kó³ wêdkarskich - zalew
Narutowicza
godz. 14.00 - mistrzostwa Polski par Strongman - plac Wolno�ci
godz. 17.00 - MKS Kutno - KS Piaseczno III liga pi³karska
01-03.05. godz. 8.00 - Memoria³ im. Edwarda Piszka w baseballu
02.05. godz. 9.00 - Memoria³ im. J. Dercza w koszykówce - SP nr 9
godz. 12.00 - Mityng lekkoatletyczny - MOSiR
godz. 15.30 - Mecz pi³ki no¿nej Policjanci - Ksiê¿a, MOSiR
03.05. godz. 15.30 - Uroczyste nadanie Stadionowi Miejskiemu
w Kutnie imienia p³k. Henryka Tomasza Reymana oraz mecz
pomiêdzy reprezentacjami Ma³opolskiego i £ódzkiego Zwi¹zku
Pi³ki No¿nej.

SPORTOWA MAJÓWKA

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Lotniczy - £ód�. Byli równie¿ w Sanktuarium w Licheniu. Odbywali
wspólne treningi z zespo³ami MKS-u I i MKS-u II. G³ównym punktem
jednak wizyty go�ci z Ko³omyi by³ mecz pomiêdzy MKS-em I i FK Ko³o-
myja. Organizatorzy zadbali o jego uroczyst¹ oprawê. By³y wiêc flagi
narodowe, hymny i przemówienia - starosty ko³omyjskiego Dymitra
Nemisza jak i prezydenta Kutna Zbigniewa Burzyñskiego.

MKS Kutno - FK Kniaginin Ko³omyja 1:2 (1:2)
Bramki: 0:1 - Andriej Olimek (11), 1:1 - Rafa³ Kubiak (22), 1:2 - Olimek (28).
Sêdziowali: Tomasz Garwicki, Micha³ Wróblewski, Krzysztof Walczak.
MKS: Mateusz Turkowski, Adam Grzybowski, £ukasz Znyk, Marcin
Dopiera³a, Pawe³ Winnicki (46 Bartosz Kaczor), Tomasz Czajkowski
(70 £ukasz Górczyñski), Rafa³ Kubiak, Mariusz Jakubowski (62 Piotr
Michalski), Kamil Zagajewski (46 Rafa³ Jankowski), Sylwester P³acheta,
Mariusz Ja�kiewicz (46 Babatunde). Kniagini: Roman Gawryluk, Kon-
stantyn Gawryluk, Aleksander Rusnak, Aleksander Zawierszyniuk, Vasyl
Gioruk (graj¹cy trener), Michaj³o Riabyj, Andriej Olimek, Vasilij Belej,
Wiktor Laszczowski, Miko³aj Swirdow, Vasilij Rakowica, Dmitrow Laszczuk.
W przerwie meczu uroczy�cie po¿egnano Mariusza Jaskiewicza, który
przez blisko 10 lat reprezentowa³ pi³karskie barwy MKS-u �Kutno�. Obecnie
gra w �Zjednoczonych� Be³chatów.
P.S. Go�cie z Ko³omyi wpisali siê do Ksiêgi Kondolencyjnej wy³o¿onej
w Muzeum Regionalnym w Kutnie sk³adaj¹c tym samym wyrazy g³êbo-
kiego ¿alu i wspó³czucia Rodzinom i Bliskim Ofiar katastrofy polskiego
samolotu lec¹cego na uroczysto�ci w Katyniu.

Ostatnia 26 kolejka mia³a zadecydowaæ o tym czy AZS WSGK Pol Fol
Kutno graæ bêdzie w play offach o I ligê, czy Ksiê¿ak £owicz - Kutnianie
musieli jednak wygraæ w Skierniewicach z miejscowym MKS-em. Tak
siê niestety nie sta³o.

MKS Skierniewice - AZS WSGK Pol Fol Kutno 103:88
(w kwartach 17:23, 18:20, 34:14, 34:31)

AZS: Bart³omiej Strzelecki 18, £ukasz B¹k 17, Tomasz Nogalski 16, Adam
Go³uch 12, Artur Grygiel 10, Rados³aw Kubala 5, Adam Rajkowski 4,
Tomasz Szczepaniak 6. Dla gospodarzy najwiêcej punktów zdobyli (po
21): £ukasz M¹kolski i Jacek Zieliñski. Pierwsze dwie ods³ony spotkania
absolutnie nie wskazywa³y, ¿e zespó³ trenera Jaros³awa ¯aka mo¿e prze-
graæ ten mecz. Kutnianie nadawali ton grze i w 19 minucie, prowadzili
nawet 43:33. Potem zaciê³o siê co�! Zabrak³o nie umiejêtno�ci, ale woli
walki. Gospodarze grali bardzo ambitnie i z minuty na minutê zmniejszali
przewagê AZS-u, aby od 24 minuty obj¹æ prowadzenie i nie oddaæ go do
koñca. Mimo wszystko V miejsce w rozgrywkach II ligi gr. B jest sukce-
sem AZS WSGK, chocia¿ pozosta³ pewien niedosyt. Gdyby AZS wygra³
u siebie z Ksiê¿akiem 9 punktami (by³o 70:65 w Kutnie i 91:99
w £owiczu) gra³by o I ligê z AZS Radex Szczecin. Zabrak³o tylko 4 punktów !

NIE AWANSOWALI DO PLAY−OFFÓW
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 284

Has³o:  M2-L5-A11-C1-J12-L7-C5-B13
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

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

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
Sprzedam atrakcyjn¹ dzia³kê
budowlan¹ 2800 m2, ogrodzona,
woda, wjazd, cena 60 z³/m2, Dudki
- Leszczynek. Tel. 0603-765-295
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

OG£OSZENIA
DROBNE

Sprzedam 3 dzia³ki po 4500 m2

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

Poziomo: A-1. T³uszcz jadalny otrzymywany z olejów ro�linnych
A-7. Pierwiastek chemiczny (niemetal) B-9. Polski samolot sportowy C-1.
Wykonuje m.in. popularn¹ piosenkê �Ba�ka� D-9. Szlam naniesiony przez
wodê E-1. P³ynie przez Lutomiersk E-5. ¯ona Mahometa G-1. Zespó³
muzyczny wykonuj¹cy m.in. piosenkê �Kombinuj dziewczyno� I-1. Na
g³owie górnika i motocyklisty I-6. �Panna ...� w tytule filmu A. Wajdy
J-9. Prêt z szasz³ykami K-1. Podpora architektoniczna w kszta³cie pos¹gu
kobiecego L-9. Le¿y nad Wart¹ M-1. Jeden z faraonów indyjskich M-5.
Stronnictwo z W. Witosem.

Pionowo: 1-A. Autor s³ów do piosenki Dêbskiego :�Jak pory Vival-
diego� (z serialu �Klan�) 1-I. Marionetka 2-E. Lewatywa 3-A. Je�dzi
z ram¹ 3-I. P³ynie przez Gostynin 4-F. Elegancja 5_A. Wykonawca pio-
senki �Ka¿dy co� ma� 5-J. �wi¹teczna ryba 6-E. Przywódca wyprawy
Argonautów 7-A. �piewa piosenkê �Kiedy� Ciê znajdê� (Reni) 7-I. Polski
samolot æwiczebny 9-A. Przy jej uj�ciu Archangielsk 9-I. Ci¹g komuni-
kacyjny 11-A. Sok z aloesu 11-I. Gatunek le�nej maliny 13-A. Ob³uda
13-I. Og³oszenie w prasie. oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Janusz Zakrzeñski - wybitny aktor

MIŁOWAŁ OPORÓW

Mia³em wielk¹ przyjemno�æ znaæ tego Wspania³ego Cz³owieka i Artystê.
Na moje pytanie dlaczego czêsto go�ci w Zamku w Oporowie z u�miechem
odpowiedzia³, ¿e na dobr¹ sprawê to on sam nie wie jak to siê sta³o, ¿e
przesympatyczna pani dyrektor Gra¿yna Rzymkowska zaczê³a jego tutaj
zapraszaæ. Mo¿e dlatego, ¿e to przez blisko�æ Radziejowic, gdzie jest Dom
Pracy Twórczej Ministerstwa Kultury i Sztuki i on tam przebywa. Oporów
bardzo lubi³, co zawsze podkre�la³, bo tutaj regenerowa³ siê i artystycznie,
i fizycznie. Przyje¿d¿a³, bo po prostu lubi³ to piêkne i spokojne miejsce
na Ziemi Kutnowskiej. Dla Pana Janusza oporowski Zamek - Muzeum
by³ równie¿ miejscem wznios³ych wydarzeñ artystycznych, w których sam
bra³ udzia³. Ka¿dy Jego przyjazd do Oporowa wywo³ywa³ u Niego wielk¹
rado�æ. Marzy³o Mu siê, aby ta urocza miejscowo�æ, ten wspania³y Zamek
- Muzeum sta³ siê miejscem wydarzeñ artystycznych nie sporadycznych,
ale cyklicznych. A s³ysza³em - mówi³ do mnie, ¿e marzenia czêsto siê
spe³niaj¹. Mia³ racjê - Oporów sta³ siê tak¿e i za Jego przyczyn¹ �wietn¹
placówk¹ upowszechniania kultury. Przypomnijmy naszym Czytelnikom
postaæ Janusza Zakrzeñskiego, który niestety ju¿ do Oporowa ze swoim
programem artystycznym nie przyjedzie. Zgin¹³ tragicznie, 10 kwietnia,
w wypadku samolotowym pod Smoleñskiem, gdy lecia³ z delegacj¹ rz¹dow¹
oddaæ ho³d Polskim Bohaterom w Katyniu. Mia³ 74 lata. Aktorem zosta³
przypadkowo, bo by³ przez pó³tora roku studentem medycyny we Wro-
c³awiu. Je�dzi³ te¿ w Pogotowiu Ratunkowym. Zawód aktora by³ mu od
urodzenia bliski, poniewa¿ rodzina uprawia³a zawody artystyczne. Mama
�piewa³a w operze we Wroc³awiu, ciotka by³a aktork¹ w Teatrze S³owac-
kiego, a znakomita �piewaczka operowa Krystyna Jamroz by³a kuzynk¹.
Obraca³ siê wiêc miêdzy kulisami, aktorami i scen¹. Dowiedziawszy siê,
¿e s¹ egzaminy dodatkowe do krakowskiej Szko³y Teatralnej nauczy³ siê
dwóch wierszy i ... stan¹³ przed szacown¹ komisj¹. Jak mówi³ - na szczê�cie
dla jednych, na nieszczê�cie dla drugich zosta³ przyjêty. Przez sze�æ lat
pracowa³ w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Teatralnej w Krakowie jako
wyk³adowca - samodzielny profesor. Pan Janusz mówi³, ¿e aktor musi
mieæ pewien baga¿ do�wiadczeñ i prze¿yæ, ¿eby móc potem to przekazaæ
widowni. On te¿ go mia³ poprzez ró¿nego rodzaju wcze�niejsze prace,
nieszczê�cia, obserwacje ¿ycia. By³ znakomitym aktorem teatralnym, filmo-
wym. Gra³ w radiu i w telewizji. Aktor Teatrów: im. Juliusza S³owackiego
w Krakowie (1960-1967), Polskiego (1967-1974), Nowego (1974-1984),
Narodowego (1984-1985) w Warszawie. Od 1985 r. ponownie by³ aktorem
Teatru Polskiego. W filmie zadebiutowa³ w �Popio³ach� Andrzeja Wajdy
(1965 r.). Zagra³ Napoleona Bonaparte i to zupe³nie przypadkowo, dlatego
¿e Tadeusz £omnicki mia³ go graæ, ale spad³ z konia z Wyszogrodzie
i z³ama³ nogê. Widocznie dostrze¿ono jakie� podobieñstwo miêdzy nimi.
Zakrzeñski mówi³, ¿e to by³y inne czasy. ̄ eby zagraæ w filmie, czy wyjechaæ

na koncert trzeba by³o mieæ zgodê dyrektora, a obecnie - nikt siê o to nie pyta.
Co� by³o, co� jest - a jak to siê skoñczy - zobaczymy ! Debiut teatralny te¿
mia³ przypadkowy, bo jeden z Jego kolegów, który mia³ graæ Hektora
opu�ci³ niespodziewanie Kraków i wyjecha³ do Warszawy. Nie mia³ jeszcze
dyplomu Szko³y Teatralnej, ale zosta³ poproszony na próbê �Trojlusa
i Kresydy� do Teatru S³owackiego i zagra³ w sztuce re¿yserowanej przez
Bohdana Korzeniowskiego. Podkre�la³ wtedy, ¿e przypadki rz¹dz¹ Jego
losem. Zacz¹³ od razu od wielkiej roli. Janusz Zakrzeñski by³ te¿ �wietnym
�piewakiem. Uczy³ siê go u piêciu wyk³adowców. �piewa³ nawet przed
obliczem samego Andrzeja Hiolskiego - solisty Opery Wroc³awskiej. Mia³
jednak dwana�cie spektakli teatralnych w sezonie i wychodzi³ z za³o¿enia,
¿e g³os mo¿e zawsze straciæ, a w teatrze mo¿e wej�æ i powiedzieæ - powóz
zajecha³. Gra³ w wielu filmach jak chocia¿by: �Kalosze szczê�cia�, �¯ycia
na gor¹co�, �Sekret Enigmy�, �Sprawa Gorgoniowej�, �Epilog norym-
berski� (Hans Frank), �Wielki uk³ad�, �Czarne chmury� (namiestnik Erick
von Hollstein), �Tumor Witkacego� (Stanis³aw Ignacy Witkiewicz), �Mio-
dowe lata�, �Nad Niemnem� (Benedykt Korczyñski), �Mi��, �Co mi zrobisz
jak mnie z³apiesz��, �Polonia Restituta� (marsza³ek Józef Pi³sudski). Gra³
w serialach telewizyjnych: �Stawka wiêksza ni¿ ¿ycie�, �Wielka mi³o�æ
Balzaka�, �Gdañsk 39�, �M jak mi³o�æ�. U¿ycza³ g³osu do polskiego dub-
bingu, m.in. �Pocahontas�, �Ksiêga d¿ungli�, �Winnetou w Dolinie �mierci�,
�Herkules�. By³ autorem ksi¹¿ek: �Moje spotkania z Marsza³kiem�, �Gawêdy
o potêdze s³owa�. By³ cz³onkiem Rady Programowej Zwi¹zku Pi³sudczy-
ków, a tak¿e za³o¿ycielem Akademii Dobrych Obyczajów, w której
wyk³ada³ kulturê s³owa. Kadrê akademick¹ tworz¹ m.in.: Ewa Da³kowska,
Leszek Miodek, Teresa Lipowska, Jan Józef Kasprzyk, Eugenia Herman,
Marzanna Graff-Oszczepaliñska. W 2008 r. �wiatowy Zjazd Sybiraków
przyzna³ Panu Januszowi nagrodê �Ambasador Sybiraków� za rolê w spek-
taklu �Bezg³o�ny krzyk�, a w ub. roku ponownie otrzyma³ ten tytu³ za
ca³okszta³t pracy. W 2009 r. otrzyma³ te¿ �Bursztynowe drzewo� - nagrodê
za zas³ugi dla kultury, przyznawan¹ przez Kaszubów, w kategorii �Naj-
lepszy aktor�. W�ród licznych odznaczeñ i nagród Janusz Zakrzeñski
najbardziej ceni³ Krzy¿ Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodê
Komitetu do Spraw Radia i Telewizji za rolê Stanis³awa Ignacego Wit-
kiewicza w filmie �Tumor Witkacego� oraz Nagrodê im. ks. prof. Janusza
Pasierba za promowanie polskiej mowy i kultury, krzewienie patrioty-
zmu i warto�ci chrze�cijañskich. Jakie by³o zawsze ¿yczenie Janusza
Zakrzeñskiego ? ¯eby by³ zdrowy i obraca³ siê w�ród ¿yczliwych Mu
ludzi. Na pewno to drugie siê spe³ni³o !         Jerzy Papiewski
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Oko³o czterystu osób wziê³o udzia³ w obchodach 70 Rocznicy Zbrodni
Katyñskiej oraz we mszy ¿a³obnej w intencji ofiar katastrofy samolotowej
w Smoleñsku, odprawionej przez ksiêdza Piotra Kalisiaka w Sanktuarium
Maryjnym w G³ogowcu. Na uroczysto�ci przybyli przedstawiciele w³adz
samorz¹dowych miasta i powiatu, kombatanci, harcerze, przedstawiciele
rodzin katyñskich, poczty sztandarowe, mieszkañcy parafii g³ogowieckiej.
Druga czê�æ odby³a siê na miejscowym cmentarzu, gdzie przed pomni-
kiem upamiêtniaj¹cym zamordowanych Polaków zebrani wys³uchali oko-
liczno�ciowego przemówienia wiceprezydenta Zbigniewa Wdowiaka.
Uroczysto�æ zakoñczy³a siê wys³uchaniem Marsza Sybiraków oraz �Roty�
odegranej przez orkiestrê dêt¹ OSP w Kutnie. Organizatorami spotkania
byli: Miejski Komitet Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa w Kutnie,
prezydent miasta oraz Podokrêg Kutno NSZZ �Solidarno�æ�.        /A.B./

MODLITWY W GŁOGOWCU

Wzruszaj¹c¹ lekcjê patriotyzmu w dniu 13 kwietnia b.r. prze¿yli uczniowie
Szko³y Podstawowej im. Bohaterów walk nad Bzur¹ we Wroczynach,
gmina Kutno. Wspomnienie pi¹tej rocznicy �mierci wielkiego Polaka,
papie¿a Jana Paw³a II by³o tematem monta¿u s³owno-muzycznego przed-
stawionego przez uczniów. Do przygotowanego pod kierunkiem nauczy-
cielki religii Iwony Poznañskiej apelu upamiêtniaj¹cego zas³ugi polskiego
papie¿a, smutny scenariusz dopisa³o ¿ycie, bowiem uroczyste spotkanie
rozpoczê³a minuta ciszy w ho³dzie ofiarom katastrofy prezydenckiego
samolotu pod Smoleñskiem. Uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni
go�cie, z ksiêdzem proboszczem Krzysztofem Ku�mirkiem wys³uchali
poetyckich tekstów i pie�ni, które w obliczu ¿a³oby narodowej, brzmia³y
bardziej donio�le i powa¿nie.            /I.P./

PAMIĘĆ O PAPIEŻUPOCHYLONE SZTANDARY

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Zgromadzonych na placu im. J. Pi³sudskiego mieszkañców powita³
prezydent miasta Zbigniew Burzyñski. W swym wyst¹pieniu mówi³:
�Jeste�my dzisiaj pogr¹¿eni w ¿a³obie, z najg³êbszym bólem i ¿alem przyj-
mujemy wiadomo�æ o tragedii, która rozegra³a siê pod Smoleñskiem.
Wiadomo�æ, która zmrozi³a nie tylko mieszkañców Kutna, Polski, Europy,
ale nawet �wiata. Trudno dzi� znale�æ odpowiednie s³owa, które mog¹
wyraziæ to, co czujemy. Swoje wyst¹pienie Zbigniew Burzyñski zakoñczy³
zdaniem: �My mieszkañcy Kutna bêdziemy pamiêtaæ o tych, którzy wierni
has³u Bóg, Honor, Ojczyzna ginêli z r¹k wschodnich oprawców oraz
o tych, którzy w 70 rocznicê zbrodni zmierzali, aby oddaæ im ho³d�. Na
polowym o³tarzu widoczny by³ portret prof. Lecha Kaczyñskiego przepa-
sany czarn¹ wst¹¿k¹.           /A.B./

W sobotniej (10 kwietnia) katastrofie rz¹dowego samolotu wioz¹cego
polsk¹ delegacjê na uroczysto�ci 70 rocznicy mordu katyñskiego zginê³o
pod Smoleñskiem 96 naszych rodaków, w tym Lech Kaczyñski - prezydent
Rzeczpospolitej Poplskiej. Wpisy kondolencyjne w Kutnie dokonywane
by³y w Muzeum Regionalnym, gdzie jednym z pierwszych by³ ksi¹dz pra³at
Stanis³aw Pisarek, probosz parafii �w. Wawrzyñca w Kutnie.         /A.B./

SŁOWA WSPÓŁCZUCIA

PAMIĘĆ O PAPIEŻU



W kwietniu Biuro Obs³ugi Abonenta KTvK Toya Sp. z o.o. zosta³o przeniesione
z KDK do budynku przy ul. Oporowskiej 5 (tam, gdzie dawniej by³o Centrum
Badañ �rodowiska, a aktualnie na piêtrze mie�ci siê Zarz¹d Nieruchomo�ci
Miejskich) - vis a vis Centrum Kszta³cenia Ustawicznego i �Carrefour�.

„NOWA TOYA”

Biuro i kasa czynne:

Poniedziałek 9.00 − 17.00
Wtorek 9.00 − 17.00
Środa 10.00 − 18.00

Czwartek 9.00 − 17.00
Piątek 8.00 − 16.00

Przerwa między 14.00 − 14.15

BIURO OBSŁUGI ABONENTA KTvK TOYA
w Kutnie przy ulicy Oporowskiej 5


