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DWIEŚCIE LAT

Kunegunda Radzimierska, z domu Kaszubska, urodzi³a siê 13 maja 1910 r.
w Kutnie, czyli liczy 100 lat.           (ci¹g dalszy - strona 3)

�Feel�, Ivan Komarenko, Don Vasyl w Kutnie

MAJOWE GWIAZDY ESTRADY

�Feel� to zespó³ popowy za³o¿ony w maju 2005 r. w Katowicach (dzielnica
Piotrowice) przez Piotra Kupichê dwa lata po odej�ciu z grupy �Sami�.
Grupê stanowi¹: Piotr Kupicha - wokal, gitara, £ukasz Ko¿uch - klawi-
szowiec (keyboard), Micha³ Nowak - gitara basowa, Micha³ Opaliñski
- perkusja oraz wspó³pracownik, Pawe³ Paw³owski - gitara elektryczna.
Pocz¹tkowo nazywa³ siê Q2, nastêpnie Q3, Q4 oraz Kupicha Band. Pod
koniec maja 2007 r. w katowickim klubie �Dekadencja� grupa nakrêci³a
teledysk do pierwszego singla �A gdy jest ju¿ ciemno�. Na klipie oprócz
muzyków wyst¹pi³a tancerka Aneta Piotrowska, znana z programu TVN
�Taniec z gwiazdami�, a re¿yserem zosta³ Tomasz Bulenda. W czerwcu
tego roku og³oszono, ¿e zespó³ znalaz³ siê w czo³owej dziesi¹tce polskich
wykonawców walcz¹cych na Sopot Festival. Singiel �A gdy ju¿ ciemno�
ukaza³ siê w sierpniu nak³adem EMI Music Poland, a jego autor Piotr
Kupicha tak mówi³ na temat jego powstania: �Pomy�la³em o dwóch oso-
bach siedz¹cych w barze, które maj¹ problem, ¿eby do siebie podej�æ
i porozmawiaæ, a nawet bli¿ej siê poznaæ. Dobrze jest usi¹�æ w du¿ym
pokoju czy kuchni ...� Dziêki tej piosence, podczas odbywaj¹cego siê na
prze³omie sierpnia i wrze�nia 44 Sopot Festival, grupa zosta³a nagrodzona
�Bursztynowym S³owikiem� oraz �S³owikiem Publiczno�ci� otrzymuj¹c
52 % g³osów.         (ci¹g dalszy - strona 14)

Zespó³ �piewaczy �Rustowianki� w Wêgorzewie w 2006 r. Dzia³a
ju¿ od 60 lat, a na zdjêciu (od lewej druga w pierwszym rzêdzie)
kierownik Wanda £ustyñska.       (ci¹g dalszy - strona 5)

RUSTOWIANKI

DZIEJE 37 PP

Wystawa czasowa prezentowana w salach Muzeum Regionalnego w Kutnie
pt. �Dzieje 37 pp� zosta³a zorganizowana, by uczciæ ¿o³nierzy 37 £êczyc-
kiego Pu³ku Piechoty im. ks. Józefa Poniatowskiego.

(ci¹g dalszy - strona 11)

�rodê, 19 maja 2010 r., na pewno zapamiêtaj¹ kutnowscy stra¿acy. Pada-
j¹ce deszcze �pomog³y� rzece Ochni staæ siê bardzo gró�n¹, a jej wysoki
poziom, bo siêgaj¹cy a¿ mostu na ulicy Sienkiewicza, spowodowa³ jego
zamkniêcie. U³o¿one zosta³y worki z piaskiem, a stra¿ po¿arna i stra¿
miejska rozpoczê³y dy¿ury. To wielka woda i jak to dobrze, ¿e kiedy�
pobudowane zosta³y nadbrze¿ne wa³y.           /A.B./

OCHNIA − WYŻEJ !

SZTANDAROWA SZKOŁA

Msz¹ �wiêt¹ w ko�ciele pod wezwaniem �w. Wawrzyñca w Kutnie rozpo-
czê³y siê uroczysto�ci zwi¹zane ze �wiêtem Muzeum i I LO P³ockiego
Uniwersytetu Ludowego im. 37 £êczyckiego Pu³ku Piechoty w Kutnie.

(ciag dalszy - strona 15)

DWUDZIESTOLETNI SAMORZĄD

Mieszkañcy gminy Krzy¿anów i zaproszeni go�cie uczestniczyli w obcho-
dach 20-lecia Samorz¹du Terytorialnego. Po³¹czono je z jubileuszem
60-lecia istnienia Zespo³u ludowego �Rustów�.   (ci¹g dalszy - strona 16)

W ¿ychliñskiej bibliotece zakoñczono akcjê �Tydzieñ bibliotek - s³owa,
d�wiêki, obrazy� konkursem �Z Mari¹ Kownack¹ bawimy siê w teatr�
dla przedszkolaków z gminy ¯ychlin. Laureatami IV edycji konkursu
recytatorskiego zostali: Antoni Zieleniewski, Mateusz Ruciñski (Przed-
szkole Samorz¹dowe nr 2) i Piotr Wódka (PS nr 1). Drugie miejsca
uzyskali: Zuzanna Boniñska (PS nr 1), Alicja Ranachowska i Filip
Lewandowski (PS nr 2), a trzecie miejsce: Bartosz Piwowarski (SP
w Grabowie), Dominika Krulikowska i Dominik Ubysz (PS nr 2).

TYDZIEŃ BIBLIOTEK
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¯YCIE KOLOROWE

Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego zaprasza na jedyn¹ tego typu
imprezê w Polsce. Do Kro�niewic warto siê wybraæ nie tylko ze
wzglêdu na mo¿liwo�æ zobaczenia wrêczenia Honorowych
Nagród najwybitniejszym wspó³czesnym kolekcjonerom, ale rów-
nie¿ bogaty program imprezy. Targi kolekcjonerskie powinny
zainteresowaæ nie tylko zbieraczy, poniewa¿ przewidziane s¹
stoiska z bardzo ró¿norodnymi artyku³ami. Przeja¿d¿ki zabytko-
wymi samochodami powinny byæ nie lada atrakcj¹. Bardzo inte-
resuj¹co zapowiada siê równie¿ wystawa czasowa w muzeum,
która zostanie otwarta w tym dniu. Pragniemy, by wystawa �Nie-
w¹ska historia w¹skich torów. (Kujawska Kolej Dojazdowa 1915-
2010)� przenios³a zainteresowanych w odchodz¹cy w niepamiêæ
�wiat sapi¹cych i dymi¹cych ciuchæ, tocz¹cych siê ospale loko-
motyw oraz turkocz¹cych wagoników. Sentymentalna �podró¿�
pozwoli zapoznaæ siê z bogat¹ histori¹ w¹skich szlaków. Pierwsze
ciuchcie na Kujawach pojawi³y siê, gdy miejscowe cukrownie
wybudowa³y pod koniec XIX stulecia w³asne linie, a 31 marca
2008 roku z dworca w Kro�niewicach odjecha³ ostatni (?) poci¹g.
Uzupe³nieniem zwiedzania wystawy bêdzie wizyta na terenie
wêz³a kolei w¹skotorowej, gdzie bêdzie mo¿na przejechaæ siê
wagonem motorowym i drezynami.

Spotykamy siê w Kro�niewicach,
5 czerwca godzina 9.00-15.00

IX OGÓLNOPOLSKIE
ŚWIĘTO KOLEKCJONERÓW

Pomys³owa dekoracja, od�wiêtnie ubrane dzieci, wielu zaproszonych go�ci,
a pó�niej kwiaty i gratulacje towarzyszy³y jubileuszowi 25-lecia Przed-
szkola Miejskiego Nr 15 i nadania mu imienia �Bajka�. Dokonali tego
przewodnicz¹cy Rady Miasta Jacek Sikora i prezydent Kutna Zbigniew
Burzyñski. Przekazali oni na rêce Agnieszki Sobczyk, dyrektora placówki,
stosowne dokumenty w obecno�ci przedszkolnego pocztu sztandarowego,
który tworzyli: Weronika Gruszka, Kuba Marczak i Olga Wyrzykowska.
Dziêki pokazowi multimedialnemu wszyscy obejrzeli historiê przedszkola
opowiadaj¹c¹ o tradycjach placówki, wa¿niejszych osi¹gniêciach ostatniego
dziesiêciolecia, o wspó³pracy z instytucjami miasta. Jednak najwiêksze
brawa otrzymali mali arty�ci bior¹cy udzia³ w programie artystycznym.
Trzeba zaznaczyæ, ¿e to przedszkole ma swój hymn, do którego muzykê
napisa³a Ma³gorzata Musia³owska, dyrektor Szko³y Muzycznej w Kutnie.
Uroczysto�æ zakoñczy³a siê w ogródku przedszkolnym, gdzie prezydent
Kutna wkopa³ drzewko dêbu, nazwanego przez dzieci �Bajka�. Aktualnie
w tej placówce przebywa ka¿dego dnia 123 dzieci.           /A.B./

BAJKOWA UROCZYSTOŚĆ
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Dariusz Ungier i Jacek Mickiewicz 28 maja w Kutnie
OBLEGANI PRZEZ CHORYCH

Przyjêcia
pacjentów

HOTEL
�AWIS�
(w pobli¿u dworca PKP)

ZAPRASZAMY

Kutno,
ul. £êczycka 8

Dnia 28 maja
(pi¹tek)

w godzinach od 1100 do 1600

Informacja:

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

SPACERKIEM PO KUTNIE

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

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

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

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

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

Czy to w kraju czy na �wiecie,
Z ¿yciem zdrowie dostajecie,
Jest to pierwszy prezent matki
Wyj¹tkowy, bardzo rzadki.

¯aden inny nie jest w stanie,
By z nim wygraæ porównanie,
Nawet wszystkie razem wziête,
Nie wygraj¹ z tym prezentem.

Nie ma kszta³tów, nic nie wa¿y,
Jednak ka¿dy o nim marzy,
Bo to warto�æ wszystkim znana,
A niepowtarzalna, raz tylko dawana.

Tak to swego zdrowia cz³ek staje siê panem,
Sprawuje kontrolê i czuwa nad stanem,
Zdrowie odt¹d s³u¿y wiernie i oddanie,
Walczy z chorobami, gdy poluj¹ na nie.

Jest klejnotem najdro¿szym w zasobach cz³owieka,
Wymaga przyja�ni, je�li nie, ucieka,
Róbmy wiêc dla niego wszystko, co nale¿y,
Przecie¿ nasza warto�æ od niego zale¿y.

Róbmy wiêc dla niego same dobre rzeczy,
To bêdziemy zdrowi, nie bêdzie co leczyæ,
Szanujmy ten prezent, miejmy zawsze w g³owie,
¯e kupimy wszystko, ale nigdy zdrowie.

Roman Cybu³ka

Prezent Matki

(ciag dalszy ze strony 1)
Matka Michalina by³a córk¹ naczelnika poczty w £odzi. Ojciec Jan by³
synem w³a�ciciela karczmy pod Kutnem. By³a piêtnastym dzieckiem
- najm³odszym. Rodzice wychowali 13 dzieci (dwoje zmar³o b. wcze-
�nie).Szko³ê podstawow¹ ukoñczy³a w Kutnie. Niestety, w wieku o�miu
lat straci³a ojca. Matka pozosta³a na utrzymaniu dzieci i nie staæ j¹ by³o
na edukacjê najm³odszej córki. Od najwcze�niejszych lat Kunegunda by³a
zainteresowana prac¹ w handlu. Bardzo wcze�nie rozpoczê³a pracê jako
ekspedientka w spó³dzielni �Robotnik� w Kutnie. Pó�niej przez jaki� czas
pracowa³a w Warszawie. Nastêpnie na stacji benzynowej u swojego szwagra
w Kutnie, gdzie zasta³a j¹ II wojna �wiatowa. W czasie wojny obronnej
we wrze�niu 1939 r. by³a sanitariuszk¹ w szpitalu polowym w Kutnie.
Aby siê utrzymaæ w czasie okupacji, zajmowa³a siê nielegalnym handlem.
Zosta³a niestety zadenuncjowana przez konfidenta, którym by³
kolega jej najlepszej kole¿anki. Zosta³a aresztowana przez gestapo w Kutnie.
W �ledztwie by³a bestialsko bita - co bardzo mocno odbi³o siê na jej zdro-
wiu. Niestety, wywieziono J¹ do wiêzienia do Wronek, gdzie przebywa³a
od 1943 r. Przebywa³a tam do momentu wyzwolenia wiêzienia. Uchroni³o
J¹ to przed wyrokiem �mierci.  Po wojnie znów zajê³a siê handlem,
najpierw sama, potem ze swoim mê¿em. Wysz³a za m¹¿ w 1946 r. za
Zygmunta Radzimierskiego, który by³ wdowcem i mia³ wówczas 4 letni¹
córk¹ Kazimierê. Dalej zajmowali siê prowadzeniem sklepu. Niestety,
wysokie podatki spowodowa³y, ¿e musieli zrezygnowaæ z tej dzia³alno�ci.
M¹¿ rozpocz¹³ pracê w Kutnowskich Zak³adach Gastronomicznych, gdzie
pracowa³ jako finansista, a tak¿e przez pewien czas jako kierownik
restauracji �Polonia�. Rodzice w 1947 r. kupili nieruchomo�æ przy ul. War-
szawskie Przedmie�cie 47, gdzie mieszkali do 1977 r. Kiedy to wykupiono
nieruchomo�æ pod zabudowê osiedla mieszkaniowego. W 1948 r. Kune-
gunda Radzimierska urodzi³a córkê Renatê. Zygmunt Radzimierski
pracowa³ nastêpnie w Gminnej Spó³dzielni w Kutnie jako kierownik
magazynu. Trudna sytuacja finansowa zmusi³a pani¹ Kunegundê do
ponownego rozpoczêcia pracy. Pracowa³a najpierw w kiosku a potem
w sklepie spo¿ywczym w PSS Kutno. Na pocz¹tku pomaga³ m¹¿, który by³
na rencie. Zmar³ w 1973 r.  Potem pracowa³a sama.  Na emeryturê przesz³a
w 1976 r. W 1977 r. urodzi³ siê Jej wnuk £ukasz (syn Renaty Karpiesiuk),
którego pielêgnowa³a w Toruniu do momentu pój�cia do szko³y. Pani
Kunegunda, mimo ¿e wiêkszo�æ czasu spêdza w Toruniu, uwa¿a ¿e Jej
miejsce na ziemi jest w Kutnie i czêsto przyje¿d¿a do swojego domu,
który jest w bloku przy ul. Jana Paw³a II 5. Pani Kunegundzie, w imieniu
mieszkañców miasta, ¿yczenia wszelkiej pomy�lno�ci z³o¿y³ prezydent
Zbigniew Burzyñski.

DWIEŚCIE LAT

Poparcie
W Kutnie utworzono Spo³eczny
Komitet Poparcia Jaros³awa
Kaczyñskiego - kandydata na pre-
zydenta RP. Jego przewodnicz¹cym
jest Jakub �witkiewicz, przewod-
nicz¹cy ZGRK.

�Krew dla Polski�
Akcjê oddawania krwi zorganizowa³
kutnowski market �Bricomarche�
w ramach ogólnopolskiej akcji
�Zbieramy krew dla Polski�.

Zwolnienie - nies³uszne
S¹d Pracy w Kutnie po raz drugi
uzna³, ¿e zwolnienie doktor Zofii
Ignasiak z SP ZOZ by³o niezasadne.
Wyrok nie jest prawomocny.

Znowu na Przytorzu
Na Przytorzu znowu omal nie
dosz³o do zabójstwa. Mê¿czyzna,
29 lat, zosta³ ugodzony no¿em.

Skutki ulewy
Podtopienia ulic: Kochanowskiego,
Reja, Krasiñskiego, Siemiradzkiego,
Narutowicza, Krzywej, parafii
rzymsko-katolickiej, GM Katolickie.
Wstrzymano przejazd przez most

Zrealizowany w Kutnie Szpital Miejski powsta³ wed³ug projektu wybu-
dowanego w latach 1974-1980 Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr.
Jana Biziela w Bydgoszczy. Dodajmy, ¿e bydgoski projekt wykorzystano
równie¿ przy budowie znanych szpitali, m.in. w Inowroc³awiu, Pile czy
Gdañsku - Zaspie.

(...) W Polsce wci¹¿ mog¹ wystêpowaæ spore z³o¿a konwencjonalne. Takie
jak w okolicach Kutna, które bada amerykañskie FX Energy. Jego potencja³
oceniany jest nawet na 500 mld m3. I choæ Andrzej Szczê�niak, niezale¿ny
analityk rynku gazu, zaleca dzielenie tej liczby przez piêæ - to poka¿e
wielko�æ zasobów wydobywalnych - to i tak zagospodarowanie tego
pok³adu ustawi³oby krajowe wydobycie na kilkana�cie lat. Gazu jest tam
tyle, ¿e wystarczy³oby na pokrycie krajowego zu¿ycia przez jak¹� dekadê,
wiêc samowystarczalno�ci nam to nie zapewni. W po³¹czeniu z obecnym
krajowym wydobyciem mog³oby jednak zmniejszyæ zakupy za granic¹.
Tyle, ¿e aby stwierdziæ, czy gaz pod Kutnem rzeczywi�cie jest, trzeba
dowierciæ siê na g³êboko�æ 6-7 km. Tak g³êbokich wierceñ do tej pory
wykonano w Polsce zaledwie kilka (...)
(...) Mimo ¿e wydatki PGNiG na poszukiwanie z³ó¿ od kilku lat wynosz¹
500-600 mln z³. rocznie - s¹ znacznie wiêksze ni¿ jeszcze w 2000 r. - to
wydobycie tej spó³ki nie ro�nie, a nawet od dwóch lat nieznacznie spada.
Pieni¹dze nie gwarantuj¹ sukcesu - Dziewiêæ na dziesiêæ odwiertów
poszukiwawczych to pora¿ka. Chodzi o to, by przetrwaæ do tego dziesi¹-
tego - mówi Zbigniew Tatys, szef polskiego oddzia³u FX Energy i ocenia
szansê na istnienie wydobywalnego gazu w z³o¿u pod Kutnem na 10%.
A, ¿e koszt odwiertu, który pozwoli to stwierdziæ, wynosi ponad 90 mln
z³otych, ryzyko, ¿e to pieni¹dze przepadn¹, jest 90% (...)

�Alergia na ³upki� - Wprost Nr 21 z 17-23 maja 2010 r.

Prezydent Zbigniew Burzyñski wrêczy³ nagrodê w postaci netbooka zwy-
ciêzcy konkursu na nazwê dla kutnowskiego parku wodnego. Jest nim
Bogdan Malinowski  z Kutna, który z³o¿y³ 66 propozycji nazw, w�ród
których by³a zwyciêska, tj. AQUAPARK KUTNO. Propozycja nazwy H2O
KUTNO, przed³o¿ona przez Komisjê Konkursow¹, nie zosta³a zaakcep-
towana przez prezydenta. Bogdan Malinowski podziêkowa³ za to wyró¿-
nienie i przyzna³, ¿e najwiêksz¹ dla niego satysfakcj¹ bêdzie to, ¿e nazwa
przez niego wymy�lona bêdzie w Kutnie funkcjonowa³a. Wspólnie z ¿on¹
Jan¹ i córk¹ Soni¹ podjêli decyzjê o przekazaniu nagrody Kasi Pietrzak,
uczennicy SP Nr 4, zmagaj¹cej siê z chorob¹ nowotworow¹. W imieniu
Kasi netbooka odebra³ tata Rados³aw Pietrzak.

NAGRODA ZA AQUAPARK WPROST Z „WPROST”

Czy wiecie, ¿e ...

BYDGOSZCZ W KUTNIE

Panu dr nauk medycznych Krzysztofowi Ignasiakowi serdecznie
dziêkujemy za wspania³¹, troskliw¹, profesjonaln¹ opiekê w czasie
ci¹¿y, porodu i po³ogu.

Alina i Jan Dunin-Borkowscy
z synkiem Krzysiem

PODZIĘKOWANIE !

Przez cztery lata by³em cz³onkiem Walnego Zgromadzenia Przedstawi-
cieli RSM �Pionier� w Kutnie. Nie nale¿a³em do tzw. obozu prezesa, ale
mog³em przynajmniej przedstawiæ wiele bol¹czek mieszkañców. Co praw-
da, to mog³em jedynie przedstawiæ, bo w czym� pomóc lub zaradziæ to ju¿
nie, bo brakowa³o tzw. szabel. Te ostatnie zreszt¹ szybko siê kruszy³y. Na
pocz¹tku kadencji opozycja pionierowska mog³a liczyæ na kilkana�cie
g³osów w 40-osobowym, najwa¿niejszym spóldzielczym, gremium.
Jednak w oczach topnia³a poniewa¿, a to dzieci cz³onków Rady Nadzor-
czej pilnie potrzebowa³y zatrudnienia, wiêc bêc zosta³y przygarniête do
spó³dzielni, a to cz³onkini Walnego Zebrania by³a bezrobotna, no i co
dalej, nawet nie muszê pisaæ, gdy¿ ka¿dy �rednio inteligienty siê domy�li.
Oczywi�cie s¹ op³acani z naszych pieniêdzy, przecie¿ prezes nie daje im
z w³asnej kieszeni. I tak summa summarum, na koniec veto prezesowi
mog³o postawiæ tylko trzech delikwentów, czyli mogli sobie pisaæ na Ber-
dyczów, ale przynamniej patrzyli na rêce. A problemów nie brakowa³o,
jednak ka¿da inicjatywa, spotyka³a siê ze stanowcz¹ odmow¹, poniewa¿
zdaniem prezesa liczy³a siê tylko i wy³¹cznie termomodernizacja bloków.
Teraz, czyli w nowej kadencji, ma byæ ju¿ piêknie, nowe budynki, nowo-
czesna infrastrukura osiedli itd. itd. Niemniej, jak obejrza³em na sali
mechanizmy wyborcze, to obawiam siê i to mocno, i¿ nikt nie bêdzie
patrzy³ na rêce.    Piotr Pilch
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

Czytelniczy Hyde Park

CZTERY LATA Z „PIONIEREM”

Z ¿alem przyjêli�my wiadomo�æ o �mierci
sportowca, trenera i nauczyciela - pedagoga

�.P.

W£ODZIMIERZA
CZERNIECA

Rodzinie Zmar³ego
sk³adamy Najszczersze Kondolencje

Przyjaciele

na ul. Sienkiewicza i tradycyjnie po
opadach - wschodni¹ obwodnicê.
Zala³o nowo budowan¹ trasê
Mickiewicza - Ba³tycka.

Dybowskie spotkania
W Parafii Matki Bo¿ej Wspomo¿enia
Wiernych w Kutnie odby³y siê
jubileuszowe X Dybowskie Spo-
tkania Odpustowe. Zorganizowano
m.in. festyn dla dzieci, pokaz sprzêtu
AMZ, wystêp Grupy Szturmowej
�Rangers�. Prezentowa³ siê te¿
Klub Motocyklowy �Harley�.

Reprezentanci
Pierwszoklasi�ci - Marcelina Dziê-
gielewska i Pawe³ Luba - uczniowie
Szko³y Podstawowej nr 1 w Kutnie
s¹ reprezentantami powiatu kut-
nowskiego w fina³owym V konkur-
sie Sprawno�ci Fizycznej i Wiedzy
o Bezpieczeñstwie �Policyjna
Akademia Bezpieczeñstwa� w £odzi.

Turniej tañca
V Ogólnopolski Turniej Tañca
Towarzyskiego zorganizowano
w Szkole Podstawowej nr 1
w Kutnie.
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GÓRA URODZIŁA MYSZ ...

Spotkanie zorganizowane zosta³o przez gminê Lutomiersk na wniosek PGE
Elektrownia Be³chatów - wnioskodawca projektu CCS - zainteresowana
sk³adowaniem CO

2
. Uczestnikami spotkania byli równie¿ oprócz w/w PIG

(Pañstwowy Instytut Geologiczny) - prawdopodobnie autor jakiego� opra-
cowania (np. projektu) lub opinii dotycz¹cej oddzia³ywania na �rodowisko
oraz Geofizyka Toruñ Sp. z o.o (grupa PGNiG) - wykonawca prac geolo-
gicznych (badañ) Zgodnie z o�wiadczeniem kierownika projektu CCS
z Be³chatowa, spotkanie odby³o siê w ramach konsu³tacji spo³ecznych
projektu.
Istota sprawy. W dniu 2 pa�dziernika 2009 r. Minister �rodowiska wyda³
decyzjê na wniosek PGE Elektrownia Be³chatów S.A, zatwierdzaj¹c¹ �Pro-
jekt prac geologicznych dla rozpoznania struktury Lutomiersk - Tuszyn pod
k¹tem jej przydatno�ci do sk³adowania dwutlenku wêgla�. Struktura, o której
mowa projekcie obejmuje tereny miast: £ód�. Konstantynów £ódzki, Pabia-
nice, Zgierz oraz gmin i miast - gmin: Aleksandrów £ódzki, Rzgów, Tuszyn,
Konstantynów £ódzki, Dalików, Pabianice, D³utów, Dobroñ, Lutomiersk,
Ksawerów, Wodzierady, Czarnocin. Moszczenica, Grabica, Dru¿bice,
Be³chatów, (ok. 3/4 województwa ³ódzkiego). Na w/w spotkaniu  PGE, PIG
oraz Geofizyka Toruñ, przedstawili prezentacje w celu przekonania przed-
stawicieli gmin o potrzebie zat³aczania CO2 i braku zagro¿eñ dla terenów
gdzie bêd¹ prowadzone badania oraz tam, gdzie bêdzie zat³aczane CO

2
.

Argumenty g³ówne tych prezentacji to:
1. Zodno�æ projektu CCS z programem klimatycznym UE 3 x 20.
2. CO

2
 wystêpuje w przyrodzie, gaz ten nie jest niebezpieczny dla organi-

zmów ¿ywych.
3. Brak innych technologii ograniczenia emisji CO

2
.

4. Zatwierdzone ju¿ do sk³adowania wytypowane przez (prawdopodobnie
PIG) ekspertów, g³êbokie pok³ady jurajskich formacji solankowych.
5. Sk³adowanie CO

2
 na obszarach wytypowanych nie spowoduje strat geo-

logicznych.
6. Sk³adowanie w przewidzianych obszarach nie spowoduje strat gospodar-
czych, poniewa¿ te obszary s¹ ubogie w zasoby naturalne.
7. Gminy powinny konkurowaæ oto, gdzie bêdzie prowadzony projekt zat³a-
czania ze wzglêdu na du¿¹ atrakcyjno�æ turystyczn¹ posiadania na swoim
terenie czê�ci takiej instalacji (ruroci¹gi i odwierty zat³aczaj¹ce).
Po prezentacji w ramach dyskusji, przedstawiciele gminy Zgierz i stowarzy-
szenia Centrum Zrównowa¿onego Rozwoju zwrócili uwagê na zagro¿enia
wynikaj¹ce z badañ, jako etapu wstêpnego realizacji projektu CCS prowa-
dzonego przez PGE z udzia³em PIG i Geofizyki Toruñ.
Zagro¿enia i w¹tpliwo�ci
1. Kto jest prawdziwym beneficjentem projektu CCS, je�li �rodki z UE (180
mln euro) ma otrzymaæ wykonawca (czy wy³oniony w drodze przetargu ?)
- firma ALSTOM, a dla PGE rozpoczêty zosta³ w MS proces prywatyzacji,
a kto pokryje pozosta³e 420 mln euro na jego realizacjê, zanim PGE zostanie
sprywatyzowane.
2. Zgodno�æ projektu CCS z programem k³imatyczno-energetycznym 3x20
jest pozorna. Obni¿aj¹c emisjê CO

2
 do powietrza (zat³aczaj¹c go do ziemi)

nie zmniejsza siê produkcji CO
2
 lecz j¹ zwiêksza. Projekt CCS obni¿y spraw-

no�æ elektrowni wêgla brunatnego z 38% do 28% (informacja od kierownika
zespo³u projektowego). W celu wyprodukowania tej samej ilo�ci energii
elektrycznej, elektrownia zwiêkszy wydobycie wêg³a brunatnego (nieodna-
wialnego �ród³a energii), tym samym zwiêkszy produkcjê CO

2
 o 10/38 x

100% = 26,3%. Jest to w oczywistej sprzeczno�ci z dwoma elementami
pakietu 3 x 20 ograniczenia emisji CO

2
 o 20% oraz zwiêkszenia udzia³u

odnawialnych �róde³ energii o 20%. Projekt jest przeciwny za³o¿eniom
pakietu 3 x 20.
3. Zak³adaj¹c, ¿e nak³ady inwestycyjne pokryje UE (ca³o�æ projektu ma kosz-
towaæ 600 mln euro, z czego 180 mln euro przyzna³a UE), nak³ady te oraz
koszty zmniejszenia efektywno�ci elektrowni i koszty eksploatacji instalacji
CCS bêd¹ musieli ponie�æ koñcowi odbiorcy energii (p³atnicy) w wys. ok.
30% wiêkszej od ceny obecnej.
4. Gazem wt³aczanym do ziemi nie jest czysty CO

2
, tylko czê�ciowo oczysz-

czane spaliny. Znajduj¹ siê w nich substancje szkodliwe dla organizmów
¿ywych lub takie, które ³¹cz¹c siê (w ziemi) z innymi zwi¹zkami, tworz¹
takie substancje. Przewidywana skala projektu co do ilo�ci zat³aczanych spalin
jak i miejsca ich zat³aczania nie mia³a i nie ma odpowiednika w �wiecie i nie
mo¿e byæ uznana za potencjalnie bezpieczn¹. Werbalne zapewnienia
ekspertów, ich modele matematyczne, nie mog¹ mieæ tu zastosowania. Fakt,
¿e spaliny zat³aczane w g³êbokie pok³ady solanek (nie zbadane co do przy-

datno�ci dla ludzi) bêd¹ mia³y zdolno�æ rozprê¿ania z 2,8 m3 do 1000 m3

mo¿na porównaæ do gromadzenia co sekundê jednej miny przeciwczo³go-
wej w ziemi przez 40 lat, z nadziej¹, ¿e nie wybuchn¹ nigdy.
5. Informacja PIG o braku zasobów naturalnych na obszarach przewidzia-
nych do sk³adowania spalin, jest (celowo ?) nieprawdziwa. Na obszarach
tych wystêpuj¹: a) g³ówne strategiczne zbiorniki wody pitnej (czwartorzêd,
kreda jura); b) zasoby gazu (region kutnowski ok. 500 mld m3, tj. na ok.
50 lat zaopatrzenia Polski); c) zasoby geotermalne (kreda, jura, dolny perm)
o odnawialnym i dostêpnym potencjale energetycznym przekraczaj¹cym
zapotrzebowanie na energiê Polski (ponad 4200 PJ/rok); d) inne zasoby
naturalne jak solanki i sól kamienna, wêgiel brunatny, torfy, zasoby przyrod-
nicze (pomniki przyrody, �ródliska, doliny rzeczne, uroczyska itp.), zasoby
dziedzictwa kulturowego.
6. Obszary objête projektem CCS w momencie rozpoczêcie prac badaw-
czych (zarówno wiertniczych jak i sejsmicznych) otrzymuj¹ status obszarów
u¿ytkowania górniczego: a) zostaje wy³¹czony ze wszystkich planów roz-
woju gmin; b) na którym mo¿e byæ wstrzymana produkcja rolna i le�na;
c) z którego mo¿na wyw³aszczyæ ka¿dego posiadacza nieruchomo�ci (dzia³ki,
pola, domu, zak³adu) bez protestu, w literze wa¿nego przedsiêwziêcia
gospodarczego (ostatnie zmiany w ustawie o dzia³alno�ci gospodarczej ju¿
wesz³y w ¿ycie).
7. Atrakcyjno�æ turystyczna lokalizacji instalacji CCS (rury 1,5 m pod
ziemi¹ i rury do �rodka ziemi) jest w¹tpliwa. Ta instalacja niszczy potencja³
turystyczny gmin wy³¹czaj¹c atrakcyjne tereny turystyczne województwa
³ódzkiego dla zat³aczania spalin. Dotyczy to zw³aszcza solanek i wód
termalnych, które wystêpuj¹ na ca³ym obszarze planowanym do objêcia
projektem.
8. Informacja PGE, ¿e: �jest to jedyna technologia redukcji emisji CO2

 mo¿-
liwa do stosowania�, jest nieprawdziwa. Jest wiele metod unikania produkcji
i zmniejszania ilo�ci CO

2
 lub gospodarczego wykorzystania CO

2
 mo¿liwych

do wdro¿enia jako innowacyjne rozwi¹zania przez PGE. PGE zachowuje siê
jak monopolista trwaj¹cy przy swojej, najbardziej archaicznej, uci¹¿liwej
�rodowiskowo i najdro¿szej (wliczaj¹c koszty zewnêtrzne) technologii
spalania wêgla brunatnego czêsto gorszego energetycznie od odpadów. Wska-
zaniem dla PGE jest np. zmiana produkcji energetycznej z ogromnych
zasobów geotermalnych, które ma pod kopalni¹ odkrywkow¹.
9. Informacja, ¿e PGE produkuje 20% energii elektrycznej w Polsce wygl¹da
miernie w porównaniu z informacj¹ PAP z dn. 13. 01.2010 r.,  ¿e wnioski
zg³oszone do zak³adów energetycznych na rnoce z elektrowni wiatrowych
przekroczy³y 50 tys. MW (wszystkie elektrownie w Polsce maj¹ 34 tys. MW
mocy), oprócz tego 12,5 tys. MW (kilkakrotnie wiêcej ni¿ PGE) maj¹ ju¿
zatwierdzone warunki przy³¹czenia. Elektrownie geotermalne w Polsce mog¹
wytwarzaæ ok. 50 tys. MW energii elektrycznej i mog¹ byæ lokalizowane
w³a�nie na terenach zat³aczania spalin z Be³chatowa, co jest celem projektu
CCS.
Komentarz. W warunkach polskich zasobów odnawialnych i mo¿liwo�ci
zastosowania innych technologii, nie sankcjonuj¹cych technologii powodu-
j¹cych wzrost cen energii i potê¿nych zagro¿eñ dla �rodowiska, nale¿y
zrezygnowaæ z technologii CCS na rzecz wsparcia technologii obiektywnie
lepszych spo³ecznie, ekonomicznie i �rodowiskowo.
Mo¿liwe scenariusze. Je¿eli wejdzie w ¿ycie nowe prawo geologiczne
i górnicze, a z informacji posiadanych przez autorów tego tekstu legislacja
wchodzi w ostatni¹ fazê i niewiele poprawek ustanowiono w stosunku do
tekstu z pierwszego czytania ustawy, to wszystkie zasoby z obszaru objêtego
badaniami stan¹ siê w³asno�ci¹ tego, który uzyska koncesjê na górnicze
wykorzystanie utworów do zat³aczania spalin, czyli PGE. Pozosta³e zasoby
np. gazu ziemnego, wêgla brunatnego itp. bêd¹ z³o¿ami towarzysz¹cymi,
podanymi na tacy przysz³emu w³a�cicielowi PGE (np. Vattenval, EON, RWE,
Dalkia, Eolia, CEZ, firmy amerykañskie np. Chevron itp.). Rozpoczêcie prac
badawczych, na etapie których przeprowadzono konsultacje spo³eczne otwiera
furtkê do pozyskania koncesji na zat³aczanie spalin oraz dowoln¹ eksploatacjê
wszystkich pozosta³ych zasobów, bez mo¿liwo�ci sprzeciwu samorz¹dów,
obywateli i organizacji pozarz¹dowych.  Obszar 3/4 województwa ³ódzkiego
mo¿e zostaæ wy³¹czony spod mo¿liwo�ci jakiegokolwiek rozwoju, w tym
mo¿liwo�ci pozyskiwania energii z wiatru - nie bêdzie mo¿na uzyskaæ
pozwolenia na budowê dla wiatraków, energii z geotermii z takich samych
powodów. Przy potencjalnie mo¿liwych wyciekach czy wybuchach podziem-
nych, teren ten mo¿e zostaæ bezpowrotnie zniszczony samowyp³ywami np.
kwasu siarkowego, azotowego, zanieczyszczonych solanek, siarkowodoru
i innych substancji, w zale¿no�ci od budowy zbiornika, do którego zat³aczane
bêd¹ spaliny. Je¿eli nawet oka¿e siê wkrótce, ¿e trzêsienie ziemi w okoli-
cach Be³chatowa nie ma nic wspólnego z rozpoczêciem przez PGE projektu
CCS, to scenariusz kolejnych trzêsieñ na skutek wt³aczania pod ziemie ogrom-
nych ilo�ci sprê¿onych spalin jest bardzo prawdopodobny. ̄ adna zprezentacji
projektu CCS nie opisuje wska�ników finansowych i ekonomicznych  przed-
siêwziêcia oraz efektów spo³ecznych, ekonomicznych i �rodowiskowych.

Bez �Nadziei�
Dziesiêæ lat �wiêtowa³y Warsztaty
Terapii Zajêciowej w ¯ychlinie.
Korzysta z nich 30 osób niepe³no-
sprawnych. Byæ mo¿e nie bêdzie
ju¿ nastêpnego jubileuszu, bo WTZ
maj¹ umowê dzier¿awy do po³owy
grudnia w lokalu po by³ej �Na-
dziei� (który ma byæ sprzedany).

Rodziny zastêpcze
W kutnowskich rodzinach zastêp-
czych przebywa 170 dzieci. Dota-
cja na dziecko wynosi 658 z³otych
(koszt utrzymania dziecka w �Têczy�
wynosi 3035 z³, Franciszkowie
- 3242 z³ i �Caritas� - 2175 z³).

S¹ �rodki
Powiatowy Urz¹d Pracy w Kutnie
z programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki uzyska³ blisko 6,5 miliona
z³otych. Starczy na sta¿e dla 470
osób i dotacjê na rozpoczêcie sa-
modzielnej dzia³alno�ci gospodar-
czej 150 osób.

Powinni�cie siê pañstwo cieszyæ, ¿e na waszych ³amach ostrzegali�cie
przed budow¹ w Kutnie kolosalnie du¿ej, �wiñskiej ubojni. Zamieszczali-
�cie g³ównie racje oponentów, gdy¿ jak s¹dzê, druga strona w dyskusji
prawie nie uczestniczy³a, chocia¿ g³ównym obroñc¹ i mentorem by³
prezydent miasta Kutno. No i có¿ !? Sprawdzi³o siê wam wszystko. Ubojnia
powsta³a, chocia¿ do jej zakoñczenia pozosta³o jeszcze wiele prac (tak
przy okazji mo¿e prezydent Kutna, tak znamienicie zainteresowany t¹ spraw¹,
ujawni kto imiennie uzna³ tê inwestycjê za zakoñczon¹). Brak podoczysz-
czalni �cieków, czy istotnej czê�ci zabezpieczeñ i ochrony instalacji, wiêc
ludzie rozprawiaj¹ siê ze �winiami, a wykonawcy jeszcze co� tam ...
wykonuj¹. A¿ strach pomy�leæ co siê mo¿e staæ w takiej sytuacji ! To
w ogóle inwestycja, przy której chaos i ba³agan panowa³ (i panuje) do
dzisiaj. By³a ona od pocz¹tku �le prowadzona, ale to ju¿ efekt dokumen-
tacyjnego i wykonawczego �pospolitego ruszenia�, no ale to w sumie
problem inwestorów. Ilu tam by³o wykonawców, to chyba nawet oni siê
nie orientuj¹ !? Jakie by³y zahamowania ? Do�æ stwierdziæ, ¿e by³o a¿
kilkaset poprawek dokumentacyjnych (i wci¹¿ trwaj¹) a nawet inwestorzy
wykazali siê kolosalnym brakiem znajomo�ci polskich norm. Nie chcê byæ
z³o�liwy, ale gdyby teraz pos³aæ na ubojniê w miarê obiektywn¹ komisjê
odbioru to by³by na pewno (nie happy) ... end. Ubojnia mimo krótkiego,
bo miesiêcznego okresu eksploatacji, doczeka³a siê ju¿ z³ej s³awy. Jest
potwierdzeniem racji bodaj¿e Marksa, ¿e biznes nie ma nic wspólnego
z - etyk¹. Wykorzystuje siê trudn¹ sytuacjê ekonomiczn¹ (i brak innej

pracy w Kutnie) pracowników i narzuca im siê warunki, jakie znamy
z amerykañskich filmów, o chicagowskich rze�niach prze³omu XIX i XX
wieku. Zatrudnieni musz¹ pracowaæ po 12 i wiêcej godzin (!). Gdzie siê
podzia³y zapewnienia pana prezydenta o pracy w ubojni dla kilkaset
kobiet ? Sprz¹taczki, trochê urzêdniczek, jak w ka¿dej innej firmie. Tak
zwana fluktuacja kadr jest chyba najwiêksza w Polsce, mimo ¿e siêga siê
ju¿ po robotników z rodzin zamieszka³ych 100-120 kilometrów od Kutna.
Zapewne ju¿ nied³ugo ten - jak to okre�laj¹ pracownicy - swoisty obóz
pracy zatrudni mê¿czyzn z Ukrainy i Litwy. Ostatnio zbulwersowa³ wszyst-
kich wypadek drogowy, w którym �mieræ ponios³o trzech braci (czwarty
walczy o ¿ycie w szpitalu) i ich szwagra. Wszyscy pracowali w kutnow-
skiej ubojni tydzieñ, a do pracy rozpoczynaj¹cej siê o czwartej rano,
wyruszyli spod Sieradza o drugiej. Mieli po 23-25 lat. Poza tym ju¿
pracownicy na jednej zmianie porzucili pracê, a sytuacjê opanowano zwol-
nieniami oko³o 20 z nich. Jak twierdz¹ robotnicy, najwiêksza w Polsce
(i chyba w Europie) kutnowska ubojnia, to zak³ad w którym panuje �wyzysk
cz³owieka przez cz³owieka�. Nie ma siê zbytnio dziwiæ w³a�cicielom, którzy
sporo zainwestowali i chcieliby jak najszybciej osi¹gn¹æ dobre zyski. Wiêc
im siê nie dziwimy ! Ale tak w sumie, dziwiê siê naszym w³adzom ich
naiwno�ci (oby tylko) ! I ludziom, którzy ich wybrali i wybieraæ bêd¹ !
Nie dziwi³bym siê, gdyby byli na li�cie p³ac ubojni, ale oni s¹ utrzymywani
z naszych podatków. Czy taka sytuacja  jest normalna ! Ludzie - ocknijcie siê
póki nie jest za pó�no ! Przecie¿ na waszych oczach, jedna z najlepszych
ziem w Polsce - Ziemia Kutnowska - staje siê �mietniskiem i zaprzeczeniem
elementarnych zasad ekologii.

(nieautoryzowane wypowiedzi by³ego pracownika ubojni,
spisa³: Jan Widz)

Podtopienia
W Kutnowskiem Ochnia i Bzura
wype³ni³y siê wod¹. Lokalne pod-
topienia wyst¹pi³y g³ównie w gmi-
nach: £aniêta (m.in. szko³a), D¹-
browice (m.in. plebania), w Kro-
�niewicach (m.in. piwnice OSM),
¯ychlin (bloki przy ¯eromskiego
i kamienice, przy ulicy 1 Maja).

�Aflavic� - wycofany
Jak poda³a �Polska - Dziennik
£ódzki� z 18 maja 2010 r. g³ówny
inspektor farmaceutyczny nakaza³
wstrzymanie sprzeda¿y leku �Aflavic�,
popularnego preparatu w leczeniu
niewydolno�ci kr¹¿enia ¿ylnego
nóg. Jego producentem jest kut-
nowski �Polfarmex� S.A.

Skutki ulewy
Zalana by³a hurtownia dodatków
paszowych w Pomarzanach, piwnica
i hala produkcyjna w OSM Kro-
�niewicach, stacja paliw w Go³ê-
biewku Nowym.

Poni¿ej zamieszczamy informacjê o spotkaniu w gminie Lutomiersk
14 stycznia 2010 r. przedstawicieli miast i gmin, na terenach których maj¹
byæ wykonane badania dotycz¹ce struktur podziemnych nadaj¹cych siê
do sk³adowania dwutlenku wêgla i komentarz Zarz¹du Centrum Zrówno-
wa¿onego Rozwoju, a na stronie 6 fragmenty stanowiska tej¿e organizacji.

GAZOWANIE

Autostrada A1 powoli, powoli siê realizuje ... Ostatnio rozstrzygniêto prze-
targi na cztery kolejne odcinki 75-kilometrowej trasy z Torunia do £odzi.
Pierwszy odcinek do podkutnowskich Sójek (30 kilometrów) wybuduje
konsorcjum z irlandzk¹ spó³k¹ SRB Civil Engineering. Fragment
autostrady od Sójek do Kotlisk (15,2 km) polsko-czeskie konsorcjum
firm Poldim i Bogl a Krysl. Drogê z Kotlisk do Pi¹tku (9 km) ma wybu-
dowaæ Sando Budownictwa Polska i Construcciones Sanchez - Domi-
guze Sando z Hiszpanii. Ostatni odcinek autostrady z Pi¹tku do £odzi
(21 km) maj¹ zrealizowaæ firmy Johann Bunte Bauunter - nehmung
GmbH-Co, PRM Mosty £od�, Erbedim i Intercor. Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad zamierza³a wykonaæ ponad 75-kilometrowy
odcinek drogi za 3,22 miliarda z³otych. W wyniku przetargu warto�ci
robót obni¿ono do 2,42 mld z³. (o 800 milionów mniej). Wszyscy wyko-
nawcy maj¹ zd¹¿yæ do kwietnia 2012 r., a wiêc ma byæ wszystko gotowe
do Mistrzostw Europy w pi³ce no¿nej.            /k.s./

PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE

W Gimnazjum Nr 3 po raz szósty odby³ siê Turniej Wiedzy Humanistycznej,
do którego organizatorzy zaprosili kutnowskie gimnazja oraz Gimnazjum
z Bedlna i Go³êbiewka. Ka¿da z tych placówek reprezentowana by³a przez
trzech uczniów. Mieli oni do wykonania zadania z piêciu konkurencji:
jêzyka polskiego, frazeologii, muzyki, plastyki i historii. W komisji tur-
nieju byli opiekunowie poszczególnych dru¿yn. Jak zaznaczy³a inicjatorka
tej imprezy Iwona Pstr¹gowska - Oswald, nie by³ to ranking szkó³, ale
tzw. �my�lowa zabawa�. Po zliczeniu punktów, a¿ 70, otrzymali uczniowie
Gimnazjum Nr 1 z Kutna, na drugim miejscu znalaz³o siê Gimnazjum
Nr 2 (63 pkt.) na trzecim Gimnazjum z Go³êbiewka (55,5 pkt.) na czwartym
Gimnazjum z Bedlna (53,5 pkt.) i tabelkê zamknêli uczniowie z Gimna-
zjum Nr 3 (52,5 pkt.). Fundatorem nagród by³ Urz¹d Miasta. Zwyciêzcy
wyst¹pili w sk³adzie: Paulina Wicik, Szymon Arkita i Konrad Kusiak.

/A.B./

GOŚCIE BYLI LEPSI

W sobotê, 22 maja 2010 r., przebywa³a w Kutnie trzyosobowa
delegacja holenderskiej fundacji Stichting Medisch � Soziale Hilee
fur Oost-Europa, któr¹ stanowili Pierre Bours, Piet Smeeds oraz Menk
Niesten. T¹ grupê przyjêli: Martyna Pajmel (Stowarzyszenie �Rado�æ
i Macierzyñstwo�) oraz Zdzis³aw Sapiejka (radny powiatu). Do tej
pory cz³onkowie fundacji wspomagali Oddzia³ Ginekologiczno-
Po³o¿niczy w kutnowskim szpitalu, a teraz pomagaæ bêd¹ równie¿
Hospicjum i Rodzinnemu Domowi Dziecka. To ludzie ¿yczliwi
nios¹cy dobro innym ludziom, zaznaczy³ Zdzis³aw Sapiejka, oprócz
dobrego serca przywo¿¹ te¿ dary materialne. Za to jeste�my im
wdziêczni, a do szpitala przywie�li nowoczesny stó³ operacyjny na
ginekologiê, �rodki opatrunkowe. Te dary odebra³ prof. Malinowski.
W Hospicjum natomiast cz³onkowie delegacji przekazali dziewiêæ
du¿ych worków z ciep³ymi kocami, które na pewno zadowol¹ osoby
ob³o¿nie chore. Za te dary dziêkowa³a Katarzyna Kowalewska (foto
zamieszczamy na stronie 15)          /A.B./

LUBIĄ POMAGAĆ
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19Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

5 czerwca 2010 r. od godz. 8.30 (sobota)
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¿.

Pa³ac Saski w Kutnie, Urz¹d Miasta Kutna oraz Fundacja Odbudowy Pa³acu
Saskiego w Kutnie (prezes Andrzej Mariusz Wieczorkowski) i przyjaciele
�Muzyki Szarej Godziny� zorganizowali ju¿ po raz drugi �Noc w Pa³acu
Saskim� - imprezê w ramach ogólnopolskiej akcji �Noc w Muzeum�. Przez
sze�æ godzin soboty 15 maja (od 18.00 do 24.00) w go�cinnych salach
i podziemiach pa³acowych mo¿na by³o delektowaæ siê smaczn¹ herbat¹
�Królowej Marii Józefy� (in cognito) i wys³uchaæ koncertu �Serenata
notturna - muzyka XVIII - wiecznych nocy�. Interesuj¹cy równie¿ by³
wyk³ad dr. Jaros³awa Kolczyñskiego (antropologa kultury z Warszawskiej
Szko³y Filmowej pod tytu³em �Portret upiora. Wampiry, strzygonie i wieszcze�.
Dodatkowego uroku prelekcji naukowca ze stolicy nadawa³a sceneria
podziemnej sali kominkowej Pa³acu Saskiego.            /J.P./

NIECODZIENNE WYDARZENIE Na zaproszenie Gminnego O�rodka Kultury, Sportu i Turystyki
w Polañczyku zespo³y �piewacze �Strzelce� i �Klonowianki� przeby-
wa³y w tym przepiêknym regionie naszego kraju. Arty�ci z Gminy
Strzelce (funkcjonuj¹ pod opiekuñczym �skrzyd³em� miejscowego
O�rodka Kultury) wystêpowali ze swoim uniwersalnym repertuarem
ludowym podczas corocznych �Dni Gminy Solina�, a miejscowa
publiczno�æ i liczni tury�ci nagrodzili nasze folklorystyczne grupy
mocnymi brawami. O pobycie tam zespo³ów - �Strzelce� (kierownik
Ewa Karbowska) i �Klonowianki� (kier. Krystyna Kowalska) pisze
wierszem w³a�nie pani Krystyna:

Byli�my go�cinnie w Solinie,
która z uprzejmo�ci s³ynie.
W pensjonacie �Karino� mieszkali�my,
a w Polañczyku wystêpowali�my.

Bieszczady to jeszcze kraina dziewicza,
ale ka¿dy znajdzie co� tu do ¿ycia.
I te urzekaj¹co piêkne krajobrazy,
uzdrowiska, domy i pensjonaty gospodarzy.

Sztuczne jeziora nad Solin¹
sw¹ niecodzienno�ci¹ s³yn¹.
Sanatoria te¿ bywaj¹,
nawet elektrowniê wodn¹ maj¹.

Tu s¹ przepiêkne okolice,
takie, ¿e a¿ z zachwytu kwiczê.
Ludzie siê kochaj¹
i do ka¿dego siê u�miechaj¹.

Na przysz³y rok te¿ tu przyjedziemy,
bo tam dobrze siê czujemy.

/J.P./

W BIESZCZADACH

Obchody �wiatowego Dnia Ksi¹¿ki i Praw Autorskich. To �wiêto promuje
czytelnictwo i wydawnictwa, ale równie¿ sprzyja dyskusjom na temat
w³asno�ci intelektualnej chronionej prawami autorskimi. Uczniowie
kro�niewickiego gimnazjum zaprezentowali  swoim rówie�nikom przed-
stawienie pt. �Quo vadis cz³owieku XXI wieku?� By³o ono po�wiêcone
Henrykowi Sienkiewiczowi - laureatowi Literackiej Nagrody  Nobla.
Zaprezentowano nie tylko pisarza erudytê, podró¿nika i patriotê, ale
cz³owieka maj¹cego ludzkie s³abo�ci. Mi³ym uzupe³nieniem uroczysto�ci
by³y utwory muzyczne nawi¹zuj¹ce do przedstawienia  W czasie akade-
mii wykorzystano tak¿e prezentacjê multimedialn¹ po�wiêcon¹ ¿yciu
i twórczo�ci H. Sienkiewicza. Rozstrzygniêto równie¿ konkurs czytelniczy
pt. �Mistrz piêknego czytania� i uroczy�cie nagrodzono zwyciêzców.
Pierwsze miejsce zajê³a Kinga £uczak z kl. II e, drugie Ma³gorzata Bana-
siak z kl. I c, a trzecie Agnieszka Klarzak z kl. II e. Uczestnicy konkursu
otrzymali pami¹tkowe dyplomy oraz nagrody ksi¹¿kowe. Organizatorem
konkursu oraz szkolnych obchodów Dnia Ksi¹¿ki by³a Julita Szczepan-
kiewicz, nauczyciel bibliotekarz.

DZIEŃ KSIĄŻKI

W Gimnazjum w Kro�niewicach przygotowano monta¿ s³owno-muzyczny
po�wiêcony wa¿nemu aktowi prawnemu jakim jest konstytucja. Polska
konstytucja z 3 maja 1791 r. by³a pierwsz¹ w Europie. Pod wzglêdem
postêpowo�ci konkurowa³a z konstytucj¹ Stanów Zjednoczonych. W trakcie
recytacji i wykonywania pie�ni patriotycznych spo³eczno�æ uczniowska
obejrza³a prezentacjê multimedialn¹, dziêki której mog³a przenie�æ siê
w tamte odleg³e czasy i przypomnieæ sylwetki twórców konstytucji: króla
Stanis³awa Augusta Poniatowskiego, Stanis³awa Ma³achowskiego,
Ignacego Potockiego i Hugo Ko³³¹taja.

WITAJ MAJ !

W VIII  Miêdzygminnym Konkursie Recytatorskim w D¹browicach,
pod has³em �Muzyka to pocz¹tek i koniec wszelkiej mowy�, zwyciê-
¿yli: w�ród przedszkolaków Szymon Jaros (Przedszkole Niep. Sióstr
Pasjonatek w Kutnie); w�ród uczniów klas I-III Julia Kozak
(SP Przedecz); w�ród m³odzie¿y z klas IV-VI Olga Rosiak (SP Nr 9
Kutno); a w�ród gimnazjalistów Aleksandra Windyga (Gimnazjum.
K³odawa) - nie przyznano III nagrody ani wyró¿nieñ. Dekoracje
i wystawy zorganizowa³y: Monika Ojrzanowska, Katarzyna Kasztelan,
Halina Szaumkessel, Malgorzata Sokolowska, Anna £awniczak i Iwona
Winiecka.         Ewa Górska-Jedliñska

KONKURS RECYTATORSKI

W czytelni dla doros³ych Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
im. Stefana ¯eromskiego w Kutnie z mi³o�nikami literatury spotka³ siê
Maciej Melecki (r. 1969) - poeta, scenarzysta filmowy, redaktor naczelny
�Arkadii�, �Pisma Katastroficznego�, dyrektor Instytutu Miko³owskiego.
Jest wspó³za³o¿ycielem Grupy Poetyckiej �Na dziko� prezentuj¹cej �l¹sk¹
szko³ê poezji. Uznawany jest przez krytykê za najwa¿niejszego poetê
krêgów literackich Górnego �l¹ska. Jego twórczo�æ, kojarzona z tzw.
banalizmem, wywar³a istotny wp³yw na kszta³t nowej polskiej poezji lat
90 ubieg³ego wieku. Wyda³ trzy arkusze wierszy: �Zachodzenie za siebie�,
�Dalsze zaj�cia�, �Panoramix� oraz siedem tomów poetyckich: �Te sprawy�,
�Niebezpiecznie blisko�, �Zimni ogrodnicy�, �Przypadki i odmiany�,
�Bermudzkie historie�, �Zawsze wszêdzie indziej�, �Przester�. Jego utwory
t³umaczone by³y na angielski, francuski, niemiecki, s³owacki, s³oweñski.
Jest wspó³autorem scenariuszy filmowych: �Wojaczek�, �Autsajder�,
�Dzieñ oszusta�, �Erwin ze �l¹ska�. Cz³onek Stowarzyszenia Pisarzy
Polskich, mieszka w Miko³owie (peryferie Katowic).            /J.P./

WIECZÓR AUTORSKI

Ko³o Terenowe Polskiego Zwi¹zku G³uchych w Kutnie 25 maja o godz.
16.00 zaprasza mieszkañców naszego miasta, a zw³aszcza wszystkie Mamy
i Dzieci, na uroczyste obchody Ich Dnia. W programie, oprócz okolicz-
no�ciowych wyst¹pieñ, wystêpy artystów z: Przedszkola nr 3 �Jarzêbinka,
O�rodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niedos³ysz¹cych, Warsz-
tatów Terapii Zajêciowej przy Miejskim O�rodku Pomocy Spo³ecznej,
M³odzie¿owego Domu Kultury. Zaprezentuj¹ siê tak¿e w parku im.
Romualda Traugutta: Kapela Rodzinna Baranowskich i Zespó³ M³odzie-
¿owy �Projekt X� przy Stowarzyszeniu �Clonovia� oraz Grupa Tañca
z Gminnego Domu Kultury w Kro�niewicach.            /J.P./

PZG ORGANIZUJE ...

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Zespó³ �piewaczy �Rustowianki� powsta³ ponad 60 lat temu, a za³o-
¿y³a go W³adys³awa Tomaszewska. Mimo ró¿nych przeciwno�ci
zespó³ ju¿ 60 lat kultywuje tradycjê ludow¹. Preferuje pie�ni i obrzê-
dy regionalne. G³ównym przes³aniem dzia³alno�ci zespo³u jest umi-
³owanie w³asnych korzeni, pielêgnowanie tego co trwa³e i tworzy
pomost pomiêdzy przesz³o�ci¹, a tera�niejszo�ci¹ i przysz³o�ci¹. Od
1970 roku przewodnicz¹c¹ zespo³u jest pani Wanda £ustyñska.
Zespó³ bra³ udzia³ w wielu konkursach piosenek i obrzêdów ludowych
na terenie ca³ego kraju i organizowanych przez GOKiS w Krzy¿anowie.
Dawniej by³y organizowane spotkania przy muzyce, a pierwsz¹ kapelê
w Rustowie tworzy³y rodziny Paradowskich i Widawskich, a pó�niej
do³¹czy³ do nich graj¹cy do tej pory na skrzypcach Stanis³aw Kaczmarski.
W 2003 r. zespó³ wystêpowa³ na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel
i �piewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wis³¹, w 2006 r. uczestni-
czy³ w XXIX Miêdzynarodowym Jarmarku Folkloru w Wêgorzewie
na Mazurach. Jest laureatem Nagrody G³ównej �Z³oty Jelonek� na
XXIX Miêdzynarodowym Jarmarku Folkloru � Wêgorzewo 2006.
Zespó³ Rustowianki aktualnie wystêpuje w sk³adzie: Wanda £ustyñska
- kierownik, Zofia Stodulska, Anna Warszawska, Maria Paradowska,
Lidia £ustyñska, Iwona Szczepañska, Janina Kasiñska, Wies³awa Flor-
czak, Alina Idczak, dwie adeptki �piewu i recytacji: Sandra Adamiak
(12 lat) i Patrycja Szczepañska (10 lat), Stanis³aw Kaczmarski (skrzy-
pek) - licz¹cy ju¿ sobie 83 lata. Spotkania w zespole s¹ odskoczni¹ od
trudów dnia codziennego. Pie�ni w ³atwy do zapamiêtania sposób prze-
kazuj¹ nam historiê z ¿ycia naszych przodków. Rustowianki chc¹ choæ
odrobinê naszych dziejów przekazaæ w piosence ludowej.

RUSTOWIANKI

To nie ¿adni obcy,
Ale górnicy i stoczniowcy.
O wolno�æ nasz¹ walczyli
I wtedy bohaterami byli.

To oni byli bici i wiêzieni
Wierz¹c, ¿e wszystko na lepsze siê zmieni,
¯e bêdzie Polska wolna i niepodleg³a.
Nikomu i w niczym nieuleg³a.

Za to wielu z nich swoje ¿ycie odda³o,
Bo Polskê szczerze tak bardzo kocha³o.
Idea³om tym ca³e ¿ycie po�wiêcili,
A nam wszystkim wolno�æ wywalczyli.

Co z ich walki dzisiaj pozosta³o?
Komu du¿o, a komu ma³o siê dosta³o?
Nieliczni z nich bogactwo, zaszczyty zgarniaj¹,
A wiêkszo�æ z nich pust¹ kieszeñ maj¹.

Zak³ady pracy im rozgrabiano.
Pracy i chleba wielu pozbawiono.
Tylko gorzka prawda teraz im pozosta³a,
Ze ich Polska kochana, nie tak wygl¹daæ mia³a,

Wies³aw Bry³ka

Skrzywdzeni
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KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

W 2009 roku bud¿et miasta realizowany by³ w trudnych warunkach dla
finansów publicznych kraju. Wp³yw �wiatowego kryzysu finansowego na
polsk¹ gospodarkê, istniej¹cy deficyt oraz d³ug publiczny, spowodowa³y
problemy z funkcjonowaniem wielu polskich przedsiêbiorstw. Mia³o to
oczywisty wp³yw na niewykonanie dochodów bud¿etowych Kutna - na plan
113.949.124,99 z³. Wykonano 108.337.729,82 z³, tj. 95,08% planu. Jest to
jeden z najni¿szych wska�ników w ostatnich latach. Wydatki bud¿etowe
wynios³y 126.519.621,01 z³ w stosunku do planu po zmianach
140.984.729,82 z³, co stanowi 89,73% wykonania planu. Uwzglêdniaj¹c
nadwy¿kê bud¿etow¹, wp³yw nale¿no�ci ze sprzeda¿y udzia³ów PEC Kutno
oraz proporcjê niewykonania planu wydatków ogó³em do wydatków
inwestycyjnych stwierdzamy, ¿e realizacja zadañ inwestycyjnych na
poziomie 79,37% (na plan 23.057.017 z³ wykonanie 18.300.305,47 z³)
jest wysoce niezadawalaj¹ca. Miêdzy innymi nie zosta³y zakoñczone
zadania: budowa ul. £¹koszyñskiej, budowa ul. Kutrzeby-�ciegiennego,
budowa ul. Zielarskiej. Stwierdzamy, ¿e pomimo naszych wniosków sk³a-
danych w latach poprzednich procedura zwi¹zana z uruchamianiem pro-
cesu inwestycyjnego obywa siê zbyt pó¿no i ma to wp³yw na przed³u¿enie
terminów zakoñczenia inwestycji. Nasze du¿e zastrze¿enia wywo³a³ fakt
likwidacji w ubieg³ym roku Centrum Badañ �rodowiska. Koszty zwi¹zane
z likwidacj¹ przekroczy³y kwotê 180.000 z³. Uwa¿amy, ¿e przyczyny
likwidacji wynika³y z ma³o skutecznego dzia³ania dyrekcji oraz braku w³a-
�ciwego nadzoru ze strony prezydenta. Zupe³nie nie do przyjêcia jest fakt,
¿e dopiero na pocz¹tku 2009 r. prezydent dowiedzia³ siê o fakcie braku
wyp³aty �13 pensji� za 2007 rok, która zgodnie z przepisami powinna
byæ wyp³acona do koñca marca 2008 r. Tak wiêc brak nadzoru i pasywno�æ
dzia³ania kierownictwa CB� by³y bezpo�rednimi przyczynami k³opotów
finansowych i w konsekwencji likwidacji Centrum. Jednocze�nie nega-
tywnie oceniamy rolê prezydenta jako organu nadzoruj¹cego dzia³alno�æ
spó³ek miejskich. Krytycznie oceniamy biern¹ rolê prezydenta i brak pod-
stawowej wiedzy na temat planowanej budowy biogazowni w Kutnie.
Podpisane w dniu 26 sierpnia 2009 r.porozumienie z firm¹ Demetrion
w sprawie budowy biogazowni i sprzeda¿y 8,7 ha gruntów za blisko
3 mln z³ odby³o siê bez stosownych gwarancji finansowych zwi¹zanych
z zabezpieczeniem kwot na zakup terenu i realizacjê inwestycji za ok.
80 mln z³. Konsekwencj¹ tego b³êdu by³a umowa podpisana przez GO�
i Demetrion w dniu 14.09.2009 r.,nastêpnie rozwi¹zanie umowy w dniu
14.12.2009 r. i podpisanie w tym samym dniu umowy z firm¹ EKOSPOT.
Powodem tych zmian by³o rozstanie siê w spó³ce Demetrion ze wspólni-
kiem niemieckim, który mia³ zabezpieczyæ finansowanie inwestycji. Dnia
18.12.2009 r. zosta³ zawartyz firm¹ EKOSPOT notarialny akt sprzeda¿y
8,7 ha gruntów. W zwi¹zku z tym, ¿e firma w ci¹gu 3 miesiêcy nie zap³aci³a
nale¿no�ci za zakupione grunty,a wcze�niej spraw¹ zajê³a siê komisja
rewizyjna Rady Miasta, w dniu 23 marca br. zosta³ podpisany akt notarialny
uniewa¿niaj¹cy umowê sprzeda¿y z dnia 18.12.2009 r. Nie kwestionuj¹c
celowo�ci realizacji biogazowni w Kutnie  uwa¿amy, ¿e procedura zwi¹-
zana z realizacj¹ tej inwestycji by³a prowadzona bez nale¿ytej staranno�ci
zwi¹zanej przede wszystkim z wiarygodnym sprawdzeniem zdolno�ci
finansowej przysz³ego inwestora. Takie przypadki  nie powinny mieæ miej-
sca w przysz³o�ci. Bior¹c pod uwagê ca³okszta³t dzia³añ zwi¹zanych
z realizacj¹ bud¿etu i realizacj¹ przez prezydenta  zadañ merytorycznych
zwi¹zanych z finansami publicznymi stwierdzamy co nastêpuje:
1. Stronê formalno-ksiêgow¹ realizowanego bud¿etu, przy du¿ym zaan-
ga¿owaniu s³u¿b finansowych miasta i skarbnika, oceniamy pozytywnie.
2. Wykonywanie  zadañ realizowanych przez prezydenta Kutna, bior¹c
pod uwagê podane wy¿ej fakty, oceniamy negatywnie.
W zwi¹zku z tym radni Klubu Lewica dla Kutna nie bêd¹ g³osowaæ za
udzieleniem prezydentowi Kutna absolutorium za 2009 rok. Przekazane
na sesji stanowisko oraz dyskusja nad dzia³aniami prezydenta, pomimo
wykazanych istotnych b³êdów, nie wp³ynê³a na stanowisko radnych tzw.
klubu prezydenckiego, którzy bez ¿adnych wahañ i w¹tpliwo�ci zag³osowali
za udzieleniem absolutorium.      Krzysztof Wac³aw Dêbski

Z ³awy opozycyjnego radnego

STANOWISKO W SPRAWIE UDZIELENIA
PREZYDENTOWI MIASTA ABSOLUTORIUM ZA 2009 R.

BOMBA CHEMICZNA
Z OPÓŹNIONYM ZAPŁONEM
Stanowisko Polskiej Geotermalnej Asocjacji im. prof. Juliana Soko³ow-
skiego w sprawie sekwestracji CO2 -�Dyrektywa CCS� Unii Europejskiej.
(...) Jednym z elementów Pakietu Klimatyczno-Energetycznego Unii
Europejskiej jest projekt Dyrektywy zak³adaj¹cy obowi¹zek sk³adowania
dwutlenku wêgla w z³o¿ach geologicznych Ziemi. Technologia sekwe-
stracji geologicznej CO

2
 (ang. CCS - Carbon dioxine Capture and Storage)

polega na wychwytywaniu CO
2
 z procesów technologicznych spalania

(np. wêgla, ropopochodnych paliw ciek³ych), sprê¿aniu go do postaci skro-
plonego gazu, wt³aczaniu pod du¿ym ci�nieniem w g³¹b Ziemi i magazy-
nowaniu w strukturach geologicznych - zak³adaj¹c brak mo¿liwo�ci uwol-
nienia go z powrotem do atmosfery. Technologia CO2 bêdzie warunkiem
koniecznym mo¿liwo�ci wykorzystania wêgla kamiennego i brunatnego
do celów energetycznych po 2015 roku. Bez tak radykalnych metod nie
uzyska siê ograniczenia emisji dwutlenku wêgla o 80 proc. do roku 2050
w UE, co teoretycznie powstrzyma³oby zmiany klimatyczne na Ziemi.
Ale ju¿ nawet ogólna analiza wykazuje, ¿e jest to niemo¿liwe do uzyskania
w skali �wiatowej, bo a¿ 85 proc. emisji CO

2
 wytwarzaj¹ najwiêksze pañstwa

�wiata (Rosja, USA, Chiny, Indie, Australia), które nie zamierzaj¹ uczest-
niczyæ w tym programie. Wymuszenie na pañstwach UE, wytwarzaj¹cych
tylko 15 proc. �wiatowej emisji CO

2
 do atmosfery, tak drastycznych roz-

wi¹zañ ingeruj¹cych w naturalne �rodowisko i zdrowie cz³owieka, matkê
Ziemiê, w jej z³o¿a naturalne - jest dzia³aniem barbarzyñskim o niewy-
obra¿alnych skutkach ekologicznych, katastrofalnych dla Europy. Szcze-
gólnie dla Polski, gdzie zasoby wêgla kamiennego i brunatnego stanowi¹
podstawowy no�nik energii, gdzie zasoby wód pitnych na mieszkañca s¹
najmniejsze, za� zasoby geotermalne s¹ najwiêksze w Europie. (...)
Narzucona przez globalistów i miêdzynarodowe lobby gazowe, naftowe
i atomowe pseudonowoczesna technologia ochrony klimatu Ziemi przez
zat³aczanie w jej g³¹b (jak do ukrytego �mietnika) miliardów ton skroplo-
nego CO

2
 grozi Europie, a szczególnie Polsce, kataklizmem ekologicznym

i zdrowotnym na niespotykan¹ dot¹d skalê; porównywalnym jedynie do
dzia³ania broni chemicznej masowego ra¿enia. Tragiczne skutki uwalniania
siê dwutlenku wêgla z pok³adów geologicznych Ziemi mo¿emy oceniæ,
analizuj¹c katastrofê w Czadzie, gdzie erupcja tego gazu skutkowa³a �mierci¹
wielu tysiêcy istnieñ ludzkich i zwierz¹t w ci¹gu kilku godzin. (...)
W krótkiej perspektywie czasu setkom milionów ludzi Europy, w tym
Polski, zagrozi przedwczesna �mieræ w wyniku zdradliwego, niszcz¹cego
dzia³ania na organizmy ¿ywe stê¿onego dwutlenku wêgla i innych dodat-
kowo uwalnianych gazów, m.in. radioaktywnych jak radon i truj¹cych
wulkanicznych z wnêtrza Ziemi. Ten kolejny pomys³ �mêdrców Europy�
mo¿e doprowadziæ �rodowisko naturalne i ludzko�æ w XXI wieku do
powolnej, masowej zag³ady, do katastrofy ekologicznej na skalê zniszczeñ
nie mniejsz¹ ni¿ wywo³a³a stosowana podczas I wojny �wiatowej broñ
chemiczna. (...) Polska jest dzi� jednym z najs³abszych gospodarczo pañstw
UE; w dochodzie narodowym brutto i poziomie ¿ycia ludno�ci potrzebu-
jemy wg UE oko³o 60 lat, aby osi¹gn¹æ dzisiejszy poziom Hiszpanii. Aby
zmniejszyæ ten dystans i uczyniæ to za 30 lat, Polska winna rozwijaæ siê
w tempie przyrostu PKB minimum 10 proc. rocznie, jak Chiny. Aby to
uczyniæ, musimy zachowaæ w³asny Narodowy Bank Polski, w³asn¹ gie³dê
i nie przyjmowaæ przez ten okres waluty euro. Tylko wtedy mo¿emy
samodzielnie kontrolowaæ i kszta³towaæ w³asn¹ dalekosiê¿n¹ politykê
gospodarcz¹ i spo³eczn¹ opart¹ na racjonalnych dzia³aniach w sferze
monetarnej, finansowej i ekonomicznej. Perspektywa tak szybkiego przy-
jêcia euro, w 2012 roku, zamrozi i utrwali na sta³e dotychczasowe miejsce
i rolê Polski jako s³abeusza w�ród bogatszych od nas pañstw starej UE.
Le¿y to w interesie tych pañstw - nie Polski. Na to nie ma i nie powinno
byæ przyzwolenia Polaków. Walutê euro mo¿emy przyj¹æ dopiero wtedy,
gdy nasze wynagrodzenia, emerytury i warunki ¿ycia bêd¹ zbli¿one do
wiod¹cych standardów UE. (...)  Fundamentalny spór polega na pytaniu,
z jakich �róde³ energii. Odpowied� jest najprostsza z mo¿liwych. Z w³a-
snych zasobów: wêgla (wystarczy na 500-1000 lat), gazu (wystarczy na
100 lat), biomasy i biopaliw (daj¹ podstawy do samowystarczalno�ci
gazowej i paliw ciek³ych) oraz geotermii (ciep³o i pr¹d -zasoby przekra-
czaj¹ce 150 razy nasze roczne potrzeby). Uwa¿amy, i¿ s¹ to wystarczaj¹ce
argumenty, aby Polska zawetowa³a forsowany przez pañstwa �twardego
j¹dra UE� Pakiet Klimatyczno-Energetyczny z kontrowersyjn¹ Dyrektyw¹
CCS o zat³aczaniu CO

2
 w z³o¿a geologiczne Ziemi. (...) Poniewa¿ sk³ad-

nikiem dwutlenku wêgla jest wêgiel, mo¿na z niego uzyskaæ syntetyczne
paliwa ciek³e (benzyna, olej napêdowy). I mog¹ to byæ paliwa o wiele
tañsze ni¿ dzi� produkowane, poniewa¿ nie trzeba ju¿ wydobywaæ wêgla.
Jest to jeden z g³ównych kierunków naukowych i technologicznych ogra-
niczenia w XXI wieku wielko�ci emisji CO

2
 do atmosfery, którym Unia

Europejska i Polska szybko powinny siê zaj¹æ. I takie w³a�nie stanowisko
winni reprezentowaæ polscy negocjatorzy, ministrowie �rodowiska i go-
spodarki, premier i prezydent wraz z parlamentarzystami na �wiatowej
Konferencji Klimatycznej w Poznaniu, szczytach europejskich w Kopen-
hadze i Brukseli - o co apeluj¹ i prosz¹ cz³onkowie Polskiej Geotermalnej
Asocjacji (www.pga.org.pl).  Za� chowanie �mieci (CO2) pod dywan (Ziemi)
jest zawsze zwyk³ym oszustwem ...

Zarz¹d Polskiej Geotermalnej Asocjacji: mgr W³adys³awa Czy¿,
lek. med. Zofia Krasicka-Domka, mgr in¿. Zbigniew Gubalski,

prof. dr hab. in¿. Ryszard H. Koz³owski, mgr in¿. Witold P³atek,
mgr in¿. Danuta Siuda, mgr in¿. Kazimierz Sochal,

p³k dr in¿. Mieczys³aw Stru�, mgr in¿. Bogumi³ Wrona,
prof. dr hab. in¿. Jacek Zimny - przewodnicz¹cy

(Kraków, 12.11.2008 r.)

Masz babo placek ! Ale¿ maj ! Niech go licho porwie. Mokro i zimno !
Zimno i mokro ! Popisali siê �ogrodnicy� i �zo�ka�, ¿e ahoj ... Masz babo
placek ! Maj to miesi¹c zakochanych, maturzystów i komuni-stów
(korekta, nie poprawiaæ, tak ma byæ), a wiêc czas wydatków dla wielu
równie¿ kutnowskich i oko³o kutnowskich rodzin. Tak - moim zdaniem
- to koszty przyjêæ komunijnych i podarunków dla m³odzie¿y przyjmuj¹cej
I komuniê �wiêt¹ przekroczy³y ju¿ dawno wydatki maturzystów i zako-
chanych. Masz babo placek ! W Kutnowskiem co i rusz zmienia siê sytuacja
- nie tylko jak to siê okre�la - polityczna czy gospodarcza - ale równie¿
i w naturze. Mimo ¿e pod wzglêdem zalesienia nasz powiat jest na ostatnim
miejscu w Polsce, to wszak nieliczna zwierzyna przysparza nam sporo
k³opotów. Jeszcze do niedawna wydawa³oby siê, ¿e nie damy sobie rady
z populacj¹ lisów, ale to ju¿ wspomnienie. Potem by³ problem z bobrami,
g³ównie w gminie Oporów, ale go rozwi¹zano wywo¿¹c tych �niszczy-
cieli� na po³udnie województwa ³ódzkiego. Masz babo placek ! Od dwóch
sezonów wyst¹pi³ problem dzików. Jest ich coraz wiêcej, chocia¿ nie a¿
tak, ¿eby przeciêtny obywatel dostrzeg³ te zmiany. Ale problem jest, gdy¿
ta zwierzyna czyni wiele szkód rolnikom, szczególnie w uprawach kuku-
rydzy, jêczmienia, owsa, pszenicy czy trawy. Na nic zdaj¹ siê p³yny, które
teoretycznie powinny odstraszaæ dziki. Masz babo placek ! Niby teore-
tycznie za wyczyny tych zwierz¹t odpowiadaj¹ ko³a my�liwskie, których
na Ziemi Kutnowskiej jest a¿ sze�æ. Ale naliczone odszkodowania s¹
zdecydowanie zbyt niskie w stosunku do szkód. Sprawa jest, mo¿e z niej
byæ istotny problem. Wiêc ? Masz babo placek ! A¿ siê wierzyæ nie chce,
ale jak podaje �Rzeczpospolita Polska� znalaz³a siê w�ród unijnych lide-
rów pod wzglêdem bogacenia siê rolników, bowiem w latach 2000-2009
dochody w³a�cicieli gospodarstw zwiêkszy³y siê a¿ 107 procent. I to przy
ma³ym, bo o 11 procent spadku zatrudnienia (nadal mamy najwy¿szy
wska�nik zatrudnienia w�ród pañstw Unii Europejskiej, czyli 20 procent,
a zatem w rolnictwie pracuje 2,2 miliona osób). Masz babo placek !

Czy Drzewiecki racjê mia³ ?
Niech ten os¹dzi co go zna³
¯e Polska, to dziki kraj.
A mo¿e Polska, to obecny raj ...

Dla oszustów wszelkiej ma�ci
Oraz ludzkich ró¿nych na�ci
I cwaniaków z pod innych znaków,
A mo¿e te¿ niewinnych junaków.

Os¹d�cie to sami - proszê.
Bo nijako�ci to ja nie znoszê.
To bardzo wa¿ne wasze zdanie,
Proszê wiêc o bezstronne tego rozpoznanie.

Musimy wiedzieæ co nam w³adza zamierza
I w któr¹ stronê nasz kraj zmierza.
To jeste�my winni sobie i naszej potomno�ci
Wymaga to wiêc bezwzglêdnej bezstronno�ci.

Wies³aw Bry³ka

Wyborcze dylematy 2010
Kandydatów na prezydenta obfito�æ.
Ró¿ne wiêc mog¹ byæ wyborów wyniki.
Niektóre kandydatury budz¹ lito�æ,
inne �wiadcz¹ o braku samokrytyki.

Na agitacjê wyborcz¹ wydadz¹ miliony
i nie wszyscy w³asne pieni¹dze.
Nie mam wiêc powodu byæ zadowolonym,
bo bêd¹ w tym i moje podatki, tak s¹dzê.

W kampanii na pewno nie czeka nas nuda.
Ruszaj¹ do boju partyjni harcownicy.
Ciekawe, czy wybraæ nam siê uda
tego, na którego bêdzie mo¿na liczyæ.

Chcia³bym wierzyæ w rodaków,
w nasz¹ uczciwo�æ i rozs¹dek.
Wybierzmy prezydenta wszystkich Polaków,
który potrafi zrobiæ w pañstwie porz¹dek.

Kazimierz Ci¹¿ela

Czy Drzewiecki rację miał ?

Na sesji Rady Powiatu Kutnowskiego dysputê wywo³a³ temat przyszpi-
talnego parkingu. Po jego ponownym �upañstwowieniu� okaza³o siê, ¿e
koszty s¹ wy¿sze ni¿ - dochody ... Mam pomys³, s¹dzê, ¿e które� z ugru-
powañ wyborczych je �kupi�. Chocia¿ rozumiem, ¿e w kapitali�mie
nawet za �gie� trzeba p³aciæ, to jednak uwa¿am, ¿e gdy powiedzia³o siê
�a� to i trzeba powiedzieæ �be�. I powróciæ do korzeni, czyli przy szpitalu
urz¹dziæ bezp³atny parking samochodowy. KTO IMIENNIE TO
OG£OSI, TEN - NASZYM ZDANIEM - WYGRA WYBORY SAMO-
RZ¥DOWE. /B.G./

Ju¿ samorz¹d terytorialny �wiêtuje dziesiêciolecie dzia³alno�ci ! I to jak !
Pose³ z Kutnowskiego zorganizowa³ nawet dziêkczynn¹ pielgrzymkê na
Jasn¹ Górê. Poza tym wiêkszo�æ samorz¹dów zorganizowa³a (zorganizuje)
inne okoliczno�ciowe uroczysto�ci. W Krzy¿anowie, w minion¹ niedzielê,
ju¿ �wiêtowano jak w do¿ynki, z msz¹ �wiêt¹ i rocznicowym wystêpem
zespo³u �piewaczego �Rustowiacy�. Gmina Kutno, w przysz³¹ sobotê,
bêdzie obchodziæ dwudziestolecie samorz¹dowej dzia³alno�ci w Zespole
Szkó³ imienia W³adys³awa Stanis³awa Reymonta w Go³êbiewku i naj-
wiêkszej w powiecie remizie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej we Wroczynach.
Wszystkich jednak �przebijaj¹� w³adze Kutna, które owe uroczysto�ci
organizuj¹ w hali widowiskowo-sportowej, przy SP nr 9 W³adys³awa
Jagie³³y w Kutnie, a od 19-tej na placu Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego
funduj¹ (darmowo) wystêp Zespo³u Ludowego Pie�ni i Tañca �Mazowsze�.
Tutaj dopiero widaæ, ¿e samorz¹dno�æ to jedna sprawa, a licz¹ siê g³ównie
- tegoroczne wybory. Pe³na gloria i uznanie dla jednej z czterech reform.
W�ród go�ci bêdzie równie¿ profesor doktor habilitowany Micha³ Kulesza,
autor reformy samorz¹dowej (je�li mnie i znajomych pamiêæ nie myli to
rodzina pana profesora chyba wywodzi siê z obecnego ... kutnowskiego
�Grunwaldu�). Wiêc wykorzystam tê okazjê i wrzucê trochê �dziegciu�
w ten - samorz¹dowy miód�. Jak ocenia jeden z rozs¹dnych radnych
powiatowych, samorz¹d powiatu kutnowskiego wniós³ istotny wk³ad
w swoj¹ ... samolikwidacjê. Po pierwsze, w³a�nie na nim koñczy siê wybór
w³adyki powiatu w sposób bezpo�redni. Po drugie - faktycznie decyduje
o tym ... dwunastu radnych. Po trzecie - fars¹ jest, ¿e wybór najwa¿niej-
szego samorz¹dowca ograniczy³ siê jedynie do krêgu 23 radnych (sic !).
Po czwarte - wyboru dokonuje �konklawe�, w którym mog¹ byæ osoby
(i s¹ jak w Kutnie) zatrudnione przez starostê na wysokop³atnych posa-
dach. Po pi¹te - o ile do wyboru starosty wystarczy 12 g³osów (na 23), to
do jego odwo³ania niezbêdnych jest a¿ czternastu radnych. Wiêc w kon-
kluzji stwierdzamy, ¿e wystarczy - podporz¹dkowaæ sobie - (czytaj
zatrudniæ) 10 (dziesiêæ) osób. Oczywi�cie spo�ród ... radnych. Sam prze-
cieram oczy ze zdumienia: �Czy to mo¿liwe ?�. I ze zgroz¹ stwierdzam,
¿e tak. Bo i tak jak wszêdzie w Polsce, jest i w Kutnie, mie�cie, w którym
kto nie by³, ten nie zna ¿ycia.            /a.s./

WYBORCZY GEST

Z DUŻEJ BURZY ...
LIII nadzwyczajna Sesja w powiecie

Mia³o byæ inaczej - by³o jak zwykle ! Trochê przerw, trochê po³ajanek, no i wniosek
o odwo³anie pani starosty Doroty D¹browskiej. Nic z tego ! Nie uzyska³ wymaganej
wiêkszo�ci 14 g³osów. Za odwo³aniem g³osowa³o 13 radnych - zabrak³o jednego
g³osu. Dwóch by³o przeciwnych odwo³aniu, jeden �wstrzyma³ siê� od g³osu. Za to
na komplet, 23 radnych obecnych na sali, a¿ siedmiu odda³o g³osy niewa¿ne. A¿
strach pomy�leæ, co to bêdzie, gdy przyjdzie zag³osowaæ przy wyborze nowych radnych
w nadchodz¹cych wyborach samorz¹dowych. Dziesiêciu radnych uwa¿a, ¿e nie jest
tak �le w powiecie ?! Mo¿na powiedzieæ, ¿e do trzech razy sztuka, a to by³ ten trzeci
raz - czy bêdzie czwarty w zwi¹zku z nieudzieleniem zarz¹dowi starostwa absoluto-
rium ? Po g³osowaniu wniosku odczytano ... List pochwalny dla pani starosty,
a dyskusja jaka rozpoczê³a siê potem �wiadczy, ¿e koñcz¹ siê �dziwne-egzotyczne�
koalicje, a zaczyna kampania wyborcza. /G.B./

Uchwa³a Rady Powiatu Kutnowskiego o nieudzieleniu absoluto-
rium zarz¹dowi powiatu zosta³a uniewa¿niona przez Regionaln¹
Izbê Rachunkow¹ w £odzi.

UCHWAŁA ABSOLUTORYJNA

Zbigniew Burzyñski, prezydent miasta Kutna, w 2009 roku zaro-
bi³ 158 tysiêcy z³otych. Zaoszczêdzi³ 49,4 tys. z³otych (³¹cznie
ju¿ 156 tys. z³). Jego maj¹tek wzrós³ do 639,4 tys. z³. W 2009 r.
kupi³ nowy samochód - Citroena C-3.

PREZYDENCKI KREZUS
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Ósme Mistrzostwa Polski Gimnazjalistów w Scrabble przesz³y do historii.
Po raz kolejny ich organizatorem by³o Gimnazjum Nr 2 w Kutnie. Do
wspó³zawodnictwa przyst¹pi³o 36 uczestników reprezentuj¹cych 11 szkó³
z terenu Polski. Sêdzia g³ówny zawodów Maciej �liwa zapozna³ zebranych
z koñcowymi wynikami. Najlepsz¹ dru¿yn¹ okaza³a siê reprezentacja
Gimnazjum nr 4 z Ostrowa Wielkopolskiego wyprzedzaj¹c Gimnazjum
nr 4 z Zabrza i Gimnazjum nr 112 z Warszawy. Czwarte miejsce zajêli
gospodarze mistrzostw - Gimnazjum nr 2 w Kutnie, ale i oni otrzymali
dwa ³adnie wygl¹daj¹ce puchary. Uczniowie, Wojciech Stawicki i Hubert
Smoliñski, okazali siê najlepsz¹ dru¿yn¹ pochodz¹c¹ z województwa ³ódz-
kiego, a drugi puchar - dla Gimnazjum, cz³onka Klubu Przoduj¹cych Szkó³
Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, wrêczy³a im Zofia Grzebisz-
Nowicka, przewodnicz¹ca tego Stowarzyszenia. Honorowy patronat nad
mistrzostwami obj¹³ prezydent Kutna.           /A.B./

MOGŁO BYĆ LEPIEJ

W Gimnazjum Nr 2 w Kutnie odby³ siê fina³ Konkursu Miêdzygimna-
zjalnego na prezentacjê multimedialn¹ �Narkotyki ? Nie biorê, bo ...�.
Jest on zwi¹zany z profilaktyk¹ antynarkotykow¹. W ocenie jurorów naj-
lepsz¹ prezentacjê przygotowa³a Agnieszka Wala z Gimnazjum Nr 2. Drugie
miejsce przyznano Jakubowi Kuleszy z Gimnazjum Nr 1, a trzecie Pauli
Twardowskiej z Gimnazjum Nr 3. W grupie wyró¿nionych byli: Blanka
Szatkowska, Roksana Walczak, Krzysztof Smakowski, Anna £uczak,
Cezary Kostu�, Adrianna Golis. Nagrody rzeczowe, ufundowane przez
Urz¹d Miasta wrêcza³, Zbigniew Wdowiak - wiceprezydent Kutna.  /A.B./

OD NICH JAK NAJDALEJ

MOGŁO BYĆ LEPIEJ
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Pu³kownik LEON WAWRZYNIEC
JANKOWSKI ur. w 1901 r. w pow.
m³awskim. Do WP wst¹pi³ w 1920 r.
i uczestniczy³ w Bitwie Warszawskiej.
Pó�niej ukoñczy³ Szko³ê Podchor¹-
¿ych i Szko³ê Oficersk¹. W stopniu
ppor. otrzyma³ przydzia³ do 32 p.p.
w Modlinie. Nastêpnie ukoñczy³|
Centraln¹ Szko³ê Czo³gów i awanso-
wany zosta³ na porucznika, s³u¿y³
w Centrum Wyszkolenia Broni Pan-
cernej w Modlinie. We wrze�niu 1939 r.
dowodzi³ 5 Batalionom O�rodka
Zapasowego nr 2, który by³ ewaku-
owany na przedmo�cie rumuñskie.
20 wrze�nia po walkach z oddzia³ami

Wed³ug informacji Towarzystwa Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej z 17 wrze�nia
1996 r. ¿o³nierzami Armii Krajowej, zwi¹zanymi z Ziemi¹ Kutnowsk¹
byli: Dangel Stanis³aw Roman - urodzony 29.08.1891 r. w Kutnie.
W konspiracji od grudnia 1959 r. p.s. Salich. Przywódca Zwi¹zku Odro-
dzenia Narodowego (1914-1942). Prawdopodobnie by³ od wrze�nia 1942 r.
tymczasowym zastêpc¹ Delegata Rz¹du Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj
Jana Pieka³kiewicza. Aresztowany 26.10.1942 r. i tego dnia zamordowany.
Honowski Andrzej - urodzony 08.07.1901 r. w Kutnie. Podczas okupacji
u¿ywa³ nazwiska Andrzej Zakrzewski, w konspiracji Andrzej i Antoni
Kapa³a. Organizator i pierwszy szef wytwórni materia³ów wybuchowych
dla Zwi¹zku Odwetu, potem Kedywu Komendy G³ównej ZWZ-AK. Zdra-
dzony. W starciu z gestapo 15.01.1945 r. zosta³ ciê¿ko ranny i wkrótce
zmaar³. Jasiukowicz Halina Zofia - urodzona 20.09.1924 r. w Rycerzewie
powiat kutnowski. W konspiracji w Warszawie w Szarych Szeregach.
Uczestniczy³a w Powstaniu Warszawskim, poleg³a 03.08.1944 r. Piwnicka
Kazimiera Augustyna W³adys³awa - urodzona 26.03.1926 r. w Woli
Raciborowskiej powiat kutnowski. W konspiracji w Warszawie, cz³onek
Szarych Szeregów. Podczas Powstania Warszawskiego wraz z siostr¹ Zofi¹,
sanitariuszk¹ harcerskiego patrolu, w dyspozycji szefa sanitarnego Okrêgu
Warszawskiego. Zginê³a 02.08.1944 r. wraz z ca³ym patrolem. Piwnicka
Zofia Józefa Teresa - urodzona w 1924 r. w Woli Raciborowskiej powiat
kutnowski. Siostra Kazimiery. Podczas okupacji cz³onek Szarych Szere-
gów w Warszawie. Podczas Powstania Warszawskiego sanitariuszka i ³¹cz-
niczka. Zginê³a, dobita przez Niemców 08.08.1944 r. Rzeszotarski Adam
- urodzony 06.02.1905 r. w osadzie Rataje k. Kutna. Od koñca 1959 r.
w ZWZ potem w AK. U¿ywa³ pseudonimu ¯mija. W dniu 05.05.1944 r.
awansowany do stopnia majora. Podczas Powstania Warszawskiego d-ca
Rejonu �¯mija�, obejmuj¹cego Marymont, czê�æ dolnego ̄ oliborza, gdzie
walczy³ do koñca powstania. Nastêpnie w obozach jenieckich i 6 pu³ku
pancernym PSZ na Zachodzie. Wróci³ do kraju. Zmar³ w Ciechanowie
15.04.1971 r. Serafinówna Jadwiga - urodzona ok. 1927 r, w okolicach
Kutna. W konspiracji ³¹czniczka oddzia³u partyzanckiego AK. Areszto-
wana przez Niemców 05.10.1945 r. Zmar³a w O�wiêcimiu. Suliñski Józef
- urodzony 28.05.1902 r. w Kutnie. W konspiracji od pa�dziernika 1959 r.,
u¿ywa³ pseudonimów Harpun, Onufry, Pr¹dzyñski, Rafa³, Sulima, Zawisza,
Z.P.H. Od 28.O8.1942 r. podporucznik. Za³o¿yciel i komendant g³ówny
Polski Niepodleg³ej, wcielonej w 1942 r. do AK. Aresztowany 29.05.1944 r.
za¿y³ truciznê i poniós³ �mieræ na miejscu. Warabida Józef - urodzony
15.05.1899 r. w Dobrzolinie. Od 1959 r. w konspiracji. Uczestnik
Powstania Warszawskiego - szef 1 kompanii w zgrupowaniu kpt. Sosny.
Potem w obozach jenieckich. Powróci³ do kraju. Zmar³ 27.09.1969 r.
w Warszawie. Za³uska Zofia - urodzona 07.07.1092 r. w Chru�cinku po-
wiat kutnowski. Zakonnica ze Zgromadzenia Bernardynek od Nieustaj¹cej
Adoracji Naj�wiêtszego Sakramentu (sakramentka) z domu w Warszawie.
Podczas Powstania Warszawskiego prowadzi³a kuchniê i pralniê powstañ-
cz¹. Zginê³a w podziemiach zbombardowanego klasztoru 31.08.1944 r.
Zieliñska N. - urodzona w Kutnie. Po 1939 r. wysiedlona z Kutna. Miesz-
ka³a, we wsi Nasiechowice w powiecie miechowskim. Wspó³pracowa³a
z AK. Rozstrzelana przez Niemców 01.07.1945 r.

Opis stanowiska:
� prowadzenie pe³nej ksiêgowo�ci spó³ki w systemie finansowo-ksiê-
gowym - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
� terminowe dokonywanie rozliczeñ finansowych,
� naliczanie podatków, wynagrodzeñ, zasi³ków, sk³adek ZUS,
� sporz¹dzanie deklaracji i prowadzenie dokumentacji podatkowej: PIT,
CIT, VAT i inne prawem przewidziane,
� reprezentacja spó³ki w trakcie kontroli podatkowych,
� przygotowywanie sprawozdañ finansowych, analiz dla Zarz¹du,
� wspó³tworzenie i realizacja polityki rachunkowo�ci w spó³ce, moni-
torowanie zmian w przepisach,
� wspó³praca z central¹ grupy L�Isolante K-flex.
Wymagania:
� wykszta³cenie wy¿sze,
� dobra znajomo�æ jêzyka angielskiego umo¿liwiaj¹ca swobodny kon-
takt z oddzia³ami za granic¹,
� znajomo�æ przepisów dotycz¹cych rachunkowo�ci, finansów publicznych,
ubezpieczeñ spo³ecznych, ustaw podatkowych, znajomo�æ zagadnieñ
ksiêgowych,
� umiejêtno�æ obs³ugi komputera i programów ksiêgowo-finansowych
i p³acowych,
� samodzielno�æ, komunikatywno�æ,
� do�wiadczenie na stanowisku samodzielnego ksiêgowego.
Oferujemy:
� ciekaw¹ pracê w dynamicznie rozwijaj¹cej siê spó³ce,
� mo¿liwo�æ rozwoju i szkoleñ,
� stabilne warunki zatrudnienia,
� przyjazn¹ atmosferê pracy.
Wymagane dokumenty:
� CV wraz z listem motywacyjnym,
� �wiadectwo kwalifikacji MF.
Jednocze�nie prosimy o zawarcie informacji dotycz¹cych:
� terminu podjêcia pracy,
� oczekiwanego wynagrodzenia netto.
CV oraz listy motywacyjne proszê kierowaæ:
e-mail: praca@k-flex.pl lub listem na adres: K-Flex Polska Sp. z o.o.
Wielenin Kolonia 50B; 99-210 Uniejów.

Prosimy o dopisanie nastêpuj¹cej klauzuli: �Wyra¿am zgodê na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji
zgodnie z ustaw¹ z dnia 27.08.1997 r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.�

Jeden z najwiêkszych producentów izolacji poszukuje
do nowo otwieranego zak³adu w okolicach Uniejowa:

Głównego Księgowego

KUTNOWSCY ŻOŁNIERZE AK

POLSKIE DROGI

sowieckimi i bandami nacjonalistów ukraiñskich kolumna ewakuacyjna
kpt. L. Jankowskiego przez prze³êcz Pankyrsk¹ przedosta³a siê na Wegry.
P³k. L. Jankowski uciek³ z obozu internowanych i wkrótce znalaz³ siê we
Francji w o�rodku formowania polskich oddzia³ów w m. Coetquidan.
Stamt¹d skierowany zosta³ do IO Brygady Kawalerii Motorowej. W maju
i czerwcu 1940 r. pe³ni³ obowi¹zki d-cy kompanii w I Batalionie Czo³gów.
Po rozbiciu jednostki przez wojska niemieckie ewakuowany zosta³ do
Wielkiej Brytanii, do Szkocji, gdzie obj¹³ dowództwo I kompanii w 66
batalionie. W po³owie czerwca 1942 r. kpt. L. Jankowski skierowany zosta³
do Iranu i Syrii. Tam wówczas przybywa³y ewakuowane z ZSRR oddzia³
gen. W³. Andersa. Na �rodkowym i Bliskim Wschodzie kpt. L. Jankowski
szkoli³ kadry dla jednostek pancernych, zmotoryzowanych, awansowany
na majora 3 maja 1943 r. zosta³ dowódc¹ baonu w 7 Pu³ku Pancernym,
a w grudniu 1944 r dowódc¹ tego pu³ku. Kpt. L. Jankowski przeszed³
kampaniê w³osk¹ i do czerwca 1946 r. pu³k jego stacjonowa³ w Gubbio.
Pó�niej pu³k zosta³ przetransportowany do Wielkiej Brytanii i rozformowany.
¯o³nierze rozproszyli siê nieomal po ca³ym �wiecie, a mjr L. Jankowski
pozosta³ w Wielkiej Brytanii i 5 lutego 1967 r. mianowany zosta³ pu³kow-
nikiem. Do Kutna, do rodziny zdecydowa³ siê powróciæ w latach 70-tych.
Mia³ tu ¿onê Janinê - nauczycielkê historii kutnowskich szkó³ �red-
nich oraz syna i córkê. Zmar³ w 1975 r. i pochowany zosta³ na Cmentarzu
Parafialnym.            /k.s./

(ciag dalszy ze strony 1)
W okresie miêdzywojennym pu³k stacjonowa³ w naszym mie�cie, gdzie trwale
wpisa³ siê w obraz Kutna tamtej epoki. Do dzisiaj istnieje w naszym mie�cie
wiele obiektów, które  w  przesz³o�ci  by³y  zwi¹zane z 37  pu³kiem. Na wystawie
zosta³y zaprezentowane plakaty, gazety, dokumenty, legitymacje, fotografie,
mundury, broñ, oporz¹dzenie i odznaki. Stanowi¹ one dokumentacjê pobytu
pu³ku w naszym mie�cie przez ca³y okres dwudziestolecia miêdzywojennego,
od odzyskania niepodleg³o�ci w 1918 roku a¿ po klêskê we wrze�niu 1939r.
Wystawa zosta³a zorganizowana w dwóch salach, w uk³adzie chronologicz-
nym. Prezentowane eksponaty pochodz¹ ze zbiorów Muzeum Regionalnego
w Kutnie, Biblioteki Miejskiej i Powiatowej w Kutnie, Stowarzyszenia Clonovia,
2 Bazy Materia³owo Technicznej w Kutnie oraz od miejscowych kolekcjonerów.
Organizowana w tym roku ekspozycja czasowa pozwoli utrwaliæ w �wiado-
mo�ci lokalnej historiê pu³ku oraz wk³ad pu³ku w rozwój  Kutna o okresie
miêdzywojennym.
GENEZA PU£KU. Pocz¹tków powstania jednostki nale¿y szukaæ w Przemy�lu
na Zasaniu, w koszarach by³ego 45 pu³ku piechoty cesarza Franciszka Józefa.
Tam bowiem l listopada 1918 roku wobec rozpadu monarchii austro-wêgierskiej
zaczê³y siê tworzyæ oddzia³y z lu�nych grup wojska, m³odzie¿y i cz³onków
Polskiej Organizacji Wojskowej, które sta³y siê zal¹¿kiem 37 pp. Pierwszym
organizatorem i dowódc¹ oddzia³u nosz¹cego nazwê 18 pu³ku strzelców by³
por. Leon Kozubski. To on prowadzi³ pierwociny pu³ku do walki przeciw usi-
³uj¹cym wyprzeæ z Przemy�la Polaków, Ukraiñcom. 14 listopada 18 pu³k strzelców
zosta³ uzupe³niony batalionem zapasowym by³ego austriackiego 10 pp z Nowego
S¹cza i przemianowany na 10 pp. Nowym dowódc¹ zosta³ pp³k Adam Jaro-
szewski, pod którego rozkazami jednostka wziê³a udzia³ w walkach przeciwko
Ukraiñcom w Ma³opolsce Wschodniej. 25 lutego 1919 roku dokona³ siê akt
przemianowania 10 pp na 37 i pod now¹ nazw¹ toczy³ on dalsze ciê¿kie walki
z Ukraiñcami. 15 maja 1919 roku pu³k zosta³ w³¹czony do 4 D.P. dowodzonej
przez gen. F. Aleksandrowicza. W sk³adzie tej wielkiej jednostki walczyli ¿o³-
nierze pu³ku tak¿e na froncie wo³yñskim, gdzie po raz pierwszy dosz³o do kon-
taktów bojowych z oddzia³ami sowieckimi. Od 5 sierpnia 1919 roku pu³k pe³ni³
s³u¿bê zabezpieczaj¹c¹ w rejonie Zdo³bunowa. W grudniu zosta³ przeniesiony
w okolice Janczarudni i Podtubów nad Gór¹ Uberci¹ z zadaniem obrony terenu
i utrzymania porz¹dku. Na prze³omie marca i kwietnia nast¹pi³a zmiana na
stanowisku dowódcy 37 pp. P³k A. Jaroszewski otrzyma³ awans i odszed³ na
stanowisko dowódcy VIII brygady. Dowódc¹ pu³ku zosta³ z dniem 3 kwietnia
1920 roku dotychczasowy zwierzchnik III batalionu mjr Józef  Ku�.
PU£K W WOJNIE 1920 r. W wojnie polsko-rosyjskiej 1920 r. pu³k w ramach
4 DP bra³ udzia³ od samego pocz¹tku, od ofensywy na Kijów. Aktywnie uczest-
niczy³ w walkach nad Berezyn¹ w okresie od 21 maja do 7 czerwca. Od 7 lipca
rozpocz¹³ walki odwrotowe. Droga odwrotu zakoñczy³a siê dla tej jednostki
w Górze Kalwarii. Z tej miejscowo�ci na rozkaz Naczelnego Wodza pu³k ruszy³
do bitwy warszawskiej. Broni¹c siê na wschodnim  brzegu Wis³y, by nastêpnie
braæ udzia³ w kolejnych bitwach i po�cigu za pobitymi oddzia³ami sowieckimi.
4 wrze�nia wraz z reszt¹ 4 dywizji pu³k zosta³ przerzucony na front  lwowski,
gdzie stoczy³ m.in. 9 wrze�nia bój pod  Rohatyniem, na pami¹tkê którego
w okresie miêdzywojennym dzieñ ten sta³ siê �wiêtem pu³kowym.
KOSZARY. W Kutnie oddzia³y stanê³y w koszarach po by³ym rosyjskim 4 pu³ku
strzelców: dowództwo i sztab pu³ku, oraz I i II batalion i s³u¿by. III batalion
zosta³ zakwaterowany w £êczycy, w budynku poklasztornym. Warunki zakwa-
terowania by³y trudne. Koszary do�æ ciasne - wojsko, podobnie jak ca³e odra-
dzaj¹ce siê pañstwo cierpia³o na niedostatek wielu podstawowych sprzêtów
i materia³ów. Szczególnie trudne by³y warunki w £êczycy, gdzie oficerowie
otrzymywali prawo zmiany garnizonu po kilku latach s³u¿by. W pierwszych
latach s³u¿by nie by³o zbyt ³atwo ani kadrze  zawodowej, ani ¿o³nierzom, bowiem
zarówno warunki lokalowe, materialne jak i ogólny poziom ¿ycia spo³eczeñ-
stwa powodowa³ du¿e trudno�ci. Podobnie jak ca³e miasto koszary nie by³y
skanalizowane, Kasyno mie�ci³o siê do�æ daleko od koszar, w cywilnych  bu-
dynkach. Na parterze kasyna oficerskiego mie�ci³ siê magazyn broni pu³ku za�
magazyn amunicji znajdowa³ siê w prowizorycznym polowym baraku na skraju
rynku strze¿ony przez pojedynczego wartownika. Nie by³o placu æwiczeñ,
zajêcia odbywa³y siê wiêc na dziedziñcu koszar, na rynku i okolicznych polach.
Stopniowo wraz z up³ywem lat i wzmacnianiem pañstwa polskiego tak¿e
potrzeby pu³ku dotycz¹ce budynków i wyposa¿enia  ulega³y  stopniowemu
zaspokojeniu. Oko³o 1927 r. rozpoczêto rozbudowê koszar, w których dobudo-
wano drugie piêtro i skrzyd³o pó³nocne, dla stacjonuj¹cego przedtem w £êczycy
III  batalionu. Powiêkszono równie¿ plac apelowy przez odkupienie ziemi od
Szymañskiego.
OBÓZ W RADUCZU. W czerwcu pu³k wyrusza³ na kilku miesiêczne
manewry letnie w obozie æwiczebnym w Raduczu. Na æwiczeniach ¿o³nierze
toczyli ¿ycie w warunkach polowych (spanie w namiotach, mycie w rzece,
itp.). Z Kutna do Skierniewic wojsko jecha³o kolej¹, a dalej marszem pieszym.
Wyjazd kolej¹ by³ traktowany jako æwiczenia za³adunku ludzi, sprzêtu i koni
w Kutnie i wy³adunku w Skierniewicach.

DZIEJE 37 PP

wi¹c lewe skrzyd³o nie tylko dywizji, ale ca³ego zgrupowania uderzeniowego
armii  Pomorze�. Jednostka atakowa³a w miejscu rozgraniczenia niemieckiej
10 i 19 DP i dziêki temu w pocz¹tkowej fazie natarcia odnios³a pewien sukces.
Ostatecznie jednak przewaga niemiecka spowodowa³a wycofanie pu³ku na
pozycje wyj�ciowe za Bzurê. W tej walce straty jednostki by³y bardzo znaczne
dochodz¹c do 50 procent stanu osobowego. W dniu 15 wrze�nia pu³k pozosta³
na pozycjach obronnych porz¹dkuj¹c swoje szeregi. Noc¹ I batalion przepro-
wadzi³ atak na Koz³ów Szlachecki trwaj¹cy a¿ do �witu. Mimo wsparcia
III batalionu akcja zakoñczy³a siê niepowodzeniem. W dniu 16 wrze�nia od-
dzia³y pu³ku nadal pozostawa³y na pozycjach obronnych, broni¹c przepraw
przez Bzurê. Dowództwo jednostki by³o atakowane przez czo³gi niemieckiej
1 Dywizji Pancernej, które prze³ama³y obronê 14 Dywizji Piechoty. Noc¹ z 16
na 17 wrze�nia zredukowany w wyniku strat do stanu batalionu 37 pp przemie-
�ci³ siê do miejscowo�ci Osiek II, gdzie zosta³ zaatakowany przez wycofuj¹ce siê
z rejonu Kiernozi czo³gi niemieckie 1 p.panc. oraz lotnictwo. Wieczorem tego
samego dnia resztki pu³ku maszerowa³y do lasu Budy Stare, gdzie na jego skraju
w rejonie Leontynowa odpiera³y natarcie niemieckiej piechoty wspartej czo³-
gami i samochodami pancernymi. W wyniku ci¹g³ych walk i poniesionych strat
w dniu 18 wrze�nia jednostka uleg³a rozsypce chocia¿ skupieni ¿o³nierze
podejmowali próby dalszej walki. Noc¹ resztki pu³ku, skupione wokó³ mjr.
Fedorki i Molendy, sforsowa³y Bzurê na po³udnie od  Kamiona. Dowodzona
przez por. T. Szwackiego, grupa ¿o³nierzy z 2 kompanii pod dowództwem sier¿.
W. Rajki oraz pluton pionierów wchodz¹ w sk³ad zgrupowania gen. Grzmota-
Skotnickiego. Przechodz¹ oni Bzurê na wysoko�ci Marysina i po krwawych
walkach przedzieraj¹ siê do Puszczy Kampinoskiej, sk¹d czê�æ dociera
nastêpnie do Warszawy. Grupa ¿o³nierzy, któr¹ zdo³a³ skupiæ wokó³ siebie pp³k
Kurcz dowódca pu³ku, wycofa³a siê do lasu Budy Stare, gdzie 19 wrze�nia
zosta³a wziêta do niewoli. Po Kampanii Wrze�niowej  pu³k zosta³ rozwi¹zany.

Materia³ Muzeum Regionalnego w Kutnie

SZLAK BOJOWY 37 PP. 37 pp zosta³ postawiony w stan gotowo�ci bojowej
ju¿ 23 marca 1939 r. w  ramach  tajnej  mobilizacji. 26 marca jednostka zosta³a
przewieziona do Wielkopolski w rejon ¯nina i W¹growca, gdzie pozostawa³a
a¿ do wybuchu wojny. Nie atakowana przez nieprzyjaciela od 1 do 3 wrze�nia
pozostawa³a na pozycjach obronnych wzd³u¿ granicy. Wieczorem 3 wrze�nia
rozpocz¹³ siê jednak odwrót, który dla pu³ku trwa³ nieprzerwanie przez 10 dni.
W tym okresie jednostka pozostawa³a przez ca³y czas bez kontaktuz nieprzyja-
cielem, jedynie II batalion poniós³ 7 wrze�nia wieczorem straty w walce z dywer-
santami niemieckimi w trakcie opuszczania  Inowroc³awia. W pierwszej fazie
bitwy nad Bzur¹ pu³k podobnie jak i reszta 26 DP stanowi³ odwód i nie bra³
czynnego udzia³u w walce. Dopiero 14 wrze�nia jednostka wziê³a udzia³
w natarciu grupy operacyjnej gen. Bo³tucia. Pu³k mia³ nacieraæ przy wsparciu
I dywizjonu 26 pu³ku artylerii lekkiej na kierunku Potoki - £asieczniki, stano-

Obóz PW i WF w Raduczu.

Rozbite tabory nad Bzur¹.
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DZIEJE KUTNOWSKIEGO SPORTU

KOSZYKÓWKA ŻEŃSKA (cz. IV)

OG£OSZENIA
DROBNE

Kontrola rozruszników serca
Choroby serca

Dr n. med. Marcin Rosiak
Starszy Asystent
Kliniki Kardiologii

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

Przyjêcia:
Kutno, ul. Zamkowa 6

Zapisy:
tel. (024) 254 39 76

Elżbieta Chrząstek

Kutno, ul. Barlickiego 16
(róg D³ugosza)

Tel. 254−24−03, 0−601−051−027

Biuro Nieruchomości

WYCENY NIERUCHOMO�CI
WYNAJMY MIESZKAÑ

BIURO
OBRACHUNKOWE
�wiadczy us³ugi w zakresie

rozliczeñ z US
dla firm i osób fizycznych

� ksi¹¿ka przychodów i rozchodów
� ksiêgi handlowe

� rozliczenia z ZUS
Tel. 691−736−008

DIDŻEJ − bale, wesela,
imprezy okolicznościowe.

Tel. 0609−107−203

NAGROBKI
Najtaniej w Kutnie

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

Garaże blaszane
hale wiaty typowe

zamówienia
indywidualne

Telefon: 0691 474 005
054 284 02 00

www.garaze.az.pl

SKS Kasprowicz 1994 r. Stoj¹ od lewej: Joanna Czarnecka, Kata-
rzyna Lemañska, Aleksandra Gladka, Urszula Matusiak - kierownik
dru¿yny, Krystyna Wojtacka - trener, Sylwia Chmurska, Ma³gorzata
Toruniewska. Klêcz¹ od lewej: Agnieszka Burzyñska, Monika Czar-
necka, Karolina Rze�nicka, Magdalena Sienkiewicz i Agnieszka
Miko³ajczyk.

W dniach 4-6 wrze�nia 1982 roku kutnowianki startowa³y w Bia³ymstoku
w pó³finale mistrzostw Polski juniorek. Przegra³y z W³ókniarzem Bia³ystok
62:89 i AZS Koszalin 75:93. Mimo wygranej ze Startem Gdañsk 76:61 zajê³y
trzecie miejsce w turnieju i odpad³y z dalszych rozgrywek. W 1982 na zgru-
powanie kadry narodowej kadetek powo³ane zosta³y z Kasprowicza cztery
zawodniczki: Alina Grzelak, Ewa Jêdrzejczak, Ewa Wojtacka i Anita Wojt-
czak. Rok ten by³ wybitnie szczê�liwy dla kutnowskich koszykarek. Oprócz
sukcesu w Ogólnopolskiej Spartakiadzie M³odzie¿y zdoby³y srebrny medal
w mistrzostwach Polski Szkolnego Zwi¹zku Sportowego. W dniach 9-12
wrze�nia pokona³y w rzeszowskim pó³finale: MKS Lublin 77:73, MKS
Pabianice 83:62, MKS ¯ak E³k 95:46, MKS Rzeszów 65:64 i przegra³y
z MKS MDK Warszawa. Zajmuj¹c drugie miejsce awansowa³y do fina³u.
W zawodach fina³owych w Warszawie uleg³y: MKS MDK Warszawa 73:96
i MKS Boles³avia Boles³awiec 62:71, a pokona³y MKS Zgorzelec 70:54
i zajê³y drugie miejsce zdobywaj¹c srebrny medal. Medale zdoby³y: Beata
Graczyk, Alina Grzelak, Ewa Jêdrzejczak, Katarzyna Lewandowska, Anna
Nitecka, Aldona Sapiejka, Maryla Stanis³awska, Gra¿yna Tomaszewska, Ewa
Wojtacka i Anna Wróbel.Trenerami byli: Adam Paw³owski i Krystyna Woj-
tacka. W sezonie 1982/1983 koszykarki Kasprowicza bra³y udzia³ w roz-
grywkach ligi miêdzwojewódzkiej, maj¹c za przeciwniczki: Ostroviê Ostrów
Wlkp., Górnika Konin, Têczê £ód�, Spo³em £ód�, Widzew £ód� i Lechiê
Tomaszów. W dniach 23-25 kwietnia koszykarki kutnowskie startowa³y
w pó³finale X Ogólnopolskiej Spartakiady M³odzie¿y w Bia³ymstoku.
Pokona³y Star Starachowice 70:69, a przegra³y z AZS  Poznañ 57:59 i W³ók-
niarzem Bia³ystok 46:68. Zajê³y w turnieju III miejsce i nie zakwalifikowa³y
siê do fina³u. W latach 1975-1985 barwy SKS Kasprowicz reprezentowa³y:
Barbara Bednarek, Beata Ci¹¿ela, Jolanta Czerwiñska, Anna Dominiak,
Izabela Dziedzieczak, Jolanta Gontarek, Alicja Graczyk, Beata Graczyk, Ma³-
gorzata Gradecka, Alina Grzelak, El¿bieta Gruszwald, El¿bieta Jaros, Ewa
Jêdrzejczak, Jolanta Jêdrzejczak, Zofia Jó¿wiak, Dorota Juracz, Ewa Kaliñska,
Ma³gorzata Kaliñska, Maria Kierzkowska, Ma³gorzata Konieczko, Gra¿yna
Koz³owska, Wies³awa Kryska, El¿bieta Kubiak, Jolanta Kujawa, Nina
Kunikowska, El¿bieta Lach, Marzena Lach, Katarzyna Lewandowska, Ewa
Lonkwic, Iwona Lubowiecka, Jolanta Marciniak, Miros³awa Michalska,
Barbara Miko³ajczyk, Anna Nitecka, Iwona Piela, Ilona Piêta, Anna Piñ-
kowska, Katarzyna Protekta, Anna Przybylska, Jolanta Przybysz, Iwona Pstr¹-
gowska, Jadwiga Razum, Beata Rossa, Miros³awa Ryniec, Aldona Sapiejka,
Ma³gorzata Siuda, Renata Soczyñska, Ma³gorzata Stanis³awska, Maryla
Stanis³awska, Ewa Stêpka, Miros³awa Stoliñska, Barbara Szlagowska, Beata
Szumlakowska, Dorota Szybkowska, Gra¿yna Tomaszewska, Barbara
Torbicz, AnnaWac³awska, Beata Walczak, Ewa Wawrzyñczak, Barbara Wie-
czorkowska, Dorota Wielkopolan, Barbara Wojciechowska, Ewa Wojtacka,
Anita Wojtczak i Anna Wróbel. W dniach 9-11wrze�nia 1988 roku koszy-
karki Kasprowicza startowa³y w pó³finale mistrzostw Polski Szkolnego
Zwi¹zku Sportowego w Che³mie, wygrywaj¹c z: MKS Ikar Legnica 49:44,
MKS Truso Elbl¹g 55:52, MKS Cement Che³m 56:53 i MKS Inowroc³aw
47:33 i przegrywaj¹c z MKS Karkonosze Jelenia Góra 23:79. Zajê³y w tur-
nieju drugie miejsce i awansowa³y do fina³u. Rozegrany on zosta³ 23-25
wrze�nia w Czêstochowie. Kutnowianki  ulegaj¹c kolejno: ¯akowi Czêsto-
chowa, Karkonoszom Jelenia Góra i MKS MDK Warszawa, zajê³y czwarte
miejsce. Wyst¹pi³y one wówczas w nastêpuj¹cym sk³adzie: Aleksandra  Aftowicz,
Dorota Andziak, Joanna Domañska, Jolanta Gradecka, Magdalena Katarzyñ-
ska, Romana Kuczowska, Agnieszka Polak, Katarzyna Puk, Anna Tec³aw
i Aneta Wojtczak. Trenerk¹ by³a Krystyna Wojtacka. W 1989 roku w ogól-
nopolskim turnieju koszykówki m³odziczek koszykarki Kasprowicza  poko-
na³y MKS Pabianice 32:31, MKS MDK Warszawa 61:13 i Widzew £ód�
40:29, przegra³y natomiast z Lechem Poznañ 35:36 i Stilonem Gorzów 27:34.
W efekcie m³ode koszykarki kutnowskie zajê³y w turnieju trzecie miejsce.
W zawodach tych zespó³ Kasprowicza wystêpowa³ w sk³adzie: Luiza Braszka,
Aleksandra Chmielecka, Ma³gorzata Durys, Aneta Januszewska, Joanna
Maciejewska, Aleksandra Mañka, Agnieszka Orliñska, Dorota Orzelska,
Agnieszka Sobczak, Monika Tomczak, Monika Winiecka. Trener Adam Paw-
³owski. W pocz¹tkach lat dziewiêædziesi¹tych zawodniczki SKS Kasprowicz
bra³y z powodzeniem udzia³ w rozgrywkach kadetek i juniorek organizowa-
nych przez £ódzki Okrêgowy Zwi¹zek  Koszykówki. Startowa³y tak¿e
w mistrzostwach trzeciej ligi seniorek. Zespó³ m³odziczek stanowi³y g³ównie
uczennice Szko³y Podstawowej Nr 9 - trener Adam Paw³owski. Wystêpowa³y
one w zawodach pod nazw¹ SKS Jagiellonia Kutno. Dzia³acze i trenerzy
zespo³ów koszykówki ¿eñskiej zaczêli powa¿nie odczuwaæ brak �rodków
finansowych na prowadzenie dzia³alno�ci sportowej. Obni¿ono dotacje ze
strony Zarz¹du Okrêgowego Szkolnego Zwiazku Sportowego w P³ocku.
Szkoleniowcy Kasprowicza i Jagiellonii  rozpoczêli poszukiwania na
poprawienie warunków pracy. W tym okresie trudno by³o  znale�æ na terenie
Kutna sponsorów popieraj¹cych dzia³alno�æ sportow¹. Zaistnia³a  mo¿liwo�æ
utworzenia Miejskiego Miêdzyszkolnego Klubu Sportowego, który by³by
finansowany przez w³adze naszego miasta. W 1994 roku sekcja ¿eñska SKS
Kasprowicz  zakoñczy³a dzia³alno�æ sportow¹.          Jerzy Tru�ciñski

FIRMA �MARTEX�
OFERUJE SZEROKI ZAKRES US£UG, W TYM:

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

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

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

MONTER
TOKARZ

SPAWACZ
lodz@startpeople.pl

Tel. 42-639-82-03
       42-639-82-04

Sprzedam w³asno�ciowe 60 m2 po
remoncie, ̄ ychlin. Tel. 725-632-819
Sprzedam w³asno�ciowe 39 m2

+ strych, Leszno k/Kutna. Tel. 604-
254-132
Sprzedam w³asno�ciowe 48 m2,
II p., cena ok. 3 tys./m2, os. Tarnow-
skiego. Tel. 723-611-533
Sprzedam w³asno�ciowe 38,5 m2,
parter, czê�ciowo umeblowane,
Kro�niewice. Tel. 692-429-365
Sprzedam w³asno�ciowe 58,6 m2

(3p+k), I p., cena do uzgod., ul.
Sikorskiego. Tel. 695-759-020
Sprzedam atrakcyjne 50 m2, par-
ter, balkon, dobry punkt. Tel. 794-
012-594
Zamieniê mieszkanie 34,7 m2 na
wiêksze dwupokojowe. Tel. 698-
992-444
Posiadam do wynajêcia kwatery
dla pracowników firm, Kutno. Tel.
605-377-111
Posiadam do wynajêcia mieszkanie
umeblowane, centrum Kutna. Tel.
603-752-029
Posiadam do wynajêcia M-2 z pe³-
nym wyposa¿eniem, najchêtniej
firmie. Tel. 505-072-742
Posiadam do wynajêcia miesz-
kanie dla firmy, centrum Kutna.
602-528-813
Sprzedam dom 130 m2 na dzia³ce
960 m2, Kutno. Tel. 504-790-566
Sprzedam dom piêtrowy 150 m2,
podpiwniczony, Kutno. Tel. 609-
146-002
Sprzedam dom 76 m2 na dzia³ce
620 m2, obrze¿a Kutna. Tel. 666-
374-240, 692-369-868
Sprzedam dom 153 m2, przebudo-
wany, rozk³adowy, wszystkie media,
dzia³ka 1840 m2, Wo�niaków. Tel.
605-557-827
Sprzedam domek jednorodzinny
60 m2, po remoncie, cena 150 tys. z³,
Kutno. Tel. 693-231-695
Sprzedam dzia³ki budowlane,
media, dobra lokalizacja, Siecie-
chów. Tel. 602-383-970
Sprzedam dzia³ki budowlane,
Wo�niaków. Tel. 601-278-520
Sprzedam  atrakcyjn¹ dzia³kê
budowlan¹ 2800 m2, ogrodzona,
woda, Dudki-Leszczynek. Tel. 603-
765-295
Sprzedam  dzia³kê budowlan¹
1900 m2, ogrodzona, media w dro-
dze, dodatkowo woda na dzia³ce,
Kutno, ul. Kosmonautów. Tel. 503-
348-541
Sprzedam dzia³ki budowlane,
atrakcyjna cena i po³o¿enie. Tel.
793-016-724
Sprzedam ziemiê 1,06 ha wraz
z zabudowaniami, ok. ¯ychlina.
Tel. 502-772-976

Sprzedam 3 ha przy autostradzie
ko³o Kutna. Tel. 664-784-355
Sprzedam 0,5 ha dzia³ki, media
w ulicy, Kutno. Tel. 24 254-586-508
Sprzedam atrakcyjn¹ dzia³kê
budowlan¹, wszystkie media, Kutno
ul. Morcinka. Tel. 784-569-734
Sprzedam dzia³kê 1000 m2 nad je-
ziorem w Skrzynkach, dom 140 m2,
taras 30 m2. Tel. 798-129-966
Posiadam do wynajêcia lokal pod
biuro, pracowniê lub gabinet, cen-
trum Kutna. Tel. 605-377-111
Posiadam do wynajêcia lokal 40 m2

na ka¿d¹ dzia³alno�æ, centrum Kutna.
Tel. 512-220-712
Sprzedam wózek g³êboki z funk-
cj¹ spacerowego, kolor niebieski,
stan dobry. Tel. 721-272-428
Posiadam do wynajêcia gara¿
60 m2 pod dzia³alno�æ, si³a, �wiat³o,
2 stanowiska, Kutno, ul. Grun-
waldzka 38. Tel. 601-359-458
Kupiê silnik do remontu lub blok
C-360. Tel. 726-959-376
Sprzedam telewizor Philips 32``,
100 Hz, cena 550 z³, stan bdb. Tel.
692-013-503
Sprzedam psa miniaturkê pinczera
2 msc. czarno-br¹zowy. Tel. 605-
196-230
Zaopiekujê siê dzieckiem lub osob¹
starsz¹, prace domowe. Tel. 24 254-
72-83, 669-274-287

Biedniejsze zdrowie
Po wybiciu p³yty w drzwiach,
z pomieszczenia sto³ówki
w szpitalu, skradziono metalow¹
kasetkê z zawarto�ci¹ 648
z³otych.
Po rusztowaniach
Wykorzystuj¹c  rozstawione
rusztowania sprawca dosta³ siê
na dach O�rodka Dla Osób
Niepe³nosprawnych �Nieza-
budka� w Kutnie, gdzie zde-

montowa³ i skrad³ antenê sate-
litarn¹ TV wraz z konwektorem
i kablem. Straty wynios³y oko³o
1.000 z³otych.
Przesadzi³
Z terenu parku w ¯ychlinie
skradziono 12 sztuk drzew
ozdobnych (tuje). Straty osza-
cowano na 600 z³otych.
Skutek nieuwagi
Na placu Wolno�ci w Kutnie
z³oczyñca wykorzystuj¹c

nieuwagê pokrzywdzonej doko-
na³ kradzie¿y portfela z kwot¹
30 z³otych (?!) i legitymacji
emeryckiej. Wsumie strata
wynios³a oko³o 100 z³otych.
Rozbójnicy
Dwóch kutnian (19 i 22 lata)
zatrzymano w Ozorkowie wraz
z 19-letnim mieszkañcem Ozor-
kowa. 6 kwietnia dokonali oni
rozboju na ma³oletniej miesz-
kance tego miasta.

¯eberko w cenie
Po wy³amaniu desek w �cianie
budynku gospodarczego w ¯y-
chlinie zabrano 106 ¿eberek
grzejników aluminiowych
o warto�ci 2.544 z³ote.
Wandal ?!
W Kutnie przy ulicy Braci �nia-
deckich porysowano pow³okê
lakiernicz¹ samochodu osobo-
wego Mazda. Warto�æ oszaco-
wano strat na 1.000 z³otych.

Jazda rowerem po mie�cie jest czynno�ci¹ bardzo trudn¹ i skompli-
kowan¹, wymaga od rowerzysty du¿ej koncentracji i przedsiêwziêcia
wielu niezbêdnych kroków. Czêsto rowerzy�ci u³atwiaj¹ sobie jazdê
i poruszaj¹ siê chodnikiem, a nastêpnie przeje¿d¿aj¹ na rowerze przej-
�ciem dla pieszych, co prowadzi do sytuacji niebezpiecznych.
Zgodnie z art. 33 Ustawy Prawo o ruchu drogowym rowerzy�ci
w pierwszej kolejno�ci powinni korzystaæ z dróg rowerowych lub
pieszo rowerowych.. Drogi takie s¹ odpowiednio oznakowane zna-
kami pionowymi i poziomymi. W naszym mie�cie drogi pieszo
rowerowe znajduj¹ siê w ci¹gu ulicy Ko�ciuszki i Metalowej i poru-
szaj¹c siê rowerem trzeba korzystaæ z takiej drogi. Je¿eli ruch tak¹
drog¹ jest utrudniony (droga jest w remoncie) lub niemo¿liwy (brak
drogi rowerowej) rowerzysta powinien poruszaæ siê po poboczu.
Je¿eli nie ma pobocza lub ruch jest utrudniony (pobocze jest dziurawe,
rozkopane) rowerzysta jest obowi¹zany korzystaæ z jezdni, poruszaj¹c
siê jak najbli¿ej jej prawej krawêdzi.
Rowerzysta mo¿e korzystaæ z chodnika lub drogi dla pieszych w przy-
padku kiedy brak jest wyznaczonej drogi rowerowej lub pieszo
rowerowej, a szeroko�æ chodnika wynosi co najmniej 2 metry.
Korzystanie przez cyklistów z chodnika warunkuje równie¿ prêd-
ko�æ jaka obowi¹zuje na jezdni. Je¿eli jest ona podniesiona powy¿ej
50 km/h wtedy przepisy dopuszczaj¹ jazdê po chodniku. Gdy nato-
miast prêdko�æ wynosi 50 km/h lub mniej rowerzy�ci nie mog¹
jechaæ chodnikiem. Oczywi�cie korzystaj¹c z chodnika rowerzysta
zobowi¹zany jest jechaæ powoli, zachowaæ szczególn¹ ostro¿no�æ
i ustêpowaæ pierwszeñstwa pieszym.
Drugim przypadkiem, kiedy kieruj¹cy rowerem mo¿e korzystaæ
z chodnika, jest sytuacja, gdy opiekuje siê osob¹ do lat 10 kieruj¹c¹
rowerem.
Czêsto po naszych drogach poruszaj¹ siê rowery, które nie s¹ odpo-
wiednio wyposa¿one. Rower, aby zosta³ dopuszczony do ruchu dro-
gowego powinien posiadaæ co najmniej jeden sprawnie dzia³aj¹cy
hamulec, sprawnie dzia³aj¹ce o�wietlenie (z przodu �wiat³o barwy
bia³ej lub ¿ó³tek selektywnej �wiec¹ce strumieniem ci¹g³ym, z ty³u
dwa �wiat³a w kolorze czerwonym. �wiat³o odblaskowe i �wiec¹ce
dopuszcza siê �wiat³o migaj¹ce). Trzecim niezbêdnym elementem
roweru jest sygna³ ostrzegawczy - dzwonek. Tak wyposa¿onym
rowerem mo¿na bez obaw poruszaæ siê po drogach powiatu kutnow-
skiego.

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

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

KIEDY ROWEREM PO CHODNIKU
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¯YCIE SPORTOWE
KoszykówkaPi³ka no¿na

O MISTRZOWSKIE PUNKTY

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Ciê¿ary

Z udzia³em 76 zawodniczek i zawodników rozegrano w Kielcach mistrzo-
stwa Polski weteranów w tróboju si³owym i wyciskaniu sztangi le¿¹c.
Bior¹cy w nich udzia³ Antoni Kaliñaki z MKS �Kutno�, w kategorii
wagowej do 60 kg i w grupie wiekowej 50-59 lat, zdoby³ dwa z³ote medale.
W wyciskaniu le¿¹c uzyska³ 122.5 kg, a w trójboju si³owym wynik 475
kg (rekord Polski weteranów). Sympatyczny Anto� uzyska³ nastêpuj¹ce
wyniki w poszczególnych bojach: w przysiadzie - 170 kg (rekord Polski
weteranów), w wyciskaniu le¿¹c - 122.5 kg i w martwym ci¹gu - 182.5 kg
(rekord Polski weteranów). Gratulujemy. Nastêpny start Antoniego
Kaliñskiego odbêdzie siê w dniach 22-26.06 w Pilznie, gdzie rozgrywane
bêd¹ mistrzostwa Europy w trójboju si³owym.

KALIŃSKI MISTRZEM
III liga

MKS Kutno - Pogoñ Siedlce 6:1 (1:1)
MKS: Micha³ Soko³owicz, Adam Grzybowski, £ukasz Znyk, Marcin
Dopiera³a, Maciej Rutkowski, Gracjan Sobczak, Mariusz Jakubowski
(76 Tomasz Czajkowski), Rafa³ Kubiak (83 Kamil Bartczak), Babatunde
Alimi (83 Pawe³ Winnicki), Sylwester P³acheta, Rafa³ Jankowski (75 Kamil
Zagajewski). Bramki: 1:0 - P³acheta (37 g³ow¹), 1:1 - Damian Rytel (45:2),
2:1 - Jakubowski (54), 3:1 - Znyk (59), 4;1 - P³acheta (62 g³ow¹), 5:1 - Znyk
(84 karny), 6:1 - Sobczak (90:2). Pocz¹tek meczu nie zapowiada³ pogromu
Pogoni. W I po³owie mogli siedlczanie prowadziæ 1:0, ale z linii bramkowej
kutnian pi³kê wybi³ Babatunde. Gospodarze z minuty na minutê rozkrê-
cali siê i stwarzali sytuacje na gole. Dobrze w bramce Pogoni spisywa³ siê
jednak Krzysztof Kamiñski. W 37 minucie znakomicie wykona³ rzut wolny
Rafa³ Kubiak. Poda³ pi³kê na g³owê Sylwestra P³achety i by³o 1:0. MKS
mia³ minimalna przewagê, ale to go�cie zdobyli wyrównuj¹cego gola po
prostym b³êdzie bramkarza Micha³a Soko³owicza. Bramkê strzeli³ w przed-
³u¿onym czasie gry pierwszej po³owy Damian Rytel. Druga ods³ona spo-
tkania rozpoczê³a siê znów od ataków Pogoni i b³êdu bramkarza MKS-u.
Szczê�cie dopisa³o kutnianom, bo przyjezdni mogli prowadziæ 2:1. Od
55 minuty dru¿yna trenera Paw³a �lêzaka w miarê up³ywu czasu mia³a
coraz wiêksz¹ przewagê, któr¹ udokumentowa³a piêcioma bramkami.
Wszystkie piêkne dodajmy gole pad³y dla gospodarzy po sk³adanych
akcjach ca³ego zespo³u, które znaj¹ca siê na futbolu liczna widownia
nagradza³a gromkimi brawami. Od 65 minuty zespó³ z Siedlec gra³ w �dzie-
si¹tkê�, gdy¿ czerwon¹ kartk¹ zosta³ ukarany, za brutalny faul, Agu
Chinonso. Bardzo dobry mecz MKS-u i co najwa¿niejsze skuteczny.

MKS Kutno - Pogoñ Ekolog Zduñska Wola 3:2 (1:0)
Bramki: 1:0 - Mariusz Jakubowski (34), 2:0 - Gracjan Sobczak (54),
3:0 - Rafa³ Jankowski (76) - 12 gol w mistrzostwach, 3:1 - Mariusz
Krysiñski (77), 3:2 - Mariusz Pietrzak (78 - karny). Dobry i szybki mecz
gospodarzy, chocia¿ szkoda straconych goli.

V liga
MKS II Kutno - MKS Tuszyn 1:0 (0:0)

Mia¿d¿¹ca wrêcz przewaga zespo³u trenera Mieczys³awa Sztonderskiego,
który móg³ wygraæ ró¿nic¹ co najmniej kilku bramek. Bramkê na wagê
trzech punktów zdoby³ w przed³u¿onym czasie gry (93 minuta) z rzutu
wolnego (18 metrów) Marcin Panek.

Górnik £êczyca - MKS II Kutno 5:3 (4:0)
Pierwsza po³owa dla gospodarzy, którzy bezlito�nie wykorzystali b³êdy
proste defensywy �Kutna�. Dla Górnika gole: Olczyk (5), Ziemniak (8),
Bielczak (13), Czekalski (25). Druga czê�æ spotkania to ataki non stop
kutnian. Kontaktowego gola zdobywa Rafa³ Rybicki (58), potem jest bramka
samobójcza 1:5 (60). Od tego momentu zespó³ rezerw MKS-u nie schodzi
z po³owy boiska Górnika. Strzelaj¹ skutecznie: Micha³ Michalski na 2:5
(67 karny) i na 3:5 £ukasz Górczyñski (70 karny). Na dogonienie prze-
ciwnika zabrak³o ju¿ czasu.

MKS II Kutno - PTC Pabianice 1:1 (0:0)
Interesuj¹cy mecz czo³owych zespo³ów ³ódzkiej klasy okrêgowej. Kut-
nianie mieli przewagê i mogli to spotkanie lekko wygraæ, ale zawiod³a
skuteczno�æ. W 37 minucie karnego nie wykorzysta³ Micha³ Michalski.
Prowadzenie dla MKS-u II uzyska³ w 46 minucie Piotr Michalski, a wy-
równa³ w 92 (!) minucie Micha³ Brochocki. Pech !

GKS Bedlno - MKS Tuszyn 1:2 (0:0)
Spotkanie wyrównane. Ludowcy z Bedlna grali ambitnie, a wyrównuj¹cego
gola dla nich strzeli³ w 47 minucie Kamil Janikowski.

Woj. liga juniorów st.
Sas Vis 2007 Skierniewice - MKS Kutno 0:1 (0:1)

Bramkê zdoby³ Piotr ¯yciñski.
MKS Kutno - WKS Wieluñ 1:5 (0:2)

Honorowego gola strzeli³ Mateusz Zale�ny.
Mechanik Radomsko - MKS Kutno 0:2 (0:0)

Gole: Rafa³ Szczepanik, Jakub Sobczyk Trener - Andrzej Grzegorek.

Du¿e sukcesy odnosz¹ sportowcy ze Specjalnego O�rodka Szkolno-
Wychowawczego nr 1, których trenerem i opiekunem jest Piotr Bajda (dyr
Iwona Kaca). W Zduñskiej Woli dru¿yna kutnowska w III Regionalnym
Turnieju Olimpiad Specjalnych w siatkówce pokona³a po 2:0 £ód� i Kon-
stantynów £ódzki i 2:1 Zduñsk¹ Wolê, natomiast w Sieradzu zespó³
z ulicy Przemys³owej w Kutnie wygra³ VI Regionalny Turniej Olimpiad
Specjlanych w koszykówce zwyciê¿aj¹c Zduñsk¹ Wolê 27:10 i Sieradz 37:6.
W ekipach Specjalnego O�rodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kutnie
grali: Ryszard Bochain, Dawid Michalak, Adam Lisiecki, Damian £ojek,
Eryk Cie�lak, Emil Makowski, Roman Staniaszek, Jakub Wypych, Mateusz
Makowski i Kamil Staniaszek. Brawo !

TRIUMF ZESPOŁÓW SOSW KUTNO

Judo

Rozegrano je w hali SP nr 6. Mistrzostwa naszego miasta w kategorii
dzieci i m³odzicy odby³y siê ju¿ po raz trzeci. Organizatorem tych intere-
suj¹cych zawodów by³ UKS �Szóstka� i UKS Ippon MDK. Blisko 200
zawodników z P³ocka, W³oc³awka, £odzi, Grodziska Mazowieckiego,
£owicza, Skierniewic i Kutna rywalizowa³o w kategoriach wiekowych
roczników 1999-2001 i 1997-98. Go�ciem specjalnym mistrzostw by³
mistrz olimpijski z Atlanty (1996 r.) Pawe³ Nastula, który poprowadzi³
rozgrzewkê wszystkich startuj¹cych w  turnieju. �wietnie wypadli kut-
nianie, podopieczni trenerów - Macieja Kisieliñskiego i Jacka Wasiaka.
Z³ote medale wywlaczyli: Cezary Kulesza, Rafa³ Zduñczyk; srebrny
- Marcel Darul oraz br¹zowe - Weronika Kura, mateusz Kura, Natalia
Stobiñska, Mateusz Szymañski.

P³ywanie

OTWARTE MISTRZOSTWA KUTNA Na �wietnie przygotowanym obiekcie kutnowskiego Klubu Strzelectwa
Sportowego �Orze³�, któremu od wielu ju¿ lat spo³ecznie prezesuje
Miros³aw Ziêtek, rozegrano wojewódzkie zawody o Puchar Przewodni-
cz¹cego Rady Miasta Kutna Jacka Sikory. W dwóch kategoriach: pistolet
bocznego zap³onu i pistolet centralnego zap³onu, strzela³o 48 zawodników
z ró¿nych rejonów regionu ³ódzkiego. W pistolecie bocznego zap³onu
najlepszy by³ reprezentant ³ódzkiego klubu �Spo³em� Celestyn Pabin, który
uzyska³ 194 punkty na 200 mo¿liwych. Drugie miejsce zaj¹³ jego kolega
klubowy Rados³aw Kuraszewski - 189 pkt., a trzecie - Marek Adamczewski
z kutnowskiego �Orla� - 180 pkt. Celestyn Pabin wygra³ równie¿ konku-
rencjê pistoletu centralnego zap³onu zdobywaj¹c 93 punkty na 100 mo¿-
liwych. Drugie i trzecie miejsce zajêli gospodarze - Marek Adamczewski
(92 pkt.) i Cezary Kaczmarek (87 pkt.). Zwyciêzcy otrzymali okaza³e
puchary, a na zakoñczenie tej ze wszech miar udanej imprezy by³a trady-
cyjna grochówka.

Na 50 metrowej p³ywalni �Olimpijczyk� w Gliwicach rozegrano Letnie
Otwarte Mistrzostwa Polski w kategorii masters. Bra³o w nich udzia³ 420
zawodników z ró¿nych regionów kraju, a tak¿e z Rosji, Czech, Ukrainy,
Niemiec i S³owenii. 78 letni kutnian Kazimierz From czterokrotnie by³
drugi i dwukrotnie trzeci. Drugie miejsca wywalczy³ na dystansach: 200
metrów stylem dowolnym (05.06.10 min.), 200 m stylem grzbietowym
(05.49.94 min.), 100 m stylem grzbietowym (02.41.26 min.), 800 m stylem
dowolnym (23.09.52 min.); natomiast by³ trzeci: na 50 metrów stylem
grzbietowym (01.12.05 min.) i na 100 m stylem dowolnym (02.07.64 min.).
Gratulujemy !

BRĄZ I SREBRO DLA FROMA

Strzelectwo

„SPOŁEM” I „ORZEŁ” NAJLEPSI

V MIEJSCE AZS−u
Dru¿yna AZS-u WSGK Pol-Fol Kutno rozegra³a, w II lidze gr. B, 26 spo-
tkañ - osi¹gaj¹c 16 zwyciêstw i ponosz¹c 10 pora¿ek (w rundzie jesiennej
9 zw., 4 por. oraz wiosn¹ 7 zw. i 6 por.). Wyniki kutnowskich akademików
w sezonie 2009/2009: z Obiektami Wroc³aw 93:69, 88:62; z Open Basket
Pleszew 82:81, 71:96; z KKS Siechnice 104:84, 112:61; z AZS Politech-
nika Opole 80:71, 85:70; z Ksiê¿akiem £owicz 91:99, 70:65; AZS Radex
Szczecin 81:85, 65:102; z Doral Zetkama Nysa K³odzko 85:89, 84:87; ze
Stal¹ Ostrów Wlkp. 120:83, 82:87; z OSSM PZKOSZ Wroc³aw 117:85,
115:71; z Pogoni¹ Prudnik 113:60, 70:84; ze �l¹skiem Wroc³aw 86:72,
120:74; z AZS Politechnika Poznañ 80:87, 89:76; z MKS Skierniewice
94:84, 88:103.
Koñcowa tabela mecze punkty kosze
1. AZS Radex Szczecin 26 50 2477:1860
2. Open Basket Pleszew 26 48 2314:1745
3. AZS Politechnika Poznañ 26 46 2173:1891
4. Ksiê¿ak £owicz 26 42 2148:1996
5. AZS WSGK Pol Fol Kutno 26 42 2365:2067
6. MKS Skierniewice 26 40 2171:2074
7. Doral Zetkama Nysa K³odzko 26 39 2010:2113
8. Stal Ostrów Wlkp. 26 39 2065:2092
9. Pogoñ Prudnik 26 39 2014:2090
10. AZS Politechnika Opole 26 38 2003:1948
11. WKK Obiekty Wroc³aw 26 35 1900:2217
12. WKS �l¹sk Wroc³aw 26 33 1959:2154
13. OSM PZKOSZ Wroc³aw 26 29 1809:2433
14. KKS Siechnice 26 26 1674:2403
V miejsce kutnian to najwy¿sza lokata w dotychczasowych, czteroletnich
�walkach� w drugiej lidze. Dru¿ynê AZS-u reprezentowali zawodnicy:
Adam Go³uch, Tomasz Szczepaniak, Micha³ Pawlak, Artur Grygiel, Karol
Jad¿ewski, Tomasz Nogalski, Filip Tru�ciñski, Rados³aw Kubala, Piotr
Karólewski, £ukasz B¹k, Adam Rajkowski i Bart³omiej Strzelecki. Tre-
nerem zespo³u by³ Jaros³aw ¯ak (przez kilka spotkañ prowadzi³ dru¿ynê
Marek Bia³oskórki). Kadrê organizacyjn¹ AZS-u WSGK Pol Fol Kutno
stanowili: S³awomir Erwiñski, Marek Koralewski, Rados³aw Borowski,
Miros³aw Szczepanik, Krzysztof Poniszewski. Prezes Klubu Uczelnianego
AZS WSGK - Mieczys³aw Ga³usa. Mecze rozgrywano w hali SP nr 9.
Ogl¹da³o je, �rednio na spotkaniu, po 600 osób.

57-letni sympatyczny Antoni Kaliñski, reprezentant MKS-u �Kutno�,
otrzyma³ w Warszawie od Polskiego Zwi¹zku Kulturystyki, Fitness i Tró-
boju Si³owego z³oty medal za wybitne osi¹gniêcia sportowe w kategorii
masters. Przypomnijmy, ¿e kutnianin jest aktualnym mistrzem �wiata
i trzykrotnym mistrzem Europy w wyciskaniu sztangi na ³aweczce le¿¹c
oraz dwukrotnym wicemistrzem �wiata i wicemistrzem Europy w trójboju
si³owym, a tak¿e ma na swoim koncie cztery tytu³y mistrza Polski w trój-
boju si³owym i w wyciskaniu le¿¹c. Kaliñski jest posiadaczem rekordów
Polski weteranów w grupie wiekowej 55-60 lat w wyciskaniu sztangi na
³aweczce le¿¹c: w kategorii wagowej do 56 kg - 120 kg, w kategorii do 60 kg
- 126 kg, w trójboju si³owym w kategorii do 60 kg - 470 kg i w przysiadzie
ze sztang¹ 167,5 kg oraz w tzw. martwym ci¹gu 180 kg. W sk³ad trójboju
si³owego wchodz¹: przysiad ze sztang¹ na barkach, wyciskanie na ³aweczce
le¿¹c i martwy ci¹g - czyli wyprostowanie siê z ciê¿arem do wyprostowa-
nych nóg i r¹k.

UZNANIE DLA KALIŃSKIEGO

„SKRZACI” AZS I WSGK NAJLEPSI
Znakomicie gra w mistrzostwach regionu ³ódzkiego zespó³ prowadzony
przez trenera S³awomira Rybarczyka (nauczyciel wych. fiz. w SP nr 6
w Kutnie). Jego podopieczni po piêciu meczach zajmuj¹ I miejsce
wygrywaj¹c wszystkie swoje dotychczasowe spotkania. Pokonali ostatnio:
UMKS Ksiê¿ak £owicz 59:24, Start £ód� 61:29 i AZS II WSGK Kutno
37:28. Punkty dla m³odziutkich akademików zdobywali: Marcel Haczyk 36,
Bartosz Paw³owski 34, Jakub Mróz 32, Andranik Petikyan 22, Krzysztof
Wojtczak 22 i Jakub £ukasiewicz 12.

W Kartuzach (woj. pomorskie) rozegrano æwiræfina³ mistrzostw Polski
m³odziczek starszych U-14. �wietnie wypad³a dru¿yna trenera Adama
Paw³owskiego, która zajê³a w turnieju II miejsce i zakwalifikowa³a siê do
pó³fina³u MP, w którym rywalizowaæ bêdzie z zespo³ami zaliczanymi do
elity kategorii U-14 w naszym kraju: MUKS-em Poznañ, WKK Wroc³aw
i Gorcami Nowy Targ. Czynione s¹ starania aby Kutno by³o organizatorem
pó³fina³u. W Kartuzach sympatyczne kutnianki osi¹gnê³y rezultaty: z UKS
Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. 109:38, z SKS 12 Warszawa 75:56
w meczu o pierwsz¹ lokatê z UKS Trops Kartuzy 69:70 (17:6, 21:14,
10:33, 21:17). Punkty zdoby³y: Natalia £ukasik 78, Michalina Kamiñska
42, Natalia Furmañska 37, Karolina Filipczak 23, Maria Z³otowska 20
(nie gra³a z Kartuzami z powodu choroby), Karolina Zieliñska 14,
Angelika Kobus 14, Patrycja Matczak 15, And¿elina Przytulska 6, Marta
Domañska 2 oraz Justyna Szczesiak, Magdalena Kaliñska. Gratulujemy
... i trzymamy kciuki za pó³fina³ !

MKS SIRMAX W PÓŁFINALE

Zespo³y Miejskiego Klubu Sportowego Stal Baseball i Softball, któremu
prezesuje Waldemar Szymañski, gra³y na trzech mistrzowskich frontach.
Podopieczni trenera Waldemara Góralskiego i pomagaj¹cego mu amery-
kañskiego szkoleniowca z kubañskimi korzeniami Ramona Teddyego
Fiqueroli wygrali u siebie w ekstralidze z Silesi¹ Rybnik 10:3 i 5:1. Kut-
nianie z 9 zwyciêstwami i 1 pora¿k¹ przewodz¹ w tabeli. Druga nato-
miast dru¿yna seniorów, prowadzona przez Marcina Smakowskiego,
w dwumeczu o mistrzostwo II ligi wygra³a 8:3 i przegra³a 5:8 z ekip¹
UKS Comets Mazowsze. Najm³odsza za� dru¿yna Kutna, teeballi�ci (trener
Andrzej Jeszke), bra³a udzia³ w miêdzynarodowym turnieju w Augustowie
z udzia³em zespo³ów z Litwy, Rosji, Czech i Polski. Nie odnios³a tam
sukcesu sportowego, ale zdoby³a swoje �pierwsze szlify� poza Kutnem.

Baseball

SUKCESY MKS STAL BIS KUTNO

W Bielsku-Bia³ej odby³y siê mistrzostwa Polski juniorów w formu³ach
semi i light contact. Z powodzeniem bra³ w nich udzia³ Piotr Raciborski
z Akademii Sportów i Walki i Rekreacji �Alex� Kutno, którego trenerem
jest Aleksander Grabowski. Kutnianin w finale semi contact uleg³ nie-
znacznie Knofowi z Zielonej Góry, a w walce o prymat w kraju w light
contact przegra³ z Jurkiem z Rzeszowa te¿ minimalnie, bo stosunkiem
2:3. Dwa wicemistrzostwa Polski to du¿e wyró¿nienia dla kutnowskiego
kick- boxingu, zw³aszcza, ¿e turniej sta³ na bardzo wysokim poziomie
i by³ licznie obsadzony (200 zawodników). Gratulujemy !

Kick-boxing

2 SREBRA RACIBORSKIEGO

Uroczyste Jego wrêczenie mia³o miejsce w sali konferencyjnej Urzêdu
Miasta. Wyró¿nionych zosta³o 17 Mam Pi³karzy, koszykarek, dzia³aczy
i trenerów Miejskiego Klubu Sportowego �Kutno�. W�ród wrêczaj¹cych,
oprócz w³adz miasta, samorz¹du, zarz¹du stowarzyszenia, by³ diecezjalny
duszpasterz sportowców £ukasz Antczak. Wykonywane by³y wiersze
tematyczne i piosenki, które �piewa³a Julita Bruch. Go�ciem honorowym
kolejnej edycji Medalu Matki, której organizatorem jest MKS �Kutno�,
by³a znakomita aktorka Teresa Lipowska - jedna z gwiazd serialu TVP 2
�M jak mi³o�æ�. Prawdziwy symbol Dobrej Mamy.

MEDAL MATKI

2 czerwca zainauguruje dzia³alno�æ Jej trzecia ju¿ edycja, bêd¹ca wstêpnym
etapem organizacji najm³odszej dru¿yny futbolu, która od wrze�nia br.
bêdzie uczestniczyæ w rozgrywkach mistrzowskich £ZPN. Uczestnikami
Szkó³ki mog¹ byæ ch³opcy, urodzeni w latach 1999-2000, uczniowie klas
III i IV kutnowskich szkó³ podstawowych. Spotkanie organizacyjne zain-
teresowanych ch³opców i rodziców odbêdzie siê 31 maja o godz. 17.00
w sali konferencyjnej Stadionu Miejskiego im. Henryka Tomasza Reymana.

RUSZA SZKÓŁKA MKS−u
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 286

Has³o:  E1-I11-K2-G6-Ñ A13-I6-K6-A5-J12
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

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

Sprzedam dom 150 m2,
Bielawki, wszystkie me−
dia. Tel. 0 504−538−133

Poziomo: A-1. Imiê Sinatry - piosenkarza i aktora (thriller �Prze¿yjmy
wojnê�) A-7. Miasto, w którym urodzi³ siê Einstein B-9. Montowana
w Gliwicach C-1. dzie³o kompozytora Piotra Rubika D-9. Cieszy ka¿dego
kupca E-1. � ... których jeszcze nie znamy� M. Grechuty E-5. Jednostka
masy stosowana w obrocie kamieniami szlachetnymi G-1. �Cztery wesela
i ...� w tyt. komedii filmowej z H. Grantem I-1. Tkanina bawe³niana
w pod³u¿ne wypuk³e paski I-6. Pierwowzór liczyde³ J-9. Ptak z rzêdu
sikor K-1. Nauka o zdrowym od¿ywianiu L-9. Italska bogini urodzaju
M-1. Werset Koranu M-5. Stanis³aw dla bliskich.

Pionowo: 1-A. W¹ska, d³uga i g³êboka zatoka morska charakterystyczna
dla Skandynawii i Szkocji 1-I. Najwiêksza w kraju kopalnia rud miedzi
2-E. O�wietlaj¹ w nocy i reklamuj¹ 3-A. Ród w³oskich lutników 3-I. Bro-
niewski i Ga³czyñski 4-F. Autor powie�ci �Emancypantki� 5-A. Budka
z gazetami 5-J. Kultowy film Marka Piwowskiego z Maklakiewiczem
6-E. Gatunek palmy 7-A. Delikatno�æ w obyciu 7-I. Kawa³ ciê¿kiego lodu
9-A. Zacofany, stary cz³owiek (w przeno�ni) 9-I. Klêska, niepowodzenie
11-A. Szk³o imituj¹ce brylanty 11-I. Zekranizowana powie�æ E. Zegad³o-
wicza 13-A. Drzewo owocowe z rodziny nanerczowatych 13-I. � ... Wo³o-
ko³amska� w tytule powie�ci. oprac. Jerzy Ka³u¿ka

instrumentalne. Ponadto utwór �Tylko powiedz czego chcesz� nagrany
zosta³ w duecie z Sebastianem Riedlem i zdoby³ status Z³otej P³yty.
W przysz³ym roku pojawi siê na rynku nowa p³yta �Feel�. Bêdzie bardziej
rockowa. Teksty tworzy Piotr Kupicha. Pisze je na podstawie do�wiad-
czeñ ¿yciowych i swoich przemy�leñ. Lider zespo³u twierdzi, ¿e muzyka
dla niego jest jak narkotyk i bez niej nie wyobra¿a sobie ¿ycia.

Ivan Komarenko - urodzi³ siê 12
kwietnia 1976 r. w Rudnogorsku na
Syberii. Wokalista, by³y cz³onek
zespo³u �Ivan i Delfin�. Jako czterna-
stolatek zacz¹³ publicznie wystêpowaæ
na dyskotekach z zespo³em �Metro-
nom� z Kazachstanu. Uczy³ siê
w Bracku w �redniej Szkole Muzycz-
nej, a potem w Irkucku na wydziale
piosenki estradowej. Pó�niej przeby-
wa³ w Moskwie. Przyjecha³ do Polski
na pielgrzymkê Papie¿a Polaka Jana
Paw³a II. Chcia³ tu zostaæ, ale z po-
wodu nie dostania wizy musia³ wracaæ

do Rosji. Wróci³ jednak. Pracowa³ w zamian za jedzenie i ubranie w pod-
warszawskich Laskach w Zak³adzie dla Niewidomych. Jednak musia³
ponownie wróciæ do Rosji z powodu wizy, ale na krótko. W Polsce przez
rok uczêszcza³ do Szko³y Jêzyka Polskiego dla Cudzoziemców we Wroc³awiu.
Skoñczy³ j¹ i podj¹³ studia na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu
Warszawskiego. Na pi¹tym roku studiów wróci³ te¿ do �piewania, cho-
dz¹c równie¿ do trzyletniego studium muzycznego na wydzia³ piosenki
estradowej. W kwietniu 2010 r. otrzyma³ polskie obywatelstwo. Wyda³
trzy p³yty: �Czarne oczy�, �Czarne oczy - z³ota edycja�, �Dwa ¿ywio³y�.
Bra³ udzia³ w popularnym serialu telewizyjnym �M jak mi³o�æ� (jako Sasza
Maksymowicz). W 2007 r., w pi¹tej edycji programu TVN �Taniec z gwiaz-
dami�, zakwalifikowa³ siê z partnerk¹ Blank¹ Winiarsk¹ do fina³u, w którym
zajêli II miejsce. Triumfowa³ natomiast w pierwszej edycji programu TV
�Polsat� �Tylko nas dwoje� wraz ze swoj¹ partnerk¹ od piosenki Paulin¹
Sykut. Iwan twierdzi, ¿e wszyscy jego fani to jego wielka rodzina. Czêsto
przyje¿d¿a z koncertami na Ziemiê Kutnowsk¹.

Zespó³ �Don Vasyl i Cygañskie
gwiazdy� powsta³ na kanwie s³ynnej
i legendarnej grupy artystycznej
�Roma�, który móg³ poszczyciæ siê
licznymi woja¿ami po ca³ym �wiecie,
m.in. wystêpowa³ w siedzibie ONZ
w Nowym Jorku i w paryskiej �Olimpii�.
Don Vasyl odkry³ i wypromowa³
cygañskie talenty: Elzê, Dzianiego,
Lizê, Carmen, Petra, Vasyla juniora.
Zespó³ kultywuje artystyczne tradycje
Romów poprzez koncerty w ró¿nych
regionach �wiata i przez Miêdzynaro-
dowy Festiwal Piosenki i Kultury
Cygañskiej, który odbywa³ siê co roku

w Ciechocinku, a teraz w Glinojecku. To impreza o �wiatowej renomie.
S³ynne s¹ przeboje: �Ore, ore�, �Cyganeczka Zosia�, �Kocham Cygana
Jana�, �Powiedz tak�, �Bawmy siê�, �Zabawa s³owiañsko-cygañska�,
�Gdzie nasz kolorowy �wiat�, ��piew to ¿ycie�, �Jak �wiat �wiatem�,
�Hej! ¯ycie nie jest z³e�, �Jedno jest niebo dla wszystkich�, �Graj piêkny
Cyganie�, �Na dancingu tañcz¹ go�cie�, �Hej, tam pod lasem�. Zespó³
artystyczny �Don Vasyl i Cygañskie gwiazdy� czêsto wystêpuje w telewizji
i w radiu, ma liczne koncerty w kraju i zagranic¹. Posiada bogat¹ dysko-
grafiê: 3 p³yty analogowe, 20 kaset magnetofonowych i 30 p³yt CD. Zdoby³
11 Z³otych P³yt. Ostatnio w Kutnie mieli�my przyjemno�æ podziwiaæ bra-
wurê taneczn¹ i ekspresyjne piosenki tej �wietnej grupy cygañskiej podczas
Dnia Godno�ci Osób Niepe³nosprawnych.        Jerzy Papiewski

�Feel�, Ivan Komarenko, Don Vasyl w Kutnie

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Tydzieñ pó�niej �Dziennik Ba³tycki� poinformowa³, ¿e ten nagrodzony
utwór mo¿e byæ plagiatem kompozycji Carly Simon �Coming Around
Again�. Jednak dok³adna ekspertyza, zamówiona przez Biuro Sopot Festival,
wykaza³a, ¿e podobieñstwo jest przypadkowe. Pierwszy album �Feel�
ukaza³ siê 26 pa�dziernika osi¹gaj¹c ju¿ tego samego dnia status Z³otej
P³yty. Pod koniec pa�dziernika premierê mia³ tak¿e drugi singiel z p³yty
�No poka¿ na co Ciê staæ�. W listopadzie, w Sali Kongresowej Pa³acu
Kultury i Nauki w Warszawie, Radio Wa Wa wrêczy³o Polskie Nagrody
Muzyczne i Kulturalne �Z³ote Dzioby�. W�ród nagrodzonych znalaz³ siê te¿
�Feel� otrzymuj¹c z r¹k El¿biety Zapendowskiej cenn¹ statuetkê w kate-
gorii �odkrycie roku�. 22 listopada og³oszono sprzeda¿ albumu w nak³adzie
30 tysiêcy zyskuj¹c status Platynowej P³yty. 4 lutego 2008 r. odby³a siê
jedenasta ceremonia rozdania Telekamer, podczas której grupa zosta³a
zwyciêzc¹ w kategorii �muzyka� zdobywaj¹c ponad dwa razy wiêcej g³osów
ni¿ druga w tej kategorii Dorota Rabczewska - �Doda�. Pod koniec lutego
nak³adem Universal Music Group ukaza³a siê sk³adanka �Hity numer jeden !�,
na której - oprócz zagranicznych przebojów - znalaz³ siê pierwszy singiel
grupy �A gdy jest ju¿ ciemno�. 27 marca �Feel� wyst¹pi³ dla amerykañ-
skiej Polonii w Copernicus Center w Chicago. 7 kwietnia w Fabryce �Trzciny�
grupa zosta³a wyró¿niona Nagrod¹ Muzyczn¹ �Fryderyk� w kategorii
�Nowa Twarz Fonografii�. Zespó³ by³ te¿ nominowany w kategoriach:
�Album Roku Pop� (za album �Feel�), �Grupa Roku�, �Wokalista Roku�,
a tak¿e �Piosenka Roku�. Pod koniec kwietnia zespó³ wzbogaci³ siê
o cztery nagrody Eska Music Awards zwyciê¿aj¹c w kategoriach: �Zespó³
Roku Polska�, �Album Roku Polska� (�Feel�), �Hit Roku Polska� (�A gdy
jest ju¿ ciemno�) oraz �Video Roku Eska.pl� (�Poka¿ na co Ciê staæ�).
10 maja grupa wyst¹pi³a w ramach Juwenaliów Warszawskich na III Dniu
Europejskim Wy¿szej Szko³y Ekonomicznej Alamer. Ukaza³ siê równie¿
teledysk do trzeciego singla �Jak anio³a g³os�, a sprzeda¿ albumu �Feel�
przekroczy³a sto tysiêcy sztuk. 14 czerwca, podczas XLV Krajowego
Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, zespó³ otrzyma³ trzy Superjedynki
- jako zespó³ roku, za album �Feel� i za wystêp w Opolu. Mia³a te¿ miej-
sce w Radiu Zet premierowa piosenka �Pokonaj siebie� wykonana wraz
z wokalistk¹ Iwon¹ Wêgrowsk¹. Autork¹ tekstu i muzyki jest Patrycja
Kosiarkiewicz. 15 lipca �Feel� ponownie go�ci³ w Operze Le�nej na Sopot
Festival. 22 sierpnia wydana zosta³a reedycja albumu �Feel� zawieraj¹ca
dodatkowo singiel �Pokonaj siebie�, teledyski zespo³u. Debiutancki
album przekroczy³ nak³ad 150 tysiêcy sztuk, zyskuj¹c status Diamentowej
P³yty. We wrze�niu grupa wziê³a udzia³ w charytatywnym koncercie �Bu-
dujemy nadziejê�, na rzecz poszkodowanych przez tr¹bê powietrzn¹, który
zorganizowany zosta³ w Katowickim Spodku. Wyst¹pili tak¿e: �Zakopower�,
�De Mono�, �Golec uOrkiestra� i �D¿em�. W pa�dzierniku ukaza³ siê
teledysk do pi¹tego singla �W odpowiedzi na Twój list� w re¿yserii
Dariusza Szermanowicza. Zespó³ zdoby³ tytu³ �Najlepszego Polskiego
Wykonawcy�, kandyduj¹c tym samym do tytu³u �Ulubionego wykonawcy
Europy�. 17 listopada ukaza³ siê maxi singiel �Pocztówka do �wiêtego
Miko³aja 2008�, na którym �Hymn Pocztówki do �w. Miko³aja 2008�
(�Gdy Wigilia jest�) nagra³ �Feel� i Patrycja Kosiarkiewicz z go�cinnym
udzia³em dziennikarzy RMF FM. Pod koniec 2008 r. �Feel� po raz kolejny
triumfowa³  na rozdaniu nagród �Z³ote Dzioby� zdobywaj¹c statuetki
w kategorii: �Wokalista roku� (Piotr Kupicha) i �Przebój roku� (�Jak anio³a
g³os�). W lutym 2009 r. zespó³ po raz drugi otrzyma³ Telekamerê w kate-
gorii �muzyka�, a w kwietniu na Eska Music Awards, ponownie zwyciê-
¿y³ w kategorii �Zespó³ Roku Polska�. Koncertowa³ tak¿e w Chicago
i Nowym Jorku. 27 marca na antenie Radia Eska odby³a siê premiera
singla �Poka¿ mi niebo�. Go�cinnie wyst¹pi³ Andrzej Grabowski. Klip
do singla �No kochaj mnie� powsta³ w maju na planie serialu �Tancerze�.
Wydany w czerwcu 2009 r. album �Feel 2� zawiera 10 utworów i 2 bonusy

MAJOWE GWIAZDY ESTRADY
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Dla Czytelników �Powiatowego ¯ycia Kutna� - sympatyków szermierki
na piê�ci z konwencji sêdziów boksu zawodowego WBF w Tiranie prze-
sy³a Miros³aw Brózio - arbiter miêdzynarodowy, prezes Okrêgowego
Zwi¹zku Bokserskiego w £odzi.

POZDROWIENIA Z ALBANII
DZIEŃ DZIECKA

¯YCIE DIECEZJALNE

LUBIĄ POMAGAĆ

Dzia³acze Towarzystwa Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej ju¿ po raz siedem-
nasty zorganizowali rajd pieszy dla m³odzie¿y. Tym razem odby³ siê on
pod has³em ��ladami historii i zabytków Kutna�. Prezes tego Stowarzy-
szenia Marek Wójkowski wyra¿a³ sw¹ rado�æ z dwóch powodów: ze zg³o-
szenia siê 196 uczestników rajdu i s³onecznej pogody (21 maja 2010).
�Chcieli�my zachêciæ m³odych ludzi do samodzielnego pog³êbienia wiedzy
o swoim mie�cie, a tak¿e do czynnego sposobu spêdzania czasu wolnego�.
Tegoroczny rajd mia³ dwie trasy � d³u¿sz¹, dla uczniów szkó³ �rednich
i gimnazjów, oraz krótsz¹ - dla podstawówek. Poszczególne grupy wraz
z przewodnikami sz³y �ladami zabytków Kutna, wyruszaj¹c sprzed
siedziby TPZK. Trasy marszu by³y tak u³o¿one, ¿e w po³owie drogi
nastêpowa³ krótki odpoczynek. Rajd zakoñczy³ siê przy pomniku Mar-
sza³ka Józefa Pi³sudskiego.           /A.B./

KUTNOWSKI RAJD PIESZY

SZTANDAROWA SZKOŁA

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Dalsza czê�æ uroczysto�ci odby³a siê na placu J. Pi³sudskiego, gdzie nast¹pi³o
oficjalne wrêczenie sztandaru. Pierwszy poczet sztandarowy stanowili uczniowie:
Henryk Kaczyñski, Szymon Wi�niewski i Kamil Wójcik. Dyrektor szko³y
Remigiusz Wi�niewski stwierdzi³: �Sztandar, jak¿e to dziwny symbol, zwyk³y
kawa³ p³ótna tkany z³ot¹ nitk¹, a jedna z nich, w ¿yciu ucznia tej szko³y, przed-
stawia warto�ci nadrzêdne. To symbol celów i marzeñ, symbol patriotyzmu
i tradycji. Jestem przekonany, ¿e warto�ci te bêd¹ drogie wszystkim uczniom
i nauczycielom szko³y, stan¹ siê �ród³em si³y i dumy�. Sztandar po�wiêcili:
ksi¹dz pra³at Stanis³aw Pisarek i ksi¹dz kapitan Jacek Skwarek. Zaproszeni
go�cie wbili symboliczne gwo�dzie honorowe. Po prezentacji sztandaru nast¹-
pi³o otwarcie wystawy czasowej w Muzeum Regionalnym �Dzieje 37 Pu³ku
Piechoty�. Uroczysto�ciom towarzyszy³y: ekspozycja sprzêtu wojskowego
firmy AMZ - Kutno, Grupy Rekonstrukcji Historycznej I Samodzielnej Brygady
Spadochronowej, a tak¿e Kutnowskiego Stowarzyszenia Historyczno-Eksplo-
racyjnego Pu³k 37.            /A.B./



W sobotê 22 maja Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy ¯ychlin
i Dom Kultury przygotowa³o na coroczne �wiêto ¯ychlina wspania³y festyn.
Do spacerów i zabawy zachêca³a piêkna jak na tegoroczny maj pogoda.
Mieszkañcy bawili siê na stadionie miejskim. Na dobry pocz¹tek by³ blok
atrakcji dla dzieci: warsztatów artystycznych (wyrób bi¿uterii), szkó³ki
modelarskiej i konkursów z nagrodami. By³y warsztaty garncarskie, zabawy
w teatr lalkowy, pod okiem aktorów Teatru �Psikus� z £odzi, mini plac
zabaw i mo¿liwo�æ obserwacji nieba przez lunetê, weso³e miasteczko ...
Dzieci bawi³y wystêpy klaunów i szczudlarzy, mo¿na by³o puszczaæ du¿e
bañki mydlane i zrobiæ sobie zdjêcie z maskotk¹ lub ulubion¹ postaci¹
z bajki. Ulicami ¯ychlina przemaszerowa³a M³odzie¿owa Orkiestra Dêta
z Wrze�ni, która pó�niej bawi³a zebranych na miejskim stadionie pokazami
musztry paradnej i koncertem. O 17.00 Burmistrz Gminy ¯ychlin oficjalnie
otworzy³ obchody ��wiêta ¯ychlina�. Mo¿na by³o obejrzeæ m.in.: stoiska
wystawowe twórców ludowych, kiermasze z mo¿liwo�ci¹ degustacji pie-
czywa, surówek i smacznych miodów oraz prezentacjê samochodów firmy
TOYOTA. By³ wystêp zespo³u m³odzie¿owego A.K.T, koncert zespo³u
Green i Eqri. Po przerwie wyst¹pi³a gwiazda wieczoru - Ania Wyszkoni
i zespó³ £zy. Szampañska zabawa trwa³a do pó�nej nocy. /G.B./

ŻYCHLIN ŚWIĘTUJE

(ciag dalszy ze strony 1)
Uroczysto�ci rozpoczê³a msza �wiêta polowa odprawiona przez ksiêdza
Miros³awa Romanowskiego, proboszcza z £êk Ko�cielnych. W�ród
obecnych byli pose³ na Sejm RP Tadeusz Wo¿niak, przewodnicz¹ca
Rady Gminy Magdalena Jab³oñska, radni gminy oraz wójt gminy Tomasz
Jakubowski. Zabieraj¹c g³os stwierdzi³: �To �wiêto ustanowi³ Sejm RP
dla upamiêtnienia daty pierwszych w pe³ni demokratycznych wyborów
do rad gmin, które odby³y siê 27 maja 1990 r. Wybory lokalne oznacza³y
przywrócenie w Polsce instytucji samorz¹du terytorialnego i zasady, ¿e
samodzielne  prawnie, organizacyjnie i maj¹tkowo samorz¹dy teryto-
rialne musz¹ byæ rzeczywist¹ reprezentacj¹ spo³eczno�ci lokalnej.
W tym szczególnym dniu pragnê wyraziæ drodzy samorz¹dowcy

DWUDZIESTOLETNI SAMORZĄD

wdziêczno�æ za trud i po�wiêcenie z jakim s³u¿ycie mieszkañcom�. Wójt
Tomasz Jakubowski wspomnia³ te¿ o �wiêcie wsi polskiej - Zielonych
Swi¹tkach obchodzonych od ponad stu lat. Zaznaczy³, ¿e s¹ one okazj¹
do refleksji nad sytuacj¹ polskiego rolnictwa. Z okazji 20-lecia Samo-
rz¹du Terytorialnego dla radnych i pracowników urzêdu gminy na rêce
wójta  dyrektorzy szkó³ przekaza³y okoliczno�ciowy adres z gratula-
cjami i ¿yczeniami nies³abn¹cego zapa³u, wytrwa³o�ci i powodzenia
w podejmowanych dzia³aniach  na rzecz dobra gminy. Z gratulacjami
pod adresem samorz¹dowców wyst¹pili: pose³ na Sejm RP Tadeusz
Wo�niak, przewodnicz¹cy Rady Powiatu  Zdzis³aw Trawczyñski i cz³onek
zarz¹du powiatu Jerzy Pawlak. W czê�ci artystycznej z krótkimi
programami wyst¹pi³y Jubilatki - zespó³ ludowy �Rustów� oraz zespo-
³y �piewacze z Kaszew, M³ogoszyna i Siemieniec. Sporo humoru
i werwy wniós³ wystêp m³odzie¿y szkolnej z Kaszew Ko�cielnych.

/A.B./

ŻYCHLIN ŚWIĘTUJE


