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W wiêkszo�ci, jak �Jamech� Spó³ka z o.o. w Kutnie, za³oga liczy sobie
piêæ lat.      (czytaj - strona 2)

TO JUŻ PIĘĆ LAT !

SPOTKANIE Z MAGDĄ ZAWADZKĄ

W lokalu �Rozmaryn� w Kutnie odby³o siê spotkanie z Magd¹ Zawadzk¹,
znan¹ i lubian¹ aktork¹ teatraln¹ i filmow¹.          (ci¹g dalszy - strona 5)

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

21 grudnia 2010 r.

I SESJA RADY POWIATU

W czwartek 2 grudnia 2010 r. na I Sesji zebrali siê nowo wybrani
radni powiatu kutnowskiego. Na 23 wybranych w posiedzeniu
uczestniczy³o 22 zebranych - zabrak³o radnego Grzegorza
Ambroziaka z ¯ychlina, który obj¹³ funkcjê burmistrza w ¯ychlinie
(wiêc z³o¿y mandat radnego powiatowego - a jego miejsce praw-
dopodobnie zajmie Edyta Ledzion z Komitetu Obywatelskiego).
Uroczystego otwarcia sesji dokona³ najstarszy wiekiem radny
Zdzis³aw Sapiejka, który miêdzy innymi powiedzia³ �Wszyscy
jeste�cie od dzi� �wiadkami i autorami, co bêdzie siê dzia³o w naszym
powiecie przez 4 lata�.     (ci¹g dalszy - strona 10)
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¯YCIE KOLOROWE

Ogólny widok hali produkcyjnej �Jamech� Sp. z o.o. w Kutnie.

Tokarz Andrzej Cichocki, a przy spawaniu ram agregatu Wojciech Mujta.

Dzia³ tokarek - Andrzej Cichocki i Stanis³aw Mikiciuk.

Przy toczeniu kó³ pasowych - Marek Wróblewski.

Przy toczeniu wa³u Dariusz Pasiewicz, a obróbk¹ korpusu zajmuje
siê Ludwik Wawrzyniak.

Przy produkcji palet Krzysztof Matusiak i Zdzis³aw Pastura, a ich
malowanie przeprowadza Jerzy Majtczak.

Edward Dzik w trakcie ciêcia materia³ów.

Przy frezowaniu detalu Marek Matczak.

Na stanowisku wiercenia Wies³aw Staszewski.

Dzia³ przygotowania produkcji - Jerzy Wawrzyniak, Maciej P³ucien-
niczak.

Ogólny widok hali produkcyjnej Jamech Spó³ka z o.o. w Kutnie.

Stanowisko ciêcia plazm¹.

Wspó³w³a�ciciel firmy Jan
Pisarkiewicz stwierdza:
�Spó³ka nie odnotowa³a
strat, co roku osi¹gaj¹c 10%
wzrostu produkcji. Najtrud-
niejszy by³ rok 2009, ale
mimo wszystko te¿ zakoñ-
czono go wynikiem dodatnim.
Chcia³bym podkre�liæ swoje
wyrazy uznania za konkretn¹
wspó³pracê w szczególno�ci
dla wiceprezesa KRAJ Sp.
z o.o. w Kutnie Wojciecha
Ekstowicza i Artura Siewier-
skiego, wspó³w³a�ciciela
£ZG S.A.

�Jamech�, spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹, powsta³ 11 stycznia
2005 r. Spó³ka mie�ci siê w Kutnie, przy ulicy Sklêczkowskiej 18
(pomiêdzy halami AMZ Sp. z o.o.). Dysponuje ona szerokim zakre-
sem maszyn i urz¹dzeñ do obróbki skrawaniem (tokarki poci¹gowe,
uniwersalne, tarczowe, wytaczarki, frezarki uniwersalne, obwiedniowe,
d³utownice, szlifierki do otworów i p³aszczyzn). Posiada równie¿
maszyny i urz¹dzenia do obróbki plastycznej (prasy, walce), a tak¿e
mo¿liwo�æ ciêcia termicznego do 100 milimetrów grubo�ci blachy.
Najwiêkszymi i najwa¿niejszymi odbiorcami wyrobów Spó³ki s¹:
z przemys³u maszyn rolniczych: KRAJ Sp. z o.o. Kutno, TECHPOM
Sp. z o.o. w Krzy¿anowie, UNIA-FAMAPOL Sp. z o.o. S³upsk, z prze-
mys³u wydobywczego i maszyn górniczych: £ZG £êczyca, Kopalnia
Wêgla Brunatnego Be³chatów, pozosta³y przemys³ (motoryzacja,
odlewnictwo, inny): AMZ Kutno Sp. z o.o., FERRO-MASZ Sp. z o.o.
£ód�, FERRO-TERM Sp. z o.o. £ód�, SKIOLD BL Sp. z o.o. Kutno,
Waryñski Sp. z o.o. Toruñ.
W 2005 r. zakupiono halê o powierzchni 3384 m2 na terenie o ³¹cznej
powierzchni 5483 m2. �Jamech� Sp. z o.o. w Kutnie aktualnie zatrudnia
37 osób. Jest jedna kobieta Krystyna Filipczak (�alfa� i �omega�
firmy) ds. ksiêgowo-kadrowych. Dwie osoby pracuj¹ w dziale przy-
gotowania i nadzoru produkcji oraz jest 31 robotników.

TO JUŻ PIĘĆ LAT !

G³ównym przedmiotem dzia³ania Spó³ki jest
produkcja podzespo³ów i czê�ci do maszyn
rolniczych, produkcja konstrukcji stalowych
(kontenery, palety itp.), produkcja czê�ci dla
przemys³u wydobywczego, produkcja podze-
spo³ów i czê�ci dla przemys³u przetwórstwa
tworzyw sztucznych, wykonywanie us³ug
w bran¿y mechanicznej, np. regeneracja czê�ci.
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¯YCIE REGIONALNE

SPACERKIEM PO KUTNIE

3

Jacek Mickiewicz 13 grudnia w Kutnie
OBLEGANY PRZEZ CHORYCH

Przyjêcia
pacjentów

HOTEL
�AWIS�
(w pobli¿u dworca PKP)

ZAPRASZAMY

Kutno,
ul. £êczycka 8
Dnia 13 grudnia
(poniedzia³ek)

w godzinach od 1100 do 1600

Informacja:

tel. 0−605−268−274

Bioenergoterapeuta ratuje
zdrowie i ¿ycie
D³onie Jacka Mickiewicza nios¹
pomoc chorym i cierpi¹cym
pacjentom w gabinetach, w do-
mach prywatnych i w szpitalach,
gdzie po otrzymaniu zgody i uzgod-
nieniu odwiedza pacjentów. Oto
nies³ysz¹ca od 30 lata Regina N.
przysz³a z córk¹, odzyskuje s³uch.
Wielu wychodzi u�miechniêtych
z gabinetu, bo przesta³a boleæ g³o-
wa, pozbyli siê stresu i nerwicy,
zniknê³y guzki na tarczycy, nikn¹
problemy z prostat¹. Po kilku
wizytach nikn¹ guzy na piersiach
u kobiet, a wiele pacjentek unika
operacji w szpitalach. 9-letni Dawid
K. przyszed³ z mam¹. Mój syn by³
alergikiem, mówiê ¿e by³, bo ju¿
od 3 miesiêcy nie jest dziêki za-

biegom bioenergoterapeuty. Jestem
szczê�liwa, ¿e syn mo¿e normalnie
¿yæ - mama Dawida. Pan Andrzej
K. - cierpia³em na nadci�nienie têt-
nicze latami, po kilku wizytach,
mówiê z pe³n¹ odpowiedzialno�ci¹,
ci�nienie mam idealne, nie biorê
tabletek. Pani Agnieszka A. - torbiel
na jajniku znik³. Wziê³am tylko
dwie wizyty. USG pokaza³o, ¿e po
torbielu ani �ladu. Pani Zdzis³awa O.
- dziêki wizytom u uzdrowiciela
uciek³am lekarzom spod skalpela.
Mia³am miê�niaki 9 mm. Po wizycie
miê�niaki zginê³y, co potwierdzi³y
badania lekarskie. Przyk³adów wyj¹t-
kowych uzdrowieñ jakie maj¹ miej-
sce jest wiele. Najlepiej sprawdziæ
skuteczno�æ na w³asnym przypadku.
Bioenergoterapeuta zawsze namawia
swoich pacjentów, by równolegle

korzystali z us³ug swoich lekarzy
i robili w³a�ciwe badania, by prze-
konaæ siê o stanie swojego zdrowia.
Wizyty domowe u tego s³ynnego
bioenergoterapeuty mo¿na zg³aszaæ
tylko osobi�cie w dniu przyjêæ do
godz. 16.00.

Topielec
Oko³o godziny 21.20 dy¿urny
policji w Kutnie otrzyma³ telefon,
¿e ko³o mostu, na wysoko�ci ulicy
Mickiewicza, tonie w Ochni cz³owiek.
W miêdzyczasie ton¹cy dop³yn¹³
do mostu przy ulicy Sienkiewicza.
Nie pomog³a lina rzucona ofiarze.
Do zimnej wody wskoczyli policjant
i przechodz¹cy akurat stra¿nik miej-
ski. Nie uda³o siê, wiêc do  Ochni
wskoczy³ trzeci ratownik z link¹
asekuracyjn¹. Wych³odzonego
ch³opaka odwiedziono do szpitala.

Po Afryce
W osiem tygodni bracia Dariusz
i Tomasz �wierczyñscy pokonali
motocyklami 17 tysiêcy kilome-
trów (17 pañstw i 2 kontynenty).

Ochnia wy¿ej !
W ci¹gu listopada przybra³a woda
w Ochni (od stanu niskiego, do
- powy¿ej �redniego). Co bêdzie ?
Stan wody w stawie �Duklasa�
osi¹gn¹³ poziom maksimum.

Niebezpiecznie
W czwartkowy wieczór, po godzinie
osiemnastej, kieruj¹cy �Lanci¹�

Taki tytu³ mia³o spotkanie z profesorem Janem ¯arynem w Miejskiej
i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kutnie. To znany publicysta, historyk
i wyk³adowca Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego i Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Pomimo prawie godzinnego opó�nienia, spowo-
dowanego utrudnieniem dojazdu do Kutna, w sali czytelni Biblioteki czeka³o
na go�cia z Warszawy ponad 40 osób. W tym czasie, bêd¹cy w�ród zebranych
Zbigniew Wirski podzieli³ siê swoimi wspomnieniami z tamtego czasu.
Profesor Jan ¯aryn omówi³ genezê wprowadzenia stanu wojennego, strajków
robotniczych, powstania NSZZ �Solidarno�æ� a¿ do bezkarnych dzia³añ
SB. Przybli¿y³ wybrane sylwetki stanu wojennego, wspomnia³, ¿e dla
spo³eczeñstwa by³a to wojna z narodem polskim, represje, �mieræ ludzi,
cenzura, zd³awienie wolno�ci. Tego siê nie zapomina. Dobitnie wskazywa³
na to, i¿ wydarzenia stanu wojennego by³y prowadzone w imiê obrony
upadaj¹cego re¿imu komunistycznego. Rodz¹cy siê ruch solidarno�ciowy
pokaza³ jak sama partia (PZPR) okaza³a siê s³aba. W nocy z 12 na 13
grudnia 1981 r. wprowadzono w Polsce stan wojenny. Internowano wed³ug
przygotowanych wcze�niej list oko³o 6,5 tysiêca dzia³aczy opozycyjnych.
W wielu przypadkach u¿yto si³y. Dzisiaj stan wojenny uwa¿any przez
IPN jest za samowolê komunistycznych dzia³aczy, którzy bali siê utraty
w³adzy. Organem pe³ni¹cym funkcjê administratora stanu wojennego
w Polsce by³ Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, z genera³em Jaru-
zelskim na czele. W lutym 1992 r. Sejm RP uzna³ wprowadzenie stanu
wojennego za nielegalne.           /A.B./

STAN WOJENNY W POLSCE

Dzisiaj i teraz zg³aszamy do Kapitu³y Kutnowskiego Hitu 2010 gazetê
- �Powiatowe ¯ycie Kutna�. Uzasadnienie jest nastêpuj¹ce: od samego
pocz¹tku gazeta jest bezp³atna, co daje tysi¹com ludzi bezpo�redni
dostêp do bie¿¹cych wiadomo�ci oraz wiedzy z wielu dziedzin ¿ycia. Jest
bezstronna i wszyscy mog¹ na jej ³amach zamie�ciæ swój materia³. Co
ciekawe! Wielu jej poprzednich przeciwników jest dzi� zagorza³ymi
�fanami� i przytacza j¹ jako wiarygodny argument w swoich opiniach.
A to ju¿ rzadko spotykane zjawisko w periodykach. Nigdy w historii
powiatu kutnowskiego, ¿aden tytu³ nie utrzyma³ siê tak d³ugo na rynku
prasowym - ile¿ tytu³ów w tym czasie pad³o. To ju¿ nieodzowny element
naszego powiatu. �To nasza gazeta� tak mówi¹ wszyscy. Ci¹gle siê rozwi-
ja. Oby tak dalej Redakcjo !

Za fan club tego tytu³u i z g³êbokim szacunkiem
Zdzis³aw Wojciech Krakowiak

ZGŁOSZENIE !!!

CHWA£A ZWYCIÊZCOM ! W wyborach do Rady Miejskiej
w Kutnie by³o uprawnionych 39.239, z czego zag³osowa³o
16.905 osób (43,1%). Stwierd�my - przekornie -  zwyciêstwo
odnios³a ... Platforma Obywatelska ! Poniewa¿ 11 radnych
wywodzi siê z KKW Zbigniewa Burzyñskiego i 3 formalnie
z KKW PO. Indywidualnie zwyciê¿y³ Jacek Sikora (1.176 g³o-
sów). Pechowcem okaza³ siê Jerzy Antoni Król, który uzyska³
113 g³osów (pechowa trzynastka), czyli o jeden mniej ... ni¿
radny Jan Henryk Dêbski (z tego samego ugrupowania). Ale
có¿ maj¹ powiedzieæ ci, co uzyskali znacznie wiêcej g³osów np.
Marek Koralewski (212) g³osów, czy Jacek Saramonowicz
(188), jak te¿ Krzysztof Komorowski (152). Najstarszym kandy-
datem by³ Józef Onufry Leszczyñski (83 lata), a najm³odszym
- Krzysztof Sebastian Ciszewski (19 lat). Najstarszym radnym
jest Mieczys³aw Ga³usa (69 lat), najm³odszym - Bartosz Wojciech
Serenda (28 lat). Prezydent miasta zosta³ wybrany 74,18%
oddanych g³osów przez wyborców, a faktycznie zag³osowa³o
na niego 31,1% uprawnionych do g³osowania, czyli wybra³o
go mniej ni¿ co trzeci mieszkaniec miasta. Tak wiêc wybra³ go
mniej ni¿ co trzeci mieszkaniec Kutna. Nie mia³ faktycznie
rywali, gdy¿ ci, którzy z nim konkurowali raczej chcieli byæ
wybrani radnymi, g³ównie do powiatu. Po raz pierwszy od 1991 r.
w wyborach nie ubiega³ siê o miejsce w Radzie Miejskiej - ¿aden
lekarz (!). Nie pop³aca³a raczej zmiana �barw klubowych�,
o czym bole�nie przekonali siê np. dwaj niedawni solenizanci
Andrzej Micha³kiewicz i Andrzej Tomasik, a tak¿e Artur
Gierula i Teresa Wielemborek. �Cisza przedwyborcza� w Kutnie
to by³a - wielka fikcja. ¯adne z ugrupowañ nie zastosowa³o
siê do przepisów, wiêc w sumie naruszy³y ... prawo. Ale
najwa¿niejsze, ¿e nie da³y siê na tym z³apaæ. St¹d w gminach
wiejskich osi¹gnê³a ona w wiekszo�ci z nich ponad 50% (na
szkolne 3+).  By³y to wybory rodzinne, w których utrwali³a
swój poprzedni sukces rodzina ... Sikorów. Przy stacji benzy-
nowej na £¹koszynie pojawi³ siê baner z podziêkowaniem Jacka
Sikory. Nastêpna kampania wyborcza siê ju¿ rozpoczê³a !!!

(ciag dalszy - strona 4)

PRZEKORNE WYBORY

Dwóch rzeczników prasowych (UM i Starostwa Kutnowskiego) wypo-
wiedzia³o siê w artykule w �Dzienniku £ódzkim�, który ukaza³ siê 29
listopada pod znamiennym tytu³em �Drogowcy zapewniaj¹, ¿e s¹ przygo-
towani�. Ich wypowiedzi by³y ra¿¹co odmienne od tego co s¹dzili miesz-
kañcy Kutna i powiatu na temat zimy, która rozpoczê³a siê w Kutnowskiem
w �andrzejkow¹ wigiliê�. Niedorzeczno�æ ...     Jan Widz

NIEDORZECZNOŚĆ ... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

KTO W KUTNIE NIE BY£ ...
W dniu popularnych �Andrzejek� odby³a siê sesja Rady Miasta nowej
kadencji. Dla jednych wymarzona (diety) dla drugich - �jeste�my dalej�.
Mówi¹c krótko - tak zdecydowali wyborcy - mieszkañcy Kutna i tak byæ
musi. Pierwsz¹ sesjê rozpocz¹³ radny senior - Mieczys³aw Ga³usa, który
podczas swej wypowiedzi po powitaniu wszystkich obecnych zaznaczy³:
�wierzê, ¿e nasza praca i chêæ s³u¿enia miastu bêd¹ nadrzêdnym celem
w my�l has³a Komitetu Wyborczego Wyborców Zbigniewa Burzyñskiego
- �Razem zrobimy wiêcej�. Radni wys³uchali te¿ krótkiej wypowiedzi
zaproszonego na sesjê ksiêdza pra³ata Stanis³awa Pisarka - dziekana kut-
nowskiego, który powiedzia³, i¿ �trzeba zaufaæ ludziom, trzeba dojrzeæ
ka¿dego cz³owieka. Trzeba odwa¿nie podejmowaæ to, co jest dobrem
mieszkañców tego miasta. Niech wam Pan Bóg na te pracê b³ogos³awi,
niech te wszystkie plany, które pañstwo tutaj ustalacie zostan¹ spe³nione�.
Po wrêczeniu za�wiadczeñ radnym i z³o¿eniu przez nich �lubowania
dokonano wyboru przewodnicz¹cego Rady Miasta. Zaproponowana kan-
dydatura Jacka Sikory nie mia³a kontrkandydata. W g³osowaniu 13 by³o
za, 3 przeciw, 2 osoby wstrzyma³y siê. Wiceprzewodnicz¹cymi Rady
zostali: W³odzimierz Klimecki i Grzegorz Chojnacki (obaj ponownie).
Przewodnicz¹cym piêcioosobowej Komisji Rewizyjnej zosta³ wybrany
Andrzej Bieniek (ponownie. Podjêto te¿ uchwa³ê dotycz¹c¹ ustalenia
zasad zwrotu kosztów podró¿y s³u¿bowych radnym Rady Miasta Kutno.

/A.B./

PIERWSZA SESJA

Na pierwszej w tym roku konferencji prasowej z przedstawicielami
lokalnych mediów spotka³ siê prezydent miasta wraz ze swymi zastêpcami.
Omówi³ pokrótce projekt bud¿etu miasta na 2011 rok. Dochody powinny
wynie�æ 136,9 mln z³otych - to mniej o 4 miliony ni¿ w tym roku. Dochody
powinny wynie�æ 136,9 mln z³otych - to mniej o 4 miliony ni¿ w tym
roku. Wydatki oscyluj¹ na kwotê 153,8 mln z³otych. Na nadchodz¹cy rok
przewiduje siê szereg inwestycji, w tym zakoñczenie budowy aquaparku
(oko³o 20 mln z³), dokoñczenie modernizacji KDK (oko³o 9 mln z³otych),
remont Domu Dochodowego Stra¿y przy ulicy Teatralnej - planowane
jest tu Centrum Teatru, Muzyki i Tañca. Wyremontowane zostan¹ ulice:
Berlinga, Czarnieckiego, Cmentarnej, Deotymy, Krzywej, Staffa, Wspólnej,
Zap³otek, Pi¹tkowskiej. Nast¹pi poszerzenie monitoringu miasta, na to
przewidziano 160 tysiêcy z³otych (instalacje 3 lub 4 dodatkowych kamer).
Odnowi siê budynki Szko³y Podstawowej nr 6 i Gimnazjum nr 1. W przy-
sz³ym roku mieszkañcy Kutna powinni wreszcie ujrzeæ z prawdziwego
zdarzenia now¹ fontannê na placu Pi³sudskiego. Przed  zbli¿aj¹cymi siê
�wiêtami Bo¿ego Narodzenia przygotowana zostanie szopka, w której
umieszczone bêd¹ ¿ywe zwierzêta. Bêdzie te¿ koncert kolêd, natomiast
na ulicach miasta zobaczymy du¿¹ ilo�æ Miko³ajów, którzy rozdawaæ bêd¹
s³odycze.           /A.B./

MIEJSKIE PLANY

54-letni mieszkaniec powiatu kut-
nowskiego, wyprzedza³ autem na
wiadukcie, przy ulicy £êczyckiej,
�Opla Corsê�. Nast¹pi³o zderzenie,
w wyniku którego 52-letni kierowca
�Opla� trafi³ do szpitala. Po wypadku
na trzy godziny by³ wstrzymany
ruch na wiadukcie.

Remont Muzeum
Ca³y miesi¹c, z powodu remontu,
nieczynne bêdzie Muzeum Regio-
nalne przy placu Pi³sudskiego
w Kutnie.

Charytatywny koncert
W �andrzejkowy� wieczór w Szkole
Muzycznej I i II stopnia zorganizo-
wano charytatywny koncert na
budowê Hospicjum Kutnowskiego.
Wyst¹pi³ zespó³ Solo Gratia. Zebrano
2.913 z³otych. Na wiosnê rozpocznie
siê budowa wodoci¹gu i kanalizacji
(430 tys. z³), któr¹ na zlecenie Urzêdu
Miasta Kutna zrealizuje PWiK.

Zamarzli
W Kutnie ju¿ 2 mê¿czyzn zmar³o
z wyziêbienia. Druga ofiara to
41-letni mê¿czyzna zanleziony
w pomieszczeniu gospodarczym.

Redakcjê odwiedzi³ Andrzej Ciszewski. By³y kutnowianin, aktualnie
warszawiak. By³ cz³onkiem Towarzystwa Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej.
Zainteresowa³ nas kutnowskimi brodami, czyli wybetonowanymi p³yci-
znami rzeki Ochni, po których konno przeprawiono siê przez Ochniê.
Patrz¹c od wschodu pierwszym z nich by³ przejazd ko³o drewnianego
mostku ze schodami z ³¹k do £¹koszyna. Bród ten jak inny by³ wy³o¿ony
�kocimi ³bami�, a mie�ci³ siê tu¿ przed obecnym mostem przy ulicy
Troczewskiego. Drugi bród znajdowa³ siê przy drewnianym wówczas
mostku przy ulicy 1-go Maja (obecnej Stra¿y Po¿arnej w Kutnie). Trzeci
bród by³ zlokalizowany tu¿ przy drewnianym baraku ówczesnej szko³y
nr 4 w Kutnie i znajduj¹cym siê tam równie¿ drewnianym mostku dla
pieszych. By³a równie¿ podobna przeprawa tu¿ za obecnym zalewem na
tzw. Piaskach. By³o tam równie¿ bajorko nazywane �koñskim� do³kiem,
z ciemnobr¹zow¹ wod¹. Có¿ dodaæ, có¿ uj¹æ! Chyba to, ¿e dzisiaj ju¿
brody nie funkcjonuj¹ (a �dzia³a³y� jeszcze w latach piêædziesi¹tych),
a drewniane mostki (obok których zje¿d¿a³o siê w dó³, a nastêpnie w górê)
dla pieszych zast¹pi³y mosty pieszo-jezdne.            /K.S/

KUTNOWSKIE BRODY

W latach 2007-2010 decyzjê o nabyciu gruntów w Kutnie i rozpoczêciu
dzia³alno�ci gospodarczej podjê³o 17 nowych inwestorów. S¹ to: Libner
Polska Sp. z o.o., Print Pack Poland Sp. z o.o., Profilpas Polska Sp. z o.o.,
Uma Investment Sp. z o.o., Tesalca Polska Sp. z o.o., Paja Folie Sp. z o.o.,
Pini Polonia Sp. z o.o., H.W. Pietrzak Holding Sp. z o.o., Balmar Polonia
Sp. z o.o., Agromarket PCC Intermodal S.A., Enginova Sp. z o.o.,
C. Hartwig S.A., Nijhof-Wassink Sp. z o.o., Lampre Polska Sp. z o.o.,
GO-TRAKT, Premium Truck Sp. z o.o. Inwestorzy nabyli ³¹cznie ok. 125 ha
gruntów w Podstrefie Kutno £ódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
i poza ni¹. Obecnie, ze 111,4 hektarów w strefie, pozosta³o do zagospo-
darowania oko³o 28 ha.

NA SKLĘCZKACH
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¯YCIE REGIONALNE

WIEŚCI GMINNE
Szpital - spó³k¹
Kutnowski Szpital Samorz¹dowy
Spó³ka z o.o. w Kutnie wpisano do
rejestru placówek s³u¿by opieki
zdrowotnej w województwie ³ódz-
kim. Prezesem nowej spó³ki jest
S³awomir Zimny, szef Zwi¹zku
Zawodowego Lekarzy Regionu
Kutnowskiego (za� likwidatorem
SP ZOZ w Kutnie zosta³ dotychcza-
sowy dyrektor - Jacek Marynowski).

Szpitalny zgrzyt
Na tydzieñ przed planowanym na
1 grudnia startem Kutnowskiego
Szpitala Samorz¹dowego zrezy-
gnowa³ ze sprawowania funkcji jej
przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej
profesor dr hab. nauk medycznych
Przemys³aw Oszukowski z £odzi.
Rada liczy - tylko 3 (trzy) osoby.

Ska¿ona woda
Od czwartku do soboty ujêcie wody
w D¹browicach PSSE w Kutnie
- zamknê³o. Powód - zaka¿enie
pa³eczkami okrê¿nicy i enterokoki.
Wodê dostarczano z Kro�niewic. Po
dezynfekcji ujêcie w D¹browicach
ponownie otwarto w pi¹tek. Nato-
miast ujêcie w Babach by³o nie-
czynne do �rody ub, tygodnia ... (?)

Problemy z komisariatem
Ju¿ wkrótce (od 2 stycznia) poli-
cjanci z ¯ychlina bêd¹ korzystaæ
z pomieszczenia ZS nr 1. Malut-
kiego, bo licz¹cego 16 m2 po-

Zespó³ Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej wzi¹³ udzia³ w VII Pomorskim
Przegl¹dzie Przegl¹d Zespo³ów Folklorystycznych, Biesiadnych i Kapel
Podwórkowych im. �w. Andrzeja - Debrzno 2010. Organizatorem imprezy
by³ Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno oraz Centrum Kultury, Sportu
i Turystyki w Debrznie. Przegl¹d by³ dwudniow¹ imprez¹ konkurencyjn¹.
Nasz wzi¹³ udzia³ w pierwszym dniu przegl¹du w kategorii �zespó³ pie�ni
i tañca - doro�li�. Wyjazd mia³ na celu zaprezentowanie dorobku Zespo³u
Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej, konfrontacjê i wymianê do�wiadczeñ
z uczestnikami przegl¹du oraz promocjê miasta Kutno na Pomorzu. Rok
2010 by³ dla nas bardzo trudnym. Dla polepszenia nastrojów konieczny
by³ nam wymierny sukces. Zale¿a³o nam tak¿e na nawi¹zaniu kontaktów
z innymi zespo³ami i zaproszenie, przynajmniej czê�ci z nich, na organi-
zowany corocznie festyn �Na Ludowo�. Na marginesie chcê zasygnalizowaæ,
¿e zamierzamy przekszta³ciæ wspomniany festyn w festiwal folklorystyczny.
W debrzeñskim przegl¹dzie wziê³o udzia³ 76 zespo³ów z ca³ej Polski.
Ka¿dy uczestnik móg³ zaprezentowaæ 10-minutowy program. Nasz zespó³
przedstawi³ skrócone opracowanie �Suity krakowskiej�. Jury konkursowe
ocenia³o dobór repertuaru, wykonanie programu zgodnie z konwencj¹
ludow¹, dobór i wspó³brzmienie instrumentów, wokalu, uk³ad taneczny,
stroje, wizerunek sceniczny. Z ogromn¹ i nie ukrywan¹ dum¹ chcê poin-
formowaæ naszych sympatyków, ¿e odnie�li�my niebywa³y sukces. Jako
jedyny zespó³ otrzymali�my w prezentowanej kategorii Nagrodê Specjaln¹ (!),
a w szerszej kategorii �zespó³ folklorystyczny�- uhonorowani zostali�my
nagrod¹ Burmistrza Debrzna. Otrzymali�my równie¿ najcenniejsz¹
�Nagrodê Publiczno�ci�. Od jury, organizatorów i uczestników oprócz
gratulacji us³yszeli�my s³owa uznania i zachwytu: �wyj¹tkowy�, �rewe-
lacyjny�, �na najwy¿szym poziomie scenicznym�. Byli�my jedynym
zespo³em tak wysoko ocenionym. To od razu prze³o¿y³o siê na  zaproszenia
i przysz³oroczne koncerty. Dziêkujemy panie prezydencie Zbigniewie
Burzyñski, dziêkujemy panie zastêpco prezydenta Zbigniewie Wdowiaku,
¿e mimo koñca roku i szczup³ych ju¿ �rodków bud¿etowych, postanowi-
li�cie nam pomóc. My, zgodnie z obietnic¹ dali�my z siebie wszystko i nie
zawiedli�my. Pragniemy tak¿e podziêkowaæ dyrekcji PKS Kutno za zmi-
nimalizowanie kosztów przejazdu. Naszych sympatyków zapraszamy do
obejrzenia relacji filmowej w telewizji KMI.        Krystyna Korkus

DEBRZNO 2010

wierzchni. Docelowo komisariat
ma byæ pobudowany na dzia³ce
przy ulicy £¹kowej.

Stypendia Marsza³ka
Cztery stypendia Marsza³ka Woje-
wództwa £ódzkiego na okres
12 miesiêcy uzyskali uczniowie
z ¿ychliñskiego Zespo³u Szkó³.
Otrzymali je trzecioklasi�ci: Wio-
letta Borkowska, Tomasz Wo¿niak,
Kamil Kubiak i pierwszoklasista
- Kamil B³êcki.

Op³aty, op³aty
Mieszkañcy gminy Krzy¿anów
w 2011 r. bêd¹ p³aciæ nadal po 1,50
brutto za wodê i po 2,50 z³otego za
metr sze�cienny �cieków (mimo ¿e
w pa�dzierniku oddano zmoderni-
zowane oczyszczalnie w Kterach
i £êkach).

Personalia
W wieku 44 lat odszed³ na emeryturê
pan Banasiak, zastêpca komendanta
Stra¿y Po¿arnej (23 lata s³u¿by,
cztery - na tej funkcji). Jego
zastêpc¹ bêdzie dotychczasowy
dowódca JRG - Marcin Adamiak.

Nietypowa kradzie¿
Dzielnicowi z Kutna zatrzymali
38-letniego mieszkañca powiatu
³êczyckiego, który próbowa³ ukra�æ
wózek z marketu przy ulicy Opo-
rowskiej. Mia³ w wydychanym
powietrzu prawie ... dwa promile
alkoholu.

Szymon Wrzesiñski - 274, Ryszard Kasztelan - 270, Waldemar
Dr¹¿kiewicz - 260, Edyta Ledzion - 263, Ryszard Podawca - 253,
Pawe³ Robert Peda - 252, Miros³aw Falkowski - 251. Najm³odszy
radny powiatowy to Micha³ Dariusz Wasilewski, który ma 31 lat,
najstarszy - Zdzis³aw Sapiejka - lat 70 (!), który jako jedyny
radny zosta³ wybrany w g³osowaniach we wszystkich czterech
kadencjach samorz¹du powiatowego. W�ród radnych powiato-
wych znalaz³ siê Grzegorz Ambroziak (35 lat), wybrany równie¿
na burmistrza miasto-gminy ̄ ychlin (dziêki któremu start ugru-
powania by³ego prezydenta miasta Kutna nie skoñczy³ siê ... bla-
ma¿em). Na 23 radnych powiatu kutnowskiego, 10 jest z miasta
Kutna. Sensacj¹ by³a klêska wyborcza by³ej staro�ciny - Doroty
D¹browskiej, która nie zosta³a ani radn¹ powiatow¹, ani wójtem
gminy D¹browice. Mniejsz¹ rewelacjê stanowi³a pora¿ka by³ego
starosty Andrzeja D¹browicza. Z by³ego zarz¹du powiatu do
rady dosta³a siê jedynie Jolanta Szczypiñska. Lista nieobecnych
to poza starost¹ Dorot¹ D¹browsk¹ obejmuje równie¿ Jerzego
Pawlaka, Waldemara Dr¹¿kiewicza, Marka Drabika, Andrzeja
Stachowicza, Waldemara Bartochowskiego, Rafa³a Kubiaka.
Dobrze, ¿e chocia¿ mamy jednego radnego - Andrzeja Górczyñ-
skiego (PSL, prezes Izby Rolniczej Wojewódzkiego £ódzkiego)
w Sejmiku Województwa £ódzkiego. Uzyska³ on 5.645, a startowa³
z trzeciego miejsca na li�cie. �le, ¿e nie wszed³ nikt z Kutna;
Wies³aw Garstka osi¹gn¹³ nawet lepszy wynik 5.755 g³osów, ale
nie zosta³ radnym. Z naszego okrêgu wybrano tak¿e: Cezarego
Olejniczaka (SLD), �wiêtos³awa Go³ka, Ilonê Rafalsk¹ (PO),
Rados³awa Gajdê oraz Monikê Kilar - B³aszczyk (PSL).
Jednak ogólnie oceniaj¹c, zwyciê¿y³ ... PIENI¥DZ. PIENI¥DZ

I CHAOS RZ¥DZI£Y WYBORAMI, WIÊC -
CHWA£A ZWYCIÊ¯ONYM !

P.S. W II turze wyborów, 5 grudnia, w D¹browicach zwyciê¿y³a
Ma³gorzata Stokfisz - 518 g³osów (57%) przed by³ym wójtem
W³adys³awem Rosiakiem - 386 g³osów. Frekwencja wynios³a
54,27%. Natomiast w Oporowie Robert Zbigniew Pawlikowski
- 712 g³osów (65,62%) pokona³ Lecha Kostrzewê - 373 g³osy, przy
frekwencji 48,19%.
Andrzej Stelmaszewski we wspó³pracy z Bogdanem Gajewskim

G³osowania na wójtów, burmistrzów i prezydenta miasta Kutno (wg odsetka g³osuj¹cych na kandydata)

L.p. Imiê i nazwisko Funkcja Gmina/Miasto G³osowa³o % % oddanych do bior¹cych

 udzia³ g³osów na kandydata

1. Barbara Julianna Herman Burmistrz Miasto i Gmina Kro�niewice 50,47 87,51

2. Tomasz Jakubowski Wójt Gmina Krzy¿anów 61,42 80,19

3. Zdzis³aw Kostrzewa Wójt Gmina Nowe Ostrowy 51,60 77,38

4. Zbigniew Burzyñski Prezydent Miasta Kutno 42,09 74,18

5. Stanis³aw Jêdrzejczak Wójt Gmina £aniêta 50,25 72,06

6. Jerzy Bry³a Wójt Gmina Kutno 38,92 71,67

7. Grzegorz Ambroziak Burmistrz Miasto i Gmina ¯ychlin 49,09 71,51

8. Tadeusz Kaczmarek Wójt Gmina Strzelce 56,71 60,87

9. Krzysztof Ko³ach Wójt Gmina Bedlno 49,57 57,62

10. Oporów 67,31

11. D¹browice 61,80

W D¹browicach Ma³gorzata Stokfisz osi¹gnê³a 41,38% g³osów, a W³adys³aw Rosiak 30,09%; natomiast w Oporowie Robert Pawlikowski uzyska³
27,81%, Lech Kostrzewa 20,79%.

(...) Najciekawsze odkrycia zwi¹zane z okresem lateñskim pochodz¹
z Leszna i Byszewa. W okresie wp³ywów rzymskich, trwaj¹cym od pocz¹t-
ków naszej ery do V wieku n.e., najwiêksze oddzia³ywania sz³y z po³udnia
Europy- zwi¹zane z imperium rzymskim i jego prowincjami. Na naszych
terenach dalej rozwija³a siê kultura Przeworska, która jednak w II w. n.e.
zaczê³a stopniowo zanikaæ. Zachodz¹ wówczas du¿e zmiany kulturowe:
nastêpuje podzia³ cmentarzysk na mêskie i kobiece; osady coraz czê�ciej
przyjmuj¹ charakter obronny; w uzbrojeniu pojawia siê wzorowany na
rzymskim miecz obosieczny (krótszy od dotychczasowych). Nastêpuje
znaczne zagêszczenie osadnicze - obok miejsc zasiedlonych we wcze-
�niejszych okresach przybywa nowych �ladów osadniczych na ca³ym terenie
gminy Kutno, np. w Leszczynku, Nowej Wsi, ¯urawieñcu, Kotliskach
i Sierakowie. Du¿ymi zespo³ami osadniczymi by³y miejscowo�ci: Go³ê-
biewek i Florek, gdzie oprócz osady i przyleg³ych osiedli pomocniczych
(czêsto produkcyjnych) znajduj¹ siê cmentarzyska cia³opalne. Okres
wêdrówek ludów trwaj¹cy od V w do prze³omu VI i VII w. n.e. nie przy-
nosi wiêkszych zmian na analizowanym obszarze. W tym czasie pojawia-
j¹ siê pierwsze plemiona s³owiañskie. W VII wieku n.e. sytuacja etniczna
zaczyna powoli siê stabilizowaæ. Kultura materialna w pocz¹tkowej fazie

ZNANE − NIEZNANE ulega prymitywizacji, co uwidacznia siê g³ównie w formach technologii
produkcji naczyñ ceramicznych oraz gospodarce. Od pocz¹tku VIII w.
w�ród lokalnych plemion s³owiañskich zaczynaj¹ kszta³towaæ siê zwi¹zki
rodowe, które doprowadzaj¹ w IX wieku do powstania Pañstwa Polskiego.
Wcze�niej jednak, w okresie wczesnego �redniowiecza, powstaj¹ pierwsze
wsie i osady, które istniej¹ nadal, do czasów nam wspó³czesnych. �lady
du¿ych osad w Sierakowie, Piwkach, Lesznie, Strzegocinie, Byszewie,
Kotliskach, Go³êbiewku, Krzesinie, Nowej Wsi, Podczachach i Bielaw-
kach. Te same miejscowo�ci rozwijaj¹ siê dalej w okresie �redniowiecza
(XII-XV wiek). W pó�nym �redniowieczu najwiêksz¹ osad¹ z du¿ym
szkieletowym cmentarzyskiem jest Byszew. Ze �róde³ archeologicznych,
pozwalaj¹cych na okre�lenie pocz¹tków i historii osadnictwa na terenie
gminy Kutno wynika, ¿e wiele miejscowo�ci posiada dawn¹, przedhisto-
ryczn¹ metrykê, siêgaj¹c¹ epoki kamienia. Do wsi, wokó³ których odkryto
nieprzerwanie trwaj¹cy proces zasiedlania zaliczyæ mo¿na: Strzegocin,
Go³êbiewek, Florek, Komadzyn i Wierzbie. Niewiele krótszy rodowód
posiadaj¹: Leszno, Byszew, Gnojno, Bielawki i Malina. Du¿e zagêszczenie
osadnictwa o znacznym zró¿nicowaniu kulturowo-chronologicznym jest
dowodem na atrakcyjno�æ tego terenu. Decyduj¹cymi czynnikami by³y;
dostêp do wody i gleba odpowiednia dla rodzaju prowadzonej dzia³alno�ci
i gospodarki. Generalnie, ludno�æ do okresu �redniowiecza osiedla³a siê
najczê�ciej nad ma³ymi ciekami wodnymi, stan zalesienia ulega³ ci¹g³ym
zmianom. Ludno�æ ta pocz¹tkowo zajmowa³a siê zbieractwem, ³owiec-
twem, rybo³ówstwem , a nastêpnie upraw¹ ziemi i hodowl¹ zwierz¹t.
Plemiona te posiada³y umiejêtno�æ rêcznego wyrabiania i wypalania
naczyñ glinianych. Na skutek tak du¿ego skoku cywilizacyjnego, ówczesna
ludno�æ nie musia³a ju¿ tak czêsto zmieniaæ miejsca swego przebywania.
Byli to na terenie gminy Kutno pierwsi osadnicy i rolnicy. Du¿e osady,
zwi¹zane z ludno�ci¹ tzw. kultury pucharów lejkowatych odkryto w Strze-
godnie, Lesznie i Byszewie, a w Wierzbiu, Komadzynie, Go³êbiewku
i Raciborowie natrafiono na �lady pobytu przedstawicieli kultury amfor
kulistych. Drobne pozosta³o�ci wyrobów reprezentantów kultury ceramiki
wstêgowej rytej znaleziono w okolicach Maliny i Bielawek. Najliczniejsze
�lady pobytu ludno�ci wy¿ej wymienionych kultur archeologicznych
stanowi¹ kawa³ki ceramiki, a tak¿e fragmenty narzêdzi krzemiennych,
ko�cianych oraz siekierek wykonanych z wyg³adzonego kamienia
(np. stanowisko w Gnojnie - Parcelach, zwi¹zane z ludno�ci¹ kultury
pucharów lejkowatych). (...)

[w:] Zmiana studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Kutno

KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

(ciag dalszy ze strony 3)
CHWA£A ZWYCIÊZCOM ! Piêkna pogoda zachêca³a do odwie-
dzenia lokali wyborczych przez mieszkañców. £¹cznie w wybo-
rach mia³o prawo wybieraæ 85.263 osób, zag³osowa³o 40.257 osób
(47,09%, w tym w Kutnie 42,83%, a najwy¿sza frekwencja by³a
w okrêgu nr 3 - Bedlno, Oporów, Strzelce 55,63% i 2 - Kro�niewice,
D¹browice, Nowe Ostrowy, £aniêta - 52,01%). Przy wy¿szej ni¿
zak³adano frekwencji, ju¿ w pierwszej turze dokonano wyboru
wójtów, burmistrzów i prezydenta Kutna. Dziêki temu wybory
samorz¹dowe w powiecie kutnowskim s¹ ciut, ciut tañsze ni¿
planowano. W Oporowie dosz³o do przegranej by³ego wójta
Stanis³awa Okonia. Jednak s¹ i tacy, którzy twierdz¹, ¿e fak-
tycznym powodem niepowodzenia by³ stan zdrowia tego �sar-
mackiego w³adyki�. W D¹browicach przy wyborach wójta
sensacja �pierwszej wody�: by³a starosta Dorota D¹browska
przegra³a o 17 g³osów II turê wyborów z W³adys³awem Rosia-
kiem 309, a zwyciê¿y³a Ma³gorzata Stokfisz 425 g³osów. Najwiêcej,
bo sze�ciu radnych powiatowych uzyska³o Prawo i Sprawiedliwo�æ,
chocia¿ zag³osowa³o na tê partiê 18,48% wyborców, gdy¿ komitet
wyborczy PO osi¹gn¹³, tylko cztery mandaty przy 18,65%
g³osów (!). Jeszcze wiêcej KWW Komitet Obywatelski 19,06%
(te¿ cztery mandaty). Lewica ³¹cznie zdoby³a cztery mandaty
(po dwa SLD i Porozumienie Samorz¹dowe). Bezapelacyjnie,
indywidualnie - zwyciê¿y³ Jacek Urbaniak z PO, który otrzyma³
1.378 g³osów. Natomiast najmniej uzyska³ - Micha³ Dariusz
Wasilewski - 195 g³osów. W �brodê sobie pluj¹� ci, którzy nie
�za³apali siê� na radnych powiatowych np.: Robert Zbigniew
Pawlikowski - 503, Grzegorz Wojtasiak - 474 (b. starosta, bardzo
dobry wynik, który mo¿e �wiadczyæ o powrocie do polityki by³ego,
jak dotychczas najlepszego starosty kutnowskiego), Dorota Maria
D¹browska (b. starosta), a¿ 361 g³osów (nie przesz³a wobec
niskiej liczebno�ci g³osów jej ugrupowania), Robert Stasiak - 358,
Marian Józef Adamusiak - 320, Marek Józef Ci¹pa³a - 306, Jerzy
Wojciech Pawlak - 287, Magdalena Konczarek - 276, Jan ... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

PRZEKORNE WYBORY

Czy w kutnowskim szpitalu dojdzie - zgodnie z biznesplanem
- do zwolnienia 79 pracowników tej placówki?!

Biel w czerni

PYTANIE MIESIĄCA !

Markowi Wójkowskiemu
Prezesowi

Towarzystwa Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej
serdeczne wyrazy wspó³czucia

z powodu �mierci

¯ONY
sk³adaj¹

Przyjaciele z Redakcji
�Powiatowego ¯ycia Kutna�
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19Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

15 stycznia 2011 r. od godz. 8.00 (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 trzy ksi¹¿ki
i znalaz³ siê w�ród 15 najlepszych
uzdrowicieli ostatniego 15-lecia w
Polsce. Jest te¿ wybitnym 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. Tomka sprawi³a, ¿e wyniki EKG i arytmia serca
oraz inne wyniki tez siê poprawi³y. Oprócz tego ust¹pi³y te¿ problemy
z ¿o³¹dkiem i w¹trob¹. U mojej córki minê³o zapalenie zatok i alergia.
Jestem bardzo wdziêczna p. Tomkowi i polecam wszystkim korzystanie
z terapii - Grill El¿bieta Chodzie¿
Jestem bardzo wdziêczna Tomaszowi Æwiekowi za zlikwidowanie moich
chorób kobiecych - Jadwiga Bagiñska Maków Maz.

Powoli zbli¿a siê zakoñczenie obchodów Roku Chopinowskiego, tak¿e
w naszym mie�cie. W Szkole Muzycznej pod patronatem prezydenta Kutna
zorganizowano konkurs wiedzy o ¿yciu i twórczo�ci tego wielkiego kom-
pozytora. Jego uczestnikami byli uczniowie szkó³ podstawowych i gim-
nazjów, ale nie bêd¹cy uczniami tej placówki. W pierwszej czê�ci zadaniem
uczestników konkursu by³o odgadniêcie siedmiu fragmentów muzycz-
nych prezentowanych na ¿ywo, w drugiej czê�ci by³ sprawdzian wiedzy
w formie testu. Podsumowania ca³o�ci dokona³a dyrektor Szko³y Muzycznej
Ma³gorzata Musia³owska, która by³a jednocze�nie przewodnicz¹c¹
czteroosobowego jury. W kategorii szkól podstawowych I miejsce
przyznano zespo³owi z SP nr 6 - Aleksandrze Radzimierskiej i Klaudii
Cierpikowskiej, II miejsce zespo³owi z SP nr 9 - Aleksandrze Snopkowskiej
i Ma³gorzacie Durmaj, III za� drugiemu zespo³owi SP nr 6 - Zuzannie
Staniszewskiej i B³a¿ejowi Wilanowskiemu. W kategorii gimnazja, pierwsz¹
nagrodê przyznano Zespo³owi z Gimnazjum nr 3 - Natalii Wolskiej i Zu-
zannie Cegielskiej. Dwa kolejne miejsca zajêli równie¿ reprezentanci tego
gimnazjum - Micha³ Kawiñski i Damian Szczêsny oraz Milena Anielak
i Daria Lempke.           /A.B./

O CHOPINIE
(ci¹g dalszy ze strony 1)
Opowiada³a ona o swoim ma³¿eñstwie z równie znanym aktorem Gustawem
Holoubkiem. Podczas dwugodzinnego pobytu w naszym mie�cie promo-
wa³a napisan¹ przez niego ksi¹¿kê �Wspomnienia z niepamiêci�. Spotkanie
poprowadzi³a Hanna Grudziñska, w³a�cicielka wydawnictwa �Marginesy�.
W ksi¹¿ce Gustaw Holoubek opisa³ czasy swego dzieciñstwa i m³odo�ci
w Krakowie. Opowiada o rodzinie, przyjacio³ach, szkole i nauczycielach.
Czasy przedwojenne, pó�niej okres okupacji i pierwsze lata po wojnie. Ci
wszyscy, którzy pamiêtaj¹ Gustawa Holoubka przyznali racjê prowa-
dz¹cej spotkanie, i¿ jest to ksi¹¿ka dla mi³o�ników piêknej polszczyzny
i mi³o�ników teatru, ksi¹¿ka dla tych, którzy podziwiali pana Gustawa
i do dzi� ¿yje on w ich pamiêci. Jak wspomnia³a Magdalena Zawadzka,
Gustaw Holoubek urodzi³ siê 21 kwietnia 1923 r. w Krakowie. By³ jedynym
dzieckiem Czecha, który osiedli³ siê w Polsce po I wojnie �wiatowej,
¿eni¹c z owdowia³¹ Polk¹ z Krakowa. Pani Magdalena i Gustaw Holoubek
zawarli zwi¹zek ma³¿eñski w 1973 r. Po zakoñczonym spotkaniu, jego
uczestnicy z zakupionymi ksi¹¿kami ustawili siê w kolejce po autograf
od ... pani Magdy.           /A.B./

SPOTKANIE Z MAGDĄ ZAWADZKĄ

Grupa uczniów Szko³y Podstawowej Nr 6 przygotowa³a program s³owno-
muzyczny w ramach obchodzonego �wiatowego Dnia Wypadków Drogo-
wych. To przedstawienie obrazowa³o zachowanie siê pieszych na drogach
poza miastem, jak i w samym mie�cie. Zaproszony na to spotkanie aspirant
sztabowy Dariusz Wójkowski z Wydzia³u Ruchu Drogowego Komendy
Powiatowej Policji w Kutnie przyzna³, ¿e takie spotkanie to dobra forma
profilaktyki, gdy¿ dzieci poprzez zabawê ucz¹ siê prawid³owych zachowañ
na drodze.           /A.B./

W SP NR 6 O RUCHU DROGOWYM

Przez cztery dni nasze miasto ¿y³o Ogólnopolskim Festiwalem Piosenek
Honorowego Starosty Kutnowskiego Jeremiego Przybory. Najwa¿niejsze
podczas �Stacji Kutno 2010� by³y koncerty-konkursowy i galowy. Liczna
publiczno�æ wys³ucha³a prezentacji 12 finalistów. Zwyciê¿czyni konkursu,
22-letnia Joanna Kucharczyk z Warszawy, zdoby³a I nagrodê za wykonanie
utworów - �Oczy przezroczyste� i �Mój list�. Na co dzieñ jest studentk¹
III roku na Wydziale Rytmiki, Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie
i V roku Wokalistyki Jazzowej na Akademii Muzycznej w Katowicach.
Drugie miejsce przypad³o Ma³gorzacie Nakoniecznej z Kielc, a trzecie -
Karolinie S³yk z P³ocka. O du¿ym sukcesie mog¹ mówiæ reprezentantki
Kutna. Magdalena Komur otrzyma³a nagrodê specjaln¹, a Kamila Banasiak
- laur od wspania³ej kutnowskiej publiczno�ci. Koordynatorem tej udanej
ze wszech miar imprezy by³ Krzysztof Ryzlak, instruktor teatralny z Kut-
nowskiego Domu Kultury.            /J.P./

KUTNIANKI TEŻ NAGRODZONE

Rozbrzmiewa Ona w kutnowskim Pa³acu Saskim ju¿ od sze�ciu lat. Jest
najd³u¿sz¹, cotygodniow¹ i cykliczn¹ imprez¹ kulturaln¹ w mie�cie. Jej
stali s³uchacze, których kilkudziesiêcioosobowe grono zwiêksza siê
z ka¿dym rokiem, s¹ dzi� ju¿ bez ma³a koneserami muzyki barokowej.
W ka¿d¹ �rodê przy blasku �wiec do pó�nych godzin nocnych Pa³ac Saski
zamienia siê w salon muzyczny. S³uchanie razem muzyki i celebrowanie
sztuki bycia przy wspólnym stole spowodowa³o, ¿e powsta³a Tu wspól-
nota ludzi, dla których Pa³ac sta³ siê ich �pa³acem� i drugim domem, do
którego weszli przez �muzyczne drzwi�. Od tego czasu dla niektórych,
nie tylko kutnian, tydzieñ toczy siê od �rody do �rody. S³uchacze Muzyki
Szarej Godziny, ju¿ jako domownicy znakomicie poruszaj¹cy siê w salach
i podziemiach oraz kuluarach pa³acowych, s¹ wspó³organizatorami wiêk-
szo�ci imprez. Do Saloniku Barokowego zakupili fotel z prze³omu XVII
i XVIII wieku, a na sto³y do Sali Koncertowej obrusy ze z³otej tafty i sto
kielichów. W podziemiach Pa³acu powsta³a (r. 2007) Galeria Szarej Godziny.
Jak twierdzi prezes Fundacji Odbudowy Pa³acu Saskiego Andrzej Mariusz
Wieczorkowski przez trzy czwarte roku, w ka¿d¹ �rodê, obowi¹zuje tutaj
zasada - barok ponad wszystko: �Rok 2005 zajêli mistrzowie baroku. Przez
ca³y 2006 r. przekonywali�my siebie i innych, ¿e barok ponad wszystko,
jesienne koncerty przetykaj¹c niebezpiecznymi d�wiêkami �szklanej har-
monijki�. Od r. 2007 wraz z porami roku zaczê³y zmieniaæ siê cykle
muzyczne. Pierwsza �La primavera� by³a barokow¹ wiosn¹ mistrzów Italii;
lato oddane zosta³o Wolfgangowi Amadeuszowi Mozartowi, który �przed-
³u¿y³ je o jeden miesi¹c�. Jesieñ by³a po francusku. Rok 2008 rozpoczê³y
�Bia³e organy� wielkich organistów baroku; �La primavera II� nale¿a³a
do miedzianow³osego ksiêcia Vivaldiego, a lato i jesieñ to �Amadeus,
Amadeus�. Wiosna roku 2009 po�wiêcona zosta³a 250 rocznicy �mierci
Jerzego Fryderyka Haendla. Lato i jesieñ to znów �Amadeus, Amadeus�.
Zim¹ i wiosn¹ ju¿ 2010 r. by³ �ca³y ten Bach�; �La primavera III� nale¿a³a
do Corellego i jego muzycznego �rodowiska, a z nadej�ciem lata powróci³
Mozart. Tegoroczn¹ jesieñ, poprzedzon¹ klawesynowymi koncertami
E. Mrówcy i E. Piaseckiej, ozdabia �Z³oto klawesynów�. Prezes Wieczor-
kowski z dum¹ podkre�la, ¿e do tradycji wesz³y ju¿ �Zaduszki Muzyczne�
po³¹czone z �Wypominkami Pa³acowymi� oraz agape. Mówi: �W roku
2000 wspominaj¹c króla Augusta III s³uchali�my �Requiem� Mozarta.
W roku minionym wspominali�my matkê Augusta III z muzyk¹ ¿a³obn¹,
któr¹ przy pochwalnej i ¿a³obnej mowie ku czci zmar³ej Jej Królewskiej
i Elektorskiej Mo�ci Chrystiany Eberhardyny, Królowej Polski i Elekte-
rowej Saksonii, wykona³ Jan Sebastian Bach. Zaduszkowe agape cele-
browa³ pastor Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Kutnie. Równie¿ 250
rocznicê �mierci ¿ony Augusta III, ostatniej królowej Polski (zapomnianej
w Austrii, Saksonii i w Polsce (poza Kutnem) rozpoczêli�my kantat¹ Bacha,
napisan¹ dla niej w roku koronacji. Od ubieg³ego roku organizujemy
�Op³atek Muzyczny�, który rozpoczê³o �Oratorium� J.S. Bacha�. ¯yczymy
panu Prezesowi i Pa³acowi Saskiemu, który ju¿ wyrasta na prê¿n¹
placówkê upowszechniania kultury na Ziemi Kutnowskiej, dalszych sukce-
sów na niwie wystawienniczo-muzycznej.            /J.P./

MUZYKA SZAREJ GODZINY

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê czasem �wi¹t Bo¿ego Narodzenia Gminne
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Kro�niewicach oraz Muzeum im.
J. Dunin-Borkowskiego w Kro�niewicach zapraszaj¹ dzieci z terenu miasta
i gminy Kro�niewice oraz gmin s¹siednich do wziêcia udzia³u w jednym
z dwóch konkursów. Przedszkolaków i uczniów �zerówek� zapraszamy
do udzia³u w konkursie �Ozdoby choinkowe�. Dzieciom ze szkó³ podsta-
wowych proponujemy wykonanie szopki bo¿onarodzeniowej. Ozdoby oraz
szopki wykonane w³asnorêcznie przez dzieci nale¿y dostarczyæ do
Muzeum do 13 grudnia 2010 r. Rozstrzygniêcie konkursów 19 grudnia
2010 r. Dochód ze sprzeda¿y prac zasili fundacjê Wielka Orkiestra �wi¹-
tecznej Pomocy. Regulaminy konkursów dostêpne s¹ u organizatorów,
w szko³ach oraz na stronie internetowej www.krosniewice.net. Przewi-
dziane s¹ cenne nagrody od �wiêtego Miko³aja i prezentacja konkursowych
prac na wystawie muzealnej.

 Bo¿e Narodzenie

KONKURSY DLA DZIECI

Po fantastycznych spotkaniach muzycznych z kultur¹ Romów, wieczorami
autorskimi ludzi pióra, sztuki, teatru i filmu ta prê¿na placówka hotelowo-
gastronomiczna zorganizowa³a bardzo udany wieczór andrzejkowy. Jego
gwiazd¹ by³ zespó³ �The Postman� z dolno�l¹skich Pollkowic. Powsta³
w 1997 r. Za³o¿ycielem i liderem jego jest Gracjan Machnicki, wielbiciel
oraz wielki fan Beatlesów i muzyki tamtego okresu. Na scenie jest Georgem
Harrisonem. Ponadto graj¹ i �piewaj¹: S³awomir Turliñski (Paul Mc Cartney),
Remigiusz Chuda� (John Lennon) - Laureat �Szansy na sukces� i Prze-
mys³aw Galus �Ringo Starr�. Zespó³ zagra³ ju¿ ponad tysi¹c koncertów
w Polsce, Anglii, Niemczech. Swoja energi¹ i charyzm¹ (co by³o widaæ
w ¯ychlinie) podbija ka¿d¹ publiczno�æ. Ka¿dy szczegó³ jest perfekcyjnie
dopracowany pod wzglêdem wizualnym i muzycznym. Garnitury szyte
na miarê s¹ w dwóch wersjach - szare i czarne. Buty prosto z Liverpoolu,
gitary oraz wzmacniacze i perkusja sa takie na jakich gra³a wielka czwórka.
�The Postman� z Polkowic wystêpowa³ w programach telewizyjnych jak:
�Mam talent� - II edycja, �Droga do gwiazd�, �Pytanie na �niadanie�,
�Kawa czy herbata� oraz �Dzieñ dobry TVN�. Zajmowa³ trzy razy I miejsce
w ogólnopolskim przegl¹dzie utworów Beatlesów w Dzier¿oniowie.
Wyst¹pi³ go�cinnie na Festiwalu Beatlesowskim w s³ynnym Estrel Hotel
w Berlinie. Uwieñczeniem by³y koncerty w marcu br. w Liverpoolu, gdzie
zespó³ �Postman� otrzyma³ od jury nagrodê za najlepszy kontakt z pu-
bliczno�ci¹ i show na scenie. W ¯ychlinie te¿ zrobili furorê. W�ród gor¹-
co oklaskuj¹cych tê grupê muzyczn¹ byli kutnianie - Izabela i Maciej
Byczkowscy oraz Halina i Wies³aw Szadkowscy. Stwierdzili oni jedno-
znacznie, ¿e tak dobrze graj¹cych i �piewaj¹cy muzyków dawno nie
widzieli. Dodajmy jeszcze, ¿e do tañca przygrywa³ te¿ �wietny zespó³
�Greg� ze Szczytna (warmiñsko-mazurskie). Czekamy z niecierpliwo�ci¹
na kolejne, wspania³e imprezy �Pod Wierzb¹� w ¯ychlinie, który to lokal
(kierowany przez Gra¿ynê i Jana Fukowskich) wyrasta te¿ na placówkê
upowszechniania kultury. To cieszy !            /J.P./

„BEATLESI” − „POD WIERZBĄ”

Brukarstwo
Uk³adanie kostki brukowej

Wykonawstwo
i pod wykonawstwo

Du¿e i ma³e powierzchnie
Kutno i okolice

Faktury Vat

Tel. 508-722-413

Gabinet
Logopedyczny

Diagnoza i Terapia Jąkania
Telefon:

504 296 753
www.terapia−jakania.pl
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MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

Wobec braku perspektyw Polacy znów wybieraj¹
pracê na Wyspach Brytyjskich. Urz¹d Statystyczny
podliczy³ pod koniec wrze�nia ponad 100 tysiêcy
nowych imigrantów z Polski i innych krajów Euro-
py Wschodniej, o 23% wiêcej ni¿ w 2009 r.
Polska jest pañstwem policyjnym - wynika z tekstu
�Gazety Wyborczej� o liczbie bilingów i danych
z internetu kontrolowanyh przez s³u¿by specjalne.
W ubieg³ym roku tajniacy za¿¹dali ich od operatorów
ponad milion razy. Nasze informacje od krasnolud-
ków mówi¹ o niemal dwukrotnym wzro�cie sta³ych
pods³uchów telefonicznych w okresie 2008-2010.
Bêdzie tego wiêcej, poniewa¿ goñczy ze s³u¿b skar-
bowych coraz czê�ciej wykorzystuj¹ metody inwi-
gilacji, by �cigaæ przestêpców podatkowych.
9,1 mld USD otrzymaj¹ w tym roku polskie
rodziny od emigrantów zarobkowych - oszacowa³
Bank �wiatowy. Od obcej si³y roboczej z Polski
wyp³ynê³o natomiast 1,3 mld USD na Ukrainê, Bia-
³oru� i do Niemiec. Emigranci w liczbie 3,1 miliona
osób pomagaj¹ zatem przetrwaæ kryzys w Polsce.

(Angora, nr 47-48)

Masz babo placek ! Mia³ racjê premier Waldek Pawlak, ¿e pokaza³
�pismakom� czerwona kartkê za b³êdn¹ ocenê - dla PSL - wyborów. Tak
my�lê, ¿e powód jest tylko jeden. W dobie telefonów komórkowych - po
prostu - w sonda¿ach nie uwzglêdnia siê mieszkañców ... wsi. St¹d tak
kolosalna ró¿nica pomiêdzy tym co wypisywali (tfu, tfu) pseudodzienni-
karze, a tym co siê rzeczywi�cie w wyborach zadzia³a³o. Ale jak oni mogli
byæ obiektywni, gdy w nich sami - startowali (zreszt¹  z bardzo miernym
skutkiem). Tylko nasza gazeta zachowa³a wstrzemiê�liwo�æ i obiektywizm,
udowadniaj¹c, ¿e - od z³ej regu³y, bywaj¹ dobre wyj¹tki. Chocia¿ pewne
zjawiska, które �pismaki� uznaj¹ za spadek poparcia dla PSL wskazuj¹,
¿e na wsi (a i w miasteczkach te¿) istniej¹ ludzie, którzy wiedz¹, ¿e si³¹
tej partii jest oparcie siê na stra¿akach i cz³onkiniom kó³ gospodyñ
wiejskich ... Masz babo placek ! Po sze�ciu latach od wej�cia do Unii
Europejskiej nasi rolnicy otrzymaj¹ 100% dop³aty przyznanej nam trak-
tatowo przez Brukselê. Ale to i tak jest to zaledwie po³owa dop³aty dla
ch³opstwa niemieckiego. Polski rolnik dostanie 141 euro na hektar, gdy
np. Holandii ... 400 euro. Dotychczas �rednioroczne p³atno�ci dla pol-
skich rolników wynosi³y kwotê 5 (piêciu) miliardów z³otych. Masz babo
placek ! Tymczasem w UE toczy siê prawdziwa walka (¿eby nie stwierdziæ
wojna), w której Francja i Niemcy wyra�nie broni¹ interesów swoich rol-
ników, a Polska walczy, by na owej reformie chocia¿ ... nie straciæ. Masz
babo placek ! Kociokwik zapanowa³ w�ród polityków krajów UE, po
nieprzyjêciu bud¿etu na 2011 r. Co to oznacza ? Co prawda, to prawda, ¿e
obowi¹zuje prowizorium oparte na kwocie wydatków 2010 r. W sumie
mog¹ straciæ na tym bud¿ety krajowe, gdy¿ to one po wcze�niejszych
zaliczkach otrzymuj¹ zap³atê z UE oraz obciêcie funduszy na niektóre
projekty. Polska jednak otrzyma pieni¹dze z Funduszu Solidarno�ci dla
powodzian, gdy¿ bêd¹ one wyp³acane z rezerwy w bud¿ecie 2010 r. Tak¿e
wiêc jasno trzeba stwierdziæ, ¿e dop³aty obszarowe dla rolników nie s¹
zagro¿one, gdy¿ s¹ wyp³acane ze �rodków krajowych, a potem nastêpuje
transfer z Bruskeli (bud¿et pañstwa otrzyma zwrot pieniêdzy z ... opó�-
nieniem). Masz babo placek ! Tylko ¿al mi nowo wybranego prezydenta
Kutna, burmistrzów ¯ychlina i Kro�niewic oraz wszystkich wójtów Ziemi
Kutnowskiej, gdy¿ sytuacjê w UE bêdzie mia³a bezpo�redni wp³yw na to,
¿e nowe wnioski o dofinansowanie z UE bêd¹ odrzucane z powodu przy-
s³owiowego �przecinka� ... Masz babo placek !

Z innej prasy ...

W opinii niektórych skandalem zapachnia³o
i to w otoczeniu Prezydenta.
Wielu polityków zarzuciæ usi³owa³o,
¿e historiê niedok³adnie pamiêta.

Zapraszaj¹c do Pa³acu swoich poprzedników
nie pomin¹³ tak¿e Genera³a.
Czyli nie zalicza go do Polski przeciwników,
jak tego niejedna opcja by chcia³a.

Czas miniony mo¿na ró¿nie oceniaæ,
w nim rolê poszczególnych osób.
Te oceny bêd¹ siê jeszcze zmieniaæ,
obiektywnej prawdy doszukaæ siê nie sposób.

Wrzeszcz¹ zacietrzewieni politycy,
¿e na zbyt wiele sobie Prezydent pozwala.
Z ich opiniami siê nie liczy
i nowe normy przyzwoito�ci ustala.

Czy my Polacy nie mamy szczê�cia do prezydentów
czy te¿ odwrotnie, oni do swoich wyborców?
W jaki sposób mog¹ przekonaæ swoich oponentów,
i¿ najwy¿sza pora korzystaæ z demokratycznych wzorców.

Skandal ? (Kazimierz Ci¹¿ela)

Okrêg nr 1 - miasto Kutno
1. Krzysztof Debich (Komitet Obywatelski)
2. Micha³ Wasielewski (KO)
3. Jacek Urbaniak (PO)
4. Miros³awa Gal-Grabowska (PO)
5. Artur Gierula (PO)
6. Konrad K³opotowski (Prawo i Sprawiedliwo�æ)
7. Ryszard Olesiñski (PiS)
8. Rafa³ Jó�wiak (PiS)
9. Zdzis³aw Sapiejka (Pokolenia)
10. Miros³aw Ruciñski (Sojusz Lewicy Demokratycznej)

Okrêg nr 2 (Kro�niewice, D¹browice, Nowe Ostrowy, £aniêta)
1. Jacek Spryszyñski (KO)
2. Andrzej Szarwas (PiS)
3. Zbigniew Kacprowicz (PO)
4. Ewa Kotliñska (Pokolenia)

Okrêg nr 3 (Bedlno, Oporów, Strzelce)
1. Jacek Gasik (Polskie Stronnictwo Ludowe)
2. Sylwester Reterski (PiS)
3. Jolanta Szczypiñska (KWW Prawo i Samorz¹d)

Okrêg nr 4 (miasto i gmina ¯ychlin)
1. Marek Materka (SLD)
2. Józef Czekalski (PSL)
3. Edyta Ledzion (KO)

Okrêg nr 5 (gmina Kutno i Krzy¿anów)
1. Jacek Ga³ka (PiS)
2. Zdzis³aw Trawczyñski (PSL)
3. Zbigniew Filipiak (KO)
Prawo i Sprawiedliwo�æ wprowadzi³o do Rady 6 osób, Komitet Obywa-
telski - 5, Platforma Obywatelska - 4, PSL - 3, Pokolenia i SLD - po 2
i KWW Prawo i Samorz¹d - 1. Jedynym radnym wybieranym do Rady
Powiatu przez cztery kadencje jest Zdzis³aw Sapiejka. Gratulujemy !

RADA POWIATU W KUTNIE
Czytelniczy Hyde Park

Powiat kutnowski i samo miasto maj¹ nowe w³adze, chocia¿ w tym ostatnim
przypadku to nowe, stare w³adze. W Kutnie wszystko rozstrzygnê³o siê
bez niespodzianek ju¿ w pierwszej turze. Nikt jednak nie przypuszcza³, ¿e
zwyciêstwo dotychczas urzêduj¹cego prezydenta Burzyñskiego bêdzie tak
przygniataj¹ce. Tym bardziej, iz kandydatów na gospodarza miasta by³o
sporo, wiêc rozrzut g³osów móg³ byæ du¿y. Tak¿e radni, spod sztandaru
Zbigniewa Burzyñskiego, mog¹ czuæ s³odki smak sukcesu, bo zdobyli wiêk-
szo�æ w samorz¹dzie. Czeka nas wiêc kontunuacja dotychczasowej polityki,
a jaka ona by³a ocenili ju¿ mieszkañcy przy urnach. Tymczasem po og³o-
szeniu wyników do Rady Powiatu zapowiada³y siê ciekawe negocjacje
i jeszcze ciekawsze rozstrzygniêcia. Mniej wiêcej podobne wyniku osiagnê³y
PiS, PO i Komitet kierowany przez Krzysztofa Debicha. Tymczasem fotel
starosty jest tylko jeden. Dlatego wynik zale¿a³ od rozmów z mniejszymi
ugrupowaniam, czyli lewic¹ i PSL oraz zdolno�ci koncyliacyjnych i rezy-
gnacji chocia¿by z czê�ci swoich ambicji. Okaza³o siê, i¿ te dwie ostatnie
cechy w powiecie kutnowskim posiadaj¹, i to o dziwo w stosunku PiS
i Platforma, które na forum krajowym prowadz¹ bezwzglêdn¹ wojnê na
wyniszczenie. Potrafi³y równie¿ przekonaæ do swojego porozumienia
lewicê i PSL i powsta³¹ tzw. du¿a koalicja, posiadaj¹ca bezwzglêdn¹ wiêk-
szo�æ w Radzie. Nie chcê chwaliæ dnia przed zachodem, czy nawet w tym
przypadku trafniej by³oby napisaæ wschodem, lecz na tle poprzednich
w³adz powiatu te wygladaj¹ zdecydowanie lepiej, ale w tym przypadku to
naprawdê ¿adna sztuka. A problemów jak wiemy powiat ma sporo. Przede
wszystkim szpital z rozpoczêt¹ prywatyzacj¹ i d³ugami gigant, fatalny stan
dróg powiatowych, zbyt s³abo doinwestowane szko³y. Oby wiêc ta koalicja
by³a trwa³a, bo inaczej przed nami czarne chmury.        Pawe³ Piotrowski
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

WYBRALIŚMY

Ju¿ wybrano w³adze starostwa i chcia³oby siê krzykn¹æ �Niech ¿yje nowa
w³adza�, ale lepiej nie spieszmy siê, poczekajmy ... Bowiem dwaj - zda-
wa³oby siê pewni - kandydaci na starostê zaprezentowali siê jako demo-
kraci, a nawet - dyktatorzy. Jak twierdz¹ uczestnicy pertraktacji Wielkich
Uk³adaj¹cych siê Stron w owych dyskursach pierwszy NIEDOSZ£Y STA-
ROSTA chcia³ zgarn¹æ wszystkie ³upy dla swojego ugrupowania (starostê,
wicestarostê i przewodnicz¹cego Rady). Jeszcze dalej poszed³ drugi demo-
krata, kandydat na - MI£O�CIWIE NAM PANUJ¥CEGO. Ten w swojej
koncepcji teoretycznej prawie stwierdzi³, ¿e najlepiej to by³oby wtedy
gdyby starost¹, wicestarost¹ i przewodnicz¹cym by³ ON SAM. Wiêc
zamiast LUDOW£ADZTWA oferuje nam SAMOW£ADZTWO (czytaj
DYKTATURÊ). Ju¿ w fakcie, ¿e o stanowisko wykonawcze ubiega siê radny
powiatu jest naruszeniem zasad samorz¹dno�ci (nie myliæ z samowol¹),
gdy¿ w tej sytuacji dochodzi do tego, ¿e ROZLICZANI S¥ ROZLICZA-
J¥CYMI !? Tak byæ nie powinno ! Pora spe³niæ wieloletnie zapewnienia
o dalszej demokratyzacji wyborów. Wprowadziæ co najmniej na szczeblu
miasta (przy wyborze radnych, w miastach powy¿ej 20 tysiêcy mieszkañców)
oraz w powiatach (przy wyborach starostów i radnych) WYBORY JED-
NOMANDATOWE. I dodatkowo: TYLKO DWIE KADENCJE MO¯NA
BYÆ RADNYM. Mo¿e wówczas zmniejszy siê korupcja wynikaj¹ca z trwa-
³ych uk³adów - �kolesiów�. Je�li tak siê nie stanie, to ja, jak i my wszyscy
mamy prawo twierdziæ, ¿e starostwa powo³ano jedynie dla usatysfakcjo-
nowania zwyciêzkich ugrupowañ.      Jan Widz

Czytelniczy Hyde Park

DEMOKRACI I DYKTATORZY

Biel to kolor niewinno�ci,
tak¿e zima siê z ni¹ kojarzy.
Jednak ta barwa niektórych z³o�ci,
gdy du¿y �nieg siê zdarzy.

U nas �nieg ma barwê polityczn¹,
bo niezale¿nie, z jakiego powodu pada,
staje siê powodem uwag krytycznych,
opozycja ma pretekst na rz¹dz¹cych napadaæ.

Niektórzy chc¹ nawet komisji,
która powinna zaleganie �niegu zbadaæ.
Rz¹d powinien siê podaæ do dymisji,
bo dopuszcza do tego, ¿e nie przestaje padaæ.

Tylko patrzeæ jak mêdrcy z Wiejskiej
opracowaæ takie postulaty bêd¹ chcieli,
z którymi zwróc¹ siê do Unii Europejskiej,
by znormalizowaæ ilo�æ �nie¿nej bieli.

Przecie¿ co roku zima przychodzi.
Pokrywa ziemiê bia³a cisz¹.
Jednych zamrozi, drugich zag³odzi,
a poeci bia³e wiersze napisz¹.

Zabieliło (Kazimierz Ci¹¿ela)

Mieszkañcy Kutna i powiatu którzy zdecydowali siê pój�æ na wybory
samorz¹dowe dokonali wyboru swoich reprezentantów. W Radzie Miasta
zmiany s¹ kosmetyczne. Jest kilku nowych radnych, reszta i prezydent bez
zmian. Przewagê maj¹ radni z Komitetu Wyborczego Zbigniewa Burzyñ-
skiego. Rz¹dz¹cy realizuj¹ póki co, bez ¿adnych zmian swój autorski model
demokracji. £askawie dopu�cili do tzw. prezydium Rady przedstawiciela
PIS, który zosta³ wiceprzewodnicz¹cym Rady. Pozosta³e komitety wyborcze
PO i SLD, które bêd¹ mia³y kluby radnych nie maj¹ swoich przedstawicieli
w prezydium. Wszystko wskazuje na to, ¿e prezydent uzna³,  i¿ radni PIS
s¹ godni takiego �wyró¿nienia� i mog¹ byæ bardziej ulegli, ni¿ niepokorni
radni SLD i PO. Jak bêdzie poczekamy i zobaczymy. Nowym - starym
przewodnicz¹cym Rady zosta³ Jacek Sikora, do którego do³¹czy³ jako
wiceprzewodnicz¹cy Grzegorz Chojnacki. Obaj nale¿¹ do klubu prezy-
denta. Tak  w praktyce realizowane jest has³o �ca³a w³adza w nasze rêce�.
Nowa - stara w³adza na samym starcie zmierzy³a siê z przyrod¹ i tym
razem oczywi�cie przegra³a. Od ostatniego listopadowego poniedzia³ku
na kutnowskich ulicach i chodnikach panuje horror. Przysz³a zima, pada
�nieg, wiatr zawiewa, a prezydent i jego s³u¿by zachowuj¹ stoicki spokój.
Pracuje tylko kilka p³ugów, podobno trzy, a w porywach piêæ. Zastêpca
prezydenta Jacek Boczkaja na konferencji prasowej odwa¿nie stwierdzi³,
¿e od�nie¿anie przy opadach �niegu nie ma sensu. Taka kuriozalna wypo-
wied� w zderzeniu z widoczn¹ bezradno�ci¹ w³adzy tylko wkurza wielu
mieszkañców. Proponujê, by prezydent i jego zastêpca wyszli na kutnowskie
ulice i porozmawiali z lud¿mi i powiedzieli swoim rozmówcom, ¿e od�nie-
¿anie jak pada �nieg  nie ma sensu. Jestem pewien, ¿e us³yszeliby wówczas
wiele gorzkich i nieparlamentarnych s³ów. Kiepski start ma stara - nowa
w³adza w mie�cie. W czwartek 2 grudnia odby³a siê pierwsza sesja Rady
Powiatu. Poprzednia ekipa z woli mieszkañców powiatu zosta³a odes³ana
do domu. Ustêpuj¹cy starosta i zarz¹d zakoñczy³ swoj¹ tragicznie
nieudan¹ kadencjê w fatalnym stylu. Puste ³awki zarz¹du, w których

zasiad³ jedynie sekretarz, by³y widokiem tragikomicznym. Podobno starosta
i wierny cz³onek zarz¹du �poszli w chorobê�, a ich aktywno�æ sprawie-
dliwie oceniona przez wyborców, ca³kowicie usta³a. Nie mieli wiêc odwagi
pokazaæ siê publicznie w ostatnim dniu swojego urzêdowania. W powiecie
zosta³a zawarta wielka koalicja. Radni komitetów wyborczych PO,
PIS,PSL,SLD i Pokoleñ postanowili wspólnie zmierzyæ siê z wielkimi
problemami, które zostawili poprzednicy. Koalicja zapowiedzia³a wytê¿on¹
i zgodn¹ pracê oraz zmianê mocno nadszarpniêtego wizerunku samorz¹du
powiatowego. Mieszkañcy Kutna i powiatu oczekuj¹ na konkretne dzia³ania,
a wybrany starosta Miros³awa Gal Grabowska wraz z zarz¹dem oraz nowy
przewodnicz¹cy Rady Rafa³ Jó¿wiak wraz z zastêpcami oraz radni, którzy
zawi¹zali koalicjê, maj¹ wielk¹ szansê, by skutecznie zmierzyæ siê z pozo-
stawionym przez poprzedników du¿ym baga¿em nierozwi¹zanych proble-
mów. Istotn¹ kwesti¹ bêd¹ dzia³ania wyprowadzaj¹ce kutnowski szpital
z wielkiej zapa�ci. Mocno wierzê, ¿e szansa jaka stoi przed wy³onionym
nowym kutnowskim samorz¹dem powiatowym zostanie wykorzystana
i nowa kadencja, któr¹ rozpoczyna ten samorz¹d, bêdzie prze³omowa.

Krzysztof Wac³aw Dêbski

Czytelniczy Hyde Park

KUTNOWSKIE OBSERWACJE, CZYLI STARE I NOWE OTWARCIE

GMINA BEDLNO - JACEK TARKA
GMINA D¥BROWICE - MICHA£ DR¥¯KIEWICZ
GMINA KRO�NIEWICE - HENRYK OCIEPA
GMINA KRZY¯ANÓW - MAGDALENA JAB£OÑSKA
MIASTO KUTNO - JACEK SIKORA (PONOWNIE)
GMINA £ANIÊTA - MIROS£AW OLERADZKI
GMINA NOWE OSTROWY - MIROS£AW DÊBICKI
GMINA STRZELCE - STANIS£AW KRUGLAK
GMINA ¯YCHLIN - EL¯BIETA TARNOWSKA

PPPPPRZEWODNICZĄCY RAD GMIN

ŻEBY POLSKA BYŁA POLSKĄ

W dniu 29 listopada 2010 r., po raz siódmy, w Szkole Podstawowej im.
Marii Kownackiej w Grabowie, odby³ siê Szkolny Konkurs Pie�ni Patrio-
tycznej pod has³em �¯eby Polska by³a Polsk¹�. W�ród uczniów klas II�III
zwyciê¿y³ zespó³ w sk³adzie: Aleksandra D¹browska i Katarzyna Kwiat-
kowska (klasa II), a II miejsce Weronika Kret i Zuzanna Zielak (klasa III).
W�ród uczniów klas IV-VI I miejsce zdoby³a Anna Maciak (klasa V) przed
zespo³em: Kacper G³adoch (klasa VI) i Natalia Jakubowska (klasa V)
i Magdalen¹ Plew¹, Marcjann¹ Fronczak i Aleksandr¹ Wiêcek (klasa IV).
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W Szkole Podstawowej nr 1 w Kutnie, 17 listopada, odby³o sie spotkanie
integracyjne uczniów klas III-IV z uczniami z O�rodka Rehabilita-
cynjo-Edukacyjno-Wychowawczego �Niezabudka�, uczestnikami
Warsztatu Terapii Zajêciowej i Zespolu Rehabilitacyjno-Terapeutycznego
dzia³aj¹cymi przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upo�le-
dzeniem Umys³owym Ko³o nr 1 w Kutnie. Spotkanie urozmaicone
by³o wystêpami Zespo³u Teatralnego Grupy T z Torunia. Spektakl
przeplatany by³ elementami edukacyjnymi, a tak¿e konkursami z na-
grodami. Wszyscy uczestnicy tego spotkania otrzymali upominki
w postaci ksi¹¿ek. W �Andrzejki�, 30 listopada 2010 r., w Polskim
Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umys³owym w Kutnie
odby³ sie bal andrzejkowy. Uczestnikami balu byli podopieczni
�Niezabudki� oraz zaproszeni go�cie ze �rodowiskowego Domu
Samopomocy z Kutna. Urozmaiceniem balu, w którym wziê³o udzia³
81 osób, by³a wró¿ka Gryzelda oraz �wiêty Andrzej. Wró¿bici przy-
bli¿yli tradycje zwi¹zane z andrzejkami. By³y te¿ wró¿by i konkursy
z nagrodami. Do tañca przygrywa³ profesjonalny zespó³ Sedan. Na
zakoñczenie Balu wszyscy otrzymali edukacyjne upominki. Polskie
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upo�ledzeniem Umys³owym Ko³o
w Kutnie serdecznie dziêkuje Spo³ecznej Fundacji Miasta Kutna za
pomoc finansow¹ w zorganizowaniu tak ciekawych dla dzieci uro-
czysto�ci, które dostarczy³y mnóstwo prze¿yæ oraz wzbogaci³y ich
wiedzê o tradycji andrzejkowej. Spotkanie integracyjne przysporzy³o
uczestnikom wiele rado�ci ze wspólnej zabawy.

Katarzyna Erdman - dyrektor OREW �Niezabudka� z Kutna

W „NIEZABUDCE”

Radni Gminy Kutno post¹pili zgodnie z powiedzeniem: �jeden za wszystkich,
wszyscy za jednego�. Po prostu 14 osób (radnych) zaczeka³o prawie dwa-
dzie�cia minut za spó�nionym kolega, który musia³ pokonaæ za�nie¿on¹
drogê. Dobry przyk³ad kole¿eñstwa. Pierwsz¹ w VI Kadencji Sesjê Rady
Gminy rozpocz¹³ Jan Starba³a - radny senior. Wrêczono za�wiadczenia
o wyborze na radnych, a nastêpnie z³o¿yli oni �lubowanie. Zgodnie z regu-
laminem sesji przeprowadzone zosta³y wybory na przewodnicz¹cego Rady.
Wybrano Dariusza Mroczka, który w g³osowaniu tajnym otrzyma³ 13 g³osów.
Równie¿ w g³osowaniu tajnym wybrano wiceprzewodnicz¹cych i zostali
nimi: Maciej Rze�nicki (14) i Micha³ Kacprzak (9 g³osów). Radni dokonali
zmiany uchwa³y z 27 wrze�nia 2010 r. w sprawie zaci¹gniêcia d³ugoter-
minowej po¿yczki, a tak¿e dokonali zmian w bud¿ecie gminy na rok 2010,
zwiêkszaj¹c �rodki pieniê¿ne na od�nie¿anie dróg gminnych. Ciekawe,
¿e w sk³adzie obecnej Rady Gminy jest piêæ kobiet !           /A.B./

SESJA W GMINIE KUTNO
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Na Ogólnopolskim Turnieju Tañca Towarzyskiego w Swarzêdzu, 28 listo-
pada 2010 roku, para taneczna Bartosz Topór i Justyna Klepczarek z Klubu
Tañca Towarzyskiego Faworyt zdoby³a trzecie miejsce w kategorii 14-15
lat w klasie tanecznej ,,D� w kombinacji 8 tañców. Pi¹te �pud³o� da³o
parze awans. Bartosz i Justyna z r¹k sêdziego g³ównego Stanis³awa
Jawora otrzymali wy¿sz¹ klasê taneczn¹ ,,C� oraz gratulacje. Trenerem
m³odych tancerzy jest Ma³gorzata Wodras.

KATEGORIA „C” KUTNOWSKIE PRZEMIANY
Trwa realizacja najwiêkszej inwestycji miejskiej Aquaparku Kutno.
Wykonano fundamenty, �ciany piwniczne, czê�ciowo stropy nad
piwnic¹ oraz elementy konstrukcyjne parteru, tj. �ciany no�ne
i s³upy. Ponadto wykonano nieckê basenu rekreacyjnego, sporto-
wego wraz z  widowni¹ oraz basenu do nauki p³ywania. Rozpo-
czêto równie¿ monta¿ konstrukcji stalowej  stropodachu nad
czê�ci¹ obiektu tzw. such¹. Wybudowano oko³o 50% �cian muro-
wanych parteru i wykonywane s¹ pod³o¿a oraz podk³ady pod
posadzki.

Na ulicy Sienkiewicza koñcz¹ siê prace przy realizacji obiektu,
który s³u¿yæ ma urodzie kobiet. Dawniej mie�ci³ siê tutaj drew-
niany budynek fotografa Rattapla, a po wojnie zak³ad fotograficzny
pana Szymañczyka.
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I SESJA RADY POWIATU

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Nastêpnie przewodnicz¹ca Powiatowej Komisji Wyborczej Blanka
Korowajska wrêczy³a nowo wybranym radnym za�wiadczenia o wyborze.
�lubowanie radnych poprowadzi³ najm³odszy z nich Micha³ Wasielewski
(31 lat). Wybrano Komisjê Skrutacyjn¹ w sk³adzie: Jacek Ga³ka - przewod-
nicz¹cy, Artur Gierula, Micha³ Wasielewski i Józef Czekalski. Kandyda-
turê przewodnicz¹cego Rady - Rafa³a Jó�wiaka - zg³osi³ radny Konrad
K³opotowski (18 g³osami za, przy 3 przeciwnych i 1 wstrzymuj¹cym siê).
Przewodnicz¹cy krótko podziêkowa³ za wybór i przej¹³ przewodnictwo

obrad od Zdzis³awa Sapiejki. Do godziny 16 radni wybrali ca³¹ w³adzê�
w powiecie. Nowym starost¹ kutnowskim zosta³a MIROS£AWA GAL-
GRABOWSKA, prawniczka, radna Platformy Obywatelskiej, wieloletni
dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy. 18 radnych g³oswa³o za, czterech
przeciw. W sk³ad nowo wybranego Zarz¹du weszli: wicestarosta Konrad
K³opotowski oraz cz³onkowie Miros³aw Ruciñski, Sylwester Reterski
i Zdzis³aw Trawczyñski. Wiceprzewodnicz¹cymi Rady Powiatu wybrano:
Zdzis³¹wa Sapiejkê i Jacka Gasika. Miejmy nadziejê, ¿e nowa ekipa rz¹-
dz¹ca powiatem nie zafunduje wyborcom kolejnych igrzysk ! Radni ustalili
tak¿e wysoko�æ wynagrodzeni dla nowo wybranego starosty.        /G.B./

Dla wielu, a nawet wiekszo�ci, zmiany w starostwie s¹ zaskakuj¹ce.
Przegra³ z kretesem - ogólny faworyt - Krzysztof Debich. Chyba jednak
na w³asne, totumfackie ¿yczenie. Dlaczego wcze�niej g³osi³, ¿e startuje
na starostê, gdy wybory by³y na radnych ? Dlaczego �podpiera³ siê�
autorytetami osób, m.in. burmistrzami: Barbar¹ Juliann¹ Herman
z Kro�niewic, Grzegorzem Ambroziakiem z ¯ychlina, czy wójtem
Jerzym Bry³¹ z gminy Kutno, którzy sami uczestniczyli w wyborach ?
Dlaczego nie zadba³ o lepsze towarzystwo w grupie, któr¹ sam reprezen-
towa³ ? Czy on naprawdê wierzy, ¿e ³askê komu� zrobi, ¿e da siê ...
wybraæ !? Bez rzetelnych, chocia¿ przykrych refleksji, trudno bêdzie panu
Krzysztofowi kontynuowaæ karierê. Ale to jest ju¿ jego sprawa ...
Tymczasem personalia w Starostwie stworzy³o ¿ycie. Nie by³o tajemnic¹,
¿e znaczna czê�æ radnych ma komplikacje z ... prac¹. Ja doliczy³em siê
a¿ piêciu osób, w tym i obecnych starostów wybranych na najwy¿sze

stanowiska w Radzie Powiatu. Dlatego mog³a powstaæ tak egzotyczna
koalicja PiS - PO - PSL - SLD - Pokolenie Samorz¹dowe. U jej pod³o¿a
le¿a³y nie wzglêdy polityczne, lecz po prostu poszukiwanie pracy przez
wybranych radnych, w tym liderów tych ugrupowañ. Oby przez to nie
leg³a - ich praca, gdy¿ sprawowanie w³adzy wcale o niej nie �wiadczy.
Oby starczy³o im do tego umiejêtno�ci i si³ ! Póki co, mamy w starostwie
chocia¿ zgodê i to usatysfakcjonowanej wiêkszo�ci. A podobno - ZGODA
BUDUJE.           Andrzej Stelmaszewski
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(...) W wiêzieniu, w Mielêcinie k. W³oc³awka, krótko po uwiêzieniu,
napisa³em modlitwê - przebaczenie, której ozdobny egzemplarz obieg³
potajemnie cele w noc sylwestrow¹ 1981 roku i wróci³ do mnie z podpi-
sami ponad piêædziesiêciu wspó³wiê�niów. Ten egzemplarz przenikn¹³
wiêzienne mury i dotar³ do Watykanu, do Ojca �wiêtego Jana Paw³a II.
Ju¿ 8 stycznia 1982 roku tekst modlitwy nada³o Radio Watykan i inne
polskojêzyczne rozg³o�nie. W stanie wojennym s³owa tej modlitwy roz-
brzmiewa³y w wielu ko�cio³ach w kraju, tak¿e w czasie Mszy �wiêtych
za Ojczyznê odprawianych przez ksiêdza Jerzego Popie³uszkê w Ko�ciele
p.w. �w. Stanis³awa Kostki w Warszawie.

OJCZE NASZ INTERNOWANYCH
Bo¿e nasz, Ojcze nasz, który jeste� w niebie
Na Ojczyznê popatrz mi³osiernym okiem
Sw¹ bosk¹ moc¹ wesprzyj j¹ w potrzebie
I obejmij zbawczym Swej ³aski ob³okiem
Poprzez krzywdy nasze, rodzin niepokoje
�wiêæ siê Imiê Twoje
�wiêæ siê Imiê Twoje

Daj, by ludzk¹ prac¹ kraj nasz siê bogaci³
Jednakim dla wszystkich Polaków by³ domem
Aby dóbr Ojczyzny z³y rz¹dca nie traci³
Nie niszczy³ Narodu ni wojn¹, ni gromem
Poprzez nasz¹ pracê, walkê, trudy, znoje
Przyjd� Królestwo Twoje
Przyjd� Królestwo Twoje

Niech Ko�ció³ rozkwita, g³osi chwa³ê Twoj¹
P³omieñ wiary serca ogarnie Polaków
Wiar¹ niech cierpienia i gorycz ukoj¹
I pocieszeniem b¹d� dla nas i Rodaków

W Tobie nasza sita, nadzieja, ostoja
B¹d� Wola Twoja
B¹d� Wola Twoja

Uchroñ, Panie Bo¿e, kraj od nieszczê�æ, g³odu
Spraw, by polska ziemia wszystkich nas ¿ywi³a
Nie chcemy ¿yæ z ³aski innego narodu
Niech z upadku w³asna wyd¿wignie nas si³a
Chleba powszedniego skromne spo¿ywanie
Daj nam dzisiaj Panie
Daj nam dzisiaj Panie
Wstrzymaj, dobry Bo¿e karz¹c¹ Sw¹ rêkê
Oka¿ mi³osierdzie ludowi Swojemu
Przez Twoje cierpienie i Tw¹ krwaw¹ mêkê
Poprowad� go trudn¹ drog¹ ku dobremu
Nasze winy - przez Twoje na krzy¿u konanie
Racz odpu�ciæ Panie
Racz odpu�ciæ Panie

Zanim serce twarde jak g³az staæ siê mo¿e
I cz³owiek odrzuci uczucia lito�ci
Pozwól opamiêtaæ nam siê Panie Bo¿e
I nie daj zakrzepn¹æ w gniewie i z³o�ci
Przebaczamy naszym ciemiêzcom i zdrajcom
Naszym winowajcom
Naszym winowajcom

By ¿¹dza odwetu nas nie usidli³a
Rozpamiêtujemy umêczenie Twoje
I mi³o�æ bezmiern¹, co �wiat odkupi³a
Ludziom otwieraj¹c niebiosów podwoje
By�my zemsty nie pragnêli za uwiêzienie
Nie wód� na pokuszenie
Nie wód� na pokuszenie
Dawco dobrego
Ale nas zbaw ode z³ego
Amen

(Zak³ad Karny Mielêcin, 31 grudnia 1981 rok)

Fragmenty pierwszej gazetki wiêziennej wydanej w jednym egzemplarzu
16 grudnia 1981 r.
FRASZKI:

Pierwsza �roda
Nadesz³a pierwsza wojenna �roda*
Czas biegnie spokojnie
i... ro�nie broda.

*) 16.12.1981

Cele
Mieli�my przed sob¹ wiele celi
I osi¹gnêli�my je... pewnej niedzieli*

*) 13.12.1981

Has³o dnia
Solidarny ludek, sprytny i dziarski
Zrobi z przegródek serek szwajcarski

Ta fraszka i za³¹czony instrukta¿ spowodowa³y, ¿e w krótkim czasie,
wzd³u¿ rur c.o., przekute zosta³y otwory umo¿liwiaj¹ce podawanie listów
i rozmowy miêdzy celami. 28 grudnia 1981 r utworzy³em w ZK Mielêcin
�Niezale¿n¹ Oficynê Wydawnicz¹ Internowanych� - �NOWI�. W tym dniu
wyda³a ona - �ku pokrzepieniu serc� - balladê polityczno-satyryczn¹,
nieco frywoln¹, zawieraj¹c¹ 204 strofy. Format A-4 z ozdobn¹ ok³adk¹.
Wobec licznych zamówieñ, przepisywa³em j¹ rêcznie kilkadziesi¹t razy.
W czasie rewizji balladê i �Ojcze Nasz ...� rekwirowano. Wyda³a j¹ tajna
drukarnia przy Uniwersytecie Warszawskim (...)

Zbigniew Wirski, Moja poezja stanu wojennego [w:] Utrwalony czas.
Twórczo�æ i wspomnienia internowanych z powiatu kutnowskiego,

�SSK ��rodek�, Kutno 2007

MOJA POEZJA STANU
WOJENNEGO Jerzy Ceranowski

Urodzony 2 lutego 1951 roku w Gdyni. W roku 1980 pracowa³ na stano-
wisku konstruktora elektronika Zak³adach �Miflex� w Kutnie. Aktywnie
organizowa³ tam zwi¹zek zawodowy �Solidarno�æ� i zosta³ jego jednym
z wiceprzewodnicz¹cych. Sprawy niezale¿no�ci osobistej i zawodowej
pracowników, ich podmiotowo�æ w procesie pracy, ¿ywo zaprz¹ta³y jego
uwagê. Jego brat pracowa³ wtedy w Stoczni Gdañskiej. Internowany 13
grudnia 1981 r na dworcu kolejowym w Kutnie i osadzony w O�rodku
Internowania w Mielêcinie. Zwolniony z internowania 29 kwietnia 1982 r.
By³ pierwszym prezydentem miasta Kutna w wolnej Polsce po roku 1989.

Marek Dolat
Przewodnicz¹cy Regionu �Solidarno�æ� w Kutnie, internowany 13 grudnia
1981 r. Po zwolnieniu z internowania 31 maja 1982 r. wyemigrowa³ do
Nowego Jorku.

Zbigniew Kamiñski
Urodzony 2 lutego 1939 r. w Kutnie. W roku 1980 pracowa³ w Zak³adach
Metalurgicznych w Kutnie na stanowisku zastêpcy kierownika transportu.
Internowany 13 grudnia 1981 r. Zwolniony z internowania 12 sierpnia
1982 r. Pose³ do Sejmu �kontraktowego� w wyborach 1989 r.

Aleksander Karczewski
Organizator Zwi¹zku �Solidarno�æ� w KZF �Polfa� i Miêdzyzak³adowej
Komisji Za³o¿ycielskiej �Solidarno�æ� w Kutnie. Wracaj¹c z posiedzenia
Rady Krajowej w Gdañsku zatrzyma³ siê w Bydgoszczy i unikn¹³ inter-
nowania w Kutnie. Ukrywa³ siê w stanie wojennym. Internowany 25 wrze�nia
1982 r. Po zwolnieniu z internowania w grudniu 1982 r. wyemigrowa³
z kraju.

Zdzis³aw Krzemiñski
Urodzony 13 kwietnia 1931 roku w Kutnie. Przewodnicz¹cy wydzia³owej
�Solidarno�ci� na wydziale narzêdziowni w fabryce �Kraj�. Cz³onek Zarz¹du
Regionu Ziemi Kutnowskiej NSZZ �Solidarno�æ�. W roku 1976 bêd¹c
wydzia³owym przewodnicz¹cym zwi¹zku �Metalowców� nie chcia³ potêpiæ
robotników z Radomia, przez co w opinii miejscowych w³adz sta³ siê sam
�warcho³em�. Internowany 13 grudnia 1981 r. w Mielêcinie. Po zwolnieniu
z internowania 3 marca 1982 r., prowadzi³ dzia³alno�æ samopomocow¹
prze�ladowanym. Wielokrotnie zatrzymywany. Obecnie emeryt, na niskiej
emeryturze po 36 latach pracy.

Waldemar £ysio
Internowany w sierpniu 1982 r. Po zwolnieniu z internowania wyjecha³
do Szwecji.

Zbigniew Pietrzyk
Pracownik Zak³adów �Miflex�, przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej
�Solidarno�ci� w Mifieksie. Internowany 13 grudnia 1981 r. Po zwolnieniu
z internowania 22 listopada 1982 r. wyemigrowa³ z rodzin¹ do USA.

Janusz Piotrowski
Pracownik KPB, ekonomista, internowany 17 grudnia 1981 r. Zwolniony
z internowania 8 kwietnia 1982 r. Mieszka w Kutnie.

Aleksander Pruski
Internowany 13 grudnia 1981 r. Kierowca w Zarz¹dzie Regionu �Solidar-
no�æ� w Kutnie. Zwolniony z internowania jeszcze w grudniu. Bezpo-
�rednio po tym wyjecha³ do Niemiec.

Jerzy Runiñski
Urodzony 14 grudnia 1951 r. w Krakowie. Wspótza³o¿yciel zwi¹zku zawo-
dowego NSZZ �Solidarno�æ� w Kutnowskim Przedsiêbiorstwie Budow-
lanym. Po wyborach jego przewodnicz¹cy. Po wprowadzeniu Stanu
Wojennego organizator strajku protestacyjnego w KPB. Internowany
14 grudnia 1981 r. i osadzony w Mielêcinie. W kwietniu 1982 r. zwolniony
z internowania i jednocze�nie aresztowany, Za strajk skazany przez s¹d
w P³ocku na jeden rok pozbawienia wolno�ci. S¹d Okrêgowy w Warszawie
na posiedzeniu niejawnym podwy¿szy³ wyrok do dwóch lat. Po pó³rocznym
odbywaniu kary zwolniony ze wzglêdu na stan zdrowia doczeka³ na wol-
no�ci amnestii. Obecnie Cz³onek Zarz¹du Powiatu Kutnowskiego.

Grzegorz Stemplewski
Urodzony 25 listopada 1950 r. w D¹browicach. W roku 1980 pracowa³
w CBCzZ �Agroma� w Kutnie. W sierpniu i wrze�niu 1980 r. zorganizowa³
demokratycznie wy³onion¹ radê pracownicz¹. Rada przeciwstawia³a siê
nomenklaturowemu systemowi powo³ywania kadry kierowniczej, otwiera³a
dla pracowników szeroki wgl¹d w sprawy gospodarcze przedsiêbiorstwa,
domaga³a siê ekwiwalentnego udzia³u pracowników w wypracowywanym
zysku. Aktywnie wspiera³ dzia³ania Zwi¹zku �Solidarno�æ� i ruchów

LISTA INTERNOWANYCH I ZAPIS CZĘŚCI ICH LOSU
politycznych zmierzaj¹cych do uniezale¿nienia Polski od ZSRR. Interno-
wany 17 grudnia 1981 r. Zwolniony z internowania 29 kwietnia 1982 r.
Obecnie nauczyciel matematyki w Gimnazjum nr 1 w Kutnie.

W³adys³aw Walos
Pracownik KPB. Sekretarz Komisji Za³o¿ycielskiej �S�. W stanie wojennym
Przewodnicz¹cy podziemnej Regionalnej Komisji Wykonawczej (RKW)
�S� Ziemi Kutnowskiej. Aresztowany 13 sierpnia 1982 r. Wiêziony
w zak³adach karnych w £odzi i Hrubieszowie do 29 marca 1983 r.
W wolnej Polsce pracowa³ w samorz¹dzie terytorialnym jako wójt gminy
Jastrzêbia k. Radomia.

Tadeusz Wawrzyñczak
Pracownik FMR �Kraj�, internowany 13 grudnia 1981 r. Zwolniony
z internowania 12 sierpnia 1982 r. Mieszka i pracuje w Kutnie.

Roman Weber
Pracownik KPB w Kutnie. Sekretarz Komisji Zak³adowej i cz³onek
Zarz¹du Regionu �S�. Internowany 13 grudnia 1981 roku. Zwolniony
z internowania 3 marca 1982 r. Mieszka w Kutnie

Zbigniew Wirski
Urodzony 22 wrze�nia 1934 r. W 1980 r. pracowa³ w Kutnowskim Przed-
siêbiorstwie Budowlanym na stanowisku G³ównego Specjalisty d/s budowy
Fabryki Domów. Organizator �S� w KPB - przewodnicz¹cy Zak³adowej
Komisji Za³o¿ycielskiej, cz³onek Miêdzyzak³adowej Komisji Za³o¿yciel-
skiej �S� w Kutnie - rzecznik prasowy. Internowany od 13 grudnia 1981
do 3 marca 1982. Po uwolnieniu utraci³ pracê i wydano zakaz zatrudniania
go w powiecie kutnowskim. Zatrudniony w parafii p.w. �w. Wawrzyñca,
w stanie wojennym kierowa³ budow¹ ko�cio³a. 9 lutego 1989 roku wszed³
w sk³ad Tymczasowej Miêdzyzak³adowej Komisji, która podjê³a koordy-
nacjê jawnej dzia³alno�ci �S� na terenie Regionu Kutnowskiego. Organi-
zator samorz¹dno�ci w Kutnie jako lider Forum Obywatelskiego. Obecnie
emeryt prowadz¹cy dzia³alno�æ w budownictwie. Cz³onek Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich.

Marian W³odarczyk
Internowany 13 grudnia 1981 r Zwolniony z internowania w koñcu grudnia
1981 r. Dzia³acz Zwi¹zku �Solidarno�æ 80�.

Bogdan Wójcik
Pracownik �Polam� w Gostyninie, internowany 13 grudnia 1981 r. Mieszka
w Kutnie.

Tomasz Zagodziñski
Pracownik KZF �Polfa�, organizator �S� - przewodnicz¹cy Komisji
Zak³adowej. Internowany 13 grudnia 1981 r. Zwolniony z Internowania
29 kwietnia 1982 r. Szykanowany w pracy zwolni³ siê i zaj¹³ siê dzia³al-
no�ci¹ rolnicz¹. W roku 1989 wyemigrowa³ z rodzin¹ do Kanady.

Kazimierz Zyskowski
Urodzony 2 lutego 1933 r. w Kutnie. Za³o¿yciel zwi¹zku zawodowego
NSZZ �Solidarno�æ� w CBCzZ �Agroma� w Kutnie. Wspó³tworzy³ Miê-
dzyzak³adowy Komitet Za³o¿ycielski �Solidarno�æ� w Kutnie, nastêpnie
wiceprzewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu Ziemi Kutnowskiej NSZZ �Soli-
darno�æ�. W czerwcu 1956 r. by³ obserwatorem zaj�æ w Poznaniu jako
¿o³nierz s³u¿by czynnej. Tu naocznie zobaczy³ prawdê ¿ycia w pañstwie
robotników i ch³opów. W dalszym dzia³aniu ¿yciowym pozosta³ wierny
odniesionym wra¿eniom. Internowany 13 grudnia 1981 r. w Mielêcinie.
Zwolniony z internowania 22 lipca 1982 r. Zwolniony z pracy w �Agromie�
w 1983 r. pozostawa³ d³ugo bez pracy. Obecnie emeryt, cz³onek Stowa-
rzyszenia Dziennikarzy Polskich, wykonuje prace redakcyjne na rzecz
czasopism. Mieszka w Kutnie.
Do zamieszczonych powy¿ej biogramów na³o¿y do³¹czyæ niew¹tpliwie
d³ug¹ listê dzia³aczy �Solidarno�ci� i opozycji stanu przedwojennego,
wojennego i podziemia opozycyjnego m.in.: dzielne wspó³ma³¿onki inter-
nowanych: Stanis³awê Krzerniñsk¹, Joannê Wirsk¹, Aleksandrê Stemplewsk¹
(+40 l.) - zmar³e chyba przedwcze�nie. Na dobr¹ pamiêæ zas³uguj¹ panie:
Zofia Oziemska-Ceranowska, Lucyna £ysio, Danuta Gralak, Irena Ka-
miñska-Bielicka, Zofia Gutowska, £ucja Mular, Anna Przybysz, Jadwiga
Pszczó³kowska, ksiê¿a: ksi¹dz Marian Lipski z G³ogowca, ksi¹dz Adam
Szkup, wtedy w Kutnie. Panowie: doktor Zdzis³aw Klimek, Zygmunt
Kuta³owski - kolporter, Tadeusz Smolczewski. Dzia³aczom zakonspiro-
wanego powojennego podziemia nale¿y siê odrêbne opracowanie. Imion
i nazwisk naszych drêczycieli i kolaborantów nie wymieniamy. Wypada
oczekiwaæ na ca³o�ciowe i fachowe opracowanie historyczne tych zagadnieñ.

[w:] Utrwalony czas. Twórczo�æ i wspomnienia internowanych
z powiatu kutnowskiego, �SSK ��rodek�, Kutno 2007

POCZĄTKI SZPITALNICTWA W KUTNIE
- Ju¿ w �redniowieczu zak³adano w Polsce domy opieki zwane szpitalami,
fundowane przez mo¿nych w³a�cicieli miast i wsi dla zapewnienia opieki
ubogim i chorym. Dostanie siê do takiego szpitala nie by³o ³atwe ze wzglêdu
na ma³¹ ilo�æ miejsc i inne uwarunkowania jakie stawiane by³y przez fun-
datora. Taki szpital, wraz z kaplic¹ �wiêtego Ducha i �wiêtego Leonarda,
w koñcu XV wieku ufundowa³ dla mieszkañców Kutna Miko³aj Kucieñski,
ówczesny w³a�ciciel miasta i okolicznych wsi. Na utrzymanie kaplicy
i szpitala przeznaczy³ dochody ze  wsi Suchodêbia, w liczbie 6 grzywien.
Nie uda³o siê historykom ustaliæ, w której czê�ci miasta znajdowa³a siê
owa kaplica �w. Ducha i �w. Leonarda oraz znajduj¹cy siê przy niej szpital
lub dom ubogich. Kaplica (ko�ció³) ta, co prawda w kiepskim stanie, funk-
cjonowa³a jeszcze w I po³owie XVIII wieku. Uleg³a ca³kowitemu znisz-
czeniu przed 1757 r. (prawdopodobnie w czasie po¿aru miasta w 1753 r.)
- W XVIII i pierwszej po³owie XIX wieku, Kutno by³o miejscem postojów
i przemarszów wojsk, które mia³y lekarzy i zak³ada³y w wynajêtych miesz-
kaniach szpitale. Taki szpital mia³ pu³k huzarów stacjonuj¹cy tu w latach
1795-1805. Na potrzeby wojskowego lazaretu, ówczesny w³a�ciciel Kutna
Antoni Gliszczyñski, wzniós³ w 1824 roku specjalny budynek przy obecnej
ulicy 29 listopada pod numerem 14. Pruski opis topograficzno-statystyczny,
nie wykazuje w Kutnie ani szpitala, ani przytu³ku dla ubogich, natomiast
stwierdza istnienie dwóch doktorów medycyny i dwie po³o¿ne, jak zazna-
czono w opisie �nie egzaminowane�. W innym fragmencie tego opisu
czytamy: �... Jest jeden praktykuj¹cy lekarz, oprócz tego aptekarz, Hin-
zman, który jako wyuczony chirurg zajmuje siê ró¿nymi zabiegami przy

chorych ...�. Lazaret zbudowany w s¹siedztwie terenów wojskowych
zatrudnia³ lekarzy, którzy leczyli równie¿ mieszkañców Kutna i okolicy.
Murowany, dwutraktowy, parterowy budynek móg³ mieæ kilka sal dla
chorych, lekarzy i s³u¿by pomocniczej. W po³owie XIX wieku lazaret
zosta³ rozbudowany - od strony pó³nocnej dobudowano nowe oficyny,
a pozosta³y teren otoczono murem. Urz¹dzono w nim tzw. zborniak, pó�niej
koszary, a nastêpnie wiêzienie.
- W�ród historyków s¹ ró¿ne opinie co do tego, kto opracowa³ plany szpi-
tala. Eleonora Bergman podaje, ¿e szpital w Kutnie wybudowano �... praw-
dopodobnie wed³ug planów H. Marconiego ...�. Potwierdzaj¹ to równie¿
F. i J. Sienkiewiczowie. Natomiast Gra¿yna Majewska, jako autorów planu
szpitala poda³a Sylwestra Baldi i Stefana Baliñskiego. Takie nazwiska
podaje te¿ O�rodek Dokumentacji Zabytków. Nazwisko S. Baldiego nie
budzi w¹tpliwo�ci. By³ to zdolny architekt powiatu gostyniñskiego, autor
planów wielu domów w Kutnie, okolicznych dworków szlacheckich,
Nowej Ober¿y, móg³ wiêc równie¿ opracowaæ plany szpitala.
- Budowy podj¹³ siê F. Mniewski wed³ug kosztorysu wynosz¹cego 7 tysiêcy
rubli. Rozpoczêta inwestycja w 1842 roku, zosta³a zakoñczona w roku
nastêpnym. Szpital zosta³ oddany do u¿ytku w 1844 roku. By³ to 47 szpital
w Królestwie Polskim. Posiada³ dla chorych 21 ³ó¿ek.
- W 1844 roku oddano da u¿ytku 1/4 czê�æ, do dzi� zachowanego budynku,
który by³ jednopiêtrowy, podpiwniczony, z zewnêtrzn¹ drewnian¹ klatk¹
schodow¹ od strony wschodniej. Na parterze posiada³ dwie sale dla chorych
kobiet i pomieszczenia dla personelu. Na piêtrze znajdowa³y siê trzy sale
dla chorych mê¿czyzn.        (c.d.n.)

[w:] Karol Koszada, Henryk Lesiak, El¿bieta �wi¹tkowska
�Szpital kutnowski 1840-2005, For Press, Kutno 2005
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DZIEJE KUTNOWSKIEGO SPORTU

OG£OSZENIA
DROBNE

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

Sprzedam dom 153 m2 przebu-
dowany, rozk³adowy, wszystkie
media, dzia³ka 1840 m2, Wo�nia-
ków. Tel. 605-557-827

Kontrola rozruszników serca
Choroby serca

Dr n. med. Marcin Rosiak
Starszy Asystent
Kliniki Kardiologii

Uniwersytetu Medycznego
ul. Sterlinga 1/3 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

Sprzedam dom w zabudowie
szeregowej o powierzchni 141 m2

przy ul. Granicznej (os. Bajkowe).
Tel. 606-307-217

Sprzedam 3 dzia³ki po 4500 m2

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

SIATKÓWKA  ŻEŃSKA

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

SPRZEDAM W£ASNO�CIOWE
32 m2, IV P., PO GENERALNYM
REMONCIE, KUTNO UL.
GRUNWALDZKA. TEL. 604
072 430, 602 481 285

DIDŻEJ − bale, wesela,
imprezy okolicznościowe.

Tel. 0609−107−203

Siatkówka ¿eñska przywêdrowa³a do Polski ze Stanów Zjednoczonych
za po�rednictwem �wiatowego Zjednoczenia Stowarzyszeñ Chrze�cijañ-
skiej M³odzie¿y YMCA. Ju¿ w 1929 roku odby³y siê pierwsze Mistrzo-
stwa Polski. Pierwsze Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet rozegrano
w 1949 roku, a Mistrzostwa �wiata zainaugurowano w 1952 roku.
W latach trzydziestych, na d³ugo przed wybuchem II wojny �wiatowej,
kutnowskie dziewczêta uprawia³y siatkówkê pod okiem nauczycielki
wychowania fizycznego w Gimnazjum im. J.H. D¹browskiego, Stanis³awy
Dombrowicz-Bryniczki. W dniu 30 wrze�nia 1934 roku uczennice kut-
nowskie rozegra³y w Gostyninie mecz i wygra³y z gostyniñskim Gimna-
zjum. Czasopismo uczniowskie �Przebojem� z 11 listopada 1934 roku
pisa³o: �Niedawno na terenie naszego gimnazjum odby³y siê zawody siat-
kówki Gimnazjów Gostynin - Kutno. Bilans zawodow przedstawia siê
dla nas dodatnio. Kutno zwyciê¿y³o w siatkówce mêskiej i ¿eñskiej�.
W �Przebojem� nr 1 z 11 listopada 1935 roku znajduje siê notatka: �Trój-
mecz gier sportowych. Siatkówka ¿eñska � pierwsze miejsce Gimnazjum
Kutno, drugie Seminarium £êczyca�. Kutnowianki wygra³y to spotkanie 2:0.
W tym te¿ roku  podopieczne Stanis³awy Bryniczkowej graj¹c w sk³adzie:
Cie�lik, Krystyna Hejwowska, Adela Patelaik, Irena Pokrzywnicka, Maria
Pomianowska, Barbara Szoll przegra³y w Gostyninie z miejscowym Gim-
nazjum 0:2 (15:17, 7:15). W 1935 roku rozegrano w Gimnazjum J.H.
D¹browskiego pierwsze miêdzyklasowe mistrzostwa szkoly w siatkowce
¿eñskiej. W 1936 roku dru¿yna �D¹browszczaka� pokona³a kutnowsk¹
Szko³ê Handlow¹ 2:0. W maju i w czerwcu 1937 roku siatkarki kutnowskie
rozegra³y dwa mecze z gostyniñskim Gimnazjum. W Kutnie pokona³y
rywalki 2:0, a w Gostyninie zwyciê¿y³y 2:1. W dniu 12 wrze�nia 1937
roku siatkarki Gimnazjum H. D¹browskiego go�ci³y w £êczycy, gdzie
wygra³y z reprezentacj¹ miejscowego seminarium nauczycielskiego,
a w roku 1938 do Kutna zawita³y zawodniczki Gimnazjalnego Ko³a Spor-
towego z £êczycy, Zwyciê¿yla dru¿yna go�ci 2:0. Do czo³owych siatkarek
tego okresu nale¿a³y: Cie�lik, Danuta Dombrowicz, Krystyna Hejwowska,
Adela Patelak, Irena Pokrzywnicka, Maria Pomianowska i Barbara Szoll.

ZKS Spójnia
Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych sekcje siatkówki kobiet powsta³y przy
kutnowskich  klubach  sportowych Spójni i Kolejarzu. Inauguracyjny mecz
siatkówki kobiet ZKS Spójnia Kutno - SKS przy Gimnazjum Krawiec-
kim rozegrany zosta³ w dniu 5 czerwca 1949 roku. Wygra³a  Spójnia 2:0
(15:1, 15:1). Sk³ad dru¿yny Spójni przedstawia³ siê nastêpuj¹co: Halina
Duklas, Barbara Kaczorowska, Halina  Marchewka, Iwona  Piórek, Zdzi-
s³awa Przybysz i Angela Sawicka. Spójnia w latach 1949-1952 rozgry-
wa³a towarzyskie spotkania ze szkolnymi klubami sportowymi Kutna oraz
zespo³ami Stali ¯ychlin i Kolejarza Kutno.

Siatkarki Spójni Kutno - 1949 r. Od lewej: Halina Duklas, Iwona
Piórek, Jadwiga Pukaczewska i El¿bieta Skonieczna. Powy¿ej
Janina Gryszanowicz.

Siatkarki Spójni na obozie w Bedlnie 1952 r.
W 1952 roku sekcja pi³ki siatkowej ZKS Spójnia Kutno zosta³a zlikwido-
wana. W okresie dzia³alno�ci sekcji w dru¿ynie Spójni wystêpowa³y:
Halina Duklas, Florczak, Janina Gryszanowicz, Jadwiga Jaruga, Barbara
Kaczorowska, Halina Marchewka, Renata Paszyñska, Bogumi³a Petry-
nowska, Iwona Piórek, Zdzis³awa Przybysz, Jadwiga Pukaczewska,
Angela Sawicka i El¿bieta Skonieczna. (c.d.n.)        Jerzy Tru�ciñski

Na gor¹cym uczynku
�Na gor¹cym uczynku� kutnowscy
policjanci zatrzymali dwóch mê¿-
czyzn, którzy pos³ugiwali siê fa³-
szywymi receptami przy zakupie
leków psychotropowych. Okazali
siê nimi: 21-latek z powiatu dzia³-
dowskiego i 54-letni mieszkaniec
powiatu kutnowskiego. Wcze�niej
uda³o im sie dokonaæ takiego �skoku�
w piêciu kutnowskich aptekach.

Alkoholowa melina
Mieszkanka powiatu ³êczyckiego,
przebywaj¹ca czasowo w Kutnie,
z wynajmowanego mieszkania,
przy ulicy Zduñskiej uczyni³a melinê.
Ujawnili to funkcjonariusze KPP
Policji w Kutnie, którzy zabezpie-
czyli w tym lokalu 36 litrów alko-
holu bez skarbowej akcyzy.

Zuchwa³a kradzie¿
Z mieszkania, przy ulicy Popie³uszki
w Kutnie, skradziono dwa aparaty
fotograficzne, laptop Dell i telewizor
LCD Samsung. Warto�æ skradzio-

nych przedmiotów okre�lono na
sumê 10 tysiêcy z³otych.

Z³ote i z³oto
Z mieszkania, przy ulicy Olimpijskiej
w Kutnie, skradziono 1800 z³otych
oraz bi¿uteriê z³ot¹ (pier�cionki,
³añcuszki z zawieszkami).

Sen o komputerze
Wykorzystuj¹c stan nietrze�wo�ci
jednego z domowników mieszka-
nia przy ulicy D³ugosza w Kutnie,
przestêpca skrad³ laptop Asus
warto�ci 1500 z³otych.

Popaliæ - ludzka rzecz !
Z kiosku �Ruchu�, znajduj¹cego siê
przy ulicy Nowy Rynek w D¹bro-
wicach, skradziono 600 paczek
papierosów ró¿nych marek. Straty
oceniono na kwotê 6500 z³otych.
Ze sklepu spo¿ywczego w Woli
Nowskiej skradziono wyroby tyto-
niowe warto�ci 1500 z³otych.
W porze nocnej w miejscowo�ci
Niedrzew Pierwszy z niezabezpie-
czonego zbiornika samochodu

ciê¿arowego Daf zaparkowanego
na terenie prywatnej posesji, skra-
dziono 300 litrów oleju napêdowego.
Straty wyceniono na kwotê 1200
z³otych.

Z³e graffiti
Niezidentyfikowany do tej pory
sprawca pomalowa³ graffiti na ele-
wacji budynku mieszkalnego przy
ulicy Braci �niadeckich w Kutnie.
Straty na szkodê wspólnoty miesz-
kaniowej oszacowano na kwotê
700 z³otych.

Samochodowa corrida
Na ulicy Warszawskie Przedmie�cie
w Kutnie nieznany sprawca podpali³
samochód osobowy Oel Astra. Straty
oceniono na 3 tysi¹ce z³otych.
Wymieniono b³otnik samochodu
Seat Altea stoj¹cy na placu Wolno�ci
w Kutnie. Straty - 2 tysi¹ce z³otych.
Porysowano pow³okê lakiernicz¹
drzwi samochodu Renault Safrana,
stoj¹cego na ulicy Kro�niewickiej
w Kutnie. W³a�ciciel poniós³ straty
400 z³otych.

W stoj¹cym na ulicy Batorego
w Kutnie samochodzie Opel Astra
dokonano przebicia dwóch opon
oraz zarysowania tylnego b³otnika.
Straty - 340 z³otych.
Z niezamkniêtego samochodu
Daewoo Espreso, stoj¹cego na placu
Wolno�ci w Kro�niewicach, skra-
dziono radiomagnetofon, CB-radio,
wielofunkcyjn¹ ksero-kopiarkê
i prawo jazdy. Straty to kwota 2200
z³otych.
Nieustalony sprawca dokona³
wybicia szyby tworz¹cej powierzchniê
ci¹gnika rolniczego Deutz-Fahr.
Warto�æ strat 1750 z³otych.

Drogowa kraksa
W Bedlnie kieruj¹cy samochodem
Renault, wyprzedzaj¹c w miejscu
do tego zabronionym, zderzy³ siê
z poprzedzaj¹cym go samochodem
Ford, wykonuj¹cym skrêt w lewo.
W wyniku tego kieruj¹cy pojazdem
Renault trafi³ do szpitala w Kutnie.
Uczestnicy wypadku trze�wi.

Sonda¿e stanowi¹ niezwykle wa¿ny element poznawczy i metodê badawcz¹
stosowan¹ przede wszystkim w socjologii. Opieraj¹ siê na reprezentatywnej
grupie badanych, czyli odpowiednie procentowe proporcje musz¹ posiadaæ,
np. bezrobotni, osoby z wy¿szym wykszta³ceniem, emeryci, tzn ka¿da grupa
zawodowa, spo³eczna i wiekowa. Zwykle ocenia siê w ten sposób przed-
wyborcze nastroje spo³eczne i szanse na zwyciêstwo kandydatów lub ugru-
powañ. Tymczasem w Kutnie podczas kampanii wyborczej do samorz¹dów,
powsta³ w tej dziedzinie istny kociokwik, a niemal¿e ka¿dy przedstawiciel
mediów poczu³ siê socjologiem. No i mieli�my notowania wziête z ksiê¿yca.
Jeden z powa¿nych ogólnopolskich dzienników z lokaln¹ mutacj¹ og³osi³
jako oficjalne dane sonda¿owe, badanie przeprowadzone w jednym, jedynym
bloku, w�ród osiemdziesiêciu osób. Mo¿na napisaæ napracowali siê, bo
dymali po schodach w tê i we wtê jak szaleni, tylko z t¹ reprezentatywno�ci¹
spo³eczn¹, co� jakby nie tak. W¹tpiê bowiem, ¿eby akurat ten budynek
zawiera³ ca³y przekrój spo³eczny Kutna. Ale informacja posz³a w eter.
Dwa lokalne portale inernetowe uruchomi³y sonda¿e przedwyborcze,
polegaj¹ce na klikniêciu myszk¹ od swojego komputera przy nazwisku
jednego z kandydatów. Kto wiêc sprawdza³ i da gwarancje, ¿e dane, które
wy�wietla³y siê na monitorze s¹ rzetelne, chyba nikt. Ale informacje id¹
w eter. Na szczê�cie nikt nie zosta³ poszkodowany, bo prezydent mia³ tak¹
przewagê, ¿e ¿aden pseudosocjolog mu nie zaszkodzi³. Ale apelujê je¿eli
w przysz³o�ci bêdziemy próbowaæ prowadziæ sonda¿e, to róbmy to rzetelnie,
bo pokrzywdzeni te¿ mog¹ wówczas byæ.      Pawe³ Piotrowski
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

Czytelniczy Hyde Park

PSEUDONAUKOWCY

Sprzedam w³asno�ciowe 36,8 m2

na Braci �niadeckich. Tel. 500-095-
159, 724-509-276
Sprzedam w³asno�ciowe 52 m2

w osadzie Le�nej w Ostrowach. Tel.
24 252-18-39
Sprzedam w³asno�ciowe 48 m2,
du¿y balkon, po remoncie, IV p.,
os. �ródmie�cie. Tel. 696-915-013
Sprzedam  lokal mieszkalny
w kamienicy (89 m2, I p, w³asno�æ
hipoteczna), �cis³e centrum Kutna,
piec CO w piwnicy. Tel. 500- 034-650
Posiadam do wynajêcia 46 m2

umeblowane, najchêtniej osobie
samotnej lub na s³u¿bowe. Tel. 607-
605-109 po 16
Posiadam do wynajêcia pokój dla
kobiety. Tel. 516-940-051
Sprzedam dom 180 m2, dzia³ka
1200 m2, gara¿ 46 m2, Kutno. Tel.
669-920-644
Sprzedam dom piêtrowy, wolno-
stoj¹cy 110 m2 + budynek gosp. 30 m2,
dzia³ka 576 m2, media, Kutno. Tel.
503-090-534
Sprzedam dom 250 m2, dobra
lokalizacja lub wynajmê na dzia³al-
no�æ, Kutno. Tel. 504-363-388
Sprzedam nowo wybudowany dom
125 m2, dzia³ka ogrodzona 1000 m2,
media, Kutno ul. £ódzka. Tel. 660-
612-803
Posiadam do wynajêcia domek 48 m2

firmie lub rodzinie od zaraz, Kutno
ul. £ódzka. Tel. 698-421-012
Sprzedam dzia³ki 1400 i 1600 m2,
media przy dzia³ce, 55 z³/m2, Piwki.
Tel. 889-084-794

Doktor nauk medycznych

RAFA£ KAMIÑSKI
przyjmuje w Gabinecie
Rehabilitacji w Kutnie,

przy ul. Lelewela 10
w zakresie ortopedii

zapisy mgr Ewa Rutkowska

500-173-103
24-254-50-02

Sprzedam plac o powierzchni 2772 m2 (pod budowę domku,
bloku, marketu, bloku z handlem i usługami)

ul. Oporowska−Szymanowskiego (przed blokami TBS).
Tel. 0602−70−90−90

Sprzedam dzia³kê 2000 m2, 2 bu-
dynki gosp., Sierakówek ko³o
Gostynina. Tel. 24 254-02-62, 726-
330-905
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
9000 m2 obok las 3,5 ha, blisko
Kutna. Tel. 698-773-008
Sprzedam dzia³kê bud. inwest.
0,5 ha w Kutnie. Tel. 697-586-508,
24 254-46-22
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
1500 m2 z domem murowanym
60 m2, media, Skrzynki-Lipianki.
Tel. 601-051-027
Sprzedam dzia³kê budowlan¹,
ogrodzon¹ 1900 m2, media w drodze,
dodatkowo woda na dzia³ce, Kutno
ul. Kosmonautów. Tel. 503-348-541
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
820 m2, media, Kutno ul. Wiejska.
Tel. 606-316-399
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
5200 m2, Kutno ul. Boczna. Tel.
505-909-158, 171-287-3902
Sprzedam 2,11 ha w ca³o�ci lub na
dzia³ki, ok. Kutna. Tel. 608-797-871
Posiadam do wynajêcia lokal
handlowo-us³ugowy 9 m2, parter,
witryna, centrum (wej�cie od ul.
Królewskiej). Tel. 603-185-727
Posiadam do wynajêcia 4 lokale na
dzia³alno�æ lub gabinet, Kutno ul.
Zamkowa 6. Tel. 503-742-583
Posiadam do wynajêcia lokal u¿yt-
kowy 67 m2 w centrum Kutna. Tel.
602-219-254
Sprzedam stoisko handlowe na
Manhattanie w Kutnie. Tel. 502-
127-530
Sprzedam wyposa¿enie sklepu -
perfumy rozlewane + srebro. Tel.
502-127-530

Sprzedam tanio Mercedesa. Tel.
724-721-324
Sprzedam ciê¿arowy �Man� d³ugo�æ
konteneru ³adunkowego 6.2 m. Tel.
603-751-994
Sprzedam tanio VW Passata 2000 r.,
stan idealny. Tel. 665-877-760
Sprzedam VW Golf III 1,6 1995.
I w³a�ciciel, gaz, gara¿owany, stan
bdb. Tel. 24 253-33-29, 669-087-360
Sprzedam Suzuki (`94) 3-drzwio-
wy, przebieg 110 tys., czerwony,
szyberdach, cena do uzgodnienia.
Tel. 785-617-575
Posiadam do wynajêcia gara¿ os.
Tarnowskiego. Tel. 785-519-405
Sprzedam felgi stalowe 15 (5 �rub)
do Audi. Tel. 607-754-736, 603-
809-819
Sprzedam paski klinowe HB 2500
oraz inne, silnik elektryczny 22 KW.
Tel. 502-324-566
Sprzedam u¿ywane 4-letnie opony
Barum-Bravuris rozm. 195/60 15``.
Tel. 607-386-549
Sprzedam czê�ci do ¯uka, most,
zawieszenie przednie, sprê¿yny,
inne, czê�ci do Trabanta. Tel. 502-
324-566
Sprzedam alufelgi z oponami �15�
do Mercedesa, 4 opony zimowe
�15� stan bdb. Tel. 502-324-566
Sprzedam blachê kawa³kow¹
czarn¹ 1,5 mm, silnik el. 7,5 KW
z hamulcem. Tel. 502-324-566
Sprzedam such¹ miniê chroni
przed rdz¹. Tel. 663-978-150
Sprzedam tanio pampersy dla
doros³ych. Tel. 609-792-552

Sprzedam tapczan (schowek na
po�ciel) kolor olcha, 50 z³. Tel. 601-
348-728
Sprzedam klatkê na wysokich
metalowych nó¿kach np. na króliki.
Tel. 601-348-728
Sprzedam tanio witrynê, szafkê
dvd, szafkê, stó³, kolor ciemny. Tel.
669-695-542
Sprzedam stó³ owalny (rozk³adany)
kolor olcha + 6 krzese³. Tel. 604-
093-882
Sprzedam tanio lodówkê w dobrym
stanie. Tel. 697-527-349
SPRZEDAM SUKNIÊ �LUBN¥
BR¥ZOWO-Z£OT¥, ROZMIAR
38/165 + DODATKI, STAN BDB.
TEL. 721 446 039
Sprzedam piece gazowe �Rapido�
60 i 120 KW. Tel. 24 254-27-30
Sprzedam owies. Tel. 880-789-758
Sprzedam tanio kozê. Tel. 785-519-405

Zapraszamy do Auto-Komisu
Du¿y wybór aut
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¯YCIE SPORTOWE
Pi³ka no¿na

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Koszykówka

Judo

W Kórniku ko³o Poznania rozegrano Puchar Polski M³odzików, M³odzi-
czek bêd¹cych zarazem mistrzostwami Polski U15. Turniej rozegrano na
piêciu matach, na których rywalizowa³o 350 zawodników. UKS Jppon
MDK reprezentowa³o czworo zawodników: Cezary Kulesza, Mateusz
Kura, Natalia Stobiñska i Rafa³ Zduñczyk. Tego startu podopieczni trenera
Macieja Kisieliñskiego nie zalicz¹ do udanych. Najlepiej wypad³ Mateusz,
który wygra³ 3 pojedynki oraz poniós³ 2 pora¿ki. Zaj¹³ punktowane VII
miejsce, startowa³ w mocno obsadzonej kategori wagowej (46 kg), w której
rywalizowa³o 32 zawodników. Na pewne usprawiedliwienie s³abszego
wystêpu kutnian wskazuje fakt, ¿e byli o rok m³odsi od swoich rywali.

KUTNIANIE NA MISTRZOSTWACH

Futboli�ci III ligi ³ódzko-mazowieckiej (trener Pawe³ �lêzak, asystent
Mieczys³aw Sztonderski, kierownik Andrzej Królak, opieka medyczna
Lucyna Urbañczyk, masa¿ysta Edward Ksi¹¿ek) zakoñczyli rozgrywki na
drugim miejscu trac¹c 4 punkty do Pogoni Siedlce. �Miejscy� zdobyli 29
punktów w 15 meczach oraz 34 bramki (stracili 21). Wygrali 8 spotkañ,
zremisowali piêciokrotnie i dwa razy ulegli przeciwnikom. Kutnianie
pokonali: Legionovi¹ Legionowo 3:1 (d.), Ursus Warszawa 4:2 (d.), Con-
cordiê Piotrków Trybunalski 4:1 (w.), UKS SMS £ód� 4:1 (w.), Sokó³
Aleksandrów £ódzki 2:0 (d.), Wartê Sieradz 1:0 (d.), Mazura Karczew
2:1 (d.), Narew Ostro³êka 3:1 (d.); zremisowali: z W³ókniarzem Zetów
2:2 (d.), Pilic¹ Przedbórz 3:3 (d.), Ceramik¹ Opoczno 2:2 (w.), Broni¹
Radom 1:1 (d.), Radomiakiem Radom 2:2 (w.); przegrali: z KS Piaseczno
1:0 (w.), Pogoni¹ Siedlce 1:2 (w.). W pierwszej dru¿ynie gra³o w rundzie
jesiennej 22 pi³karzy: bramkarze - Mateusz Kepka, Micha³ Soko³owicz,
Mateusz Turkowski, Mateusz Wojtczak; obroñcy - Marcin Dopiera³a,
Adam  Grzybowski, Maciej Kowalczyk, Przemys³aw Michalski, Maciej
Rutkowski, £ukasz Trzeciak; pomocnicy - Andrzej Grzegorek, Rafa³
Kubiak, Wojciech Kuc, Piotr Michalski, Sylwester P³acheta, Ernesto
Mensah, Dawid Skrzynecki, Gracjan Sobczak, £ukasz Znyk; napastnicy
- Emmanuel Ohagwu, Rafa³ Jankowski, Kamil Zagajewski. Najwiêcej bra-
mek dla MKS-u strzeli³ (tak¿e w III lidze ³ódzko-mazowieckiej) Rafa³
Jankowski - 16. Na boiskach najd³u¿ej gra³ Rafa³ Jankowski, który
wyst¹pi³ we wszystkich 15 spotkaniach, co da³o mu 1343 minut. Kom-
plety meczów maj¹ te¿: Marcin Dopiera³a (1125 min.), Sylwester P³acheta
(1332 min.), Maciej Rutkowski (1159 min.) i £ukasz Znyk (1205 min.).
Najkrócej, bo tylko 2 minuty, gra³ Andrzej Grzegorek (z Soko³em Alek-
sandrów £.). Najm³odszym zawodnikiem by³ Dawid Skrzynecki (r. 1992),
a najstarszym Rafa³ Kubiak (1977 r.) W ca³ej rundzie zespó³ MKS-u otrzyma³
32 kartki. Wszystkie koloru ¿ó³tego. Najwiêcej, bo 6, Rafa³ Kubiak.

RUNDA JESIENNA MKS−u I

Czterech  podopiecznych trenera Jacka Wasiaka bra³o udzia³ w zawodach
w Sochaczewie (IV Ogólnopolski Turniej Judo - 400 zawodników).
Mateusz Kura by³ drugi, a Rafa³ Zduñczyk trzeci. W £odzi, w Wojewódzkim
Miêdzyszkolnym Miko³ajkowym Turnieju, reprezentanci UKS IPPON
MDK Kutno zdobyli: trzy z³ote medale (Katarzyna Bednarek, Weronika
Kura, Ma³gorzata Miller), trzy srebrne (Natalia Stobiñska, Jakub Szymañski,
Micha³ Kaliñski), trzy br¹zowe (Marcel Darul, Oliwia Medyñska, Micha³
¯ak).

DWA TURNIEJE

W 10 kolejce mistrzostw II ligi gr. A dru¿yna trenera Andrzeja Kowal-
czyka zaliczy³a przekonywuj¹c¹, dziewi¹t¹ wygran¹ (tylko jedna pora¿ka)
z beniaminkiem tej klasy rozgrywek.

MON - POL P³ock - AZS Polfarmex Kutno 58:119
(w kwartach 6:23, 17:34, 16:33, 19:29)

AZS: Tomasz Smorawiñski 24, Grzegorz Ma³ecki 15, Micha³ Marciniak 16,
Pawe³ Pydych 14, Tomasz Deja 12, Kacper Kromer 10, Piotr Karólewski 8,
Jakub Kowalski 8, Bart³omiej Strzelecki 8, Krzysztof Rydlewski 4. Nie
gra³ Aleksander Perka �Alex�. Wtedy wynik by³by na pewno du¿o
wy¿szy. Zdaniem kierownika dru¿yny Krzysztofa Poniszewskiego mecz
by³ jednostronny i toczy³ siê do jednego praktycznie kosza. Kutnianie
potraktowali go jako sparing przed meczem Pucharu Polski z ubieg³o-
rocznym jego zdobywc¹ AZS-em Koszalin.

ZWYCIĘSKI AZS POLFARMEX UWAGA ! UWAGA !
REGULAMIN KONKURSU

„Najlepszy sportowiec, drużyna,
trener Ziemi Kutnowskiej”

1. Konkurs polega na wyborze najlepszego zawod-
nika, zespo³u i trenera roku 2010 powiatu kutnow-
skiego.
2. Jest On adresowany do osób indywidualnych oraz
do klubów i stowarzyszeñ sportowych.
3. Kandydatury mog¹ dotyczyæ jedynie sportowców
naszego powiatu oraz i innych, je¿eli dany zawodnik
czy trener zamieszkuje na sta³e w nim.
4. Ostatecznego wyboru, spo�ród zg³oszonych kan-
dydatów i zespo³ów, dokona Kapitu³a Konkursu
z³o¿ona z przedstawicieli Redakcji �P¯K�.
5. Zg³oszenia prosimy kierowaæ na adres Redakcji:
�Powiatowe ¯ycie Kutna�, 99-300 Kutno ul. Kró-
lewska 47, tel. 24 355-10-00, fax 24 355-10-02
do 15 stycznia 2011 r.
6. Wrêczenie nagród odbêdzie siê w sali konferen-
cyjnej Urzêdu Miasta w lutym 2011 r.
7. Organizatorem konkursu jest �Powiatowe ¯ycie
Kutna�.

5 dru¿yn bra³o udzia³ w X Ogólnopolskim Andrzejkowym Turnieju Dziew-
cz¹t o Puchar Prezydenta Miasta P³ocka. Wyniki kutnianek: z UKS Ku�nia
Strzegowo 76:30, z KS Legion Legionowo 76:42, z MUKS 21 P³ock
(juniorki) 59:57, z SKS 12 Warszawa 72:57 i z MUKS 21 P³ock 80:25.
Podopieczne trenera Adama Paw³owskiego zajê³y I miejsce w tych zawo-
dach. MVP turnieju zosta³a Michalina Kamiñska , a w pierwszej pi¹tce
znalaz³a siê Maria Z³otowska. W dru¿ynie MKS Sirmax wyró¿nia³a siê
Natalia Furmañska. Oto sk³ad ekipy Kutna i zdobyte punkty: Michalina
Kamiñska 81, Angelika Kobus 54, Maria Z³otowska 41, Natalia Furmañska 40,
Natalia £ukasik 39, Karolina Zieliñska 34, And¿elina Przytulska 20,
Karolina Filipczak 20, Marta Domañska 19, Patrycja Matczak 15, Klaudia
Matczak 0. Gratulujemy !

TRIUMF MKS SIRMAX

Dwa wyjazdowe mecze kontrolne rozegrali podopieczni trenera Paw³a
�lêzaka i kierownika Andrzeja Królaka. W zespole MKS-u Kutno gra³o
kilku nowych testowanych pi³karzy, a przeciwnikami by³y silne dru¿yny
- Wis³y P³ock (I liga) i Pelikan £owicz (II liga). W dru¿ynie kutnowskiej
zaprezentowali siê m.in.: Senegalczyk Ibrahim, Senegalczyk Dudu Nandu,
Ukraiñcy - Igor Vons, Rus³an Maydan, Jurij Perkita oraz Piotr Szczêsny,
Micha³ Mroch i Arkadiusz Suchomski. Na szkoleniowcach MKS-u
wywarli niez³e wra¿enie. Byæ mo¿e który� z nich bêdzie gra³ w barwach
MKS-u Kutno. Wyniki: z Wis³¹ P³ock 0:3 (0:0). Dwa gole zdoby³ Marcin
Wi�niewski, a jednego Piotr Szabak; z Pelikanem £owicz 2:0 (1:0). Bramki
strzelili: Rafa³ Kubiak i Rus³an Maydan.

PO SEZONIE

Zapisz siê na kurs organizowany przez Wydzia³ Sêdziowski
w £odzi, zostañ arbitrem futbolu. Zg³oszenia do 30 grudnia. Pytania
dotycz¹ce kursu prosimy kierowaæ do Tomasza Garwickiego tel.
662 184 625 lub Paw³a Szczepanika, meil: sport@um.kutno.pl

KURS SĘDZIOWSKI

Blisko tysi¹c osób przyby³o, mimo �nie¿ycy i du¿ego mrozu, do hali SP
nr 9, aby obejrzeæ w akcji swoich pupili w meczu III rundy Pucharu Polski
z jej ubieg³orocznym zdobywc¹ - zespo³em AZS-u Koszalin. Nigdy
w historii Kutna naszym koszykarzem tak daleko nie uda³o siê awansowaæ
i nigdy tak utytu³owany przeciwnik (ekstraliga) do grodu nad Ochni¹ nie
przyjecha³. Ci co przyszli na spotkanie, nie zawiedli siê. By³ to mecz bardzo
ciekawy i stoj¹cy na �wietnym poziomie. Podopieczni trenera Andrzeja
Kowalczyka grali jak równy z równym i �tanio swojej basketowej skóry
nie sprzedali�. Walka by³a zaciêta w ka¿dej fazie poszczególnych kwart.
Umila³y j¹ podczas przerw sympatyczne tancerki �Per³y Ars Vity� (z Gim-
nazjum nr 2 Kutno).

AZS Polfarmex Kutno - AZS Koszalin 83:91
(w kwartach 20:20, 17:25, 21:20, 25:26)

AZS Kutno: Piotr Karólewski 5, Grzegorz Ma³ecki 13, Tomasz Smora-
wiñski 9, Pawe³ Pydych 3 (kontuzja), Tomasz Deja 20, Micha³ Marciniak 12,
Aleksander Perka 21. AZS Koszalin (przyjecha³ do Kutna w najsilniej-
szym sk³adzie): Windsome Frazier 31, Mateusz Bartosz 2, Tomasz �nieg 6,
George Reese 22, Mateusz Bieg 3, Damien Kinloch 0, Miros³aw £opatka
(213 cm) 8, Slavisa Bogavac 19, Igor Milicic 0. Trener Mariusz Karol,
asystent Wojciech Królik. Mecz prowadzili sêdziowie: Dariusz Nejman
i Micha³ Proc, komisarzem technicznym z ramienia PZKOSZ by³ Maciej
Kucharski, a spikerem - komentatorem Jerzy Papiewski. Mecz rozpocz¹³ siê
od prowadzenia kutnowskich akademików 2:0 i w 3 minucie 6:5. Nastêpnie
by³y ju¿ akcje kosz za kosz. Na pocz¹tku drugiej kwarty gospodarze znów
obejmuj¹ prowadzenie. Jest 22:20. To by³o ich ostatnie prowadzenie
w tym zaciêtym i interesuj¹cym nawet laika meczu. Go�cie najwiêcej pro-
wadzili w 18 minucie (41:27) i w 37 (87:73). Nasi w ca³ym meczu oddali
12 rzutów za 3 punkty. Schodz¹cych z parkietu kutnian widownia nagro-
dzi³a na stoj¹co rzêsistymi brawami. Nale¿a³o siê im. Dziêkujemy. Zabrak³o
te¿ troszeczkê szczê�cia, bo gdyby wykonywanie rzutów osobistych by³o
lepsze, to wynik w Kutnie móg³by byæ niespodziank¹ !

DOBRY MECZ AZS−U W PP

Dziewczêta z ZS nr 1 w Kutnie (trener Mariusz £ubiñski) wygra³y zawody
rejonowe, które odby³y siê w Gimnazjum nr 1 w Kutnie. Pokona³y 16:0
ZSZ nr 3 ze Skierniewic i 6:4 II LO £owicz. Fina³ wojewódzki rozegrany
zostanie 10 grudnia w Zgierzu. �Staszic� - Majka Szyd³owska, Katarzyna
Galicka, Agnieszka Sobczyk, Patrycja Janczak, Zuzanna �wirska, Monika
Samsel, Daria Kubiak, Justyna Witczak, Justyna Krygier, Ma³gorzata Grza-
nowska, Magdalena Lewandowska, Dagmara Malarska, Joanna Lach,
Daria Ogrodowczyk.

Pi³ka rêczna

„STASZIC” W FINALE

Od kilku lat kutnowski MOSiR organizuje ciesz¹ce siê du¿ym zaintere-
sowaniem rozgrywki w pi³kê no¿n¹, siatkówkê i koszykówkê. W futbolu
(KAHLPN) rywalizuj¹ (hala SP nr 1) dru¿yny w I lidze (14) i II - (14).
W siatkówce KALS (hala SP nr 6) walka toczy siê w I, II i III lidze panów
oraz w lidze kobiet. Oprócz zespo³ów z Kutna s¹ dru¿yny z Gostynina,
¯ychlina, Witoni, Krzy¿anowa, �winic Warckich, Bedlna, Szczawina,
£owicza, Ko³a, Rdutowa, Kro�niewic, £¹cka. To naprawdê cieszy !
Koniec mistrzostw - marzec 2011 rok.

HALOWA REKREACJA

NIESPODZIEWNA PORAŻKA
Koszykówka

Niezbyt szczê�liwa by³a 11 kolejka mistrzostw II ligi dla kutnowskich
akademików. Podopieczni trenera Andrzeja Kowalczyka ulegli u siebie
zespo³owi z Piaseczna, zajmuj¹cemu trzeci¹ lokatê w tabeli. Byæ mo¿e na
przegran¹ zawa¿y³ fakt ciê¿kiego meczu o Puchar Polski z AZS-em
Koszalin.

AZS Polfarmex Kutno - PWiK Piaseczno 81:92
(w kwartach: 25:21, 23:24, 22:21, 11:26)

AZS: Karólewski 4, Ma³ecki 13, Smorawiñski 5, Pydych 14, Deja 14,
Kromer 9, Marciniak 12, Perka 10. Gospodarze zagrali du¿o s³abiej ni¿
w poprzednich spotkaniach. Nie najlepiej by³o ze skuteczno�ci¹ w rzutach
(25/44 za dwa punkty, 6/23 za trzy punkty). Go�ciom �wychodzi³o�
dos³ownie wszystko. Na dodatek pomagali im wyra�nie sêdziowie z War-
szawy: Bogus³aw S³upczyñski i Dariusz Iwañczuk. To druga pora¿ka AZS-u
i druga w Kutnie. Miejmy nadziejê, ¿e ostatnia. Najwiêksze prowadzenie
kutnian by³o 30:23 w 12 minucie. Ostatnie za� 74:73 w 34 minucie. Pro-
wadzenie zmienia³o siê 11 razy, a osiem razy by³ remis.
Nastêpne mecze dru¿yny AZS Polfarmex Kutno:
11.12 w Sopocie z rezerwami Trefla,
18.12 w Kutnie (godz. 17.30) z Basketem Pi³a.
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Sprzedam mieszkanie 48m2, I p.,
(2 pok., kuchnia, du¿y balkon). ul.
Br. �niadeckich. Tel. 605-080-742
(godz. 9-15)
Sprzedam dzia³kê na ogródkach
dzia³kowych, na Bielawkach. Tel.
695-59-1002
Wynajmê nieruchomo�æ o pow. 50 m2,
dzia³ka 200 m2 pod ka¿d¹ dzia³alno�æ,
Kutno-Dybów. Tel. 510-245-969
Sprzedam atrakcyjn¹ dzia³kê
budowlan¹ 2800 m2, ogrodzona,
woda, wjazd, cena 60 z³/m2, Dudki
- Leszczynek. Tel. 0603-765-295
Sprzedam lub wynajmê mieszkanie
w³asno�ciowe umeblowane o pow.
49 m2, 3 pokoje, IV pietro, centrum
miasta, tel. 0664-01-85-95.
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. Mo¿li-

wo�æ najmu czê�ciowego lub zmiana
adaptacji lokali. Tel. 24 355-68-64,
0501-666-527
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
o powierzchni 5 tys. m2 w Krzesinie.
Dostêp do pr¹du i wody. Tel. 604-
913-028
Sprzedam dom 220 m2 - wysoki
standard na dzia³ce 7500 m2. Tel.
0-507-072-007
Sprzedam schodo³az Scalamobil
S20, urz¹dzenie do transportowania
osoby niepe³nosprawnej wraz z wóz-
kiem po schodach. Maksymalne
obci¹¿enie 130 kg. Tel. 0604-913-028
Sprzedam akordeon Weltmeister
Cordal, 80 basów, stan bdb. Tel.
0604-913-028
Sprzedam nowy okap kuchenny
grass 90 cm, w³oskiej firmy Falmec.
Tel. 505-072-742
Wentylacja - doradztwo, certyfikaty
energetyczne tel. 0-507-072-007
Posiadam do wynajêcia lokale
o powierzchni 2 x 90 m2 na ka¿d¹
dzia³alno�æ, centrum Kutna. Faktura
VAT. Tel. 501-669-196, 501-666-527

OG£OSZENIA
DROBNE

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 299

? ?? ?? ?? ?? ?

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

Has³o:  B7-K5-B9-C2 ...
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.

Poziomo: A-1. Miasto na Pojezierzu Gnie�nieñskim (tak¿e nogi zaj¹ca)
A-7. �Dziewczyna ze ...� Agnieszki Osieckiej B-9. S³ynna sycylijska
C-1. Podziemia ko�cio³ów, w których stawia siê trumny z cia³ami zmar³ych
D-9. Ryjówka, aksamitka E-1. � ... jest ze snu� (utwór zespo³u Ira - Artura
Gadowskiego) E-5. Du¿e naczynie na piwo G-1. Ci¹g poleceñ dla kom-
putera I-1. Bohaterka piosenki �Perfectu� (beksa) I-6. Owca grzywiasta
J-9. Obok �Parasola� w AK K-1. Rzadkie imiê mêskie L-9. Serial sensa-
cyjny z B. Lind¹ w roli Ptasiora M-1. Choroba stawów M-5. Muzu³mañska
cytadela.

Pionowo: 1-A. Pokryty nim stó³ bilardowy 1-I. Najwiêksza z antylop
afrykañskich 2-E. Zasila j¹ Bug 3-A. Kol¹ca pszenica 3-I. Okre�lona ilo�æ
pieniêdzy 4-F. Tañcowa³a w wierszu z nitk¹ 5-A. Bo¿a, to wielki talent
5-J. Odsy³acz na stronê www. 6-E. Gatunek antylopy afrykañskiej 7-A.
Sp³acheæ 7-I. W�ród zawodników zespo³u rugby 9-A. Bywa �wiat³y 9-I.
Egipska bogini ziemi 11-A. Gromada psów my�liwskich 11-I. Urz¹dzenie
ciesielskie 13-A. ¯y³a ska³ magmowych 13-I. Rodzaj lotu �mig³owego.

oprac. Jerzy Ka³u¿ka

- Czy móg³by� zaprezentowaæ siê bli¿ej naszym czytelnikom ?
- Bardzo proszê. Nazywam siê Aleksander Perka. Gram w zespole AZS-u
Polfarmex Kutno z numerem 19. To mój pierwszy sezon w tej dru¿ynie.
Mam 23 lata, 203 cm wzrostu i wa¿ê blisko 100 kg. Muszê te¿ zaznaczyæ,
¿e mam podwójne obywatelstwo. Jestem i Amerykaninem, i Polakiem.
- Twoi rodzice byli kiedy� znanymi w Polsce sportowcami ?
- Zgadza siê. Mój ojciec - W³odzimierz Perka - uprawia³ lekkoatletykê,
a konkretnie skok wzwy¿. By³ dwukrotnie nawet mistrzem kraju (1973
i 1975 r.). Mama - Delfina Perka - natomiast uprawia³a z powodzeniem
szermierkê. Reprezentowa³a Polskê na Olimpiadzie w Moskwie (r. 1980).
Oboje wielokrotnie reprezentowali kraj nad Wis³¹ w ró¿nego rodzaju
zawodach, turniejach, mistrzostwach poza granicami Polski i zdobywali
na nich zaszczytne, punktowane miejsca i medale.
- Faktycznie to jeste� przede wszystkim Polakiem ...
- Tak mo¿na uwa¿aæ, gdy¿ urodzi³em siê w Warszawie. Ze stolicy Polski
wyjecha³em z rodzicami.
- Dlaczego rodzice zdecydowali siê na takie przedsiêwziêcie ?
- Rodzice moi z³o¿yli podania o wizy wyjazdowe do USA ze wzglêdów
ekonomicznych. Uwa¿ali, ¿e tam bêdê mia³ ³atwiejsze, i to du¿o, ¿ycie.
Pierwsza wyst¹pi³a o wizê moja mama, bo jej siostra rodzona wcze�niej
wyjecha³a do Stanów i sobie pobyt tam mocno chwali³a. Rodzice szybko
otrzymali wizy.
- Urodzi³e� siê z wad¹ nogi ?
- Tak. Jedna noga by³a krótsza od drugiej. Jak ros³em to ta ró¿nica
powiêksza³a siê. Tak by³o do 12 roku ¿ycia. Moja prawa noga w pewnym
okresie mojego ¿ycia by³a nawet krótsza o blisko osiem centymetrów. To
tak¿e by³a przyczyna wyjazdu rodziców ze mn¹ do USA, gdzie czeka³a
mnie operacja i rehabilitacja. Zreszt¹ medycyna tam sta³a na zdecydowanie
wy¿szym poziomie. W Houston, w Teksasie, by³ specjalny szpital,
w którym wiedziano co ze mn¹ zrobiæ, abym normalnie chodzi³, biega³
i funkcjonowa³.
- Wiêkszo�æ swojego dotychczasowego ¿ycia spêdzi³e� wiêc w Houston ...
- Tak. Tego nie da siê ukryæ i zapomnieæ, zw³aszcza ¿e by³ to dobrze
wykorzystany i piêkny czas, przepe³niony nie tylko nauk¹. Tutaj skoñ-
czy³em szko³ê podstawow¹, �redni¹ (liceum) i czteroletni uniwersytet. Tam
te¿ gra³em w basket. Do tej pory mieszkaj¹ w Houston moi rodzice. Maj¹
swój dom. W Houston spêdzi³em blisko 20 lat.
- Jak znalaz³e� siê ponownie w Polsce ?
- Rok temu przyjecha³em, a w³a�ciwie przylecia³em, do miejsca gdzie siê
urodzi³em. Skoñczy³em studia. By³em pe³en si³ i chcia³em graæ w koszy-
kówkê profesjonaln¹. W Stanach nie mog³em jako� znale�æ miejsca i skoro
by³a propozycja, to d³ugo siê nie zastanawia³em. Chcieli mnie zobaczyæ,
wiêc dotar³em do nich. Muszê te¿ wspomnieæ, ¿e swojego miejsca
w koszykówce nie mog³em znale�æ równie¿ w innych czê�ciach Europy,
a szuka³em. Z Poloni¹ podpisa³em kontrakt na rok. Gra³em czêsto w pierwszej

Aleksander Perka specjalnie dla �P¯K�

PASJONAT POLSKI I KOSZYKÓWKI

pi¹tce. Pó�niej na lato wróci³em do Teksasu i z powrotem przylecia³em
do Polski, aby znale�æ siê w kolejnej dru¿ynie ekstraklasy - w AZS-ie
Koszalin.
- Kto nauczy³ ciebie graæ w koszykówkê ?
- Z tego co pamiêtam, gdy by³em dzieckiem, to ojciec wrêczy³ mi pierwsz¹
pomarañczow¹ pi³kê do koszykówki. Z miejsca zakocha³em siê w niej
i w tej dyscyplinie, któr¹ bardzo lubiê i tak szybko jej nie opuszczê.
Ojciec mnie nauczy³ podstaw.
- Warunki do basketu masz idealne. Jeste� te¿ bardzo sprawny ...
- Sprawno�æ odziedziczy³em na pewno po ojcu, a szczególnie skoczno�æ.
Ojciec uprawiaj¹c skok wzwy¿ skaka³ z jednej nogi. W tych czasach tak
skakano. Po mamie mam szybko�æ i dobr¹ koordynacjê ruchow¹. Szybkie
nogi, szybki ruch - to charakterystyczne cechy w szermierce.
- Mówisz �wietnie po polsku ...
- Dziêkujê za uznanie. Wynios³em to z rodzinnego domu, gdzie rozma-
wiano ze mn¹ wy³¹cznie w tym jêzyku. Nie uczêszcza³em nigdy na lekcje
polskiego. Dominowa³ angielski, Jeszcze robiê b³êdy w mówieniu i pisaniu,
ale z ka¿dym dniem jest coraz lepiej. Cieszê siê i to bardzo, ¿e wróci³em
do korzeni, do kraju moich dziadków, rodziców. Staram siê, aby jêzyk
polski opanowaæ prawie perfekcyjnie.
- Teraz jeste� w Kutnie. Jak to siê sta³o ?
- Bêd¹c w Koszalinie by³em przy tym jak zmieniono trenera. Nowy selek-
cjoner nie widzia³ mnie w swoim sk³adzie. By³em poza nim. To by³o dwa
miesi¹ce temu. Musia³em znale�æ dru¿ynê dla siebie. Do Stanów nie chcia³em
wracaæ. Postanowi³em kontynuowaæ karierê w Polsce. Znalaz³ mnie
trener Andrzej Kowalczyk i dziêki niemu znalaz³em siê w dru¿ynie kut-
nowskiego AZS-u.
- Jak siê czujesz w naszym zespole ?
- Mogê �mia³o powiedzieæ i to wprost - bardzo dobrze. Lubiê kibiców
i miasto. Wszyscy s¹ dla mnie mili i serdeczni. Z przyjemno�ci¹ gram dla
nich. Nowi koledzy przyjêli mnie rewelacyjnie. S¹ wspaniali. Tworzymy
jakby jedn¹ rodzinê. Jeste�my bardzo zgrani. Panuje wokó³ mnie doskona³a
atmosfera. Staram siê jak tylko mogê odp³acaæ wszystkim mi ¿yczliwym
dobrymi zagraniami w spotkaniach.
- Co dalej z twoj¹ karier¹ ?
- Jestem m³odym graczem. Pragnê rozwijaæ siê koszykarsko i doskonaliæ.
Szukam okazji, aby wybiæ siê i znów znale�æ siê w ekstraklasie. Moja
obecna dru¿yna ma du¿y potencja³ i wielk¹ szansê na awans do I ligi. Po
to tu jestem w Kutnie. Wierzê nawet w to, ¿e z t¹ ekip¹ da siê zagraæ w tej
klasie rozgrywkowej i byæ nawet w czo³ówce jej.
- Mo¿e osi¹gniesz ten cel z Kutnem ...
- Chcia³bym.
- Jak oceniasz obecny swój zespó³ ?
- Jest przysz³o�æ przed nim. Mo¿emy pokonaæ wiêkszo�æ dru¿yn nawet
pierwszoligowych. Du¿o zawodników graj¹cych obecnie w Kutnie zna-
laz³em wcze�niej z ligowych parkietów. Mamy �wietnego te¿ trenera
i dobre kierownictwo. Organizacja w klubie równie¿ jest doskona³a,
a publiczno�æ rewelacyjna.
- Jeste� ju¿ jej pupilem ...
- Cieszê siê z tego faktu. Kutnianie przyjêli mnie bardzo ciep³o. Lubiê
wiêc graæ dla nich,  a ich okrzyk �Alex� podwójnie mnie dopinguje.
Staram siê moimi wsadami robiæ im rado�æ.
- S¹ one niezwykle widowiskowe ...
- Na pewno. Odnios³em sukces graj¹c jeszcze w Polonii Warszawa.
Zosta³em wicemistrzem polskiej ekstraligi w wsadach. By³o to w Lubinie.
Mistrzem zosta³ Edi Miller (obecnie gra w Poznaniu).
- Jakie s¹ jeszcze inne twoje zainteresowania ?
- Koszykówka to priorytet. Lubiê czytaæ, ogl¹daæ dobre filmy i sztuki
teatralne. Lubiê futbol amerykañski, baseball oraz podró¿e. Postanowi³em
tak¿e czytaæ du¿o polskich ksi¹¿ek i ju¿ siê za to solidnie wzi¹³em.
- Masz dziewczynê ?
- Mam. Jest ona Polk¹.
- Czego ci nale¿y ¿yczyæ ?
- Zdrowia, ¿eby kolana by³y zdrowe przez ca³y sezon i du¿o zwyciêstw
oraz spe³nienia marzeñ, których troszeczkê mam.

Dziêkujê za rozmowê - Jerzy Papiewski

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

Tel. 0−605 830−684

PRZEWÓZ GRUPOWY OSÓB
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¯YCIE DIECEZJALNE

Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie informuje, ¿e w ramach
realizowanego Programu Edukacyjnego Antytytoniowego �Czyste powietrze
wokó³ nas� w Przedszkolu w Kro�niewicach rodzice oraz dzieci uczestnicz¹
w warsztatach dotycz¹cych zdrowego, bezpiecznego stylu ¿ycia oraz  szko-
dliwego wp³ywu palenia papierosów i �biernego palenia� na zdrowie cz³o-
wieka. Koordynatorem programu w przedszkolu jest Renata Zem³o.

CZYSTE POWIETRZE

�Nie pal przy mnie proszê� to program edukacji antytytoniowej realizo-
wany w trzech klasach pierwszych w Szkole Podstawowej nr 1 w Kro-
�niewicach. W jego ramach przeprowadzono warsztaty dla dzieci,które
uczestniczy³y w spotkaniu z pieklêgniark¹ Gra¿yn¹ Kupczak, rysowa³y,
uk³ada³y puzzle i wspólnie rozwi¹zywa³y krzy¿ówkê o zdrowiu. Koordy-
natorem programu w szkole jest Aleksandra Marciniak.

W Przedszkolu Miejskim Nr 16 �Calineczka� odby³o siê spotkanie
andrzejkowe pod has³em ,,Magia Cyrku - Calineczka i wró¿ka
Ma³gorzata�. W programie artystycznym zaprezentowa³y siê dzieci
5-6 letnie przygotowane pod kierunkiem nauczycielek: Haliny Rey-
mann i Violetty Korzuchowskiej. Mali arty�ci swoimi wystêpami
wprowadzi³y wszystkich w �wiat magii cyrkowej. W programie
byli: si³acze, tancerka z wê¿em, iluzjoni�ci, treser zwierz¹t,
marionetki, grupa taneczna  i oczywi�cie �mieszne clowny - Koko
i Miko, którzy rozweselali wszystkich swoimi ¿arcikami. Na
koniec wró¿ka Ma³gorzata przepowiada³a dzieciom, co ich czeka
w dalekiej przysz³o�ci. Dzieci i rodzice weso³o siê bawili oraz
nagradzali ma³ych artystów gromkimi brawami.

W „ANDRZEJKI”

W inauguracyjnej sesji Rady Miasta Kutna wzi¹³ udzia³ ksi¹dz dziekan
Stanis³aw Pisarek.

DZIEKAN NA SESJI

NIE PAL !

W �rodê, 1 grudnia, w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 3 im.
H. Sienkiewicza w Kutnie kolejny raz odby³y siê zawody strze-
leckie o Puchar Dyrektora Gimnazjum. Przeprowadzono je dziêki
wspó³pracy z przedstawicielami i dzia³aczami LOK w Kutnie.
W zawodach tych wziê³o udzia³ 27 uczniów (11 dziewcz¹t i 16
ch³opców). Uczniowie strzelali do tarcz z  karabinka pneumatycz-
nego w dwóch pozycjach - stoj¹cej i klêcz¹cej. W�ród dziewcz¹t
zwyciê¿y³a Adrianna Kobus  (kl. IIIe) � 99 pkt. przed Aleksandr¹
Wiklak  (kl. Id) � 96 pkt. i Paulin¹ Jankowsk¹ (kl. Ib) � 78 pkt.
W�ród ch³opców I miejsce zaj¹³ Sebastian Kwiatkowski  (kl. IIIa)
� 106 pkt. przed Szymonem Krajniakiem  (kl. Id) � 101 pkt.
i Robertem Marciniakiem (kl. IIc) � 92 pkt.

ZAWODY STRZELECKIE

Kopa³ Pawe³ ogród, kopa³,
A¿ tu nagle trys³a ropa,
Strumieñ taki, ¿e o rany,
Chcia³ nam zalaæ Pomarzany.

Wie�æ obieg³a ró¿ne kraje,
Chêtnych kupców ci¹gn¹æ
zgraje,
Ka¿dy p³aciæ by³ gotowy,
Czyni¹c kwot¹ zawrót g³owy.

�wiat arabski larum wznosi³,
Paw³a b³aga³, skamla³, prosi³,
Pu�æ pan do nas ropê rur¹,
Zap³acimy dolców fur¹.

Mia³ i z kraju larum wznosi³,
Których ropa by³a celem,
Rafinerie chciano wznosiæ,
Byle Paw³a sz³o uprosiæ.

My�la³, zatem dnie i noce,
Jakie sprzeda¿ da owoce ?
Nie wzi¹³ w koñcu ¿adnej
sumy,
Wybra³ ogród, przedmiot
dumy.

Strumieñ ropy ujarzmiono,
Têgi zawór za³o¿ono,
Zosta³ przy tym, co jest zdrowe,
Nie chcia³ wizji betonowej.

A w ogrodzie wci¹¿ natura,
Drzewa, kwiaty, krety, kura,
Warzyw wszelkich w rzêdach
wiele,
Gdzie nie spojrzysz ¿yje zieleñ.

           Roman Cybu³ka

Rozsądek

�Zadbaj o swoje p³uca� to program edukacji antytytoniowej realizowany
w�ród uczniów Szko³y Podstawowej w Szewcach Nadolnych gmina
Bedlno. Realizuj¹c tre�ci programowe koordynator programu Katarzyna
Kubiak przygotowa³a - wraz uczniami klasy VI - dla ca³ej szko³y w dniu
�wiatowego Dnia Rzucania Palenia (18.XI) scenki rodzajowe mówi¹ce
o zgubnych skutkach palenia tytoniu.

ZADBAJ O PŁUCA




