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NA RATUNEK PLATANOWI

Przepiêkny, kilkusetletni platan z G³ogowca jest w fatalnym stanie. Drzewo
dos³ownie i w przeno�ni chyli siê ku upadkowi.    (ci¹g dalszy - strona 4)

NAJLEPSI

W Centrum Teatru, Muzyki i Tañca podsumowano osi¹gniêcia szkó³ pod-
stawowych i gimnazjów, w koñcz¹cym siê roku szkolnym 2014/2015, dla
których organem prowadz¹cym jest miasto Kutno. (ci¹g dalszy � strona 3)

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

21 lipca 2015 r.

POŻEGNANIE W „SZÓSTCE”

W obecno�ci rodziców, nauczycieli, pracowników administracji podsu-
mowano koñcz¹cy siê rok szkolny 2014/2015, a tak¿e po¿egnano uczniów
klas szóstych koñcz¹cych tê szko³ê.           (ci¹g dalszy - strona 3)

ZAMIAST “CZARNYCH”

Andrzej Urbaniak, prezes Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego Sp. z o.o.
w Kutnie: �Teren po³o¿ony przy ulicy Siemiradzkiego - Matejki w prze-
sz³o�ci u¿ytkowany by³ jako boisko pi³karskie Kolejowego Klubu Spor-
towego �Czarni� Kutno. Pozosta³o�ci¹ jest pawilon klubowy - przezna-
czony do rozbiórki. Teraz powstan¹ tu nowoczesne budynki mieszkalne.

(szczegó³y - czytaj na stronie 9)

RZETELNA FIRMA

DZIEKAN

PLENER W SÓJKACH,
czyli sposób na udaną imprezę

W czwartek, 25 czerwca 2015 r., zosta³a zapisana kolejna karta w historii
sójeckiego dworu.           (ci¹g dalszy - strona 8)

W kutnowskiej Parafii �wiêtego Wawrzyñca swoj¹ pos³ugê jako dziekan
dekanatu kutnowskiego, a tak¿e proboszcz Parafii, bêdzie czyni³ ksi¹dz
doktor Jerzy Swêdrowski, który ostatnio by³ proboszczem w B¹kowie.
Ksi¹dz Stanis³aw Pisarek odchodzi na emeryturê.        (c.d - strona 15)

PIKNIK
ZDROWOTNY

Od 1 pa�dziernika 2012 r. funkcjê prezesa Zarz¹du Miejskiego Zak³adu
Komunikacji w Kutnie, obchodz¹cego 30-lecie dzia³alno�ci, pe³ni Jacek
Sikora.            (ci¹g dalszy - strona 2)

(Czytaj - strona 4)

PIKNIK
ZDROWOTNY
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Szanowni Pañstwo!
Uruchomienie miejskiej komunikacji w Kutnie zwi¹zane by³o �ci�le
z rozwojem takich zak³adów jak: KZF Polfa, ZPR Miflex, Fabryka
Maszyn Rolniczych �Kraj�, Zak³ady Metalurgiczne itp. i przypada na
lata osiemdziesi¹te XX wieku. 19 maja 1985 roku Miejska Rada
Narodowa w Kutnie podjê³a uchwa³ê Nr 6/34/85, na mocy której
wyodrêbniono z Miejskiego Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej � Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunikacji.
Oficjalnie przedsiêbiorstwo rozpoczê³o �wiadczenie us³ug transpor-
towych 1 lipca 1985 roku. Zarz¹dzanie nowo powsta³¹ jednostk¹,
tworzenie linii komunikacyjnych i dostosowanie jej do potrzeb miesz-
kañców powierzono dyrektorowi Józefowi Szubskiemu. Przedsiêbior-
stwo otrzyma³o do dyspozycji 43 pojazdy, w tym 37 autobusów oraz
pogotowie techniczne. Czê�æ autobusów by³a wyeksploatowana
i w pierwszym roku zosta³a zlikwidowana. Wzrost zapotrzebowania
na us³ugi komunikacyjne zwi¹zane �ci�le ze wzrostem zatrudnia dzia-
³aj¹cych firm oraz powiêkszaj¹ca siê liczba mieszkañców zarówno
w samym Kutnie jak i okolicznych miejscowo�ci wymusza³a na przed-
siêbiorstwie inwestycje w tabor autobusowy i wyposa¿enie warsztatu
mechanicznego. W 1986 roku zakupiono 22 nowe  autobusy. W 1987
roku uruchomiono now¹ liniê autobusow¹, zmodyfikowano ju¿
istniej¹ce, zakupiono równie¿ nowe autobusy. W tych latach z komu-
nikacji miejskiej korzysta³o w ci¹gu roku prawie 12 mln pasa¿erów.
W celu zwiêkszenia przychodów wprowadzone zosta³y dodatkowe
us³ugi turystyczne na zlecenie oraz us³ugi remontowe autobusów
i samochodów ciê¿arowych. Niezwyk³y zmys³ organizacyjny kadry
zarz¹dzaj¹cej przyczyni³ siê do zrealizowania wielu zadañ we w³a-
snym zakresie, m.in. modernizacja hali napraw autobusów, budowa
i remont budynków firmy.
W 1991 roku, zgodnie z uchwa³¹ Rady Miasta Kutno, MPK zosta³o
przekszta³cone w zak³ad bud¿etowy, zosta³a równie¿ zmieniona
nazwa na Miejski Zak³ad Komunikacji. W procesie przekszta³cenia
aktywnie uczestniczy³ dyrektor Józef Szubski, któremu powierzono
ponownie kierowanie firm¹. Zaanga¿owanie i profesjonalizm za³ogi
mia³ olbrzymi wp³yw na jako�æ �wiadczonych us³ug, co prze³o¿y³o
siê na podpisanie z okolicznymi gminami (Kutno, Krzy¿anów, Strzelce
i Oporów) umowy na �wiadczenie us³ug przewozowych.
W latach 1991-1995 zakupiono 6 nowych autobusów. Po reformie
edukacyjnej w 1999 roku firma dodatkowo podpisa³a umowê na �wiad-
czenie us³ug dowozu dzieci i m³odzie¿y do szkó³. W tym czasie zwiêk-
szono liczbê linii do 23. W roku 2001 zakupiono pierwsze autobusy
przystosowane do przewozu osób niepe³nosprawnych.
W 2009 roku zak³ad ponownie przekszta³cono. Powsta³ dzia³aj¹cy do
dzi� Miejski Zak³ad Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie � stanowisko
prezesa Zarz¹du powierzono Józefowi Szubskiemu, funkcjê tê pe³ni³
do wrze�nia 2012 roku. Od tego momentu do dnia dzisiejszego Spó³ka
zarz¹dzana jest przez prezesa Jacka Sikorê.
Obecnie MZK Sp. z o.o. w Kutnie posiada 39 autobusów obs³ugu-
j¹cych miasto Kutno oraz s¹siaduj¹ce gminy: Kutno, Krzy¿anów,
Strzelce, Oporów oraz od tego roku równie¿ Kro�niewice. Liczba
przewiezionych pasa¿erów  kszta³towa³a siê na poziomie 2,6 mln
rocznie. Firma otwarta jest na wszelkie zmiany potrzeb przewo-
zowych, a klient jest dla nas najwa¿niejszy. Wychodz¹c naprzeciw
potrzebom klientów w latach 2011-2014 zainwestowano w nowo-
czesny, spe³niaj¹cy wymagane normy spalania paliw, a przede
wszystkim ³atwiejsze przemieszczanie siê  pasa¿erów zw³aszcza
osób starszych i niepe³nosprawnych tabor autobusowy. W ostatnim
czasie istotne zmiany nast¹pi³y tak¿e w poprawie zewnêtrznego
wizerunku firmy poprzez modernizacjê budynków � przede
wszystkim Biura Obs³ugi Klienta. Nowo wyremontowane Biuro
Obs³ugi Klienta, przystosowane do obs³ugi osób starszych i niepe³-
nosprawnych, zosta³o oddane do dyspozycji klientów  w sierpniu
2014 roku. W ostatnim okresie do wa¿niejszych przedsiêwziêæ
zrealizowanych z w³asnych �rodków i g³ównie w³asnymi si³ami
zaliczyæ nale¿y ponadto remonty budynku biurowego i warsztatu
naprawczego. Poprawi³o to warunki pracy oraz wizerunek firmy.
Nowoczesne autobusy City Smile je¿d¿¹ce po mie�cie wyposa¿one
s¹ w WI-FI oraz w zestawy g³o�nomówi¹ce i tablice informacyjne.
Spotka³o siê to z zyczliwym przyjêciem pasa¿erów, a w tym osób
niedowidz¹cych, niewidomych i nies³ysz¹cych. Projekt dotycz¹cy
zakupu zestawów g³o�nomówi¹cych zaj¹³ pierwsze miejsce w�ród
mieszkañców Kutna w g³osowaniu Bud¿etu Obywatelskiego. Dziêki
temu dodatkowo w 8 autobusach zosta³y zainstalowane zestawy
zapowiadaj¹ce oraz tablice informacyjne. Priorytetem dla MZK
jest zadowolenie i bezpieczeñstwo pasa¿erów, dlatego w firmie
realizowane s¹ cyklicznie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej
pomocy. Pracownicy s¹ otwarci na wszelkie propozycje podwy¿-
szania kwalifikacji i zdobywania nowych umiejêtno�ci. Dodatkowe
przychody uzyskano m.in. przez naprawy samochodów osobo-
wych. Nadal du¿ym utrudnieniem w prowadzeniu dzia³alno�ci
transportowej jest brak w³asnej stacji paliw, co wp³ywa bezpo-
�rednio na podwy¿szenie kosztów oraz straty zwi¹zane z dojazdem
w celu tankowania.
Spó³ka przechodzi proces unowocze�nienia � podstawowym celem
jest wymiana taboru autobusowego. Dziêki przychylno�ci miasta
Kutna ubiegamy siê o �rodki unijne na zakup nowych autobusów,
budowê myjni i remont palcu manewrowego.

Czas poka¿e czy to siê uda.
Jacek Sikora - prezes Zarz¹du

Miejskiego Zak³adu Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie

RZETELNA FIRMA

W latach 1985�1991
Józef Szubski - dyrektor przedsiêbiorstwa
Andrzej Zakrzewski - dyrektor ds. technicznych do 30.06.1986 r.
Tadeusz Wiercioch - zastêpca dyrektora ds. technicznych od 01.07.1986 r.
Genowefa Baciarow - zastêca dyrektora ds. ekonomicznych, g³ówny
ksiêgowy do 14.02.1991 r.
Jadwiga Stêpniak - g³ówny ksiêgowy od 15.02.1991 r.

Lata 1991-2009
Józef Szubski - dyrektor przedsiêbiorstwa
Tadeusz Wiercioch - zastêca dyrektora
Jadwiga Stêpniak -  g³ówny ksiêgowy do 30.06.1997 r
Krystyna Drzewiecka - g³ówny ksiêgowy od 01.07.1997 r

Od 2009 roku
Józef Szubski - prezes Zarz¹du
Tadeusz Wiercioch - dyrektor ds. technicznych
Krystyna Drzewiecka - g³ówny ksiêgowy
Wojciech Ko³udzki - dyrektor ds. eksploatacji
Od 25 wrze�nia 2012 roku prezesem Zarz¹du MZK Sp. z o.o. w Kutnie
jest Jacek Sikora.

�Z³oty medal za wieloletni¹ pracê dla komunikacji miejskiej�
nadany przez Izbê Gospodarcz¹ Komunikacji Miejskiej Wies³awowi
Tarasce wrêczy³ dyrektor ds. rozwoju IGKM  Marcin ¯abicki.

W sobotê, 4 lipca 2015 r. jubileusz 30-lecia �wiêtowa³ Miejski Zak³ad
Komunikacji Sp.  o.o. w Kutnie. Obchody odby³y siê w CMiT w Kutnie.
Uroczysto�æ rozpoczê³a siê wystêpem Krzysztofa Daukszewicza, znako-
mitego polskiego satyryka, felietonisty, tek�ciarza, poety, piosenkarza,
gitarzysty i kompozytora.

Po mi³ych s³owach, ¿yczeniach i podsumowaniach wicewojewoda Jaros³aw
Klimas wrêczy³: �Z³oty Medal za d³ugoletni¹ s³u¿bê� nadany przez
prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za wzorowe, wyj¹tkowo sumienne
wykonywanie obowi¹zków wynikaj¹cych z pracy zawodowej w s³u¿bie
pañstwa Krystynie Drzewieckiej � wysokiej klasy specjali�cie w dzie-
dzinie rachunkowo�ci, ekonomii i analizy finansowej.

Honorow¹ odznakê �Zas³u¿ony dla transportu Rzeczpospolitej Polskiej�,
nadan¹ przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, otrzyma³ Józef Szubski,
który zarz¹dza³ komunikacj¹ miejsk¹ w Kutnie od samego jej powstania.

Dyplomy uznania za wieloletni¹ i owocn¹ pracê na rzecz MZK
Sp. z o.o. w Kutnie wrêczy³ pracownikom prezydent miasta Kutno
Zbigniew Burzyñski, a otrzymali je: Kaprzyk Andrzej, Klepczarek
Andrzej, Kubiak Sylwia, Kubiak El¿bieta, Maciejewski Jan,
Rakowski Grzegorz, Skonecki Dariusz, Trzaskowski Dariusz,
Burkiewicz Ma³gorzata, Byczkowski Kazimierz, Drzewiecka
Krystyna, Nowacka Jolanta, Przygodzki Marek, Rutkowski
Miros³aw, Szubski Józef, Taraska Wies³aw.

Kadra zarządzająca



POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 13/410 • 9 LIPCA 2015 R.

¯YCIE REGIONALNE

3

SPACERKIEM PO KUTNIE

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Lista nagrodzonych uczniów za najwy¿sze wyniki na sprawdzianie kom-
petencji po klasie szóstej szko³y podstawowej w roku szkolnym 2014/
2015: Szko³a Podstawowa Nr 1 w Kutnie - Micha³ Pawe³ Olesiñski, Olga
Joanna Ko�miñska, Aleksandra Szymczak, Juliusz Mariusz Jaworski,
Paulina Anna Krawczyk, Jakub Rojewski, Marcin Jan Strzelec, Magdalena
Maj, Hubert Piotr Sobota, Oliwia Psurska, Weronika Julia Wieczorkowska,
Jowita Teresa Jó�wiak, Kacper Szwarc, Karolina Rosiak; Szko³a Podsta-
wowa Nr 4 w Kutnie - Szymon Wasiak, Zuzanna Kowalczyk; Szko³a Pod-
stawowa Nr 5 w Kutnie - Paulina Pietrzak; Szko³a Podstawowa Nr 6
w Kutnie - Przemys³aw Kacper Szczepañski, Dawid G³owienka, Paulina
Kotwicka; Szko³a Podstawowa Nr 9 w Kutnie - Julia Myszkowska, Maciej
Pluta, Michalina Rykalska, Barbara Cie�liñska, Ma³gorzata Biernacka,
Justyna Walczak, Adrian Jêdrzejczak.
Lista nagrodzonych uczniów za najwy¿sze wyniki na egzaminie gimna-
zjalnym w roku szkolnym 2014/2015, organizowanym przez Centraln¹
Komisjê Egzaminacyjn¹: Gimnazjum Nr 1 w Kutnie - Daria Mrozik, Adam
Bartczak, Weronika Skupniewicz, Karolina �lusarska; Gimnazjum Nr 2
w Kutnie - Karol Tomasz Jakubowski, Maria Wiktoria Kajewska, Bartosz
Kowalski, Aleksandra Ewa Walczak, Gabriela Tar³owska, Julia Kowal-
ska; Gimnazjum Nr 3 w Kutnie - Piotr Twardowski, Kacper Baraniak,
Szymon Marciniak.
Lista nagrodzonych uczniów w konkursach organizowanych przez £ódz-
kiego Kuratora O�wiaty: Szko³a Podstawowa Nr 9 w Kutnie - Michalina
Maria Rykalska (finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z jêzyka polskiego), Maciej Pluta (finalista Wojewódzkiego Konkursu
Przedmiotowego z matematyki); Gimnazjum Nr 1 w Kutnie - Filip
D¹browski (finalista XX edycji Konkursu Historycznego �Losy ¿o³nierza
i dzieje orê¿a polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy�); Gim-
nazjum Nr 2 w Kutnie - Julia Kowalska (finalistka Wojewódzkiego Kon-
kursu Przedmiotowego z jêzyka francuskiego), Marta Kotliñska (finalistka
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Wiedzy o Sztuce - sekcja
muzyki), Bartosz Kowalski (finalista Wojewódzkiego Konkursu Przed-
miotowego z matematyki), Karol Jakubowski (finalista Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z fizyki); Gimnazjum Nr 3 w Kutnie - Oliwia
Gêsiarz (laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z jêzyka
polskiego).

NAJLEPSI

Uczniowie, którzy uzyskali tytu³ �Osobowo�ci roku szkolnego 2014/
2015�: Gimnazjum Nr 2 w Kutnie - Julia Kowalska, Marta Kotliñska;
Gimnazjum Nr 3 w Kutnie - Natalia Siedlecka.            Jaros³aw Kotliñski

X Sesja
Radni Rady Miasta Kutna podjê³i
uchwa³y w sprawach: wyra¿enia
zgody na powiêkszenie na terenie
naszego miasta obszaru £ódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej
oraz sprzeda¿ nieruchomo�ci grun-
towej stanowi¹cej w³asno�æ miasta
Kutna po³o¿onej w dzielnicy prze-
mys³owej Sklêczki.

Gra Ma³a Liga
Do koñca lipca na obiektach Centrum

Szkolenia Ma³ej Ligi Baseballu
i Softballu w Kutnie rozgrywane s¹
mistrzostwa Europy i Afryki w ka-
tegoriach 11-12, 12-14, 15-18 lat.
Zwyciêzcy pojad¹ na mistrzostwa
�wiata do USA.

O Ró¿ê Kutna
Na Stadionie Miejskim w Kutnie
rozegrano Ogólnopolski Mityng
Lekkoatletyczny w ramach Grand
Prix PZLA. Szerzej w nastêpnym
numerze �P¯K�.      /J.P./

I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. gen. J.H. D¹browskiego
w Kutnie (liczba uczniów z �redni¹ powy¿ej 4,75 - 46)
- Hubert Smoliñski. II Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Jana
Kasprowicza w Kutnie (16) - Jakub Jasiaczek. Zespó³ Szkó³
Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie (59) - Marlena Okuñska
(uczennica III LO), Kinga Kaczor (uczennica Technikum
nr 1). Zespó³ Szkó³ Zawodowych Nr 2 im. dr A. Troczew-
skiego w Kutnie (4) - Natalia Olczak (uczennica Techni-
kum Zawodowego nr 2). Zespó³ Szkó³ Nr 3 im. W³. Grab-
skiego w Kutnie (14) - Justyna Strzelecka (uczennica
Technikum nr 3). Zespó³ Szkó³ Nr 4 im. Z. Balickiego
w Kutnie�Azorach (2) - Aleksandra Ociepa (uczennica
Technikum Zawodowego nr 4). Zespó³ Szkó³ w ¯ychlinie
(19) - Natalia Bilska (uczennica II Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego), Adam Stobnicki (uczeñ Technikum Elektronicz-
nego).      Jerzy Pawlak

STYPENDYŚCI
PREZESA RADY MINISTRÓW

     Cz³owiek odchodzi, pamiêæ pozostaje...

Z wielkim ¿alem ¿egnamy
Pana

MIECZYS£AWA
GA£USÊ

Radnego Rady Miasta Kutno trzech kadencji

£¹czymy siê w smutku z najbli¿sz¹ rodzin¹ zmar³ego.

Radni Rady Miasta Kutno
z Przewodnicz¹cym Grzegorzem Chojnackim

i pracownicy Biura Rady Miasta

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

MIECZYS£AWA
GA£USY

Radnego Rady Miasta Kutno
¯egnamy nauczyciela, trenera, dzia³acza sportowego.

Wieloletniego prezesa klubu uczelnianego AZS
Wy¿szej Szko³y Gospodarki Krajowej w Kutnie.

¯yczliwego i skromnego Cz³owieka o wyj¹tkowej szlachetno�ci
i dobroci.

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia i szczerego ¿alu
Rodzinie Zmar³ego sk³adaj¹:

Prezydent Miasta Kutno
 Zbigniew Burzyñski

Zastêpca Prezydenta Miasta Kutno
Jacek Boczkaja

Zastêpca Prezydenta Miasta Kutno
Zbigniew Wdowiak
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(ci¹g dalszy ze strony 1)
Gmina Kutno podjê³a próbê ratowania jednego z najcenniejszych drzew
rosn¹cych na terenie Europy. Czy to siê uda? Nadzieja jest. Problem obija
siê jak zwykle o pieni¹dze. Rada Gminy Kutno ustali³a zakres prac pielê-
gnacyjnych zaplanowanych do ratowania pomnika przyrody - platana,
który od oko³o 600 lat ro�nie w G³ogowcu. Platan jest pomnikiem przyrody,
prawdopodobnie najstarszym w Europie i uwieczniony zosta³ miêdzy
innymi na medalu pami¹tkowym wybitym z okazji jubileuszu 25-lecia
samorz¹dno�ci gminy Kutno. Rada zmuszona by³a podj¹æ w tej sprawie
uchwa³ê, poniewa¿ wygas³a wa¿no�æ poprzedniej uchwa³y - obowi¹zywa³a
ona do ostatniego dnia grudnia 2014 roku. Jest to bardzo istotne dzia³anie,
poniewa¿ umo¿liwia w³adzom gminy podejmowanie konkretnych inicja-
tyw, których celem bêdzie ratowania zabytkowego platana. Platan nie jest
w najlepszym stanie i wymaga systematycznych prac pielêgnacyjnych, które
do tanich na pewno nie nale¿¹.
Jak podaje serwis www.parki.org.pl platan klonolistny (Platanus acerifolium)
jest najokazalszym i jednocze�nie najcenniejszym gatunkiem egzotycz-
nym na terenie powiatu kutnowskiego. Wystêpuje w Ameryce Pó³nocnej
i Po³udniowej. Rozpoznawany po szarokremowej ³uszcz¹cej siê ³aciato
korze. Li�cie du¿e z trójk¹tnymi, zêbatymi klapami, owoce za� zebrane
w kuliste owocostany, rozpadaj¹ce siê na wiosnê. Platan klonolistny jest
pere³k¹ g³ogowieckiego parku. Imponuj¹cy swoimi rozmiarami, o czym
�wiadcz¹ liczby: obwód pnia na wysoko�ci 0,7 m wynosi 10,4 m (pomiar
na wysoko�ci 1,3 m niemo¿liwy, z uwagi na nisko rozpoczynaj¹ce siê
rozwidlenie pnia), wysoko�æ 26 m, a powierzchnia rzutu pionowego korony
drzewa ok. 750 m2. ¯eby wyobraziæ sobie wielko�æ tego pomnika przyrody
warto wiedzieæ, ¿e obj¹æ go potrafi dopiero 4 doros³ych ludzi. Jest to
niemy �wiadek historii, która i na nim pozostawi³a swoje �lady. W prze-
sz³o�ci drzewo ratowane by³o przez chirurgów drzew w zwi¹zku z uszko-
dzeniem jednego z piêciu konarów; wówczas zamontowano wi¹zania pod-
trzymuj¹ce konary. Trzeba trzymaæ kciuki za powodzenie uzdrawiania
platana, bo nie jest wykluczone, ¿e to kilkuset letnie drzewo stanie siê
atrakcj¹ na miarê s³ynnego Bartka. Droga do tego daleka, ale ju¿ obecnie
mo¿na pomy�leæ o szerszej promocji platana i G³ogowca. Bo platan to
nie jedyna warto�æ turystyczna tej miejscowo�ci.

W³odzimierz Andrzejewski

NA RATUNEK PLATANOWI

Podczas tej  uroczysto�ci nast¹pi³o oficjalne po¿egnanie dyrektor Jadwigi
Weso³owskiej, która po 37 latach nieprzerwanej pracy w naszej szkole
przesz³a na emeryturê. Beata Jurkowska-Przybysz, która od wrze�nia 2015
r. bêdzie pe³ni³a funkcjê dyrektora, w imieniu ca³ej spo³eczno�ci szkolnej
po¿egna³a przechodz¹c¹ na emeryturê Pani¹ Dyrektor. Wyrazi³a ogromn¹
wdziêczno�æ, gdy¿ w ka¿dej sytuacji mogli�my liczyæ na jej pomoc
w dokonywaniu w³a�ciwych wyborów. Mimo wielu w³asnych zajêæ i trosk
mia³a czas dla nas, dodaj¹c otuchy i pomagaj¹c znale�æ w³a�ciwe rozwi¹-
zania. Swoje ¿yczenia przekaza³ obecny na uroczysto�ci wójt gminy Kutno
Jerzy Bry³a i Zofia Andrzejczyk, kierownik GZ ds. OPP oraz przedstawi-
ciele rodziców i uczniów szko³y. Pani Dyrektor nie kryj¹c wzruszenia
podziêkowa³a wszystkim za ¿yczenia.      W³odzimierz Andrzejewski

POŻEGNANIE PANI DYREKTOR
W pi¹tek, 26 czerwca, dobieg³ koñca kolejny rok szkolny. By³ to rok
wytê¿onej pracy, licznych wyzwañ i wielu sukcesów. Zwieñczeniem jest
�wiadectwo, które z r¹k wychowawców odebrali uczniowie Szko³y Pod-
stawowej im. Kornela Makuszyñskiego w Strzegocinie. Pani Dyrektor
podsumowa³a koñcz¹cy siê rok szkolny, przedstawi³a efekty pracy,
najwa¿niejsze osi¹gniêcia, wyró¿ni³a najpilniejszych i najbardziej praco-
witych uczniów. Listy gratulacyjne i podziêkowania odebrali równie¿
rodzice, którzy przez ca³y rok szkolny aktywnie anga¿owali swój wolny
czas w pracê naszej placówki.

Jedyny na powietrzu akwen w Kutnie jest ju¿ uruchomiony. Czynny bêdzie
do koñca wakacji od godziny 9.00 do 18.00. O bezpieczeñstwo na nim
dbaæ bêd¹ profesjonalni ratownicy. Oprócz basenu do dyspozycji miesz-
kañców naszego miasta jest tak¿e brodzik dla dzieci i piaskownica dla
najm³odszych. W ubieg³ym roku z basenu przy ulicy Narutowicza, któ-
rym zawiaduje Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji, skorzysta³o blisko 90
tysiêcy osób. Oby tylko dopisywa³a pogoda! /J.P./

Odby³ siê on na placu Wolno�ci pod honorowym patronatem starosty kutnow-
skiego Krzysztofa Debicha, który imprezê uroczy�cie otworzy³ i powita³
mieszkañców Ziemi Kutnowskiej. Program jej by³ bardzo urozmaicony,
a najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³ siê konkurs kulinarny na naj-
wiêksze ciasteczko owsiane i sa³atkê owocow¹. Ciekawy by³ - uniwersalny
- turniej sportowy z wieloma konkurencjami. Zainteresowani brali udzia³
miêdzy innymi w: skakance gigant, æwiczeniach z ergometrem i skrzy-
niami crossfit, podniebnymi szczud³ami, ¿ywym walcem. By³y tak¿e �pod-
niebne rowery�, kule i �cianka wspinaczkowa. Przez ca³y czas trwania
czterogodzinnego pikniku dostêpny by³ bezp³atny punkt medyczny,
w którym wykonywane by³y badania: poziomu cukru we krwi, ci�nienia
i wagi cia³a. Dopisa³a te¿ pogoda.          /B.G./

PIKNIK ZDROWOTNY

BASEN JUŻ CZYNNY

Nekrolog
Ten nekrolog wzbudzi³ zainteresowanie wielu kutnowian (kutnian):

�Z wielkim smutkiem zawiadamiamy,
¿e zmar³a prze¿ywszy 90 lat �.p. Irena Jarzêbska.

Zgodnie z ostatni¹ wol¹ zmar³ej cia³o zosta³o przekazane
do Katedry Anatomii Uniwersytetu Medycznego w £odzi.

O czym powiadamia
pogr¹¿ona w bólu

Rodzina�.
Cze�æ Jej Pamiêci!

Sensacyjna informacja dla kutnow-
skiego szpitala... Chocia¿ tam ju¿
pewnie wiedz¹... Otó¿ w ostatnich
dniach czerwca Unia Europejska
przyzna³a Polsce 12 (dwana�cie)
miliardów z³otych na inwestycje
szpitalne. Bed¹ one przydzielane
w oparciu o �Krajowe Ramy Stra-
tegiczne. Policy Paper dla ochrony
zdrowia na lata 2014-2020�. S¹dzi-
my, ¿e teraz ju¿ Zarz¹d szpitala
za³atwi �rodki na m.in. pe³n¹ termo-
modernizacjê kutnowskiego szpitala.
A starosta kutnowski - tym razem -
przypilnuje, ¿eby tej szansy nie
straciæ!

POMY�LNO�CI!!!

POMYŚLNOŚCI!ŻEGNAJ MIECIU!
Ciê¿ko jest mówiæ i pisaæ o osobie, któr¹
siê �wietnie zna³o i to z bardzo dobrej
strony, i która ju¿ na zawsze odesz³a
z naszego, czêsto niesprawiedliwego
pado³u ziemskiego. Tak niestety sta³o
siê w przypadku �p. Mieczys³awa
Ga³usy (28.02.1941- 04.07.2015)
- cz³owieka, o którym nie mo¿na
nigdy by³o wyra¿aæ siê �le. Niestety,
nieub³agana i ciê¿ka choroba zabra³a
Go, chocia¿ jak móg³ to z ni¹ walczy³.
Czy to jest sprawiedliwe? Móg³ prze-
cie¿ jeszcze d³ugo, d³ugo ¿yæ i swoj¹
m¹dro�ci¹ s³u¿yæ na ka¿dym kroku
innym. Oprócz niej mia³ du¿e do�wiad-

czenie i praktykê, i bardzo wa¿n¹ zaletê - umia³ zjednywaæ sobie ludzi i to
w ró¿nym wieku. By³ nauczycielem, pedagogiem, dzia³aczem, radnym,
prezesem, dyrektorem i trenerem siatkówki (tê dyscyplinê sportu uwielbia³).
Ze wszystkich tych zaszczytnych stanowisk i funkcji zawsze wywi¹zywa³
siê wzorcowo. Do ka¿dego problemu i tematu podchodzi³ powa¿nie i profe-
sjonalnie go wykonywa³. Nigdy nie mówi³ nie. Pozna³em Go jako nauczy-
ciela wychowania fizycznego w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Adama
Mickiewicza w ¯ychlinie, gdzie pracowa³ z moim ojcem (astronom, geo-
graf, matematyk). Mimo du¿ych rozbie¿no�ci przedmiotowych mieli obaj
wspólny i wspania³y temat - Sport. Zarazili mnie nim! Spotykali�my siê
czêsto na meczach pi³ki no¿nej ¿ychliñskiego �Emjeden�. By³y o¿ywione
dyskusje o warto�ci ludzkiej, o utalentowanej m³odzie¿y; po prostu - o ¿yciu.
Pó�niej - ju¿ w Kutnie - czêsto wspó³pracowali�my na niwie kultury duchowej
i fizycznej. Z ³ezk¹ w oku wspominam ten czas, gdy by³ dyrektorem SP nr 11,
a pó�niej nauczycielem akademickim w Wy¿szej Szkole Gospodarki Krajo-
wej. Pe³ni³ funkcjê prezesa Uczelnianego AZS. Wspó³tworzy³ w uczelni ze
S³awkiem Erwiñskim sekcjê mêskiej koszykówki (podwaliny pod dzisiejszy
�wietny �Polfarmex�). Ile¿ mia³ w tym autentycznej rado�ci. Cieszy³ siê
z sukcesów, mocno prze¿ywa³ pora¿ki. Praktycznie, wszystkie Jego imprezy
sportowe komentowa³em. To by³¹ dla mnie wielka frajda i olbrzymia satys-
fakcja. Jego najwiêkszym sukcesem by³o - co zawsze podkre�la³  z wrodzon¹
Mu skromno�ci¹ - sprowadzenie do Kutna dwóch potêg polskiej siatkówki;
PGE Skry Be³chatów i AZS-u Czêstochowa. To by³ niezapomniany mecz
w hali SP nr 9. Nadkomplet wspania³ych widzów, wysoki poziom spotkania
i mnóstwo utytu³owanych zawodników w obydwu dru¿ynach. To by³o tak¿e
osobiste zwyciêstwo Miecia, którego jak zawsze wspiera³a ¿ona Iwona. Przez
wiele lat byli�my samorz¹dowcami w Radzie Miasta Kutna i w Radzie Sportu
przy prezydencie naszego Miasta. Pracowa³ w Komisji Rewizyjnej oraz
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Mia³ zawsze swoje zdanie, ale umia³
s³uchaæ innych. By³ lubianym przez wszystkich, bo inaczej byæ nie mog³o.
Zapamiêtam Go na zawsze jak mówi³ do telefonicznej s³uchawki: �Tu Ga³usa
- ten w okularach�. Zapamiêtam Go tak¿e jako u�miechniêtego (jak na zdjê-
ciu), wyrozumia³ego, mocno kole¿eñskiego oraz uczciwego cz³owieka, na
którego Zawsze Mo¿na By³o Liczyæ! CZE�Æ TWOJEJ OSOBIE!

Jurek Papiewski
P.S. ̄ onie, córce i synowi �p. Mieczys³awa Ga³usy oraz ca³ej Rodzinie szczere
wyrazy wspó³czucia sk³ada Redakcja �P¯K�, w której zmar³y by³ cz³onkiem
Konkursowej Kapitu³y Sportu.
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

8 sierpnia 2015 r. od godz. 8.30 (sobota)
Informacje i zapisy: Centrum Bioterapii i Doradztwa

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

WYBITNY BIOENERGOTERAPEUTA
Tomasz Æwiek to bioenergoterapeuta,
który od dawna nale¿y do ekstraklasy
polskiej bioenergoterapii. W 1998 r.
zosta³ laureatem plebiscytu na pol-
skiego uzdrowiciela, organizowanego
przez miesiêcznik �Uzdrawiacz�. Jest
cz³onkiem Krajowego Cechu Bio-
energoterapeutów oraz by³ym preze-
sem Ostrowieckiego Stowarzyszenia
Radiestazyjnego. Wyda³ 3 popularne
ksi¹¿ki z dziedziny naturoterapii
i znalaz³ siê w�ród 15 najlepszych
uzdrowicieli ostatniego 15-lecia
w Polsce. Jest 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 pokar-
mowego, oddechowego, moczowego, ³uszczycy, nerwicy, kamicach itd.

PA£C SAPETÓW W TUCZNIE k/Gorzowa Wlkp

ZAPRASZA NA WCZASY
NATUROTERAPEUTYCZNO-EZOTERYCZNE
W DNIACH OD 23.08 DO 30.08.2015 r.

W cenie: 999 z³ - doro�li i 899 z³ - dzieci
Zakwaterowanie w pokojach z WC i ³azienk¹, 3 posi³ki dziennie (dania
wegetariañskie), 6 seansów bioenergoterapeutycznych, codzienne
relaksacje (wizualizacje), 1 masa¿ klasyczny, codzienna joga ognisko
i bieganie boso po roz¿arzonych wêglach, 2 wycieczki do magicznych
miejsc, wyk³ady, filmy, wypo¿yczalnia rowerów itd., darmowe wej�cie
do parku wodnego z jacuzzi, saun¹ i innymi atrakcjami. Dodatkowo
bêdzie te¿ mo¿na skorzystaæ z takich us³ug jak: uzdrawianie duchowe
(wewnêtrzna podró¿), �wiecowanie uszu metod¹ Indian Hopi, masa¿e
relaksacyjne. Wczasy bêdzie prowadzi wybitny polski bioterapeuta
Tomasz Æwiek i inni specjali�ci. Informacje i zapisy: tel. 506-536-922

Konkurs organizowany przez
Radê Podregionu Kutno NSZZ �SOLIDARNO�Æ�

w 35 rocznicê powstania zwi¹zku
pt. �Utrwal z nami historiê powstania Solidarno�ci

w Kutnie i powiecie�
Konkurs kierowany jest do wszystkich mieszkañców Kutna i powiatu
kutnowskiego, dzieci, m³odzie¿y i doros³ych. Celem konkursu jest zebranie
pami¹tek, dokumentów, wspomnieñ z lat najwiêkszego zrywu w dziejach
Polski po II wojnie �wiatowej.
Oczekujemy od mieszkañców Kutna i powiatu odtworzenia poprzez
pami¹tki tamtych lat. Mog¹ to byæ dokumenty, znaczki, legitymacje,
deklaracje, pisma, zdjêcia, listy, maszyny, urz¹dzenia powielaj¹ce i inne.
Ka¿dy dokument, pami¹tka powinna byæ zaopatrzona w imiê, nazwisko
i krótk¹ historiê posiadania takiego przedmiotu, dokumentu lub nabycia
takiej pami¹tki oraz tel. kontaktowy. Z zebranych pami¹tek, dokumentów
bêdzie zrobiona wystawa oraz dokumentacja fotograficzna zaprezento-
wana w rocznicê powstania NSZZ �SOLIDARNO�Æ�.
Po skatalogowaniu tej dokumentacji, pami¹tek bêdzie mo¿liwo�æ ode-
brania przedmiotu, pami¹tki lub pozostawienie jej w archiwum muzeum.
Prezentacjê takiego przedmiotu, pami¹tki, dokumentu bêdzie oceniaæ
fachowe jury powo³ane przez Radê Podregionu Kutno NSZZ �SOLIDAR-
NO�Æ�. Najbardziej wiarygodne, cenne przedmioty bêd¹ nagrodzone.
Liczymy na du¿e zainteresowanie naszym konkursem. Autorzy i w³a�ciciele
tych¿e przedmiotów, wspomnieñ, pami¹tek bêd¹ uroczy�cie przedstawieni
oraz nagrodzeni na uroczysto�ci w dniu 31 sierpnia 2015 r.
Kontakt z organizatorami: tel. 502-325-054, 606-493-473
Na zg³oszenia czekamy do dnia 1 sierpnia 2015 r. w siedzibie Podregionu
Kutno ul. Narutowicza 11.

Przez kilka tygodni na placu Wolno�ci mo¿na by³o ogl¹daæ kolejn¹
zewnêtrzn¹ wystawê przygotowan¹ przez Muzeum Regionalne w Kutnie
po�wiêcon¹ pamiêci o kutnowskich ̄ ydach. Tym razem by³a to ekspozycja
pod tytu³em �Pocz¹tek koñca. Tragedia kutnowskich ¯ydów�, towarzy-
sz¹ca 75 rocznicy utworzenia getta. Na szesnastu planszach wspomina³a
obecno�æ ¿ydowskich mieszkañców Kutna i prezentowa³a niemieck¹ doku-
mentacjê z wysiedlenia ich do getta. Wydarzenie to zaci¹¿y³o na historii
miasta, pozostawi³o �lad w miejscowej toponomii - �geto� funkcjonuje
do dzi� jako okre�lenie czê�ci miasta. Mog³o byæ inaczej, przecie¿ kiedy�
istnia³a tam cukrownia, niestety, s³odko brzmi¹c¹ �Konstancjê� wypar³y
pó�niejsze dzia³ania Niemców. W kwietniu 1940 utworzyli getto w nie-
czynnej cukrowni, a 15 czerwca przeprowadzili przera¿aj¹co skuteczn¹,
jednodniow¹ akcjê przesiedlenia do getta, zgromadzili w nim ok. 8 tysiêcy
osób. ¯ydowsk¹ codzienno�ci¹ sta³y siê ch³ód, strach, potworne warunki,
epidemia tyfusu, g³ód i zabijanie ich �dla zabawy�. Na niektórych zdjê-
ciach widaæ jednak niez³omn¹ chêæ ¿ycia oraz próby wyparcia nieludzkiej
rzeczywisto�ci przez kontynuowanie normalnych, ludzkich zachowañ.
Cykl plansz koñczy³y zdjêcia pierwszego, powojennego pomnika wysta-
wionego dla upamiêtnienia ¯ydów na kutnowskim kirkucie. Na jednym
zdjêciu z uczestnikami uroczysto�ci ods³oniêcia, na drugim zniszczony
i bez �wiadków. Ostateczne po¿egnanie stanowi¹ tablice ustawione w Che³-
mie nad Nerem, tam Niemcy mordowali ̄ ydów z naszych okolic, w obozie
zag³ady Kulmhof. Z materia³ów MRK przygotowa³ T.Cz.

PLENEROWA WYSTAWA

Ju¿ po raz kolejny, w niedzielê 28 czerwca, tym razem na boisku
przy ulicy Sikorskiego 9 odby³ siê Festyn Rodzinny zorganizo-
wany przez RSM �Pionier� i I LO im gen. J.H. D¹browskiego
w Kutnie. Dopisa³a pogoda! Liczne zabawy i gry sportowe z na-
grodami, pokazy pierwszej pomocy na temat bezpieczeñstwa na
osiedlu oraz zachowania dzieci w sytuacjach zagro¿enia, umila³y
pobyt ca³ym rodzinom. W zabawie, pokazach i konkursach wziêli
udzia³ kutnowscy stra¿acy z KP PSP i policjanci z KPP oraz har-
cerze. �Bezpieczny dom i droga do niego� - to g³ówne przes³anie,
które przy�wieca³o tej wspania³ej zabawie. Zabawa mia³a te¿
u�wiadomiæ naszym milusiñskim jak liczne zagro¿enia, w tym
dopalacze, na nich czyhaj¹! �To pocz¹tek wakacji, a wiêc wiele
pokus czeka na dzieci i m³odzie¿. St¹d wiedzy na ich temat nigdy
nie do�æ. Uwa¿am, ¿e ka¿dy powinien j¹ mieæ. (...) Organizujemy
wiêc cykl imprez pod has³em �Bezpieczeñstwo na wakacjach
i w naszych mieszkaniach�. Policja, stra¿ miejska i stra¿ po¿arna
to nasi stali sojusznicy, którzy ucz¹ najm³odszych jak zachowaæ
siê w trudnych sytuacjach� powiedzia³ prezes RSM �Pionier�
Andrzej Nowakowski. Festyn u�wietni³y pokazy harcerzy i wspólna
zabawa z koszykarzami KKS Pro-Basket Kutno. Ka¿dy jej ak-
tywny uczestnik otrzyma³ upominek. By³ te¿ poczêstunek z grilla,
a zabawa dla ca³ych rodzin by³a przedniej marki!        /B.G./

RODZINNY FESTYN
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MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

Felieton Bywalca

Ani siê obejrzeli�my, a tu ju¿ koniec roku szkolnego, a nawet zakwit³y
lipy, wiêc jest - lipiec. Ju¿ siê koñcz¹ ¿niwa truskawkowe i chocia¿ czê�æ
z tych �wimbledoñskich� owoców pochodzi ze Szczawina - Gostynina,
to pojawi³y siê równie¿ te z okolic Strzelec, do których nasadzeñ zachê-
ca³o darmowymi zawi¹zkami kutnowskie Starostwo. Masz babo placek!
Susza i zapowiadana ostra spiekota poruszy³y ju¿ naszych rolników: �Nie
bêdzie dobrych plonów zbó¿, ziemniaków, fasoli itepeitede�. Jak na z³o�æ
- pogoda kalafiorowa, a teraz ludzie odwrócili siê od tej uprawy. Szykuj¹
siê s³abe ¿niwa!? Masz babo placek!
A¿ siê wierzyæ nie chce! Do Sejmu wp³yn¹³ projekt ustawy ministra pracy
i polityki spo³ecznej W³adys³awa Kosiniaka-Kamysza. Wrêcz rewolucyjny!?
Na emeryturê mog¹ przechodziæ osoby, które - bez wzglêdu na wiek
- wypracowa³yby 40 lat sk³adkowego sta¿u pracy (bez lat studiów, czy
okresów korzystania z zasi³ków chorobowych i opiekuñczych np. na chore
dziecko). To preferuje rolników, którzy - z zaliczeniem pomocy w prowa-
dzeniu gospodarstwa od 16 roku ¿ycia - bêd¹ mogli uzyskiwaæ emeryturê
ju¿ w wieku 56 lat! I to bez konieczno�ci przekazywania ziemi!? Masz
babo placek! Po d³u¿szym zastanowieniu siê widaæ, ¿e to �kie³basa
wyborcza� PSL, gdy¿ pojawi³a siê tu¿ przed wyborem marsza³ka Sejmu!
Masz babo placek!
Na ostatnim posiedzeniu Rady Naczelnej PSL nie dosz³o do detronizacji
prezesa Janusza Piechociñskiego. Ale zdecydowano o odm³odzeniu kadr...
Przyk³adowo, szefem jesiennych wyborów parlamentarnych ma byæ albo
wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik albo inny wiceminister
38-letni Arkadiusz B¹k lub 40-letnia And¿elika Mo¿d¿anowska. G³ówn¹
twarz¹ PSL w tych wyborach ma byæ... W³adys³aw Kosiniak-Kamysz.
Znowu przegrany premier Waldemar Pawlak ma startowaæ z P³ocka do...
Senatu. Masz babo placek!
Od 1 maja 2016 r. nie bêdzie ju¿ zezwoleñ  dla obcokrajowców na zakup
polskiej ziemi. Rolnicy boj¹ siê (wiêc nawet strajkowali), ¿e dojdzie do
masowego jej wykupu, wiêc Sejm podj¹³ w czwartek, 25 czerwca, ustawê,
która ma temu przeciwdzia³aæ. Chocia¿ ju¿ �podnosz¹ siê g³osy�, ¿e nie
zabezpiecza ona nabywaniu ziemi przez �s³upy�. Ju¿ wiadomo, ¿e nie
wyeliminuje ona spekulacyjnych transakcji, których g³ównym powodem
s¹ niskie ceny polskiej ziemi... Masz babo placek!

Jest siê czym chwaliæ!
Jak pisze Zbigniew Burzyñski, prezydent miasta Kutna, we wstêpie do
laurkowego, okoliczno�ciowego opracowania �ABC przemian. Kutno
1990-2015� pióra Marcina Ciesielskiego: �Z inwestycji zrealizowanych
w ci¹gu ostatniego dwudziestopiêciolecia warto przypomnieæ moder-
nizacjê obiektów instytucji kultury jak np. Kutnowskiego Domu Kul-
tury, Domu Dochodowego Stra¿y Ogniowej (obecnie Centrum Teatru,
Muzyki i Tañca), czy Dworku Modrzewiowego. Miasto zwiêkszy³o
swoj¹ ofertê sportowo-rekreacyjn¹ o nowoczesny obiekt w postaci
Aquaparku KUTNO, a tak¿e budowê hal sportowych i boisk. Termo-
modernizacji poddano przedszkola, szko³y podstawowe i gimnazja�.
Dodajmy do tego budowê w latach 1990-1994 Grupowej Oczyszczalni
�cieków (dwukrotnie ju¿ modernizowanej). Tak¿e ponad 5 kilome-
trów kanalizacji sanitarnej, 55 km wodoci¹gów i 19 km sieci gazowej.
Nie sposób nie wspomnieæ o wschodniej obwodnicy miasta, czy funk-
cjonuj¹c¹ trasê ekspresow¹ - autostradê A1. W dzielnicy Sklêczki
dzia³a ju¿ 60 firm, zatrudniaj¹cych oko³o 6000 osób. A¿ siê wierzyæ
nie chce, ¿e produkcja przemys³owa w powiecie kutnowskim by³a tylko
2,5 raza mniejsza ni¿ w £odzi. Szereg ogólnopolskich imprez kultural-
nych, do których zaliczyæ nale¿y m.in. �wiêto Ró¿y, Stacja Kutno, Festiwal
im. Szaloma Asza. Uff! Nie sposób wyliczyæ wszystkich przedsiêwziêæ
w Kutnie w okresie dwudziestopiêciolecia samorz¹du terytorialnego. Tak
przy okazji, to tak¿e te sukcesy zawdziêczamy kilkuset milionom dotacji
z Unii Europejskiej. Ale s¹ i minusy! Przede wszystkim praktyczne ogra-
niczenie dzia³alno�ci kutnowskich zak³adów pracy (m.in. �Miflexu� -
dawniej 3.800 osób; PKP - 3.000 osób; KZF �Polfa� ponad tysi¹c;
Odlewnia - ponad 1,5 tysi¹ca) co skutkowa³o tym, ¿e powiat kutnowski
przez wiele lat nale¿a³ do regionów o najwy¿szym bezrobociu w Polsce.
Negatywnym przyk³adem jest te¿ chocia¿by sytuacja �zdo³owanego� szpitala
w Kutnie, w którym w XXI wieku rz¹dzi³a ju¿ 20 zmiana dyrektorsko-
prezesowska. W Kutnie jest ju¿ 26 milionerów! Jest te¿ znacznie wiêcej,
ni¿ by³o poprzednio, ludzi na granicy ubóstwa. Kutno, jak ca³a Polska,
ma coraz bardziej rozwarstwione spo³eczeñstwo. Nowe zjawisko: w Kutnie
znacz¹cy odsetek bezrobotnych to humani�ci z ... wy¿szym wykszta³ceniem!
WIÊC SPOJRZENIE NA SUKCESY I PORA¯KI MO¯E BYÆ RÓ¯-
NE. WSZAK PUNKT WIDZENIA OKRE�LA PUNKT SIEDZENIA!

Andrzej Stelmaszewski

Zgodnie z kalendarzem lato ju¿ mamy.
Upa³ami swoje przybycie zwiastowa³o.
Prawdziwych prognoz na jego przebieg nie znamy,
a niespodzianek miewa ono nie ma³o.

Jedno jest pewne: wakacje.
Jednym odpoczynek, drugim wysi³ek.
Nie najwa¿niejsze ju¿ szkolne racje,
ale jak zdobyæ grosz na posi³ek.

Pszenicznym k³osem wyz³oc¹ siê pola,
wszak lato, to ¿niwny czas.
Deszczu czêsto zapragnie wyschniêta rola,
a zawtóruje nie raz spieczony las.

Zape³ni¹ siê spichrze zebranym zbo¿em,
zap³on¹ sady kra�nymi jab³kami,
dzieciaki do plecaka znów ksi¹¿ki w³o¿¹
i zdziwimy siê, ¿e lato ju¿ za nami.

Kazimierz Ci¹¿ela

Chleba i igrzysk nam brakuje-
zewsz¹d s³ychaæ wo³anie.
Nie mam z³udzeñ czym to skutkuje,
by rz¹dz¹cy ignorowali to ¿¹danie.

Ka¿da w³adza nie tylko pieczywo obiecuje,
tak¿e igrzyska urz¹dzaæ jest skora.
Tyle, ¿e w praktyce gatunek chleba ró¿nicuje,
a igrzyska organizuje, gdy s¹ wybory.

Teraz obiecanek bêdzie co niemiara,
bowiem do parlamentu nadchodz¹ wybory.
Kolejny raz Polaków naiwna wiara
wypromuje nieudaczników, a czasem potwory.

Marzy mi siê, by nast¹pi³y zmiany,
naród nie uleg³ partyjnej ob³udzie.
By solidny, uczciwy Sejm zosta³ wybrany,
a nas wszystkich reprezentowali przyzwoici ludzie.

Kazimierz Ci¹¿ela

Z innych szpalt
Prawie 180 tys. jednoosobowych przedsiêbiorstw z udzia³em polskich
obywateli jest zarejestrowanych w Niemczech. Ponad 40% dzia³a w bran¿y
budowlanej, 15% w us³ugach: ogrodniczych, targowych, nieruchomo-
�ciach, po 10% w handlu i opiece nad osobami starszymi i niepe³nosprawnymi.
Prawie 85% polskich emigrantów przebywa za granic¹ d³u¿ej ni¿ rok. To
o jedn¹ czwart¹ wiêcej ni¿ w 2007 r. Zmniejsza siê te¿ grupa osób przeka-
zuj¹cych zarobione pieni¹dze krewnym w kraju.
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Przez 25 lat by³o 113 radnych, 4 prezydentów, 14 zastêpców pre-
zydenta, 19 cz³onków Zarz¹du, 3 sekretarzy i dwóch skarbników.

Grzegorz Chojnacki
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Kutna

Bud¿et, na przestrzeni 25 lat, zwiêkszy³ siê prawie 40-krotnie, a
wydatki inwestycyjne 90-krotnie.

Zbigniew Burzyñski
Prezydent Miasta Kutna

Polski samorz¹d ma ju¿ 25 lat. W czerwcu 1990 roku odby³y siê wolne
wybory do rad gmin i miast. Rozpocz¹³ siê pionierski proces tworzenia
spo³eczeñstwa obywatelskiego. Uczyli�my siê jak ¿yæ po nowemu w cza-
sach bolesnych przemian i wyj�cia z niewydolnego i niedemokratycznego
systemu jaki zafundowali nam w lutym 1945 roku w Ja³cie w³adcy tego
�wiata. Przej�cie do gospodarki rynkowej wymaga³o spo³ecznej zgody.
Koniecznym sta³o siê stworzenie warunków dla wprowadzenia systemu
demokracji bezpo�redniej i powstania spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Przyjêta w 1990 roku ustawa o samorz¹dzie gminnym przez wielu jest
uznawana jako pozytywne i epokowe rozwi¹zanie systemowe. Równie¿
miasto Kutno jest dobrym przyk³adem pozytywnych zmian. Odrodzona
samorz¹dno�æ spowodowa³a w³¹czenie mieszkañców Kutna do nurtu prze-
mian. W okresie ostatnich 25 lat nasze miasto radykalnie zmieni³o swoje
oblicze. Od 1990 roku mieli�my czterech prezydentów i 113 radnych.
W pierwszej kadencji zosta³y stworzone podwaliny samorz¹dno�ci. Druga
kadencja rozpoczê³a proces tworzenia terenów inwestycyjnych i przepro-
wadzi³a konkursy na plany rewitalizacji starówki. Trzecia kadencja
doprowadzi³a do utworzenia w 2001 roku specjalnej strefy ekonomicznej
i przeprowadzi³a pierwsze inwestycje infrastrukturalne w strefie. Trzecia
kadencja dokona³a równie¿ oczekiwanego odnowienia zapyzia³ego cen-
trum miasta. Plac Marsz. J. Pi³sudskiego i ulica Królewska zosta³y grun-
townie odnowione, a handel odrêczny zosta³ przeniesiony z placu Wolno�ci
na uzbrojony i przystosowany do tego celu plac przy ulicy Podrzecznej.
Nastêpne kadencje kontynuowa³y rozwój specjalnej strefy i dobrze
wykorzysta³y szanse jakie dawa³ okres wzrostu gospodarczego i nap³yw
ogromnych �rodków unijnych. Warto przypomnieæ, ¿e wszystkie kadencje
dba³y o zrównowa¿ony rozwój infrastruktury miejskiej. Powsta³o wiele
kilometrów dróg, sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej. Zmodernizowano
wiele ulic i wybudowano liczne obiekty u¿yteczno�ci publicznej s³u¿¹ce
naszym mieszkañcom. Niestety, ci¹gle nie jest jeszcze rozwi¹zany
problem mieszkaniowy, ale równie¿ tutaj mamy wybudowanych wiele
nowych obiektów. Pomimo ró¿nych zgrzytów i konfliktów, szczególnie
w pierwszych latach odrodzonego samorz¹du, bilans dokonañ jest pozy-
tywny. Trwa³¹ warto�ci¹ 25 lat jest ci¹g³o�æ realizacji g³ównych i zasad-
niczych celów stanowi¹cych o rozwoju miasta.
Ocena pracy i osi¹gniêæ samorz¹du powiatowego, dzia³aj¹cego od 1999
roku, niestety nie mo¿e byæ pozytywna, no ale tym tematem, ¿eby nie
psuæ jubileuszu miejskiego, nale¿y zajmowaæ siê oddzielnie.
Maj¹c na wzglêdzie dotychczasowe do�wiadczenia istnieje potrzeba prze-
prowadzenia szerokiej dyskusji i zastanowienie siê nad wprowadzeniem
zmian ustrojowych w polskich samorz¹dach. Ju¿ dzisiaj zg³aszane s¹ pro-
pozycje wprowadzenia systemu dwukadencyjnego. Postulat jest s³uszny,
bowiem ograniczenie do dwóch kadencji mo¿e skutecznie wyeliminowaæ
swoiste nieformalne i wp³ywowe grupy trzymaj¹ce w³adzê w gminach
i miastach. Z tym problemem mamy do czynienia równie¿ w Kutnie.
Inna, daleko id¹ca propozycja dotyczy likwidacji powiatów, które
rzeczywi�cie czêsto bij¹ rekordy niekompetencji. Zakres dzia³ania powia-
tów na przyk³ad w niewydolnym systemie s³u¿by zdrowia w po³¹czeniu
z nêdz¹ finansow¹ powiatowych bud¿etów i brakiem kompetencji daj¹
swoist¹ mieszankê wybuchow¹. Dok³adnie z tak¹ sytuacj¹ mamy do
czynienia w kutnowskim samorz¹dzie powiatowym. Widzimy wiêc, ¿e
czas na zmiany zbli¿a siê nieuchronnie.        Krzysztof Wac³aw Dêbski

25 LAT PÓŻNIEJ

Od roku 2012 kutnowski AMZ Sp. z o.o. znany jest równie¿ z produk-
cji... autobusów. To AMZ City Smile i jego ró¿ne wersje. Aktualnie
7 (siedem) takich autobusów posiada Miejski Zak³ad Komunikacji w Kutnie.
Podobne je¿d¿¹ m.in. w jednej ze spó³ek w Krakowie S¹ one tak¿e
w Sochaczewie, Elbl¹gu, Ostro³êce oraz obs³uguj¹ trasê: dworzec Nowy
Dwór Mazowiecki - lotnisko Modlin.

Latem tak bywa

PRZEMOWY

Naiwne marzenia

Na placu Pi³sudskiego dobiega koñca budowa nowej fontanny. Oko³o
25 lipca zobaczymy nowoczesn¹ konstrukcjê, przypominaj¹c¹ te w naj-
wiekszych miastach Polski. Ró¿niæ siê ona bêdzie zdecydowanie od swojej
poprzedniczki. Automatyczny, pod�wietlany wodotrysk wyrzucaj¹cy wodê
na ró¿n¹ wysoko�æ i w ró¿nym czasie, ma nawi¹zywaæ do symbolu miasta
- ró¿y. Bed¹ te¿ ³aweczki dla mieszkañców umo¿liwiaj¹ce odpoczynek
w jej pobli¿u.           /K.S./

Fontanna!

Czy wiecie, że...
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ZAUFAJ DOŚWIADCZENIU!

Wielobran¿owe
Przedsiêbiorstwo Budowlane
� Krzysztof Kaszubski

Go³êbiew Nowy 39, 99-300 Kutno
tel.: (24) 253-57-70 fax. (24) 254-90-15

biuro@budrem.kutno.pl   www.budrem.kutno.pl

Zapraszamy do współpracy

Wykonawca Kofoli (dzisiaj Hoop), DS Smith, Lam-
pre, Libner, Pini Polonia, Enginowa, Fuji Seal Grup,
Hamburger Pini, Pini Polska, modernizacji dworca
kolejowego w Kutnie i realizator prac wykoñcze-
niowych w galerii Macredo, a tak¿e stacji benzy-
nowych Orlenu w Tucholi, Skêpem, W³oc³awku,
P³ocku i w M³awie.
Oferujemy równie¿ budowê domków jednorodzin-
nych oraz us³ugi projektowe i kosztorysowania .

BUD−REM stawia na jakość i precyzję!

Zabytkowy park sta³ siê aren¹ wydarzeñ, które niew¹tpliwie na d³ugo
zapadn¹ w Ich pamiêci. Przybyli, w liczbie ponad 400 osób, mogli sko-
rzystaæ zarówno z duchowych jak i cielesnych uciech. Na scenie wyst¹pi³y
bowiem dwa znakomite zespo³y muzyczne, które pospo³u zabawia³y zgro-
madzon¹ publikê, a i przedniej strawy i napitku równie¿ nie brakowa³o.

PLENER W SÓJKACH,
czyli sposób na udaną imprezę

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Teren kompleksu �Dwór Sójki� odwiedzili najznamienitsi Go�cie zapro-
szeni przez firmê PCC Intermodal.

Ca³emu wydarzeniu towarzyszy³a �wietna, piknikowa atmosfera, a zgroma-
dzeni bawili siê przy piêknej letniej pogodzie do pó�nych godzin
wieczornych. O wygodê, dobry nastrój oraz bezpieczeñstwo Go�ci
pieczo³owicie dba³a czujna, pomocna i dyskretna kadra hotelu �Dwór Sójki�.

Ogródek piwny rodem z bawarskiego Oktoberfest, grillowe przysmaki,
pieczona dziczyzna, mnogo�æ trunków z ca³ego �wiata oraz kiermasz pro-
duktów regionalnych to tylko czê�æ atrakcji, z których mogli skorzystaæ
odwiedzaj¹cy.

Zdobywszy kolejne szlify w organizacji imprez plenerowych pragniemy
serdecznie zaprosiæ do wspó³pracy wszystkich zainteresowanych organi-
zacj¹ podobnych uroczysto�ci.

ZAPRASZAMY!!!

W VIII Sesji Rady Miasta Kutna wziê³o udzia³ 19 radnych (2 nieobecnych).
Wys³uchali oni informacji na temat zamierzeñ w zakresie wypoczynku
letniego dzieci i m³odzie¿y w 2015 roku oraz informacji z realizacji �Stra-
tegii rozwoju miasta Kutna na lata 2014-2020�. Nastêpnie rozpatrzono
i zatwierdzono sprawozdanie finansowe jednostki samorz¹du terytorial-
nego miasta Kutna za 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud¿etu.
Najwa¿niejszym punktem Sesji by³o absolutorium dla prezydenta miasta
Kutna za 2014 rok. Wniosek o jego udzielenie przedstawi³a Komisja
Rewizyjna Rady Miasta Kutna. Radni poznali równie¿ opiniê Regionalnej
Izby Obrachunkowej. W dyskusji zabra³o g³os 3 radnych - Rafa³ Jó�wiak,
Zenon Kurczewski i Andrzej Arkita. Przed podjêciem uchwa³y w sprawie
absolutorium prezydent Zbigniew Burzyñski stwierdzi³, ¿e 2014 rok by³
kolejnym i dobrym dla naszego miasta i to pod ka¿dym wzglêdem; eko-
nomicznym i rozwojowym. Wszystkie postawione zadania zosta³y zreali-
zowane w 100%. Rosn¹ dochody i maleje bezrobocie (aktualnie 2260
osób). Mienie Kutna to nieca³e 565 milionów z³otych. Na o�wiatê wydano
w ubieg³ym roku 44 mln z³ (subwencja - 21 mln), na kulturê 7 mln, a na
sport i jego infrastrukturê (w tym Aquapark) oko³o 9 mln. S¹ osi¹gniêcia
w edukacji. Za udzieleniem absolutorium dla prezydenta Burzyñskiego
g³osowa³o 18 radnych (wstrzyma³ siê Rafa³ Jó�wiak). W drugiej czê�ci
Sesji podjêto kilka uchwa³ zwi¹zanych z prawid³owym funkcjonowaniem
miasta Kutna.            /J.P./

ABSOLUTORIUM DLA PREZYDENTA

W czwartek, 18 czerwca o godzinie 11.00, msz¹ �wiêt¹ w Parafii pod
wezwaniem �w. Micha³a Archanio³a w Wo�niakowie rozpoczêto uroczy-
sto�ci 45-lecia Zespo³u Szkó³ nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie
Azorach. Nastêpnie w Kutnowskim Domu Kultury uroczyst¹ galê rozpo-
czê³a dyrektor Agnieszka Ryczkowska. M³odzie¿ przedstawi³a Azorsk¹
Kronikê Filmów ZS nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie Azorach.
19 czerwca w Restauracji Elida w Sieciechowie odby³ siê jubileuszowy bal.

POŻEGNANIE W „SZÓSTCE”

SZKOLNY JUBILEUSZ

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Po wprowadzeniu sztandaru szko³y zebrani uczestniczyli w akcie
z³o¿enia �lubowania uczniów tych klas: �My, absolwenci Szko³y
Podstawowej nr 6 im. Marii Sk³odowskiej-Curie w Kutnie, zgro-
madzeni na uroczysto�ci zakoñczenia roku szkolnego pod zna-
kiem naszego sztandaru szkolnego w obecno�ci dyrekcji szko³y,
nauczycieli i rodziców �lubujemy godnie reprezentowaæ nasz¹
szko³ê, dbaæ o jej dobre imiê i wysoko ceniæ jej honor�. Mia³o te¿
miejsce przejêcie sztandaru przez nowy poczet sztandarowy
reprezentowany przez uczniów klas pi¹tych: Piotra Graczyka,
Klaudiê Ciszewsk¹ i Justynê Bryszewsk¹. Po raz kolejny zewnêtrzny
sprawdzian kompetencji po klasie VI wypad³ w tym roku w tej pla-
cówce bardzo dobrze. Podczas miejskiej uroczysto�ci zakoñczenia
roku szkolnego 2014/2015 wyró¿nionych by³o troje uczniów: Prze-
mys³aw Szczepañski, Dawid G³owienka i Paulina Kotwicka. Na
ogóln¹ liczbê 178 uczniów klas IV�VI �wiadectwo z wyró¿nie-
niem otrzyma³o 51, w tym 15 z klas szóstych. By³o wiele ¿yczeñ
i gratulacji. Bardzo mile zosta³ przyjêty fakt przekazania upominku
w postaci czeku na 540 z³otych przez absolwentów. Jak zapew-
nia³a dyrektor szko³y Anita Lemañska te pieni¹dze spo¿ytkowane
bêd¹ na cele remontowe szko³y.         /A.B./

Dziewi¹te spotkanie rajców miasta Kutna odby³o siê w sali amfiteatralnej Kut-
nowskiego Domu Kultury i po�wiêcone by³o 25-leciu Samorz¹du Terytorial-
nego. Uczestniczyli w nim samorz¹dowcy poprzednich kadencji, przedstawiciele
zak³adów pracy, organizacji wspó³pracuj¹cych na co dzieñ z Rad¹ Miasta. Po
okoliczno�ciowych wyst¹pieniach - przewodnicz¹cego Rady Miasta Kutna Grze-
gorza Chojnackiego i prezydenta miasta Kutna Zbigniewa Burzyñskiego - g³os
zabrali m.in.: wicewojewoda ³ódzki Jaros³aw Klimas i cz³onek Zarz¹du Województwa
£ódzkiego Joanna Skrzydlewska. 19 osobom, maj¹cym dzia³alno�æ co najmniej
w trzech kadencjach Rady Miasta Kutna, wrêczono pami¹tkowe statuetki i drobne
upominki zwi¹zane z grodem nad Ochni¹. Po zakoñczeniu uroczystych obrad
odby³ siê wzruszaj¹cy koncert w wykonaniu kutnowskich artystów - w re¿yserii
Krzysztofa Ryzlaka.            /A.A./

UROCZYSTA SESJA
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Na dzia³ce nr 941/40 przewidziano budowê budynku nr 1 wielorodzinnego
o 3 kondygnacjach mieszkalnych (parter + 2 piêtra, podpiwniczonego,
z poddaszem u¿ytkowym) oraz dojazu i parkingu z 14 miejscami parkin-
gowymi. Przewidywana powierzchnia u¿ytkowa mieszkañ w projekto-
wanym budynku - 621 m2. Przewidywana ilo�æ mieszkañ � 14. Wysoko�æ
budynku - 13,65 m. Przewiduje siê ogrzewanie przy wykorzystaniu gazu
z sieci miejskiej.

ZAMIAST “CZARNYCH”
Zaprojektowano uk³ad urbanistyczny dostosowany do istniej¹cego
ukszta³towania terenu z wykorzystaniem ró¿nicy poziomów - skarpy bie-
gn¹cej wzd³u¿ ulicy Matejki. Zokalizowano tu: 3 budynki wielorodzinne
4 kondygnacyjne, uk³ad komunikacyjny, parkingi, tereny zieleni i ma³e
boisko sportowe wielofunkcyjne. Dwa z projektowanych budynków (ozna-
czone numerami 3a i 3b) maj¹ gara¿e umieszczone w przyziemiu, parter
trzeciego z budynków (oznaczonego numerem 2) w czê�ci wykorzystano
na lokal handlowy. We wschodniej czê�ci terenu, w�ród zieleni, przewi-
dziano lokalizacjê ogrodzonego boiska sportowego, którego gabaryty
pozwalaj¹ na grê w siatkówkê i koszykówkê.
Dwa z nich (oznaczone numerami 3a i 3b) - usytuowane w pierzei ulicy
Matejki - to obiekty o trzech kondygnacjach mieszkalnych, z gara¿ami
indywidualnymi i pomieszczeniami gospodarczymi i technicznymi w kon-
dygnacji przyziemia. Ukszta³towanie terenu pozwala na czê�ciowe ukry-
cie tej kondygnacji w gruncie. Przewidywana wysoko�æ tych budynków
(ok. 14,15 m) od strony ulicy Matejki odpowiada w przybli¿eniu wyso-
ko�ci wy¿szych budynków wielorodzinnych w tym rejonie. Wysoko�æ
budynku od strony wjazdu do gara¿u wynosi 15,55 m.
Budynek nr 2 zlokalizowany jest w pó³nocnej czê�ci dzia³ki, usytuowany
równolegle do ulicy Siemiradzkiego. Jest to obiekt o trzech kondygna-
cjach mieszkalnych, z parterem przeznaczonym na lokal handlowy,
pomieszczenia gospodarcze i techniczne. Projektowany lokal handlowy
stanowiæ bêdzie uzupe³nienie  programu u¿ytkowego osiedla (projekto-
wanego i istniej¹cego). Wysoko�æ budynku oko³o 16 m.
Przewidywana powierzchnia u¿ytkowa mieszkañ w budynkach nr 3a i 3b
� 2 x 1095,2 m2. Przewidywana ilo�æ mieszkañ - 2 x 24 = 48.
Przewidywana powierzchnia u¿ytkowa mieszkañ w budynku nr 2 - 770,00 m2.
Przewidywana ilo�æ mieszkañ � 17.

Kszta³t i pokrycie dachów, ok³adziny elewacji, detal okien i wspólne w¹tki
architektoniczne zapewni¹ spójno�æ stylistyczn¹ ca³ego osiedla w nawi¹-
zaniu do zabudowy istniej¹cej - budynków z pochy³ymi dachami krytymi
dachówk¹.
Przewiduje siê zasilenie projektowanych budynków wod¹ z wodoci¹gu
miejskiego, odprowadzenie �cieków sanitarnych do  kanalizacji miejskiej,
zgodnie z uzyskanymi warunkami. Przewiduje siê ogrzewanie przy
wykorzystaniu gazu z sieci miejskiej.
Projektowane miejsca parkingowe (2,5 x 5,0 m) - 53 stanowiska.
Projektowane miejsca parkingowe dla niepe³nosprawnych (3,6 x5,0 m)
- 4 stanowiska.�
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Po czê�ci oficjalnej nadszed³ czas na wspomnienia. Film, pod takim w³a-
�nie tytu³em, wywo³a³ wiele rado�ci zarówno w�ród przedszkolaków jak
i przyby³ych go�ci. Dla wielu by³a to niesamowita dawka u�miechu,
zadumy i podziwu. Specjaln¹ niespodziank¹ by³a czê�æ po�wiêcona pre-
mierze filmu �Obcy�, gdzie g³ówne role (11 czerwca 2015 r.) zagra³y dzieci
pokazuj¹c w³a�ciwe zachowanie wobec nieznajomych. Ca³o�æ spotkania
uatrakcyjni³ wystêp Ryszarda Wolbacha (artysta muzyk � zespó³ Harlem,
Babsztyl). Potem zaproszono wszystkich go�ci na poczêstunek przygo-
towany przez rodziców. Spotkanie by³o wype³nione mi³¹ atmosfer¹, wspo-
mnieniami i niespodziankami.

BEZPIECZNE DZIECKO
– BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE

W dniu 26 czerwca 2015 r. w punkcie przedszkolnym �Kolorowy �wiat�
w Bielawkach odby³o siê uroczyste podsumowanie konkursu �Bezpieczne
Dziecko � Bezpieczne Przedszkole� organizowanego przez Studium Prawa
Europejskiego w Warszawie   W spotkaniu bra³y udzia³ osoby, które przy-
czyni³y siê do realizacji zadañ konkursowych, przedstawiciele instytucji
i firm lokalnych, a tak¿e rodzice przedszkolaków. Dzieci pod kierunkiem
nauczycielek wcieli³y siê w role ma³ych aktorów i pokaza³y swój kunszt
artystyczny. Po wystêpie maluchów nadszed³ czas na podsumowanie dzia-
³añ zwi¹zanych z realizacj¹ konkursu. Dyrektor Zak³adu Doskonalenia
Zawodowego w Warszawie � Centrum Kszta³cenia w Kutnie � Ró¿a
Karasiñska i koordynator realizacji konkursu � Emilia Tarka � wrêczy³y
dzieciom dyplomy, za� wyk³adowcom, nauczycielom, osobom pomoc-
nym w realizacji programu, rodzicom oraz sponsorom i lokalnym
mediom � podziêkowania.
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Muzealne skarby

(...) 37 pp powsta³ 2 listopada 1918 r. w koszarach by³ego 45 Pu³ku Pie-
choty Austriackiej na Zasaniu w Przemy�lu. Pod koniec pa�dziernika 1918 r.
nast¹pi³ ca³kowity rozk³ad monarchii austro - wêgierskiej. W tym okresie
powsta³a Polska Komisja Likwidacyjna, która przejmowa³a w³adzê
w Galicji oraz podjê³a siê organizacji wojska polskiego. W³a�nie w koszarach
45 pp zaczê³y tworzyæ siê pierwsze zal¹¿ki oddzia³ów wojska polskiego,
z których w pó�niejszym terminie powsta³ 37 pp. Pierwsze oddzia³y
powsta³y z ¿o³nierzy, cz³onków Polskiej Organizacji Wojskowej, legioni-
stów i nastawionej patriotycznie m³odzie¿y szkolnej. Pu³k powstawa³ w trakcie
walk o odebranie opanowanego przez Ukraiñców Przemy�la.
W dniu 1 wrze�nia 1918 r. w Przemy�lu tworzy siê tzw. �Rada Prezydencka�,
obok niej tworzy siê w³adza wojskowa pod nazw¹ �Komenda Placu�.
�Komenda Placu� zbiera znajduj¹ce siê w Przemy�lu lu�ne oddzia³y woj-
skowe i odsy³a je do koszar by³ego austriackiego 45 PP na Zasaniu,
pó³nocnej czê�ci miasta. Pocz¹tkowo oddzia³y tworzone na Zasaniu otrzyma³y
nazwê 18 pu³ku strzelców. Pierwszym organizatorem i zarazem dowódc¹
by³ por. Leon Kozubski, ówczesny komendant Placu. W dniu 14 listopada
1918 r., 18 pu³k strzelców zostaje przemianowany na 10 pu³k piechoty.
Nowym dowódc¹ zostaje pp³k. Adam Jaroszewski. Jego staraniem, w dniu
30 listopada do pu³ku zosta³ wcielony batalion zapasowy 10 austriackiego
pu³ku piechoty. Dziêki temu pu³k liczy³ 3 bataliony, sk³adaj¹ce siê
z 4 kompanii ka¿dy (kompaniê sztabow¹, szturmow¹, techniczn¹ oraz kom-
paniê karabinów maszynowych). Ponadto w sk³ad 10 pp wchodzi³
�oddzia³ uzupe³niaj¹cy�, który w pó�niejszym okresie sta³ siê batalionem
zapasowym.
Od 3 do 10 listopada pu³k bierze udzia³ w obronie Przemy�la przed Ukra-
iñcami, nastêpnie toczy walki, równie¿ z Ukraiñcami, w Ma³opolsce
Wschodniej. W dniu 25 lutego 1919 r. dokonano kolejnej, ju¿ ostatniej,
zmiany numeracji pu³ku na 37 pu³k piechoty. Pu³k w tym okresie toczy³
ciê¿kie walki z Ukraiñcami, a od czerwca walczy³ na froncie wo³yñskim
z wojskami sowieckimi.
W wojnie polsko-sowieckiej w 1920 r., pu³k w ramach 4 Dywizji Piechoty,
bra³ udzia³ od samego pocz¹tku. Przeszed³ ca³¹ kampaniê walcz¹c nad
Berezyn¹ w okolicach Góry Kalwarii oraz w s³ynnej obronie P³ocka
w dniach 18-19 sierpnia 1920 r. We wrze�niu pu³k zosta³ przerzucony na
front wschodni, gdzie 9 wrze�nia stoczy³ krwawy bój pod Rohatynem. Na
pami¹tkê tej bitwy dzieñ ten sta³ siê �wiêtem Pu³kowym.
Now¹, ostateczn¹ nazwê, na wniosek spo³eczeñstwa Ziemi £êczyckiej,
pu³k otrzyma³ 23 maja 1920 r. Pe³na, nowa nazwa pu³ku brzmia³a:
37 Pu³k Piechoty Ziemi £êczyckiej. Równie¿ w tym dniu, staraniem
spo³eczeñstwa ³êczyckiego, �Komitet Chor¹gwienny� wrêczy³ pu³kowi
ufundowany sztandar. Poniewa¿ w tym czasie pu³k by³ na froncie, na uro-
czysto�æ do £êczycy przyby³a jedynie delegacja z³o¿ona z oficerów i ¿o³-
nierzy 37 pu³ku piechoty. Po uroczystym nabo¿eñstwie i wbiciu pami¹t-
kowych gwo�dzi w drzewce sztandaru przez przedstawicieli Naczelnika
Pañstwa, w³adz wojskowych i cywilnych, delegacja odebra³a sztandar
z r¹k Ministra Spraw Wojskowych - genera³a Józefa Le�niewskiego. Sztan-
dar nastêpnie zosta³ oddany na przechowanie do dowództwa batalionu
zapasowego 37 pu³ku piechoty w Kutnie.
12 listopada 1920 r. pu³k, maszeruj¹c przez Grodno, Osowieæ i £om¿ê,
przyby³ w dniu 5 grudnia do Ostro³êki. W okolicach Ostro³êki pe³ni³ s³u¿bê
graniczn¹ i szkoli³ pododdzia³y. 28 kwietnia 1921 r. 37 pu³k piechoty
przyby³ do Kutna i £êczycy. Pocz¹tkowo siedzib¹ garnizonu pu³ku sta³y
siê Kutno i £êczyca. 16 kwietnia 1919 r. przyby³ z Przemy�la do £êczycy
batalion zapasowy 37 pu³ku piechoty, pod dowództwem majora Wilhelma
Zwonarza. 23 stycznia 1920 r., batalion zosta³ przeniesiony do Kutna
i zakwaterowany w by³ych koszarach rosyjskiego 4 Pu³ku Strzelców przy
ulicy Nowowarszawskiej (obecnie ul. Grunwaldzka). W £êczycy pozo-
sta³a tylko jedna kompania marszowa. Dowódcami batalionu zapadowego
w Kutnie byli kolejno: kapitan Bednarczyk, kapitan Habowski oraz major
Skroczyñski.
Spo³eczeñstwo kutnowskie bardzo dba³o o ¿o³nierzy batalionu zapaso-
wego. Zbierano pieni¹dze na utrzymanie ¿o³nierzy, zbierano równie¿
odzie¿ i ¿ywno�æ. Nie wszyscy ¿o³nierze kwaterowali w koszarach. Du¿a
czê�æ z nich by³a umieszczona w kwaterach prywatnych, czêsto w bardzo
trudnych warunkach. Dziêki ofiarno�ci spo³ecznej, ¿o³nierze mogli otrzy-
mywaæ normalne racje ¿ywno�ciowe. Powoli poprawia³y siê równie¿
warunki zakwaterowania. W okresie tym trwa³y ca³y czas szkolenia bojowe
¿o³nierzy, przygotowano na front 12 kompanii marszowych, w sumie 3509
¿o³nierzy.
Przybywaj¹cy na sta³e zakwaterowanie do Kutna pu³k powitany zosta³
uroczy�cie i rado�nie przez mieszkañców. Poci¹g z oddzia³ami 37 pu³ku
przyjecha³ 27 kwietnia wieczorem. ¯o³nierze tê ostatni¹ noc spêdzili jeszcze
w wagonach, a nastêpnego dnia, 28 kwietnia, uroczy�cie wkroczyli do
od�wiêtnie udekorowanego miasta. Polski Czerwony Krzy¿ oraz inne
organizacje spo³eczne podjê³y ¿o³nierzy �niadaniem, po którym nast¹pi³
przemarsz na rynek miejski. Przyby³ równie¿ batalion zapasowy z korpu-
sem oficerskim, zgromadzi³y siê w³adze miasta i powiatu, przedstawiciele
instytucji i liczni mieszkañcy. Nastêpnie odby³a siê uroczysta msza polowa.
Po mszy jeden z oficerów odczyta³ rozkaz witaj¹cy bohaterskich ¿o³nierzy.
Równie¿ burmistrz Kutna Tomasz Klepa wyg³osi³ okoliczno�ciowe prze-
mówienie. W gor¹cych s³owach wita³ oddzia³y, w których s³u¿yli pobo-
rowi i ochotnicy Ziemi Kutnowskiej. Uroczysto�ci zakoñczy³a defilada
pododdzia³ów pu³ku przed dowódc¹ garnizonu. 37 Pu³k Piechoty Ziemi
£êczyckiej zakwaterowano nastêpuj¹co: w Kutnie kwaterowa³o dowództwo
pu³ku, I i II batalion oraz s³u¿by gospodarcze. Natomiast w £êczycy
zakwaterowany zosta³ III batalion. W 1929 r., po rozbudowie koszar, spro-
wadzono do Kutna równie¿ III batalion. Od tego czasu pu³k stacjonowa³
w Kutnie - w pe³nym sk³adzie. W starych porosyjskich koszarach, od podstaw
urz¹dzono sale szkoleniowe, mieszkalne, izbê lekarsk¹, kasyno, kantynê,
plac æwiczeñ, strzelnicê, boisko sportowe itp. 37 pu³k piechoty stacjonowa³
nieprzerwanie w Kutnie do wrze�nia 1939 r., �ci�le wspó³pracuj¹c z w³a-
dzami miasta i powiatu, instytucjami, organizacjami spo³ecznymi oraz
z ca³ym spo³eczeñstwem miasta i powiatu. Swoimi dzia³aniami, w okresie
miêdzywojennym, na sta³e wpisa³ siê w historiê miasta i powiatu. (...)
Marek Wójkowski, 90-ta rocznica zakwaterowania w Kutnie 37 Pu³ku
Piechoty Ziemi £êczyckiej im. Ksiêcia Józefa Poniatowskiego [w:]
Kutnowskie Zeszyty Regionalne. Tom XV, TPZK, Kutno 2011

37 PUŁK PIECHOTY W KUTNIE

W kolekcji Jerzego Dunin-Borkowskiego znajduje siê kilka wyrobów
wspomnianej pracowni � miêdzy innymi ³y¿ka wazowa, ³y¿eczka do przy-
praw, czterozêbny widelec sto³owy i popielniczka z herbem So³tyk. £y¿ka
wazowa posiada owalny, wewnêtrznie z³ocony czerpak z p³askim dnem
i zaokr¹glony, lekko odchylony trzonek z wygrawerowanym monogramem
�JI�. Niewielkich rozmiarów ³y¿eczkê do przypraw za� koñczy czerpak w
kszta³cie muszli. Srebrna popielniczka przybiera kszta³t szerokiego li�cia
o wywiniêtych krawêdziach, po obu stronach g³ównego nerwu ro�liny
umieszczono symetryczne miseczki. Na krawêdzi wyrobu znajduje siê
herb szlachecki So³tyk. Zarówno popielniczkê jak i ³y¿eczkê do soli Jerzy
Dunin-Borkowski kupi³ jeszcze przed wojn¹ w warszawskich antykwa-
riatach. Wyroby Malcza cechowa³a rozmaito�æ formy i dekoracji oraz ró¿-
norodno�æ stylowa. Dzi� te dziewiêtnastowieczne srebra, bêd¹ce efektem
niezwyk³ego kunsztu z³otnika, mo¿na ogl¹daæ w kro�niewickim Muzeum
w sali �Kolekcjonerskie pasje�.

Anna Rajska - Muzeum w Kro�niewicach

ZŁOTNIK WARSZAWSKI
W Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Kro�niewicach czê�æ
ekspozycji sta³ej po�wiêcona zosta³a rzemios³u artystycznemu i sztuce
zdobniczej. W jednej z gablot ogl¹daæ mo¿na srebrne patery, cukiernice
i oryginalne elementy zastawy sto³owej pochodz¹ce z pracowni zarówno
polskich, jak i zagranicznych z³otników. W kolekcji nie zabrak³o tak¿e
wyrobów Karola Malcza � uznawanego za jednego z najwybitniejszych
z³otników warszawskich XIX w. Karol Malcz urodzi³ siê w 1797 r.
w Warszawie. Jako dwudziestoletni ch³opiec wyruszy³ na wêdrówkê cze-
ladnicz¹ odwiedzaj¹c najwiêksze kraje europejskie i uzyskuj¹c po 11 latach
tytu³ mistrza. Dziêki pomocy finansowej brata lekarza Jana Fryderyka
Wilhelma (jego portret autorstwa Józefa Simmlera mo¿na ogl¹daæ w �Salo-
niku� - jednej z sal kro�niewickiego Muzeum) otworzy³ w³asn¹ pracowniê
i rozpocz¹³ wyrób srebrnych tac, imbryków, sztuæców, dzbanuszków, sol-
niczek i zastawy sto³owej. Zajmowa³ siê zarówno projektowaniem jak
i osobistym wyrobem naczyñ. By³ przy tym niez³ym zarz¹dc¹ � w swym
warsztacie w latach 40 XIX wieku zatrudnia³ kilkudziesiêciu z³otników.
W 1864 r. przekaza³ firmê swojemu wspólnikowi Augustowi Teodorowi
Wernerowi � bratankowi swojej ¿ony Rozyny Karoliny Werner. Pod
nowymi rz¹dami przedsiêbiorstwo rozwija³o siê i przetrwa³o do czasów
II wojny �wiatowej.

(...) Omawiaj¹c kwestiê ¿ydowskich mieszkañców Kutna trzeba zauwa-
¿yæ, ¿e zgodnie z ustawodawstwem III Rzeszy Niemieckiej, w sposób
sztuczny zostali odgrodzeni od swojego naturalnego otoczenia w mie�cie.
Mieli oni zostaæ zupe³nie wyeliminowani z ziem niemieckich, a do takich
nale¿a³ Wartheland, z Kutnem jako siedzib¹ powiatu.
¯ydzi w Kutnie niemal nazajutrz po wej�ciu Niemców zostali poddani
pewnym restrykcjom. Dnia 20 wrze�nia kilkuset mieszkañców Kutna zgro-
madzono w miejscowym ko�ciele oraz w kinie �Moderna�. Po dwóch,
trzech dniach kilkuset ¯ydów wys³ano do obozu pracy w pobliskim Pi¹tku.
Inna grupa � oko³o 70 osób � znalaz³a siê w obozie w £êczycy. Czê�æ
¯ydów zosta³a zwolniona do domu. W tym czasie ¿o³nierze Wehramchtu
i Volksdeuche rozpoczêli rabunek mienia ¿ydowskiego. £upem pad³y
3 sklepy oraz kilka okolicznych m³ynów. Interwencja u tymczasowych
w³adz niemieckich po³o¿y³y kres temu procederowi. Dnia 3 XI 1939 r.
z rozkazu okupanta powsta³ Judenrat � Rada ¯ydowska, w której sk³ad
wchodzili: Sender Falc, Maks Zandel, Pawe³ Goldscheider, Lauzer Prasz-
kier, Izaak Kubic, Szymon Opoczyñski. Sk³ad Judenratu by³ zmienny, co
wynika³o z wysokiej �miertelno�ci w getcie kutnowskim. Ostatnim
prezesem Judenratu by³ Bernard Holcman, przedstawiciel jednej z najbo-
gatszych rodzin ¿ydowskich. Judenrat zosta³ powo³any jako organ odpo-
wiedzialny za ca³¹ spo³eczno�æ ¿ydowsk¹ w mie�cie, której wyznaczono
p³acenie okre�lonej kwoty pieniêdzy, wyznaczano do ró¿nych prac, np.
odnowienia domu dla szefa miejscowego gestapo itp. Miejscowa Rada
¯ydowska musia³a równie¿ zorganizowaæ pomoc dla ogromnej rzeszy ucie-
kinierów z Pomorza i Wielkopolski, która znalaz³a siê w Kutnie po
zakoñczeniu dzia³añ wojennych � oko³o 2.000 ¯ydów. Do tego celu
powo³ano specjalny komitet Hilfkomitet, w którego sk³ad weszli: J. Bor-
kowski, A. Ajke oraz L. Nejman. W dniu 1 II 1940 r. wydano zarz¹dzenie,
¿e wszyscy uciekinierzy musz¹ opu�ciæ miasto. By³o to niezwykle trudne
do zrealizowania, bo 20 km na wschód od Kutna przebiega³a granica
z GG, uniemo¿liwiaj¹ca przedostanie siê do Warszawy, która dawa³a schro-
nienie du¿ej liczbie ¯ydów. Podró¿ na zachód te¿ nie by³a ³atwa, z uwagi
na regulacje prawne, które uniemo¿liwia³y ¯ydom swobodne podró¿o-
wanie.
Murowana synagoga � przedmiot dumy kutnowskich ¯ydów � nie zosta³a
zniszczona we wrze�niu 1939 roku. Po pewnym czasie podejmowano dzia-
³ania maj¹ce doprowadziæ j¹ do ruiny. Kilkukrotnie podpalano j¹, ale nie
sp³onê³a. Dopiero po pewnym czasie grupa Niemców i � niestety � Polaków
zaczê³a pl¹drowanie wnêtrza bo¿nicy wyrywaj¹c okna, drzwi i rujnuj¹c
pod³ogi. Ponad dwustuletnia synagoga stopniowo popada³a w ruinê, która
przygl¹da³a siê zag³adzie miejscowych ¯ydów. Jest to niezwykle smutne
z dwóch powodów: z jednej strony w dziele zniszczenia uczestniczyli
mieszkañcy Kutna, z drugiej za� uleg³ zniszczeniu barokowy zabytek
z II po³owy XVIII w.
Zim¹ 1939/1940 przez Kutno przeje¿d¿a³y transporty kolejowe z zatrzy-
manymi, w tym ¯ydami. Sk³ady z wagonami bydlêcymi sta³y na bocznicy,
czasami po kilka dni. Drzwi wagonów by³y otwierane tylko po to, ¿eby
wyrzuciæ zamarzniête zw³oki dzieci b¹d� starców. W pa�dzierniku 1939
roku zgodnie z zarz¹dzeniem H. Göringa powo³ano G³ówny Urz¹d Po-
wierniczy (HTO), a ten mia³ swoje ekspozytury Treuhandstelle, które przej-
mowa³y mienie ¿ydowskie w zarz¹d. Zak³ady Holcmana, Kibla, Geista
i innych z mocy prawa przesz³y na w³asno�æ urzêdu powierniczego. Dawni
w³a�ciciele nie mieli do nich dostêpu. By³a to pierwsza grabie¿ mienia
¿ydowskiego z mocy prawa (podobnie by³ równie¿ z mieniem polskim.
W grudniu 1939 roku wysz³o niemieckie zarz¹dzenie, ¿e ¯ydzi w wieku
14�60 lat musz¹ pracowaæ dwa razy w tygodniu na rzecz Niemców.
Podobne zarz¹dzenie, dotycz¹ce kobiet, wydano w styczniu 1940 r. Od
pocz¹tku tego roku wszyscy ¯ydzi musieli nosiæ tzw. Judenflek � znak
hañby, w postaci ¿ó³tej gwiazdy Dawida noszonej na rêkawach. Nie
mogli równie¿ chodziæ po chodnikach oraz pokazywaæ siê na mie�cie po
godzinie 18:00. Czê�æ ¯ydów, przeznaczonych do eksterminacji, prze-
trzymywano w obozie przej�ciowym utworzonym w hurtowni Polskiego
Monopolu Tytoniowego na rogu ulic Spó³dzielczej i Przemys³owej.
Z obozu tego przewo¿ono ich na ul. £¹kow¹ w £odzie, gdzie dokonywano
dalszej selekcji. Odbierano ludziom odzie¿, pieni¹dze, kosztowno�ci,
nastêpnie segregowano na grupy. Zdolnych do pracy wywo¿ono do Nie-
miec, dzieci, starców, kaleki do GG, inteligencjê do Dachau i O�wiêcimia.
W ten sposób do Auschwitz trafili Lajzer Lewin � w³a�ciciel sk³adu
aptecznego, Lajzer Korn � z³otnik kutnowski oraz Aron Koppel � w³a�ci-
ciel sklepu. ¯ona i córka znanego kutnowskiego lekarza Izaaka Józefa
Kleinermana trafi³y do Treblinki.
Sytuacja kutnowskich ¯ydów � na tle innych miast, do czerwca 1940 r.�
nie by³a najgorsza. Kutno po³o¿one przy granicy miêdzy GG a Warthe-
land by³o ca³kiem dobrym miejscem do szmuglowania ró¿nego rodzaju
towarów. ¯ydzi, podobnie jak Polacy, dobrze odnale�li siê w nowej sytu-
acji i nie�le zarabiali na nielegalnych transakcjach. Bra³o siê to równie¿
st¹d, ¿e nie wszyscy posiadali kartki zaopatrzeniowe � nie mieli ich równie¿
niektórzy Niemcy � dlatego te¿ sk³onni byli kupowaæ niemal wszystko
bez wzglêdu na cenê. Kutnowscy ¯ydzi, do utworzenia getta w czerwcu
1940 r., z powodu wzglêdnej zamo¿no�ci i bogaceniu siê na przemycie
i handlu z Niemcami, wzbudzali zawi�æ w�ród swoich pobratymców
z innych miast i miasteczek.
Oczywi�cie, ju¿ wtedy mo¿na by³o zobaczyæ inn¹ twarz niemieckich opraw-
ców. Pó�n¹ jesieni¹ 1939 r. na rynku kutnowskim sta³o du¿o furmanek
� prawdopodobnie by³ to dzieñ targowy � a konie nabrudzi³y. Niemcy
wtargnêli wówczas do szko³y religijnej i zmusili ¯ydów do usuwania
nieczysto�ci go³ymi rêkami.
Proces ograniczania praw ¯ydów by³ nieuchronny. W styczniu 1940 r.
Niemcy zabronili szechity, czyli rytualnego uboju. W domach ¿ydowskich
szechitê praktykowano potajemnie, bez przypadku denuncjacji. Ograni-
czono równie¿ mo¿liwo�æ uprawiania kultu religijnego, jednak w co dru-
gim domu zbiera³o siê wymagane prawem 10 ¯ydów tak, aby sprostaæ
wymaganiom religijnym. Po zakazie szechity, 12 lutego tego samego roku,
rozpoczê³a siê kolejna fala rekwizycji na rzecz kolonistów niemieckich
z Ukrainy i Beserabii.        (c.d.n.)

Janusz Pawlak

Dyplom otrzyma³ w 1923 r. Józef Zboiñski z Grabowa jako dowód swoich
kwalifikacji mistrzowskich w zawodzie stolarza. Dyplom posiada bogat¹
oprawê plastyczn¹, której projektantem by³ I. £opieñski na podstawie
rysunku St. Zwolanowskiego, a wykonany zosta³ w znanej warszawskiej
Pracowni Litografii Artystycznej W. G³ówczewskiego. Ramowy ornament
ma charakter eklektyczny i wykorzystuje motywy architektoniczne z ró¿-
nych epok. W partii �rodkowej attyki umieszczono wizerunek Matki Boskiej
Czêstochowskiej, nad któr¹ widnieje orze³ bia³y z okiem opatrzno�ci nad
g³ow¹. Po bokach stoj¹ natomiast �w. Stanis³aw i �w. Wojciech. W naro¿-
nikach kompozycji umieszczono wizerunki znanych z historii Polski osób
zwi¹zanych ze sztuk¹, rzemios³em i nauk¹:Piasta Ko³odzieja, Zygmunta III
Z³otnika (czyli króla Zygmunta III Wazy, który interesowa³ siê alchemi¹),
Wita Stwosza i Jana Kiliñskiego.Wewnêtrzne pole ornamentu wype³nia
odrêcznie pisany tekst, po�wiadczaj¹cy mistrzowskie prawa J. Zboiñskiego,
podpisany przez trzech przedstawicieli Urzêdu Starszych Zgromadzenia,
w tym Starszego Zgromadzenia Wiktora ¯akowskiego.

/P. Kowalski, K. �wircz/

Muzealne skarby

DYPLOM MISTRZOWSKI
ZGROMADZENIA STOLARSKIEGO W KUTNIE

EKSTERMINACJA ŻYDÓW
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OG£OSZENIA
DROBNE

Sprzedam mieszkanie Gdañsk
Wrzeszcz, 64 m2 I piêtro. Tel.
514-007-818
Sprzedam mieszkanie Szczecin
- Przec³aw 53 m2. Pokój + aneks
kuchenny. Nowe budownictwo.
Tel. 787-606-074
Wynajmê mieszkanie w cen-
trum Gostynina 70 m2, wysoki
standard (mo¿na zaadaptowaæ
na sklep, gabinet lekarski, kan-
celariê). Tel. 602-528-813.
Wynajmê mieszkania dla firm
w Kutnie przy ulicy Wojska
Polskiego i Tarnowskiego. Wy-
soki standard. Tel. 602-528-813.
Sprzedam du¿y dom jednoro-
dzinny w zabudowie bli�nia-
czej, dzia³ka 360 m2, wszystkie
media, centrum Kutna. Tel. 509-
302-316
Sprzedam dom 153 m2 przebu-
dowany, rozk³adowy, wszystkie
media, dzia³ka 1840 m2, Wo�nia-
ków. Tel. 605-557-827
Sprzedam dom 220 m2 wysoki
standard na dzia³ce 7500 m2.
Tel. 507-072-007
Tanio sprzedam po³owê domu
jednorodzinnego (oko³o 70 m2)
lub zamieniê na ma³e mieszka-
nie w blokach z dop³at¹ z mo-
jej strony.  Tel. kontaktowy:
692-727-415
Sprzedam dzia³ki komercyjne
pod dzia³alno�æ gospodarcz¹
o powierzchni od 2000 m2 do 2500
m2, wszystkie media w ulicy,
Kutno, ul. Zielarska. Tel. 509-
302-316
Sprzedam dzia³kê budowlan¹
o pow. 5 tys. m2 w Krzesinie,
dostêp do pr¹du i wody. Tel. 604-
913-028
Posiadam do wynajêcia budynek
biurowo-magazynowy o pow.
151 m2 przy ul. Pó³nocnej 51.
Tel. 605-072-824
Sprzedam lub wynajmê lokal
handlowy 25 m2 + mieszkanie
73 m2, centrum Kutna. Tel. 500-
034-650
Wynajmê lokal handlowy pod
dzia³alno�æ 25 m2, �cis³e cen-
trum Kutna. Tel. 500-034-650
Wynajmê lokal na dzia³alno�æ
handlowo-us³ugow¹ przy ul.

Królewskiej. Tel. 519-762-235
Wynajmê domek 60 m2 dla
przedstawiciela firmy (wszyst-
kie media). Tel. 609-534-752
Lokal do wynajêcia na dzia³al-
no�æ us³ugowo-handlow¹, Kutno,
ul. Królewska. Tel. 519-762-235
Wynajmê budynek o pow. 60 m2

na dzia³alno�æ gospodarcz¹ (biu-
rorachunkowe, gabinet kosme-
tyczny, fryzjer, masa¿) przy ul.
£êczyckiej (Hotel Awis), nieza-
le¿ne wej�cie. Tel. 509-302-316
Sprzedam 2 dzia³ki rekreacyjne
w Gorzewie, Jezioro Sumino
(ogrodzone, uzbrojone, z dom-
kiem holenderskim o pow. 40 m2

ka¿dy) wraz z P.T. zabudowy.
Istnieje mo¿liwo�æ wykupu ko-
mercyjnego doj�cia do jeziora.
Pe³ny las, do jeziora 150 m. Pow.
dzia³ki 540 m2. Tel. 509-302-316
Sprzedam dzia³kê rekreacyjn¹
na ROD Bielawki k/Kutna. Do-
mek, woda, pr¹d. Tel. 695-591-002
Sprzedam schodo³az Scalamo-
bil S20, urz¹dzenie do transpor-
towania osoby niepe³nosprawnej
wraz z wózkiem po schodach.
Maks. obci¹¿enie 130 kg. Tel.
604-913-028
Sprzedam tanio wannê z hydro-
masa¿em. Tel. 519-762-235
Wentylacja - doradztwo, certyfi-
katy energetyczne. Tel. 507-
072-007
Sprzedam tanio kamieñ - pia-
skowiec na elewacjê budynków.
Tel. 519-762-235
Sprzedam bardzo tanio kanapê
2-osobow¹. Tel. 606-475-184
Odst¹piê plac na cmentarzu
w Kutnie przy 1 bramie. Tel.
667-218-122
Sprzedam mieszkanie w³asno-
�ciowe 38 m2 (2 pokoje, kuch-
nia ³azienka) w centrum Kutna.
Tel. 605-724-804; 607-433-945
Sprzedam mieszkanie w³asno-
�ciowe 48,6 m2, II piêtro, du¿y
balkon, ul. Wilcza. Tel. 730-
279-091
Zamieniê mieszkanie komunal-
ne (2 pokoje z aneksem kuchen-
nym) na pokój z kuchni¹ w cen-
trum Kutna, ¯ychlina lub Do-
brzelina. Tel. 604-254-132
Sprzedam nowy dom w Wierz-
biu lub zamieniê na bloki z do-
p³at¹. Tel 601-390-784

Dostawa Gazu
� Gold Gaz Plus

 Tel. 355-15-99, 605-130-288

Dostawa Gazu
� Gold Gaz Plus

Tel. 355-15-99, 605-130-288

Dostawa Gazu
� Gold Gaz Plus

Tel. 355-15-99, 605-130-288

SPORTOWE WYDARZENIE

Sprzedam nowy dom, halê maga-
zynow¹ na dzia³ce 1920 m2 przy
ul. Grunwaldzkiej. Tel 607-658-165

Sprzedam dom w Leszczynku
220 m2, dzia³ka 0,75 ha, oczysz-
czalnia, klimatyzacja, podwójny
gara¿, ogrzewanie z rekupera-
cj¹. Cena 890 tys. z³.

Tel. 507-072-007

NAGROBKI
Najtaniej w Kutnie

GRANIT, LASTRIKO
Ceny ju¿ od 1.000 z³

24 254-63-23
24 254-57-35
606-590-643

Sprzedam gospodarstwo 5 ha
w Witowie wraz z budynkami,
dzia³kê budowlan¹ 0,5 ha
w Podczachach (dostêp do pr¹du
i wody), przyczepê 4 t sztywn¹
oraz kultywator i brony pi¹tki
(stan dobry), kabel do si³y. Tel.
783-436-872

Sprzedam mieszkanie w³a-
sno�ciowe (ul. Staszica)
w centrum Kutna (2p+k
z ³azienk¹ - IV p.), 47,7 m2,
niski czynsz. Kontakt tel.
513-869-986

Widzia³em fina³ Copa Del Rey na Camp Nou
(Barcelona, 30 maja 2015 roku)

ŻYCIOWE PRZEŻYCIE
(ci¹g dalszy z nr 12/409)
Niesamowita rzecz. Id¹c ulicami Barcelony ludzie widz¹c udaj¹cych siê
na mecz kibiców ustêpuj¹ im drogi, spogl¹daj¹ w ich stronê z zachwytem
lub te¿ nawet bij¹ im brawa. Czu³o siê na sobie wzrok mijanych ludzi,
których ³¹czy co� wiêcej ni¿ futbol. Bo dla Kataloñczyków ten klub to
prawie religia, a Leo Messi nie jest zwyk³ym zawodnikiem, ba nie jest
nawet zwyk³ym cz³owiekiem. Jest Królem! Bêd¹c w Barcelonie drugi dzieñ
powoli sami zaczynali�my w to wierzyæ. Wchodzimy do stacji metra. Tutaj
jest ju¿ w przewa¿aj¹cej czê�ci ¿ó³to-czerwono-granatowo-bordowo, czyli
króluj¹ barwy Katalonii i FCB. Dochodzê do dwójki ludzi, aby siê jeszcze
podpytaæ o stacjê, na której nale¿y wysi¹�æ. Ma³¿eñstwo okazuje siê oby-
watelami Wêgier, którzy ju¿ czwarty raz przyjechali na mecz ich zespo³u.
Kobieta mówi mi, ¿e ma przyjaciela w £odzi, nazywa siê Najdek. Mówi¹,
¿eby i�æ za nimi. Kiedy wysiadamy na docelowej stacji s³yszymy chóralne
�piewy kibiców Barcelony. Temperatura ro�nie, emocje te¿ coraz wiêksze.
Klimat, jaki panuje bezpo�rednio przed meczem na ulicach, w kolejkach
podmiejskich, w metrze jest doprawdy czym� niezwyk³ym. Trudno jest
mi to opisaæ, ale na samo wspomnienie tamtych godzin dostajê gêsiej
skórki. Przed stadionem jeste�my po siedemnastej. Wokó³ mnóstwo kibiców
i mnóstwo straganów z gad¿etami obydwu dru¿yn. Co ciekawe, na tych
stoiskach przewa¿aj¹ podróbki, ale nikt siê tym nie przejmuje. Je¿eli kto�
chce wej�æ w posiadanie oryginalnej koszulki, takiej np. w jakiej bêd¹
grali zawodnicy FCB w przysz³ym sezonie, mo¿e j¹ zakupiæ za jedyne 90
Euro w gigantycznym dwupoziomowym klubowym sklepie znajduj¹cym
siê przy stadionie. W tym sklepie spotykamy kibica FCB z Polski w ko-
szulce by³ego zawodnika Barcelony, �wietnego Szweda � Henrika Larssona,
który bêdzie siedzia³ kilka rzêdów przed nami. Mówi nam, ¿e tradycyjnie
jest na meczu grupa kibiców z Polski. Obchodz¹c stadion dooko³a zaczepiam
kibica Athletic Bilbao, maj¹cego na g³owie charakterystyczny tradycyjny
baskijski beret, prosz¹c go o wspólne zdjêcie. Odpowiada z u�miechem
na twarzy, ¿e nie fotografuje siê z kibicami Barcelony, ale oczywi�cie
daje siê namówiæ. Kiedy fotografuje siê z nami, nadchodz¹ jego koledzy,
którzy krzycz¹: Z kim ty sobie robisz zdjêcie? Odpowiada: Oni s¹ z Polski!
Aaa� chyba, ¿e tak! U�miechaj¹ siê. Bramy stadionu zosta³y otwarte
o 19:30. Jeste�my jednymi z pierwszych, którzy na niego wchodz¹. Przy
wej�ciu otrzymujemy okoliczno�ciowe pismo wydane z okazji Fina³u
Pucharu Króla. Na razie Camp Nou jeszcze jest cichy i u�piony.

Przed meczem (od lewej): Arkadiusz Szulc, Maciej Kierzkowski,
Mi³osz Kierzkowski.
Wykorzystujemy ten czas do zapoznania siê z tym gigantem. Chodzimy
po ogromnych korytarzach otaczaj¹cych go, robimy sobie zdjêcia w sek-
torze, w którym mamy miejsca, a bêdziemy siedzieæ w sektorze kibiców
Barcelony usytuowanym za bramk¹, na któr¹ bêd¹ atakowaæ zawodnicy
Blaugrany w pierwszej po³owie. W siedzeniach znajdujemy w³o¿one
klubowe flagi oraz bordowe kartony, które podniesiemy do góry w mo-
mencie grania hymnu Hiszpanii. Na odwrocie tych kartonów znajduje siê
instrukcja u¿ycia zarówno ich jak i flagi. Na murawie pojawiaj¹ siê
niektórzy zawodnicy z obydwu dru¿yn zapoznaj¹c siê z idealnie, jak
zawsze, krótko przyciêt¹ traw¹. Na oko³o godzinê przed rozpoczêciem
spotkania stadion jest prawie pe³en. Prawie 2/3 kibiców to kibice z Bilbao.
Jest ich prawie 55 tysiêcy i ka¿dy, czy to 70-letnia pani czy 5-letnie dziecko,
ma na sobie bia³o-czerwon¹ koszulkê. Robi¹ wra¿enie niezwyk³e! Tak
samo jak ludzie zgromadzenie w naszym sektorze. Prawie ka¿dy przy-
odziany w strój w klubowych lub kataloñskich barwach. Mamy 40 minut
do rozpoczêcia spotkania. Na boisku pojawiaj¹ siê bramkarze Barcelony
wraz ze swoim trenerem i zaczynaj¹ rozgrzewkê. Za 10 minut do³¹czaj¹
do nich pozostali koledzy, a na drugiej po³owie boiska zawodnicy Athletic.
Nastêpuje pierwsza próba si³ kibiców. Oczywi�cie, zawodnicy przeciwnika
witani s¹ gwizdami, a nasi brawami i vice versa. Chwytamy w rêce flagi
i machamy. Oko³o 20-30 metrów ni¿ej, po prawej naszej stronie, bezpo-
�rednio za bramk¹ siedz¹, w³a�ciwiej bêdzie napisaæ stoj¹ z bêbnami
i ogromnymi flagami najg³o�niejsi i najwierniejsi fani Barcy, którzy
zaczynaj¹ dyrygowaæ ca³ym sektorem. Zaczynaj¹ siê �piewy, oczywi�cie
po kataloñsku. Spogl¹dam na swojego syna, a on �piewa z nimi. Szok!
Widzê go tak szczê�liwego jak nigdy dot¹d! W pewnym momencie mówi
do mnie i do mojego brata: �Skaczcie, bo �piewaj¹, kto nie skacze ten
z Madrytu!�. Pó�niej ju¿ bêdziemy wiedzieæ co robiæ i chwytaj¹c fone-
tycznie poszczególne s³owa z niektórych pie�ni drzemy mordy w niebo-
g³osy razem z blisko 37 tysi¹cami kibiców FC Barcelona. Jest 21:30,
jedenastki wchodz¹ na murawê. Wrzask przeogromny! Wszyscy wstaj¹
z miejsc. Kiedy spiker og³asza, ¿e za chwilê bêdzie zaprezentowany hymn
Hiszpanii chwytamy w rêce nasze kartoniki i jeste�my czê�ci¹ wielkiej
mozaiki z nich u³o¿onej, na której widnieje ogromny, u³o¿ony przez kibiców,
granatowy napis na bordowym tle: FENT HISTÓRIA, czyli TWORZYMY
HISTORIÊ i mamy rzeczywi�cie wra¿enie, ¿e j¹ tworzymy.        (c.d.n.)

Opisywa³ i wspomina³: Maciej Kierzkowski

ARTYKUŁY METALOWE
• podkładki • nakrętki
• śruby • kołki • wkręty

Kutno, ul. £¹koszyñska 88
513-100-068, 509-305-980

Bomba!
Po otrzymaniu zg³oszenia, ¿e w jed-
nej z kutnowskich restauracji znaj-
duje siê bomba, policja ewakuowa³a
klientów McDonalds w Kutnie. Po
przeszukaniu budynku okaza³o siê,
¿e �bomby� nie by³o!

Farmaceutyczna piramida
S¹d Rejonowy w Kutnie rozpatrzy
oskar¿enie trzech osób bior¹cych
udzia³ w �odwróconej piramidzie
farmaceutycznej�. Oskar¿enie
dotyczy wystawiania fa³szywych
recept, wykupywania za pe³n¹ od-
p³atno�ci¹ leków i ich odsprzeda¿y
hurtowniom. Kwota nielegalnego
procederu, uprawianego przez dwójkê
mieszkañców powiatu kutnowskiego,
to oko³o 990 tysiêcy z³otych.

Jedenastu rannych
W M³ogoszynie, gmina Krzy¿anów,
Fiat Brava kierowany przez 36-latka
z P³ocka uderzy³ w busa stoj¹cego
na przystanku. Podró¿owa³o nim
18 pasa¿erów, 11 z nich odnios³o
obra¿enia. Kierowcy byli trze�wi.

Zatrucie pokarmowe
Do szpitali w Kutnie, £êczycy,
P³ocku, Gostyninie, Sochaczewie

i Pu³tusku trafi³o 49 uczestników
obozu PUL z obozu P³ockiego Uni-
wersytetu Ludowego w Gorzewie.
W�ród nich s¹ mieszkañcy naszego
powiatu. Przyczyn¹ by³o zatrucie
pokarmowe. Trwa dochodzenie.
PUL zawiesi³ obóz.

Uwaga niewybuch!
W gara¿u mieszkañca gminy Nowe
Ostrowy wybuch³ pocisk. W wyniku
zdarzenia w³a�ciciel straci³ lew¹
d³oñ oraz dozna³ licznych obra¿eñ
cia³a. Dwa miesi¹ce wcze�niej w
jednym z podkutnowskich lasów
znalaz³ on dwa niewypa³y i scho-
wa³ w gara¿u. Jeden z nich chcia³
rozwierciæ i spowodowa³ wybuch.
Drugi z niewypa³ów zosta³ zabez-
pieczony przez policjê.

Zdolny jucha
W Kutnie, przy ulicy Warszawskie
Przedmie�cie, w sklepie spo¿yw-
czym, m³ody mê¿czyzna skrad³ trzy
opakowania kawy Jacobs. Interwe-
niowa³a sprzedawczyni, któr¹ ucie-
kaj¹cy z³odziej szarpa³ i popycha³.
Policjnci zatrzymali mê¿czyznê.
Z³odziej wskaza³ miejsce ukrycia
³upu. Ten 19-latek jest dobrze znany

kutnowskiej policji. Za ostatni
wyczyn grozi mu od 3 miesiêcy do
5 lat wiêzienia.

Samochodowy po¿ar
W Gos³awicach, gmina Bedlno,
zapali³o siê w nocy auto Toyota
Yaris. Na miejsce skierowano
zastêp JRG Kutno, OSP ¯ychlin
i OSP Wola Ka³kowa. Od auta
zapali³a siê czê�æ domu jednoro-
dzinnego. Przyczyn¹ po¿aru by³a
utrata izolacyjno�ci przewodów
w poje�dzie. ¯adna z osób nie
zosta³a poszkodowana.

Porozumienie
Urz¹d Miasta Kutna podpisa³
porozumienie pomiêdzy miastem a
Komend¹ Powiatow¹ Policji
w Kutnie. Dotyczy ono poprawy
bezpieczeñstwa publicznego na
terenie miasta. W jego ramach KPP
zapewnia dodatkowe patrole poli-
cyjne w okresie od 26 czerwca br.
do 27 wrze�nia br. w ka¿dy pi¹tek,
sobotê oraz niedzielê. Patrole bêd¹
pe³nione w miejscach wybranych
w oparciu o analizy stanu zagro¿enia
przestêpczo�ci¹ i wykroczeniami
o charakterze chuligañskim oraz

w miejscach wskazanych przez
mieszkañców. Miasto na ten cel
zabezpieczy³o w bud¿ecie miasta
�rodki finansowe w wysoko�ci
20.000 z³.

�Mo¿esz to zmieniæ�
To kampania spo³eczna, której ce-
lem jest zachêcenie mieszkañców
miast do reagowania w sytuacji,
gdy s¹ oni �wiadkami napadu lub
gwa³tu. Coraz czê�ciej dochodzi do
nich w centrach miast, w miejscach
dobrze o�wietlonych i w obecno�ci
przechodniów, którzy widz¹c napad
powinni pomóc ofierze. Czêsto nie
robi¹ nic. 25 czerwca w £odzi zor-
ganizowana zosta³a konferencja
prasowa z udzia³em inicjatorów
kampanii, policji oraz MPK.
Wed³ug badañ 61% ludzi nie
reaguje, gdy widzi przemoc na ulicy
- mówi Anna Bielecka, organizator
kampanii spo³ecznej. Zapraszamy
na oficjaln¹ stronê kampanii
www.mozesztozmienic.pl Kontakt:
Anna Bielecka 601-616-040
anna@mozesztozmienic.pl; Pawe³
D¹browa 667-339-470 pawel@mo-
zesztozmienic.pl

Sprzedam 4-letni, ma³o u¿y-
wany (rezerwowy), jedno-
funkcyjny piec gazowy c.o.
BERETTA z wymiennikiem
¿eliwnym i wbudowanym
zasobnikiem c.w.u. o pojemno-
�ci 80 litrów. Moc 24 kW.
Urz¹dzenie mo¿e pracowaæ
w otwartej instalacji c.o. Cena
do uzgodnienia.

Tel. 609-717-136

Sprzedam dom piêtrowy 150 m2

w Kro�niewicach. Cena 239 tys.
z³otych. Tel. 663-495-985
Sprzedam lub wynajmê dom
o pow. 300 m2, 3 gara¿e oraz
dzia³ka 3000 m2. Ewentualnie
zamieniê na bloki. Tel. 663-
112-226
Sprzedam dzia³kê rekreacyjn¹
400 m2 na terenie DOD przy
ul. Kro�niewickiej na Azorach.
Tel. 665-685-095
Sprzedam ziemiê roln¹ o po-
wierzchni 11 ha, gmina £aniêta.
Tel. 721-039-242
Sprzedam Renault Clio II,
salon Polska, stan bardzo
dobry, 1,2 benzyna, 2002 r.,
przebieg 91 tys. km. Tel. 507-
924-112
Wynajmê halê magazynow¹,
ul. Pó³nocnej. Tel. 512-335-561
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¯YCIE SPORTOWE
KickboxingKoszykówka

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Kolejny sukces, i to du¿ej klasy, odniós³ kutnian Antoni Kaliñski, który
w mistrzostwach Europy Federacji WUAP zdoby³ z³oty medal i tytu³ naj-
lepszego na Starym Kontynencie. Sympatyczny Anto� startowa³ w kate-
gorii wagowej do 67,5 kg i kategorii wiekowej 60-65 lat. Wycisn¹³ 112,5 kg.
Zawody rozegrane zosta³y w stolicy Czech - Pradze. Uczestniczy³o w nich
340 mastersów - obojga p³ci - z 25 pañstw Europy. Uzyskany przez
Kaliñskiego wynik jest nowym rekordem �wiata w tej kategorii wagowej
i wiekowej Federacji WUAP.

Ciê¿ary

MISTRZ KALIŃSKI

W dniach 19-21.06.2015 r. w Rzeszowie odby³y siê Mistrzostwa
Polski S³u¿b Mundurowych w kickboxingu w formule kick light
i pointfighting. W imprezie udzia³ wzi¹³ zawodnik M³odzie¿owego
Domu Kultury i Akademii Sportów Walki i Rekreacji Alex Kutno
£ukasz Siemiñski. £ukasz w wyniku rywalizacji w formule point
fighting zaj¹³ III miejsce i br¹zowy medal tych mistrzostw przegry-
waj¹c w pó³finale z Piotrem Ma�lank¹ (SSR P£OCK). W turnieju
wystartowa³o 150 zawodników z 48 klubów z ca³ej Polski. Poziom
turnieju wysoki, walki zaciête i bardzo emocjonuj¹ce. Nasz zawodnik
na co dzieñ pracuje w Areszcie �ledczym w £odzi pe³ni¹c funkcje stra¿-
nika wiêziennego i zas³uguje na du¿e wyrazy uznania, gdy¿ jest pierw-
szym zawodnikiem naszego klubu, który wystartowa³ w Mistrzostwach
Polski S³u¿b Mundurowych. Mamy nadziejê, ¿e w �lady za £ukaszem
pójd¹ inni reprezentanci kutnowskich s³u¿b mundurowych - powie-
dzia³ trener Alelsander Grabowski.

BRĄZ DLA KUTNA
W ³ódzkiej hali sportowej �Spo³em� odby³a siê wspania³a i zarazem pod-
nios³a gala koszykarska podsumowuj¹ca miniony sezon. By³y nagrody,
medale i du¿o atrakcji. Uroczysto�æ zgromadzi³a ponad 600 zawodniczek
i zawodników, trenerów i mi³o�ników basketu. Wrêczonych zosta³o ponad
30 pucharów, blisko 400 medali oraz dyplomy i statuetki. Najlepsze dru-
¿yny w ka¿dej kategorii wiekowej odebra³y wielkie flagi, które bêd¹ zdobiæ
ich hale. Nagrody wrêcza³ prezes £ódzkiego Zwi¹zku Koszykówki Bar-
t³omiej Wojdak w towarzystwie wicemiss Polska Natalii Hy¿y. Rozegrany
zosta³ pokazowy mecz Trenerzy-Sêdziowie. W�ród graj¹cych by³y
mistrzynie Europy, mistrzynie Polski, zas³u¿eni dla koszykówki regionu
³ódzkiego osobisto�ci (np. nr 7 - Daiva Jodekaite, nr 4 - El¿bieta Trze-
�niewska). W�ród nich dwaj uznani kutnianie - dzia³aj¹cy w Kutnowskim
Klubie Koszykówki �Pro-Basket� - Tomasz Skowron (nr 5) i Karol Ja¿-
dzewski (nr 9). Tomasz Skowron zdoby³ dla zespo³u trenerów 5 punktów
(pierwsze 2 w spotkaniu), a Karol Ja¿dzewski 12 (najwiêcej w dru¿ynie).
Mecz (4 x 8 minut) wygrali wyra�nie Trenerzy pokonuj¹c Sêdziów 55:27.
Tomasz by³ zawodnikiem III ligowego i II ligowego AZS WSGK oraz
asystentem w II lidze trenera Andrzeja Kowalczyka i w I lidze Jaros³awa
Krysiewicza. Teraz trenuje z powodzeniem m³odzie¿ w KKS �Pro-Ba-
sket� Kutno ((U-16 i U-14). Podczas Gali w �Spo³em� jego podopieczny
Mateusz Æwirko-Godycki zosta³ uhonorowany nagrod¹ jako najlepszy
zawodnik regionu ³ódzkiego w U-16. Karol Ja¿dzewski to by³y zawodnik
III i II ligi AZS WSGK (�wietnie rzuca³ za 3 punkty). Trenuje m³odzie¿
U-18. Jego koszykarza Szymona Pawlaka z KKS �Pro-Basket� uznano za
najskuteczniejszego w tej kategorii wiekowej.

„PRO−BASKET” NA GALI

W Centrum Olimpijskim
w Warszawie uroczy�cie podsu-
mowano miniony sezon w Tau-
ron Basket Lidze, czyli polskiej
ekstraklasie koszykówki mê-
skiej. Najlepszym zawodnikom
oraz zespo³om wrêczono oko-
liczno�ciowe nagrody. Bardzo
cieszy licznych mi³o�ników
basketu w grodzie nad Ochni¹
fakt, ¿e w�ród nagradzanych
znale�li siê ambitni podopieczni
trenera Jaros³awa Krysiewicza
(zespó³ kutnowskiego �Polfar-
mexu� - beniaminek TBL - za-
j¹³ w debiucie 10 miejsce). Na
tej wzruszaj¹cej dla sportowców
uroczysto�ci byli tak¿e obecni
sternicy kutnowskiej koszyków-
ki: S³awomir Erwiñski - prezes
Koszykarskiego Klubu Sporto-
wego �Pro-Basket� Kutno,
Mariusz Pi¹tek - prezes KKS
�Pro-Basket� Kutno SA, Jacek
Sikora - cz³onek Rady Nadzor-
czej KKS �Pro-Basket� SA
i Dorian Koralewski - manager
w KKS �Pro-Basket�. Laury
m.in. otrzymali nasi:
Kevin Johnson - najlepiej zbie-
raj¹cy w Tauron Basket Lidze
(�rednia zbiórka w meczu 10.3);
Grzegorz Grochowski - za naj-
bardziej spektakularn¹ akcjê
sezonu 2014/2015 w TBL (sku-
teczny rzut do kosza z po³owy
boiska; hala SP 9 Kutno, mecz
z Ros¹ Radom);
Kwamain Mitchell - za akcjê
minionego sezonu; efektowny
wsad pi³ki do kosza, Mitchell
(178 cm wzrostu) pokona³
mierz¹cego 217 cm wzrostu
Galdikasa! Wszystkim mocno
Gratulujemy!

„POLFARMEX” WŚRÓD NAJLEPSZYCH

W Osielsku odby³y siê zawody juniorów w ramach Pucharu Polski. Pod-
opieczni trenerów - Andrzeja Pietrzaka i S³awomira Kryski - zaprezento-
wali siê w nich zupe³nie dobrze zajmuj¹c drugie miejsce zostaj¹c drugim
zespo³em w tej kategorii wiekowej w kraju. W meczach eliminacyjnych
dru¿yna Stali BiS Kutno pokona³a Centaury Warszawa 6:5 i KS Baseball
Wroc³aw 15:0 (po 5 zmianach koniec spotkania). W finale nasi ulegli
gospodarzom turnieju UKS Dêby Osielsko 7:9. Zdobywc¹ Pucharu Polski
juniorów zosta³y Dêby Osielsko, wicemistrzem Stal BiS Kutno; br¹z przy-
pad³ ekipie Centaurów Warszawa, a za podium uplasowa³ siê zespó³ KS
Baseball Wroc³aw. Wicemistrzowie Pucharu Polski z grodu nad Ochni¹
grali w sk³adzie: Jakub Kopeæ, Rados³aw Jó�wiak, Micha³ Wysocki,
Dominik Gajdziñski, Adrian Krawczyk, Karol Harasim, Kacper Cichowski,
Daniel Gajewski, Bartosz Maciejewski, £ukasz Siejka, Marcin Stasiak,
Jêdrzej Hintertan, Bartosz Kopczyñski, Patryk Janczak. Najlepszym pa³-
karzem fina³u Pucharu Polski zosta³ Dominik Gajdziñski, którego ojciec
Rafa³ Gajdziñski jak i tata Kacpra Cichowskiego Andrzej Cichowski s¹
wspania³ymi dzia³aczami spo³ecznymi i znacz¹cymi sponsorami baseballu.
Tak trzymaæ! Na�ladownictwo jak najbardziej wskazane!

KUTNIANIE WICEMISTRZAMI PP
Baseball

Na zaproszenie kierownictwa kutnowskiego Klubu Sportowego Sand Bus
w po³owie lipca do naszego miasta przyjedzie Brazylijska Akademia Fut-
bolu. Zawodnicy z tego prê¿nego Stowarzyszenia go�cili w Kutnie tak¿e
w ubieg³ym roku i na Stadionie Miejskim im. Henryka Tomasza Reymana
rozegrali mecz towarzyski z kutnowskim klubem. To by³o du¿e wydarzenie
sportowe i pe³ne technicznych fajerwerków ze strony pi³karzy Brazil
Soccer Academy. Sympatyczni Brazylijczycy wygrali wtedy to spotkanie
- po dobrej grze - 6:4 (dla �Kutna� gola zdobyli: Mariusz Jakubowski,
2 Piotr Michalski, Gracjan Sobczak). Wspó³organizatorem tego fascynu-
j¹cego nawet laików sportu widowiska by³ kutnowski Ko�ció³ Zielono-
�wi¹tkowy (aktywny pastor Arkadiusz Delik), który równie¿ i w tym roku
bêdzie pe³ni³ tê zaszczytn¹ funkcjê. Brazylijczycy przebywaæ bêd¹ w Kutnie
kilka dni i poprowadz¹ warsztaty pi³karskie dla najm³odszych mieszkañców
naszego miasta. Cz³onkami Brazil Soccer Academy s¹ byli zawodowi pi³-
karze, których oprócz sportu ³¹czy chêæ motywowania do prowadzenia
zdrowego stylu ¿ycia. Polska jest jednym z etapów ich miêdzynarodowej
trasy po Europie i Bliskim Wschodzie. Brazylijski team propaguje te¿
warto�ci chrze�cijañskie; równo�æ rasow¹ i szacunek do drugiego cz³o-
wieka. Treningi z dzieæmi w wieku 7-10 lat i 11-13 lat odbêd¹ siê 13 lipca
od godziny 10.00, Natomiast mecz Brazil Soccer Academy z KS Sand
Bus - 18 lipca o godz. 17.00. Liczymy na udany rewan¿. Wstêp na
Stadion Miejski przy ulicy Ko�ciuszki bezp³atny.

Intensywnie przygotowuje siê do rozgrywek w ³ódzkiej klasie okrêgowej
(V liga) zespó³ KS Sand Bus Kutno. Dru¿yna beniaminka (trener S³awomir
Ryszkiewicz, kierownik Andrzej Królak) oprócz æwiczeñ si³owych,
biegowych i zajêæ na kutnowskich obiektach rekreacyjnych rozegra osiem
spotkañ kontrolnych z zespo³ami z ró¿nych regionów kraju i z ró¿nych
klas rozgrywkowych. Przeciwnikami �Kutna� bêd¹: 11.07 - V³oc³avia
(dom), 18.07 - �Brazylia� (dom), 18.07 - Ner Poddêbice (dom), 22.07 -
Górnik K³odawa (wyjazd), 25.07 - Polonia Warszawa (dom), 29.07 - GLKS
Baruchowo (wyjazd), 02.08 - GKS Sempolno (dom), 08.08 - Pelikan II
£owicz (dom). Rozgrywki mistrzowskie w ³ódzkiej klasie okrêgowej roz-
poczn¹ siê 15.08.

Na jeziorze Kromszewickim rozegrano kolejne zawody Grand Prix Ko³a
Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego nr 109 �Metalurg� Kutno (prezes
Zbigniew Gralewski). Z³owiono ³¹cznie 17,3 kg ryb, które po zwa¿eniu
zosta³y wrzucone  do wody. Nocny turniej wygra³ Miko³aj Derej przed
Jaros³awem Ró¿yckim i Rafa³em Wawrzyñczakiem. W klasyfikacji �Wêd-
karza Roku� prowadzi Przemys³aw Saczuk przed Miko³ajem Derejem
i Markiem Grzybowskim.

Wêdkarstwo

BRAZYLIJSCY FUTBOLIŚCI W KUTNIE!
Pi³ka no¿na

O PUCHAR STAROSTY KUTNOWSKIEGO

Pi³ka no¿na

Na obiektach sportowych OSS LZS w Rêcznie (powiat Piotrków Trybu-
nalski) rozegrano Letnie Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne Ludowych
Zespo³ów Sportowych Województwa £ódzkiego. Ich celem by³a popula-
ryzacja sportu i rekreacji w �rodowisku wiejskim, podniesienie sprawno�ci
fizycznej i zdrowia poprzez upowszechnianie masowej kultury fizycznej
oraz wy³onienie najlepiej usportowionych gmin i powiatów regionu.
Organizatorem tej udanej i ze wszech miar potrzebnej imprezy byli: Wo-
jewódzkie Zrzeszenie LZS w £odzi, Powiatowe Zrzeszenie LZS w Piotr-
kowie Tryb., OSS LZS Rêczno. W Igrzyskach bra³o udzia³ 18 ekip repre-
zentuj¹cych gminy, powiaty i Ludowe Kluby Sportowe. Zawodnicy
startowali indywidualnie lub w dru¿ynach. Odby³y siê takie konkurencje
jak: koszykówka kobiet i mê¿czyzn, siatkówka (k, m), pi³ka no¿na (k, m),
lekka atletyka (k, m), przeci¹ganie liny i integracja (blok dla niepe³no-
sprawnych; pchniêcie kul¹, skok w dal z miejsca, bieg terenowy na 60 m
i rzut lotk¹ z odleg³o�ci 3 m). W punktacji generalnej wygra³a Gmina
Rozprza - 411,5 pkt. przed Gmin¹ Opoczno - 332 pkt., powiatem ³owic-
kim - 322 pkt. i powiatem kutnowskim - 301,5 pkt. Indywidualnie w dru-
¿ynie Ziemi Kutnowskiej (opiekun - przewodnicz¹cy RP LZS w Kutnie
W³adys³aw Sokó³) najlepiej wypadli: Magdalena Lewandowska - z³oty
medal i I miejsce w pchniêciu kul¹; Dominik Stasiak - br¹zowy medal
i III miejsce w biegu na 300 m; Karolina Jankowska - br¹zowy medal i III
miejsce w biegu na 800 m; Martyna Goniarska - br¹zowy medal i trzecie
miejsce w skoku w dal. Dru¿ynowo �wietnie spisa³ siê zespó³ dziewcz¹t
w koszykówce zdobywaj¹c w sk³adzie: Anna Kozio³, Maria Z³otowska,
Klaudia Stoliñska, Natalia £ukasik - z³oty medal i 1 miejsce. Kutnianki
wyst¹pi¹ w dn. 27-29 sierpnia w Zamo�ciu na Ogólnopolskich Igrzyskach
LZS. Ponadto dru¿yna basketu mêskiego - Patryk Ko³odziejczak, £ukasz
Jó�wiak, Micha³ Stasiak, Kamil Baranowski - wywalczy³a br¹zowy medal
i trzecie miejsce. Wszystkim �Ludowcom� gratulujemy!

POWIAT KUTNOWSKI CZWARTY

PRZED SEZONEM
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 410

Telefon: 724−126−378
US£UGI

Projektowanie i nadzór
w budownictwie

Tel. 607-386-512
CENY KONKURENCYJNE

Masz problem
z komputerem

DZWOŃ 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.

Has³o: I6-A4-G5  W-M1-C7-D5-M7-I6-L11
Rozwi¹zanie krzy¿ówki nale¿y przes³aæ w ci¹gu 7 dni na adres
redakcji: �POWIATOWE ¯YCIE KUTNA�, 99-300 Kutno,
ul. Królewska 47.
G³ówn¹ nagrod¹ jest KARNET do Fitness Club FORZA w Kut-
nie, ul. 1-go Maja 16. Tel. 533-160-166. Wiêcej na stronie
www.fitforza.pl.

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

Kardiolog
Kontrola rozruszników,

Holter, nadci�nienie, arytmia
Dr n. med. Marcin Rosiak

Starszy Asystent
Kliniki Elektrokardiologii

Sterlinga 1/3 w £odzi
Przyjêcia:

Kutno, ul. Zamkowa 6
Zapisy:

tel. (24) 254 39 76

W pi¹tek, 19 czerwca, w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej w Kutnie odby³a siê pogadanka dla dzieci z punktu przed-
szkolnego �Kolorowy �wiat� w Bielawkach, któr¹ przeprowadzi³y:
Jolanta Dudkiewicz i Katarzyna Pijewska z O�wiaty Zdrowotnej i Pro-
mocji Zdrowia. Tematyka spotkania dot. zasad zdrowego, higienicznego
i bezpiecznego zachowania siê w ró¿nych sytuacjach. Dzieci dowiedzia³y
siê jak nale¿y dbaæ o zdrowie o ka¿dej porze dnia, jak dbaæ o higienê r¹k,
jak unikaæ zagro¿eñ zwi¹zanych z okresem letnim (m.in. zatruæ pokar-
mowych, bezpieczeñstwa w domu, nad wod¹ czy w lesie). Dowiedzia³y
siê tak¿e jakie skutki dla zdrowia ma palenie papierosów i wdychanie
dymu papierosowego. Wspólnie rozwi¹zywano przygotowan¹ przez
panie z Sanepidu krzy¿ówkê z has³em, �Zdrowe Wakacje�.

ZDROWO I BEZPIECZNIE

Poziomo: A-1. Los, przeznaczenie A-7. G³ówny, alpejski
dop³yw Dunaju B-9. Król Wizygotów C-1. Tytu³ nowego kr¹¿ka
A. Piasecznego i S. Krajewskiego D-9. W tym obrzêdzie
jedwab bêdzie E-1. Miara gruntu ranczera E-5. Wojskowy
kolor G-1. Bajka operowa Rimski-Korsakowa I-1. Jednostka
si³y I-6. Miasto Zeissa J-9. Pisze utwory liryczne K-1. Twórca
opery �Hrabina� L-9. �... w p³omieniach� J. Parandowskiego
M-1. Wyspa na Morzu Arafura M-5. Olsza (inaczej).

Pionowo: 1-A. Chiñska chata 1-I. Gatunek cebuli 2-E. Rzad-
kie imiê mêskie 3-A. Z rzêdu nieparzystokopytnych (nos i warga
tworz¹ ryj) 3-I. Stru� amerykañski 4-F. Tubylec z Filipin 5-A.
Z chwytnikami 5-J. W³osy we³niste na owcy 6-E. Sport na
lodowisku 7-A. Je�li Bo¿a to talent 7-I. Namiastka 9-A. Wy-
dzielaj¹ mocz 9-I. Sok z aloesu 11-A. Trunek z kumysu 11-I.
Sadzonka z pêdu drzewa 13-A. Li�cie na kolumnie, czyli krzew
�ródziemnomorski 13-I. Gra po klapsie.

oprac. Jerzy Ka³u¿ka

To pe³na humoru podró¿ do epoki lat 20 i 30 ubieg³ego wieku ujêta
w formê kilkunastu piosenek. Teksty nawi¹zuj¹ stylistycznie do
szlagierów miêdzywojennych, a w muzyce pobrzmiewaj¹ rytmy
fokstrota, swinga, charlestona i tanga. Co ciekawe, u Kacpra
Kuszewskiego pomys³ autorski zrodzi³ siê podczas przegl¹dania
starego, rodzinnego albumu. Stare fotografie poruszaj¹ wyobra�niê
i sk³aniaj¹ do wymy�lenia nieznajomym postaciom nietuzinkowych
historii. Niektóre piosenki z p³yty Kuszewskiego s¹ prawdziwymi
zdarzeniami. W �Albumie rodzinnym� powsta³a ca³a galeria nieba-
nalnych postaci, niezwyk³ych miejsc i zdumiewaj¹cych sytuacji,
które zdarzy³y siê- lub mog³y siê zdarzyæ - naszym dziadkom. Dziêki
koncertowi Kacpra Kuszewskiego widzowie poznaj¹ Wandê, która
wbrew wszystkim chcia³a Niemca; stryja co kocha³ tylko bardzo
du¿e kobiety oraz historiê czterech braci. Na uwagê zas³uguj¹ dow-
cipne teksty, mimo ¿e opisuj¹ sprawy sprzed lat lub zmy�lone wy-
darzenia i sytuacje mocno nawi¹zuj¹ce do obecnej rzeczywisto�ci.
Nie zabrak³o utworów nastrojowych, lirycznych z nutk¹ nostalgii.
Autor doskonale (w Kutnie by³ artystycznie pierwszy raz) odda³
klimat �Albumu rodzinnego�. Kim jest zatem jego g³ówny wyko-
nawca? Kacper Kuszewski urodzi³ siê 21 czerwca 1976 r. w S³upsku.
Jest aktorem filmowym i dubbingowym. Syn aktora Jaros³awa
Kuszewskiego. Uczy³ siê w Pañstwowej Szkole Muzycznej im. Artura
Rubinsteina w Bydgoszczy, a w 1999 roku ukoñczy³ studia w Aka-
demii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Na co
dzieñ aktor Teatru �Pie�ñ Koz³a� we Wroc³awiu. Wspomniana
autorska p³yta Kacpra Kuszewskiego (pierwsza!) zatytu³owana
�Album rodzinny� zawiera 11 utworów w stylistyce szlagierów miê-
dzywojennych i ukaza³a siê 23 marca 2015 roku. Autor znany jest
nie tylko z filmu i dubbingu w nim, ale tak¿e z licznych wystêpów
w telewizyjnych, popularnych programach rozrywkowych. Odnosi
w nich sukcesy. Od marca do 31 maja 2008 roku bra³ z powodze-
niem udzia³ w VIII edycji �Jak oni �piewaj¹�. Dotar³ do fina³u pro-
gramu i zaj¹³ trzecie miejsce w�ród trzynastu mo¿liwych. Natomiast
od czwartego wrze�nia do dwudziestego listopada 2011 roku bra³
udzia³ w trzynastej edycji �Tañca z gwiazdami�. W parze z Ann¹
G³ogowsk¹ dotar³ do fina³u programu, gdzie zajêli pierwsze miejsce
na czterna�cie mo¿liwych. Zas³u¿enie wygrali program! W filmo-
grafii ma na koncie dziesiêæ ról. Zadebiutowa³ w 1999 roku w filmie
�Jak narkotyk�, gdzie gra³ studenta. Rozg³os przyniós³ mu �wietny
serial �M jak mi³o�æ�. Od 2000 roku wystêpuje w nim jako sympa-
tyczny Marek Mostowiak. W 2005 roku zagra³ Witolda Bro¿ka
w obrazie �Karol. Cz³owiek, który zosta³ papie¿em�. Aktualnie gra
w serialu telewizyjnym �Wkrêceni 2�. Du¿¹ popularno�æ zyska³
w polskim dubbingu. Zacz¹³ jako Jabberjaw, a ostatnie jego podk³ady
g³osowe to: Luke Skywalker w �Gwiezdnych wojnach�, Szymu�
w �Psach i kotach� i Digger w �Legendach sowiego królestwa� oraz
Percy Weasley w �Harrym Potterze i Komnacie Tajemnic�. W polskim
dubbingu ma ponad 32 role. Wszystko jeszcze przed Nim - uzdol-
nionym aktorsko i wokalnie.     Jerzy Papiewski

Kacper Kuszewski w Kutnie

ARTYSTA SHOWMAN

Dla 5-8 osób: 3 pokoje, du¿a kuchnia, ³azienka, hall. Umeblowane. Wysoki
standard. Do dyspozycji du¿y ogród do rekreacji, miejsce na grila, 6-8 miejsc
parkingowych na terenie, 10 minut dojazd do centrum Kutna. Cena 20 z³
za dobê od osoby. Wystawiam fakturê Vat lub rachunek. Mo¿liwo�æ parko-
wania na terenie posiad³o�ci lub korzystania z gara¿u na 2 auta dodatkowo.

Kontakt: 510-991-497

TANIE KWATERY PRACOWNICZE od zaraz!
Wynajmę FIRMIE cały dom pod Kutnem

Z okazji Dnia Matki kutnianie mogli uczestniczyæ w koncercie
w Centrum Teatru, Muzyki i Tañca - Kacpra Kuszewskiego, który
nosi³ tytu³ �Album rodzinny�.

W szkole Podstawowej w Kaszewach Dwornych od wrze�nia uczniowie
klas I uczestnicz¹ w ogólnopolskim  programie �Ma³y Mistrz�, którego
organizatorem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki. Ide¹ programu jest
zachêcenie dzieci i m³odzie¿y � uczniów klas I-III szkó³ podstawowych
do zdobywania nowych umiejêtno�ci ruchowych oraz podnoszenia sprawno�ci
fizycznej, kszta³towania odpowiednich nawyków i postaw sportowych,
a zw³aszcza zdrowego stylu ¿ycia. Zamierzeniem jest równie¿ podniesie-
nie atrakcyjno�ci zajêæ oraz wzmocnienie hierarchii szko³y i roli nauczy-
ciela edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania fizycznego. Formu³a
�Ma³ego Mistrza� opiera siê na sze�ciu zasadniczych blokach sportowych
z mo¿liwo�ci¹ poszerzania o pokrewne dziedziny: rowerzysta - turysta;
gimnastyk � tancerz; saneczkarz � narciarz � ³y¿wiarz; pi³karz, lekkoatleta;
p³ywak � wodniak. W ka¿dym bloku uczeñ ma szansê opanowania okre-
�lonych umiejêtno�ci i wiadomo�ci, za które nagradzany jest odpowiedni¹
odznak¹. Zdobywca kompletu sprawno�ci otrzymuje tytu³ �Ma³ego Mistrza�.
Zajêcia wychowania fizycznego w klasie I odbywa³y siê trzy razy w tygo-
dniu i prowadzone s¹ przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
A. Morgê. Raz w tygodniu wspó³prowadz¹cym, wspieraj¹cym nauczy-
cielem przedmiotu jest M. Kosmalska, nauczyciel wychowania fizycznego
w klasach IV-VI. Na pocz¹tku roku szkolnego 2014/2015 ka¿dy z uczniów
klasy I zosta³  zmierzony i zwa¿ony. W pa�dzierniku, zgodnie z za³o¿e-
niami programu, zosta³y przeprowadzone testy sk³adaj¹ce siê z trzech prób;
zwis na dr¹¿ku, bieg 10x 5m i marszobieg na dystansie 600 m. Wszystkie
wyniki dzieci z testów sprawno�ciowych zosta³y wprowadzone na stronê
www.malymistrz.pl. Dane s¹ czê�ci¹ ogólnopolskich badañ kondycji
fizycznej. Uczniowie mieli mo¿liwo�æ uzupe³nienia ankiety specjalnie im
dedykowanej. Rodzice poprzez podanie adresów mailowych mog¹ udzie-
laæ opinii na temat programu. W I semestrze dzieci zdoby³y dwie spraw-
no�ci: Gimnastyk oraz Pi³karz-Siatkarz. Zdobycie sprawno�ci zosta³o
potwierdzone naklejk¹ w legitymacji �Ma³ego Mistrza�.

MAŁY MISTRZ



POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 13/410 • 9 LIPCA 2015 R.

¯YCIE DIECEZJALNE

15

W bie¿¹cym roku szkolnym Katolickie Gimnazjum SPSK w Wierzbiu
uczestniczy w Kampanii Pañstwowego Wojewódzkiego Inspektora Sani-
tarnego w £odzi �Dopalaczom mówimy STOP - wybieramy zdrowie�.
Celem kampanii jest zminimalizowanie w�ród uczniów ryzykownych
zachowañ prowadz¹cych do za¿ywania substancji psychoaktywnych. Klasa
II gimnazjum wraz z pedagogiem szkolnym przygotowali przedstawienie
pt. �Zagubieni�. Tre�ci¹ inscenizacji by³a obojêtno�æ ró¿nych �rodowisk
na problemy m³odzie¿y. Mistrz -DIABE£ rozlicza grupy spo³eczne za
poczynione zaniedbania, czym sk³ania widza do refleksji. Koordynato-
rem kampanii w szkole jest Anna Stachowicz.

Z teki rysownika

ANDRZEJ STACHOWICZ

Nikn¹cy Miflex.

KUTNOWSKIE ZMIANY

STOP DOPALACZOM

DZIEKAN

Ksi¹dz pra³at Stanis³aw Pisarek, od 26 lat proboszcz Parafii p/w diakona
�w. Wawrzyñca w Kutnie i dziekan kutnowski, Kanonik rzeczywisty
Katedralnej Kapitu³y £owickiej, posiadaj¹cy honorowy przywilej
rokiety i mantoletu - to jest prawa noszenia charakterystycznych ele-
mentów stroju kap³añskiego, pe³ni¹cy wiele funkcji w Kurii £owickiej,
Kapelan Jego �wi¹tobliwo�ci Jana Paw³a II, wyró¿niony za swoj¹
pracê Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski - jednym
z najwy¿szych odznaczeñ pañstwowych w Polsce. Po osi¹gniêciu
wieku 75 lat przeszed³ na zas³u¿on¹ emeryturê.

Dziêkujemy Ci ksiê¿e Stanis³awie
za Twoj¹ 26 letni¹, owocn¹ pracê duszpastersk¹ i admi-
nistracyjn¹ w naszej Parafii w Kutnie, która zbieg³a siê
z przemianami ustrojowymi  w naszej Ojczy�nie i wpi-
sa³a w nurt budowy spo³eczeñstwa demokratycznego
opartego na warto�ciach wiary katolickiej i na patrioty-
zmie.
Niech nasz dobry Bóg wynagrodzi Ci starania i  trudy
Twojej gorliwej, wieloletniej pracy, da zdrowie i d³ugie lata
¿ycia, wdziêczno�æ swoich parafian i dumê z dobrze
wype³nionych obowi¹zków.
Ks. Stanis³aw Pisarek urodzi³ siê 26 kwietnia 1940 roku
w Juliopolu k/Sochaczewa, w rodzinie o g³êbokich
tradycjach religijnych i patriotycznych. Liceum ukoñczy³
w Sochaczewie. W 1958 roku wst¹pi³ do Metropolital-
nego Seminarium Duchownego w Warszawie. �wiêcenia
kap³añskie przyj¹³ z r¹k kard. Stefana Wyszyñskiego,
w archikatedrze �w. Jana w Warszawie, dnia 24 maja
1964 roku. Pracê duszpastersko-katechetyczn¹ rozpocz¹³
w Karczewie, nastêpnie pracowa³ w parafiach: £owicz
Kolegiata, Rado�æ, Mszczonów, Warszawa � w parafii
Opaczno�ci Bo¿ej i �w. Jakuba na Ochocie. Obowi¹zki
proboszcza pe³ni³ w Bia³yninie i Kro�niewicach bêd¹c
te¿ dziekanem dekanatu kro�niewickiego.

Ks. Stanis³aw wspomina ten dzieñ
W 1989 roku zosta³em mianowany proboszczem Parafii �w, Wawrzyñca
w Kutnie i dziekanem  kutnowskim. Na to stanowisko wprowadza³ mnie,
w imieniu kardyna³a Józefa Glempa, ks. pra³at Józef Zawitkowski. Do
moich parafian zwróci³em siê wówczas s³owami: �Troska o wasze
dobro bêdzie dla mnie najwiêksz¹ trosk¹�.

Zapowiedzia³em te¿ codzienn¹ adoracje Matki Bo¿ej, aby przychodz¹cy
ludzie mogli powierzaæ jej swoje rado�ci, a tak¿e troski i wypraszaæ jej
pomoc.
Wspomina³em te¿ o konieczno�ci dobrego przygotowania dzieci do pierw-
szej komunii �wiêtej, m³odzie¿y do bierzmowania oraz narzeczonych do
godnego przyjmowania sakramentu ma³¿eñstwa i pó�niejszego po¿ycia.
Prosi³em wikariuszy, aby parafianie mieli sta³y dostêp do konfesjona³ów
i aby wspierali mnie w wykonaniu podejmowanych przeze mnie zadañ.
Autor zdaje sobie sprawê z fragmentaryczno�ci tego tekstu, zw³aszcza
w sprawach duszpasterskich. Zas³uguj¹ one na pe³ne opracowanie mog¹ce
byæ wzorem dla nastêpnych pokoleñ.

Dokonania w sprawach administracyjnych
i  gospodarczych:

- wymieniono zniszczone elementy wiê�by dachowej ko�cio³a i wymie-
niono pokrycie na blachê miedzian¹ (zakupion¹ jeszcze przez poprzednika);
- odbudowano fragmenty ogrodzeñ ko�cio³a (zburzonych w czasie
okupacji);
- przeprowadzono kapitalny remont zabytkowych organów;
- przy okazji remontu przez w³adze miasta, zagro¿onego katastrof¹ muru
oporowego, wykonano odwodnienie i nawierzchnie z kostki betonowej
wokó³ ko�cio³a;
- budynki parafialne wyremontowano i przystosowano do potrzeb przed-
szkola i szko³y, które w nich zorganizowano. Jest to wielka rado�æ dla
rodziców i dzieci  a tak¿e dla mnie, gdy katolickie przedszkole, szko³a
i ko�ció³ pomagaj¹ rodzicom wychowywaæ  dzieci. Powsta³a te¿ Szko³a
Katolicka w Wierzbiu;
- przebudowano o³tarze na marmurowe, ³awki w ko�ciele pokryto
tapicerk¹;
- naprawiono uszkodzone zawieszenia dzwonów i uruchomiono zegary
na wie¿y ko�cio³a;
- do Kaplicy Matki Bo¿ej wykonano odrêbne wej�cie. W niej wystawiony
jest przenaj�wiêtszy sakrament. Tu w ciszy i skupieniu  parafianie adoruj¹
go wypraszaj¹c ³aski;
- postawiono dwa pomniki naszemu Papie¿owi Janowi Paw³owi II � ju¿
�wiêtemu;
- pomalowano wnêtrze ko�cio³a i od�wie¿ono elewacje.
Zgodnie z zapowiedzi¹, z dniem 1 lipca 2015 roku, obowi¹zki proboszcza
Parafii pw. �w. Wawrzyñca w Kutnie jak i dziekana dekanatu kutnow-
skiego, przej¹³ ks. dr JERZY SWÊDROWSKI, dotychczasowy
proboszcz parafii pw. �w. Miko³aja biskupa w B¹kowie.

Nowemu Proboszczowi sk³adamy najlepsze ¿yczenia;
wielu £ask Bo¿ych, opieki Matki Bo¿ej, zdrowia i si³
do pe³nienia obowi¹zków duszpasterza i gospodarza
naszej Parafii.        Zbigniew Wirski




