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Ju¿ po raz szósty ulicami ponad 180 miast polskich przeszed³ Orszak
Trzech Króli, a w naszym mie�cie po raz trzeci. Po zakoñczonej mszy
�wiêtej, odprawionej w ko�ciele �wiêtego Wawrzyñca, uformowa³ siê
orszak na czele z trzema królami pod¹¿aj¹cymi na koniach do stajenki
bêd¹cej symbolem miejsca narodzin Chrystusa.

KOLĘDUJEMY

To kutnowskie Betlejem usytuowano na placu J. Pi³sudskiego. Orsza-
kowi towarzyszy³y po³¹czone orkiestry dête OSP z Kutna i orkiestry
dêtej z Góry �wiêtej Ma³gorzaty, chóry anielskie, mieszkañcy Kutna.
Udzia³ w Orszaku mo¿emy uznaæ jako manifestacjê wiary. Przed
stajenkê  przybyli Trzej Królowie � Kacper, Melchior i Baltazar, aby tu
oddaæ pok³on narodzonemu Jezusowi, przekazaæ mu dary. Podobnie
jak w roku ubieg³ym postacie Maryi i Józefa grali pañstwo Aleksandra
i Zbigniew Zalewscy. Zebrani wokó³ stajenki mieszkañcy miasta wys³u-
chali kolêd i pastora³ek wykonanych przez dzieci oraz Zespó³ Pie�ni
i Tañca Ziemi Kutnowskiej. �Kolêdujmy� to has³o tegorocznego
Orszaku, a jego koordynatorem w Kutnie by³ ksi¹dz pra³at Stanis³aw
Pisarek, dziekan kutnowski.          /A.B./

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

28 stycznia 2014 r.

Ponad tysi¹c osób hucznie przywita³o Nowy 2014 Rok na placu Pi³sud-
skiego w Kutnie. Sylwestrowa noc przed Ratuszem rozpoczê³a siê w rytmach
znanych przebojów The Beatles i Czerwonych Gitar, wykonywanych przez
zespó³ ̄ uki. Nie zabrak³o równie¿ autorskich utworów tej grupy. Tu¿ przed
pó³noc¹ ¿yczenia noworoczne wszystkim mieszkañcom z³o¿y³ Prezydent
Miasta Kutna Zbigniew Burzyñski. Tradycyjnie o pó³nocy rozpocz¹³ siê
10�minutowy pokaz ogni sztucznych. Zabawê sylwestrow¹ zakoñczy³
koncert zespo³u coverowego Rumband, graj¹cego utwory grupy ABBA.

WIELKI SUKCES POLFARMEX−u

Przez dwa dni rozgrywany by³ w hali SP nr 9 fina³ Intermarche Basket
Cup Polskiego Zwi¹zku Koszykówki. Bra³y w nim udzia³ cztery najlepsze
dru¿yny PZKOSZ, które przesz³y pozytywnie wcze�niej przez cztery rundy
zasadnicze. W Final Four gra³y: MOSiR Krosno, Stal Ostrów Wlkp., Spójnia
Stargard Szcz. i Polfarmex Kutno.         (ci¹g dalszy - strona 13)

NOWY ROK

ŚWIĘTO PATRONA

Bardzo licznie przybyli do KDK-u uczniowie i kadra  nauczycielska
I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. J.H. D¹browskiego na �wiêto swego
patrona. Spotkanie trwaj¹ce ponad dwie godziny organizatorzy podzielili
na dwie czê�ci, na oficjaln¹ i artystyczn¹. Zebranych powita³ dyrektor
szko³y Przemys³aw Zawadzki (z prawej).           (ci¹g dalszy - strona 3)

W tym roku wolontariusze zbieraj¹ pieni¹dze na zakup sprzêtu dla dzie-
ciêcej medycyny ratunkowej i godn¹ opiekê medyczn¹ seniorów.

(ci¹g dalszy - strona 16)

Zarz¹d Towarzystwa Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej i Dyrekcja Pañstwowej Szko³y
Muzycznej I i II stopnia im. Karola Kurpiñskiego w Kutnie, jak co roku zorga-
nizowa³y, 11 stycznia 2014 r., uroczyste spotkanie noworoczne z koncertem
inauguruj¹cym sezon artystyczny.             (ci¹g dalszy - strona 16)

22 FINAŁ WOŚP

KONCERT NOWOROCZNY
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JUBILEUSZOWY „BUDMEL”
Firmê �Budmel� - w³a�ciciel Wojciech ¯uk - zarejestrowa³
- 25 listopada 1993 roku - w Wydziale Spraw Spo³ecznych
i Ewidencji Dzia³alno�ci Gospodarczej Urzêdu Miasta Kutna
pod numerem 4226. W pocz¹tkowym okresie zatrudnia³a
ona 7-8 osób, pó�niej corocznie przybywa³o 3-5 zatrudnio-
nych. Jeszcze w 2005 firma mia³a 25 pracowników, którzy
w ci¹gu roku wykonywali prace warto�ci 3,4 miliona z³otych.
Bazê stanowi³y pomieszczenia w Leszczynku po Zwi¹zku
Spó³ek Wodnych. Zdecydowany wzrost �Budmel� osi¹gn¹³
w 2007 roku, gdy zatrudnienie wynios³o 59 pracowników,
a sprzeda¿ osi¹gnê³a 11,5 miliona z³otych. W³a�ciciel,
dyrektor Wojciech ¯uk tak ocenia miniony 2013 r. dla swej
firmy: �To by³ trudny rok. Bardzo d³uga zima, która skoñ-
czy³a siê dopiero oko³o 15 kwietnia. Trudno�ci p³atnicze...
Ale mimo to rok zakoñczyli�my pozytywnie. �Przerobili-
�my� oko³o 23 milionów z³otych. G³ówne zadania to:
� droga ekspresowa S8 odcinek 6,7 i 5 (okolice £asku i Zduñ-
skiej Woli) - odwodnienie drogi i roboty melioracyjne
- 10 mln z³,
� autostrada A-1 Kowal - Brzezie zbiorniki retencyjne
i melioracje - 6 mln z³,
� droga krajowa 94 (D¹browa Górnicza) - kanalizacja desz-
czowa - 1,7 mln z³,
� Nadle�nictwo Szklarska Porêba i Lwówek �l¹ski - budowa
zbiorników retencyjnych - 1,8 mln z³,
� Nadle�nictwo Kolumna, zbiorniki retencyjne - ok. 500 tys. z³,
� inne roboty np. wa³y na rzece Warcie, Leszno - moderni-
zacja stawów, mosty drewniane w gminie Krzy¿anów (Ktery
i Siemienice).
Te prace wykonywa³o w sezonie 75 pracowników. Na szcze-
gólne wyró¿nienie zas³uguj¹: mój zastêpca dyrektor
Eugeniusz Macioszczyk; kierownicy: Bogdan Pietrzak,
W³adys³aw Ochnik i Leszek Strupagiel; majstrowie: Pawe³
Miko³ajczyk, £ukasz Stêpniak, Waldemar U�ciñski; obs³uga
administracyjna: Andrzej Kapral i Ireneusz Borzycki; ope-
ratorzy sprzêtu ciê¿kiego, kierowcy: Andrzej Dêbowski,
Wojciech ¯wan, Zbigniew Augustyniak, Adam Bandacho-
wicz; brygadzi�ci: Edward Pietrusiak, Leszek Szwêcki,
Mariusz Wójcik.
Pozytywem roku 2014 jest fakt, ¿e firma �Budmel�, ma
zapewniony ju¿ �front robót� na I pó³rocze b.r.

Budowa kanalizacji deszczowej na drodze ekspresowej S8.

Budowa zbiorników retencyjnych w Nadle�nictwie Kolumna.

Zbiornik retencyjny Pop³awy.

Budowa zbiorników retencyjnych w Nadle�nictwie Szklarska Porêba.

Budowa zbiorników retencyjnych w Nadle�nictwie Lwówek �l¹ski.
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SPACERKIEM PO KUTNIE

MOBILNY UCZEŃ

Jak liczyæ do nieskoñczono�ci, drukowaæ w 3D, zaprojektowaæ inteligentny
dom? - to pytania postawione na III Konferencji dla Dzieci £ódzkiego
Uniwersytetu Dzieciêcego przygotowanej przez absolwentów £UD, której
uczestnikami byli uczniowie ze Szko³y Podstawowej nr 9 w Kutnie. Szósto-
klasi�ci w ramach projektu edukacyjnego pt. �Mobilny uczeñ� rozpoczêli
now¹ przygodê grantow¹ na £ódzkim Uniwersytecie Dzieciêcym dzia³a-
j¹cym przy Politechnice £ódzkiej, która by³a organizatorem konferencji.
Uczniowie od swoich rówie�ników us³yszeli wiele ciekawostek zwi¹zanych
z genetycznie modyfikowan¹ ¿ywno�ci¹ i powi¹zaniach diamentu z wêglem.
Obejrzeli relacjê �Magia kina, czyli jak powstaje film?� i od dzisiaj ju¿
wiedz¹ jaki rodzaj o�wietlenia zastosowaæ w inteligentnym domu.
- Najbardziej zainteresowa³o mnie drukowanie rzeczy w 3D, gdy¿ po raz
pierwszy widzia³em co� takiego - z zachwytem mówi Mateusz. Pokazano
nam prace powsta³e na drukarkach 3D. Drukowanie jednego przedmiotu
trwa wiele godzin, ale niektórych rzeczy nie da siê stworzyæ bez ich udzia³u
- dodaje Filip. - Mnie zainteresowa³a robotyka - stwierdzi³ Hubert, który
by³ pod ogromnym wra¿eniem tañcz¹cego robota. Dariê zafascynowa³a
prezentacja z architektury na temat �Czy mo¿na zbudowaæ miasto w 16
godzin?� oraz ró¿nego typu makiety. Natomiast projekt badawczy doty-
cz¹cy z³otych podzia³ów najbardziej zaintrygowa³ Nataliê, a Kubê (jak
zawsze) wyk³ad z matematyki. Spotkanie w ramach tej konferencji zapo-
cz¹tkowa³o realizacjê dzia³añ grantowych pt. �Mobilny uczeñ� realizo-
wanych w SP 9 przez Ma³gorzatê Margulsk¹-Haczyk i El¿bietê Miko³ajczyk
w ramach Kutnowskich Grantów O�wiatowych �Siêgaj, gdzie wzrok nie
siêga�. Grant jest finansowany przez Urz¹d Miasto Kutno, a jednym
z celów tego projektu s¹ wycieczki do instytucji specjalizuj¹cych siê
w rozwijaniu dzieciêcych pasji i poszerzaniu ich zainteresowañ.

Ró¿a, nazywana królow¹ kwiatów, dumna i piêkna �wita³a� przed budyn-
kiem Przychodni Lekarskiej �Rodzina� przy ulicy Ko³³¹taja pacjentów
przychodz¹cych tu po poradê lekarsk¹. Zdjêcie wykonano 3 stycznia 2014 r.
oko³o godziny 13-tej.           /a.b./

KUTNO – MIASTO RÓŻ

Ta noc jest najbogatsza balami,
pieni siê szampanem i potem tancerzy.
Rozlicza to wszystko, co ju¿ na nami,
i ¿e przychodzi lepsze, ka¿e wierzyæ.

Ciemna, grudniowa Noc Sylwestrowa
przeszyta kolorowych rac �ciegiem,
jedno koñczy, drugie zaczyna od nowa.
Najczê�ciej ziemiê otula �niegiem.

Nowy Rok zim¹ przychodzi,
tak z kalendarza wynika.
Witaj¹ go noc¹ starzy i m³odzi
Jakby naprawdê minione zamyka³.

A skoro od dawna tak jest,
nie warto niczego zmieniaæ.
Uwierzmy w ka¿dy przyjazny gest,
a tak¿e, ¿e szczerze sk³adano ¿yczenia.

Kazimierz Ci¹¿ela

Nadzwyczajna sesja
Z dotacji Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wod-
nej w £odzi bêdzie realizowana �Termo-
modernizacja budynku i remont elewacji
miejskiej kaplicy przy Cmentarzu Komu-
nalnym Miasta Kutna, le¿¹cym na terenie
gminy Kutno w miejscowo�ci Kuczków 23�.
Ca³kowita warto�æ zadania to kwota
1.535.247 z³, w tym: 490.546 z³ dotacja
z WFO�iGW w £odzi, 490.546 z³ po-
¿yczka z WFO�iGW, 554.153 z³ �rodki
w³asne. Radni podjêli tak¿e uchwa³ê
w sprawie likwidacji Filii nr 1 Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. Stefana ¯e-
romskiego w Kutnie przy ul. Jagie³³y 6.

Uwierzmy w noworoczne życzenia

Na os³odê
Od 15 stycznia ruszy dodatkowy poci¹g
relacji £ód� Kaliska - Kutno - Toruñ (ze
stacji Kutno odjazd o 11.05, w Toruniu
G³ównym o 13.00, z powrotem (16.52
w Kutnie). Tak¿e Kutno - £ód� Kaliska
13.57 i 15.37.

Dybowskie bobry
Bobry podcinaj¹ drzewa w pobli¿u
kutnowskiego osiedla domków jednoro-
dzinnych na Dybowie. W Kutnowskiem
by³o ju¿ kilkana�cie przypadków agre-
sji tych �ci�le chronionych zwierz¹t,
miêdzy innnymi na terenie gminy Opo-
rów.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Wspomnia³ o minionym roku, który uzna³ za czas spe³nionych kilku zamierzeñ.
Uda³o siê m.in. w placówce przeprowadziæ kolejne remonty czterech sal klasowych
dziêki szczodrobliwo�ci sponsorów, to by³ te¿ rok sukcesów dydaktycznych szko³y
� najlepsza w powiecie kutnowskim matura, rok sukcesów olimpijskich. Przyk³adem
s¹ tu: Przemys³aw Da³ek, laureat olimpiady wiedzy o Polsce i �wiecie wspó³cze-
snym oraz Szymon Arkita, laureat olimpiady wiedzy o �wiecie antycznym. Dyrektor
Zawadzki z rado�ci¹ podkre�li³ fakt przyznania szkole 380 tysiêcy z³otych przez
Starostwo Powiatu na budowê boiska wielofunkcyjnego. Wyrazi³ nadziejê, ¿e we
wrze�niu razem z uczniami wejdzie na nowy - zielony obiekt. Stwierdzi³ on: Po raz
pierwszy odeszli�my od formu³y koncertu noworocznego i dzi� grupa teatralna
prowadzona przez Edytê Zajdlic, studentkê Szko³y Teatralnej w £odzi, przedstawi
spektakl teatralny �To z³a kobieta by³a...� Czworo nauczycieli otrzyma³o nagrody
dyrektora szko³y: Agnieszka Obielska, Kamil Borowiak, Marzanna ̄ ukowska i Anna
Wdowiak. By³a te¿ Gala Ja�ków 2014. W kategorii Debiut Ja�ka otrzyma³a Alek-
sandra Wiklak, w kategorii szyk-elegancja nagrodê otrzyma³a Oliwia Wo�niak,
uprzejmi-kulturalni nagroda dla Kacpra Paw³owskiego, para roku � nagroda dla
Natalii Kaczmarek i Filipa Grobelskiego, sportowiec � dla Micha³a Urbañskiego,
najsympatyczniejsza klasa � nagroda dla III b, dusza artystyczna dla Karoliny Mar-
ciniak, pomocna d³oñ � nagroda dla Andrzeja Palpuchowskiego, uroczy urwis � dla
Micha³a Szubki, najlepszy uczeñ � Arkadiusz Wojtczak, najwa¿niejsz¹ kategori¹
by³ SUPER JASIEK, a nagrodê otrzyma³ HUBERT SMOLIÑSKI. Z racji �wiêta
szko³y by³y oczywi�cie okoliczno�ciowe przemówienia. Na uwagê zas³uguje do�æ
d³ugie, wielow¹tkowe wyst¹pienie wicestarosty kutnowskiego Konrada K³opotow-
skiego. Mówi³ m.in. �Dzisiejsze �wiêto Szko³y, które na trwale wesz³o do historii
Liceum im.genera³a Jana Henryka D¹browskiego znakomicie wpisuje siê w rolê
tradycji, która kszta³tuje rzeczywisto�æ. Nie obchodzimy tego �wiêta li tylko dla
samego �wiêtowania, ale Po Co�! Nie tylko zatem, by wspominaæ chlubne karty
z przesz³o�ci liceum, osi¹gniêæ jej wychowanków, sukcesów pedagogicznych, ale
daæ �wiadectwo rozumienia pielêgnowania tradycji dla szukania najlepszych dróg
rozwoju indywidualnego, lokalnego i kraju! W tym wyj¹tkowym dniu nie mo¿emy
zapomnieæ, ¿e mieszkamy i ¿yjemy w okre�lonym miejscu zbiorowo�ci, któremu na
imiê Polska�. Spotkanie zakoñczy³o siê spektaklem teatralnym p.t. �To z³a kobieta
by³a�.             /A.B./

ŚWIĘTO PATRONAŚWIĘTO PATRONA

ZAPROSZENIE
Zapraszamy kole¿anki i kolegów oraz by³ych cz³onków
i sympatyków NSZZ "Solidarno�æ" na spotkania "po latach".

Spotkania odbywaj¹ siê
w ka¿dy drugi czwartek miesi¹ca

o godzinie 16.00 w siedzibie Zwi¹zku
w Kutnie, ul. Narutowicza 11.

Emeryci i Renci�ci NSZZ "Solidarno�æ"
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Urzêdu Gminy w Kutnie, ul. Witosa 1 zgodnie z art.13 ust. 2 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia³alno�ci po¿ytku publicznego
i o wolontariacie (Dz U z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 z pó�n. zm.)
i art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spo³ecznej
(t.j. Dz. U z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z pó�. zm.) oraz uchwa³y Nr
XLIV/228/2013 Rady Gminy Kutno z dnia 20 grudnia 2013 w sprawie
uchwalenia Programu Wspó³pracy Gminy Kutno z organizacjami
pozarz¹dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o dzia³alno�ci po¿ytku publicznego i wolontariacie na 2013 rok og³asza
otwarty konkurs ofert na realizacjê zadania z zakresu pomocy spo-
³ecznej, tj. prowadzenie noclegowni dla osób potrzebuj¹cych tej formy
pomocy.
I. Rodzaj zadania.
- udzielenie schronienia,
- zapewnienie posi³ku,
- oraz niezbêdnego ubrania osobom tego pozbawionym.
Zadanie dotyczy osób bezdomnych, a tak¿e sytuacji patologicznych np.
przemocy w rodzinie.
II. Wysoko�æ �rodków publicznych przeznaczonych na realizacjê
zadania.
Na realizacjê zadania okre�lonego w pkt.1 dotacja wynosi 12.550 z³otych.
III. Zasady przyznania dotacji.
Udzielenie dotacji mo¿e nast¹piæ na rzecz:
- organizacji pozarz¹dowych prowadz¹cych dzia³alno�æ w w sferze zadañ
publicznych,
- osób prawnych i jednostek organizacyjnych dzia³aj¹cych na podstawie
przepisów o stosunku Pañstwa do Ko�cio³a Katolickiego w Rzeczpospolitej
Polskiej, stosunku Pañstwa do innych ko�cio³ów i zwi¹zków wyznanio-
wych oraz gwarancji wolno�ci sumienia i wyznania, je¿eli ich cele statu-
towe obejmuj¹ prowadzenie dzia³alno�ci w zakresie pomocy spo³ecznej,
- stowarzyszeñ jednostek samorz¹du terytorialnego,
- spó³dzielni socjalnych,
- spó³ek akcyjnych i spó³ek z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹, które nie
dzia³aj¹ w celu osi¹gniêcia zysku oraz przeznaczaj¹ ca³o�æ dochodu na
realizacjê celów statutowych oraz nie przeznaczaj¹ zysku do podzia³u
miedzy cz³onków, udzia³owców, akcjonariuszy i pracowników.
IV. Termin i warunki realizacji zadania.
Termin zadania: od miesi¹ca stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
Noclegownia winna prowadzona byæ na terenie gm. Kutno i w pierwszej
kolejno�ci przyjmowaæ mieszkañców gm. Kutno po uzgodnieniu z Kie-
rownikiem GOPS.
V. Termin sk³adania ofert.
Oferty sk³adaæ nale¿y do dnia 27 stycznia 2014 roku do godz. 10.00
w Urzêdzie Gminy Kutno, ul. Witosa 1, u Kierownika Gminnego O�rodka
Pomocy Spo³ecznej, pokój 11, tel. (024) 355-70-22
VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin doko-
nania wyboru ofert.
Oferta podmiotu powinna zawieraæ:
a) szczegó³owy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania
zawieraj¹cy opis planowanego dzia³ania,
b)informacjê o terminie i miejscu realizacji zadania,
c) szczegó³ow¹ kalkulacjê przewidywanych kosztów realizacji zadania,
d) informacjê o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapew-
niaj¹cych realizacjê zadania,
e) informacjê o wcze�niejszej dzia³alno�ci podmiotu sk³adaj¹cego ofertê
w zakresie prowadzenia noclegowni,
f) inne informacje wymagane zgodnie z og³oszeniem o otwartym konkursie
ofert,
g) informacjê o wysoko�ci �rodków finansowych w³asnych albo pozy-
skanych z innych �róde³ na realizacjê zadania.
VII. Wzór oferty jest opublikowany w za³¹czniku do rozporz¹dzenia
Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 15.12.2010 roku w sprawie
wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotycz¹cych realizacji zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania Dz.U
z 2011 roku Nr 6, poz. 25.Dostêpny jest równie¿ na stronie
www.bip.gminakutno.pl
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
- zamieszczenie w ofercie informacji, o której wy¿ej mowa,
- do³¹czenie aktualnego odpisu potwierdzaj¹cego wpis do w³a�ciwej ewi-
dencji lub rejestru dotycz¹cych statusu prawnego uprawnionego podmiotu
i prowadzonej przez niego dzia³alno�ci,
- przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z dzia³al-
no�ci podmiotu za ubieg³y rok, w przypadku dotychczasowej krótszej
dzia³alno�ci - za okres dzia³alno�ci.
Oferty rozpatrywane bêd¹ dnia 27 stycznia 2014 roku o godz.10.00
w sali Urzêdu Gminy, ul. Witosa 1.
Oferty sporz¹dzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego
zestawu dokumentów lub informacji pozostaj¹ bez rozpatrzenia.
Przy rozpatrywaniu ofert organ:
- dokonuje oceny zg³oszonych mo¿liwo�ci realizacji zadania przez pod-
miot uprawniony,
- uwzglêdnia zadeklarowan¹ przez podmiot uprawniony jako�æ dzia³ania
i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma reali-
zowaæ zadanie,
- dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji
zadania,
- uwzglêdnia zadeklarowany udzia³ �rodków w³asnych, �rodków finanso-
wych albo pozyskanych z innych �róde³ na realizacjê zadania,
- uwzglêdnia wysoko�æ dotacji, która jest przeznaczona na realizacjê
zadania.
W 2012 roku dotacjê w wysoko�ci 12.000 z³otych, a w 2013 roku � 12.250
z³otych na prowadzenie noclegowni otrzyma³o Katolickie Stowarzyszenie
Wychowania w Trze�wo�ci przy Sanktuarium Maryjnym w G³ogowcu.

Wójt Gminy Kutno - mgr in¿. Jerzy Bry³a

OGŁOSZENIE
Skarbnik Powiatu Kutnowskiego
Jolanta Anio³: Dochody bud¿etu
Powiatu Kutnowskiego maj¹
wynie�æ 98.622.756,12 z³ (z tego
bie¿¹ce w wysoko�ci 97.084.978,12
z³otych i maj¹tkowe w wysoko�ci
1.537.778,00 z³). W ramach nich
wyodrêbnia siê m.in.: dotacje z bu-
d¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
z zakresu administracji rz¹dowej
zleconych powiatowi w wysoko�ci
11.791.077 z³. Wydatki bud¿etu
wynios¹ 97.053.324,12 z³ (z tego:
bie¿¹ce w wysoko�ci 93.180.879,12
z³otych; maj¹tkowe w wysoko�ci

BUDŻETOWE DYLEMATY

Trzy Dni przed Wigili¹ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
uzna³a drogê A-1 na odcinku Toruñ - W³oc³awek - Pikutkowo za prze-
jezdn¹. Chyba tylko Polska jedyna na �wiecie uznaje tak¹ nomenklaturê.
Ale niech tam! Daje siê przejechaæ, chocia¿ o �siusiu�, w miejscach odpo-
czynku dla podró¿nych, czy na stacjach benzynowych mo¿na tylko poma-
rzyæ!? I tak by³o to gigantyczne budowanie. Wykonano m.in. cztery wêz³y
drogowe i 41 obiektów in¿ynierskich (mostki, k³adki). Zainstalowano 100
kilometrów ogrodzenia, 56 zbiorników retencyjnych. Zainstalowano ponad
200 kamer... Do szybkiego przejazdu do Gdañska pozosta³o jeszcze (ju¿)
19 kilometrów od Kowala. �Pismacy� pisali, ¿e jeszcze w styczniu i ta
trasa bêdzie przejezdna!? Ale drogowcy tylko wzruszaj¹ ramionami: �Panie,
a kto wykona dwa wiadukty!? Co najwy¿ej, jak pogoda i Bozia pozwoli,
to do maja powinni�my skoñczyæ�. Przynajmniej trasa do Gdañska bêdzie
przejezdna na ca³ej d³ugo�ci. Chyba firmy, m.in. Salini Polska, nie zawiod¹!?
Chyba siê uda, po raz pierwszy w historii, latem 2014 r. trasê Kutno -
Gdañsk przejechaæ w trzy godziny! Oby!!!     Jan Widz
Od Redakcji: w �Czytelniczym Hyde Parku� zamieszczamy czytelnicze
opinie, które nie zawsze s¹ odzwierciedleniem pogl¹dów Redakcji �P¯K�

JASNOWIDZENIE
Czytelniczy Hyde Park

3.872.445 z³). Tworzy siê rezerwy bud¿etowe: ogóln¹ 693.044,90 z³
i celow¹ w wysoko�ci 860.900,00 z³ (z przeznaczeniem ich m.in. na
bie¿¹ce wydatki z zakresu o�wiaty, w szczególno�ci wynagrodzenia,
odprawy emerytalne w kwocie 200.000,00 z³; realizacjê zadañ
z zakresu zarz¹dzania kryzysowego w kwocie 170.000,00 z³).
Nadwy¿kê bud¿etu w wysoko�ci 1.569.432,00 z³ przeznacza siê na
planowan¹ sp³atê rat kredytów. Ustala siê limity zobowi¹zañ
z tytu³u emisji papierów warto�ciowych oraz kredytów i po¿yczek
zaci¹ganych na sfinansowanie przej�ciowego deficytu bud¿etu w kwocie
9.000.000 z³. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
Rada Powiatu upowa¿ni³a równie¿ Zarz¹d do:
- zaci¹gania kredytów i po¿yczek oraz emisji papierów warto�cio-
wych do wysoko�ci limitu zobowi¹zañ, tj. do wysoko�ci 8.600.000 z³;
- dokonywania zmian w planie wydatków, z wy³¹czeniem przeniesieñ
wydatków miêdzy dzia³ami, w zakresie wydatków na uposa¿enia
i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- dokonywania zmian w zakresie wydatków maj¹tkowych w dzia³ach
miêdzy zadaniami w ramach planu nak³adów maj¹tkowych, bez zmiany
nak³adów maj¹tkowych, bez zmiany zakresu rzeczowego danego
zadania inwestycyjnego, do wysoko�ci umo¿liwiaj¹cej realizacjê
zadania;
- przekazania kierownikom jednostek bud¿etowych uprawnieñ do
dokonywania przeniesieñ w planie wydatków bie¿¹cych w ramach
rozdzia³u bud¿etowego;
- lokowania wolnych �rodków bud¿etowych na rachunkach bankowych
w innych bankach ni¿ bank prowadz¹cy obs³ugê bud¿etu powiatu.
Zatwierdzono równie¿ limity wydatków na zadania inwestycyjne
realizowane w 2014 roku. Wynios¹ one 3.551.945,00 z³. Na prze-
budowê dróg powiatowych przeznaczono 920.000,00 z³. Na inwesty-
cje o�wiatowe przeznaczono ogó³em ponad 2,2 miliona z³otych.
W ramach tej kwoty przewiduje siê 388.000,00 z³ na budowê
wielofunkcyjnego boiska sportowego przy I LO Kutno - etap I,
a na budowê boiska wielofunkcyjnego przy ZS nr 1 Kutno
250.000,00 z³. Kontynuowana bêdzie termomodernizacja i remont
budynku Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 2 im. dr. Antoniego
Troczewskiego w Kutnie.
Co ciekawe, ustalono równie¿ limity wydatków na projekty i pro-
gramy realizowane ze �rodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii
Europejskiej z niepodlegaj¹cych zwrotowi �rodków pochodz¹cych
z pomocy udzielanej przez pañstwa cz³onkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych �rodków
niepodlegaj¹cych zwrotowi pochodz¹cych z zagranicy. Ogó³em
wydatkuje siê na nie kwotê 6.092.748,02 z³otych, z tego �rodki
bud¿etu Unii Europejskiej wynios¹ 5.140.426,00 z³. Na program �Pro-
fesjonali�ci 5� przeznacza siê ponad 461 tysiêcy z³otych, z czego oko³o
47 tysiêcy w roku 2014. Projekt �Profesjonali�ci VI� kosztuje ponad
89 tysiêcy. Nak³ady na �Leonardo da Vinci� wynios¹ ³¹cznie prawie
235 tysiêcy z³otych, z czego w roku wydatkujê siê ponad 47 tysiêcy
z³otych. Program �Comenius� kosztowaæ bêdzie ³¹cznie 164 tysi¹ce
z³otych, z czego na rok bie¿¹cy przypada ponad 36 tysiêcy z³otych.
Trwaj¹cy jak poprzedni od 2012 roku program �Od ucznia do profe-
sjonalisty� ma kosztowaæ ponad 168 tysiêcy z³otych, a w 2014 r.
- ponad 47 tysiêcy z³. �Pi¹ty bieg do kariery� - 98 tysiêcy z³, a z tego
w 2014 r. wydatkuje siê ponad 24 tysi¹ce. Trwaj¹cy ju¿ od 2008 r.
projekt �Lepsze jutro� poch³onie ³¹cznie prawie 4.875 tysi¹ca
z³otych, a w roku bie¿¹cym 873 tysi¹ce z³otych.

Ze smutkiem przyjêli�my wiadomo�æ o �mierci
�p.

LECHA
KOPERKIEWICZA

So³tysa I, II, III, IV, V, VI kadencji

Rodzinie i Bliskim Zmar³ego
sk³adamy wyrazy g³êbokiego wspó³czucia

Burmistrz Kro�niewic
i Pracownicy Urzêdu Miejskiego w Kro�niewicach

oraz
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Kro�niewicach

i Radni Rady Miejskiej w Kro�niewicach

�Umar³ych wieczno�æ dot¹d trwa
Dok¹d pamiêci¹ im siê p³aci
Chwiejna waluta. Nie ma dnia
By kto� wieczno�ci swej nie straci³�

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

8 lutego 2014 r. od godz. 9.00 (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

Tomasz Æwiek jest wybitnym pol-
skim bioenergoterapeut¹ i zielarzem,
twórc¹ pierwszego w kraju O�rodka
Terapii Naturalnej w Krynicy Morskiej.
By³ prezesem Ostrowieckiego Stowa-
rzyszenia Radiestezyjnego. W ran-
kingach i plebiscytach na najlepszego
polskiego uzdrowiciela jest od lat
w �cis³ej czo³ówce. W 1998 r. zosta³
laureatem takiego plebiscytu, a w roku
1994 najlepszym polskim uzdrowi-
cielem. W 2005 r. zosta³ uznany przez
miesiêcznik �Uzdrawiacz� jednym
z 15 najlepszych polskich uzdrowicieli
ostatniego 15-lecia. Znalaz³ siê te¿

w Leksykonie Polskich Uzdrowicieli w 2006 i w 2007 r. Jest autorem
trzech ksi¹¿ek oraz cz³onkiem Polskiego Cechu Psychotronicznego.
Posiada certyfikat najwy¿szej jako�ci us³ug w zawodzie bioenergoterapeuty.

WYBITNY UZDROWICIEL

Lubiê - nie lubiê
Lubiê chodziæ po górach,
ale tylko w dó³.
Kiedy czeka na polanie
zastawiony stó³.
... Bardzo lubiê góry,
zw³aszcza Alpy (w³oskie),
a z gór polskich najbardziej
Góry Tarnowskie.
... Najbardziej nie lubiê,
na kaca, nad ranem
góralskiej muzyki
i oscypka z szampanem.
... Lubiê tañczyæ,
paliæ, piæ i �piewaæ.
Nie lubiê, jak wiecie,
zbyt d³ugo siê gniewaæ.
... Uwielbiam Kaszuby.

SERCE ZOSTAWIŁ W KROŚNIEWICACH

(ryzyko wliczone).
Jak ich mam nie lubiæ,
gdy z stamt¹d mam ¿onê?
... Je¿eli chodzi tu o miasta,
to wolê ulice,
lecz najbardziej z miast na �wiecie,
kocham Kro�niewice.
... Lubiê jaja, kiedy �wie¿e,
te od kury nioski.
Czegó¿ to nie lubi,
¿ar³ok ¿ycia
ja - Marek Piotrowski.

Fraszka na ministra
Oj szybko dziej¹ siê rzeczy
pod premiera Tuska wodz¹.
�pieszmy siê kochaæ ministrów,
bo i oni szybko odchodz¹.

/J.P/

Marek Piotrowski, o którym szerzej pisali�my w ostatnim numerze �P¯K�,
od ponad 26 lat mieszka w niemieckim Dortmundzie. Tomikiem wierszy
i fraszek �Moje Kro�niewice� dziêkowa³ Rodzinie, Znajomym, Przyja-
cio³om za wspóln¹ m³odo�æ, za pierwsz¹ pracê. Za to, ¿e ze �wiata koñców
wraca Tu do Kro�niewic, i to na �skrzyd³ach�, bo tu jest Rodzina, Rodzice,
groby dziadków. Tu wszyscy siê znaj¹, a przed spotkaniem nie potrzeba
anonsów, telefonów, e-maili. Oto fragment wiersza:

Na rynku ksiêgarskim pojawi³a siê
ostatnio bardzo interesuj¹ca pozycja
literacka, której wydawc¹ jest
operatywne Towarzystwo Przyja-
ció³ Ziemi Kutnowskiej (wsparcie
finansowe prezydenta miasta Kutna).
Autorem zbiorku 135 wierszy,
o ró¿norodnej i dla ka¿dego zro-
zumia³ej tematyce, jest Kazimierz
Ci¹¿ela - znany kutnowski dzia³acz
spo³eczny, regionalista i wielki
patriota naszej �Ma³ej Ojczyzny�
- Ziemi Kutnowskiej, a zw³aszcza
grodu nad Ochni¹, w którym uro-
dzi³ siê 3 marca 1935 roku. Tu
skoñczy³ I Liceum Ogólnokszta³-
c¹ce im. gen. J.H. D¹browskiego
i popularne Technikum Mecha-

CIEKAWY TOMIK POEZJI

niczne. Studiowa³ na Politechnice Gdañskiej. Od roku 1958 zwi¹zany
z naszym miastem. Oprócz pracy zawodowej dzia³a³ tak¿e (spo³ecznie)
na niwie upowszechniania kultury zak³adowej, a zw³aszcza poezji. Laureat
konkursów literackich. Jego hobby to tak¿e my�listwo, któremu po�wiêci³
ju¿ ponad 50 lat, Posiada presti¿owe (najwy¿sze) odznaczenie ³owieckie
�Z³om�. Swoje piêkne wspomnienia o pasji do Niego opisa³ w ksi¹¿ce
�Upolowane w pamiêci�. Wiersze pisa³, jak podkre�la, zawsze - ot tak do
poduszki - jako odskocznia od rzeczywisto�ci. A poniewa¿ ma talent (nie
tylko do pisania!) i jest dobrym obserwatorem ¿ycia, i codzienno�ci, s¹
one godne uwagi. Praktycznie wszystkie utwory, ukazane w tomiku TPZK,
mia³y swoj¹ premierê w poczytnym �Powiatowym ¯yciu Kutna�, z którym
Szanowny i Ceniony Autor jest od wielu, wielu lat spo³ecznie zwi¹zany
i owocnie z Nasz¹ Redakcj¹ wspó³pracuje. Bardzo Mu za to dziêkujemy.
Kazimierz Ci¹¿ela bardzo skromnie, we wstêpie do swojego dzie³a zatytu-
³owanego �Rymowanki z przes³aniem... i bez te¿...�, dziêkuje zastêpcy
prezydenta m. Kutna Zbigniewowi Wdowiakowi za inspiracjê i pomoc
w powstaniu tego tomiku, prezes TPZK Bo¿enie Gajewskiej za odwagê
pozwalaj¹c¹ na ryzyko wydania zbiorku, Marii Wierzbickiej za twórcz¹
i ciep³¹ redakcjê, a córce Beacie Buchalskiej - za cierpliwe przetwarzanie
Jego utworów w produkt czytelny. Tomik wierszy Pana Kazimierza mo¿na
nabyæ w Dworku Modrzewiowym w Kutnie (tel. 24 252-72-72), gdzie
jest siedziba TPZK� Gor¹co Go polecamy, zw³aszcza ¿e zdecydowana
wiêkszo�æ Jego utworów dotyczy naszego miasta i �wiadczy o Wielkiej
Mi³o�ci autora do Niego. Przyk³adem niech bêd¹ wiersze:

�Gro�ba�
�Kto bêdzie �le lub g³upio gada³ o Kutnie,
temu siê po prostu jêzor utnie!�

�Buta�
�¯ycia nie zna, kto nie by³ w Kutnie.
To prawda, choæ brzmi to mo¿e zbyt butnie�.

Jerzy Papiewski

dotyczy: odpowiedzi na pismo z dnia 06.11.2013 r. w sprawie nadania
tytu³u �Honorowego Obywatela Miasta ¯ychlin� Pani Janinie Barbarze
Soko³owskiej.
W odpowiedzi na Pañstwa pismo z dnia 06.11.2013 r. w sprawie nadania
tytu³u �Honorowego Obywatela Miasta ¯ychlin� Pani Janinie Barbarze
Soko³owskiej informujê, ¿e Rada Miejska w ¯ychlinie gromadzi infor-
macje dotycz¹ce w/w osoby. Po zebraniu materia³ów dotycz¹cych Pani
Janiny Barbary Soko³owskiej odbêd¹ siê posiedzenia Komisji Rady Miej-
skiej, na których Radni zostan¹ zapoznani z Pañstwa pro�b¹ i podejm¹
decyzjê w sprawie nadania honorowego obywatelstwa. Informujê, ¿e
wcze�niejsze rozwa¿ania w sprawie nadania honorowego obywatelstwa
nie by³y mo¿liwe ze wzglêdu na napiêty harmonogram posiedzeñ Komisji
Rady oraz posiedzeñ Rady Miejskiej w zwi¹zku z procedur¹ uchwalania
bud¿etu gminy na 2014 rok, za co serdecznie przepraszam. Nadmieniam,
¿e najbli¿sze posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w ¯ychlinie odbêd¹ siê
w miesi¹cach styczeñ-luty 2014 r., na których to Radni rozpatrz¹ Pañstwa
pro�bê.        Z powa¿aniem, przewodnicz¹ca Rady - El¿bieta Tarnowska

HONOROWY OBYWATEL

Pod has³em �Moc truchleje� starosta kutnowski, przewodnicz¹cy Rady
Powiatu Kutnowskiego, domownicy i przyjaciele Pa³acu Saskiego, grono
s³uchaczy Muzyki Szarej Godziny oraz Fundacja Odbudowy Pa³acu
Saskiego zorganizowali bardzo udany �Op³atek Muzyczny o Szarej Go-
dzinie� - coroczne, integracyjne spotkanie przy wigilijnym stole. By³ s³odki
podwieczorek i bo¿onarodzeniowa muzyka Jana Sebastiana Bacha. Przy
�wi¹tecznym stole, w Sali Koncertowej, zwanej �Tronow¹�, podzielono
siê op³atkiem. To niemal rodzinne spotkanie sta³o siê te¿ przedmiotem
�nocnej �Kutnian� rozmowy. Prezes Fundacji Andrzej Mariusz Wieczor-
kowski powiedzia³ miêdzy innymi: �W roku 2013 niezauwa¿enie minê³o
10 lat pracy Fundacji Odbudowy Pa³acu Saskiego. Czas, który min¹³ nie
by³ dla naszych przedsiêwziêæ ³atwy, choæ przyniós³ wiele dobrego. Sporo
te¿ dla miasta Kutna i Pa³acu Saskiego uda³o siê zrobiæ dziêki bezintere-
sownej pomocy i zaanga¿owaniu Ludzi Dobrej Woli, którzy s¹ naszym
najwiêkszym kapita³em�. Prezes Wieczorkowski gor¹co podziêkowa³ za
wspó³pracê i prosi³ o takie samo wsparcie i Serce w 2014 roku. Przekaza³
tak¿e Przyjacio³om Pa³acu Saskiego ¿yczenia noworoczne.            /J.P./

SPOTKANIE W PAŁACU SASKIM

Pó�nym sobotnim popo³udniem w muzealnych wnêtrzach zago�ci³y
najpiêkniejsze polskie kolêdy w wykonaniu chóru �Speranza� z M³odzie-
¿owego Domu Kultury w Kutnie. Koncert zorganizowany przez Gminne
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Kro�niewicach towarzyszy³
rozstrzygniêciu konkursów na �Ozdobê choinkow¹� i �Szopkê bo¿ona-
rodzeniow¹�. Celem konkursów by³a popularyzacja w�ród najm³odszego
pokolenia wiedzy o polskich tradycjach �wi¹tecznych, rozwijanie umie-
jêtno�ci manualnych oraz kszta³towanie poczucia estetyki i piêkna w kul-
tywowaniu obrzêdów bo¿onarodzeniowych. Organizatorami konkursu
by³o: GCKSiR w Kro�niewicach oraz Muzeum im. Jerzego Dunin-Bor-
kowskiego. Oceniano nastêpuj¹ce elementy: pomys³, wykonanie, wra¿enie
estetyczne, wierno�æ przekazowi biblijnemu i polskiej tradycji, oryginalno�æ
wykonania, wk³ad w³asny oraz wykorzystanie materia³ów ekologicznych,
naturalnych. W konkursie na ozdobê choinkow¹ wziê³o udzia³ 35 dzieci
w kategorii 3 � 4-latków i 39 dzieci w kategorii 5 � 6-latków.
Komisja konkursowa nagrodzi³a nastêpuj¹cych autorów prac:
� w konkursie na �Ozdobê choinkow¹� w kategorii 3 � 4-latki: 1 miejsce
� Dawid Dolal, Przedszkole w Kro�niewicach, 2 miejsce � Zuzanna
Lickowska, Szko³a Podstawowa im. gen. W³adys³awa Andersa w Nowem,
3 miejsce � Amelia Janowska, Przedszkole nr 5 w Kutnie; w kategorii
5 � 6-latki: 1 miejsce � Kacper Lubasiñski, Szko³a Podstawowa im. Bo-
haterów Bitwy nad Bzur¹ w Imielnie, 2 miejsce � Kacper Salamon, Szko³a
Podstawowa im. Bohaterów Bitwy nad Bzur¹ w Imielnie, 3 miejsce �
Mi³osz Moruzga³a, Przedszkole w Kro�niewicach.

W Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego
w Kro�niewicach

CHOINKOWE OZDOBY

� w konkursie na �Szopkê bo¿onarodzeniow¹� w kategorii klas I�III szkó³
podstawowych: 1 miejsce � Maciej �lusarczyk, Szko³a podstawowa nr 1
w Kro�niewicach, 2 miejsce � Mi³osz Tokarski, Szko³a Podstawowa im.
Mieczys³awy Butler w Ostrowach, 3 miejsce � Oliwia Osowska, Szko³a
Podstawowa im. Mieczys³awy Butler w Ostrowach, wyró¿nienie � Weronika
Rosiak, Szko³a Podstawowa nr 1 w Kro�niewicach; w kategorii klas
IV�VI szkó³ podstawowych: 1 miejsce � Jakub Szadkowski, Szko³a Pod-
stawowa nr 1 w Kro�niewicach, 2 miejsce � Natalia Smokowska, Szko³a
Podstawowa im. Bohaterów Bitwy nad Bzur¹ w Imielnie, 3 miejsce
� Agnieszka Madalska, Szko³a Podstawowa nr 1 w Kro�niewicach;
w kategorii uczniów gimnazjów: wyró¿nienia � Patryk Malejka i Milena
Malejka, Gimnazjum im. gen. W³adys³awa Andersa w Ostrowach.

Licznie przybyli go�cie mieli okazjê tak¿e zag³osowaæ na najpiêkniejsz¹
ich zdaniem szopkê oraz obejrzeæ now¹ wystawê czasow¹ pt. �Drewniane
ko�cio³y Diecezji £owickiej�. Na wystawie prezentowane s¹ 33 �wi¹tynie
oraz kaplice. Autorem prac jest Jan Ruciñski � fotografik-amator, regio-
nalista, filokartysta, pochodz¹cy z D¹bkowic Dolnych ko³o £owicza.
Fotografie powsta³y w 2007 r. we wspó³pracy z czasopismem �Miejsca
�wiête�. Wystawê mo¿na ogl¹daæ do 23 lutego 2014 r.

foto: Julita Szczepankiewicz

foto: Julita Szczepankiewicz

Muzeum Regionalne w Kutnie - Galeria w Dworku - zorganizowa³o wer-
nisa¿ wystawy �B³êkitni ludzie z Sahary i Sahelu RISSA IXA-Malarstwo�.
Wszystkie zgromadzone na tej ekspozycji eksponaty pochodz¹ z prywatnej
kolekcji dr. Adama Rybiñskiego - etnologa z Instytutu Studiów Regional-
nych i Globalnych Uniwersytetu Warszawskiego, który prowadzi badania
nad kulturami ludów pasterskich mieszkaj¹cych w Afryce Pó³nocnej
i Zachodniej. Spotkanie otworzy³ dyrektor Muzeum Regionalnego w Kutnie
Grzegorz Skrzynecki w towarzystwie autora prezentowanych zbiorów,
który zaprezentowa³ swoje zbiory zebranym, zapozna³ z ich histori¹ i lud�mi,
którzy je tworzyli. W otwarciu uczestniczy³ przewodnicz¹cy Rady Miasta
Kutna Grzegorz Chojnacki. Wspó³twórcami wystawy, któr¹ mo¿na
podziwiaæ w Galerii Dworku przy ulicy Narutowicza 20 w Kutnie do
22.01.2014 r., s¹: £ódzki Dom Kultury i Fundacja im. Adama i Beaty
Branickich z Wilanowa.          /B.G./

WERNISAŻ ADAMA RYBIŃSKIEGO
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MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

Kutnowskie obserwacjeKTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu zmiany studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy Krzy¿anów wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na �rodowisko
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z pó�n.
zmianami) oraz art. 54 ust. 2, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa�dziernika
2008 r. o udostêpnianiu informacji o �rodowisku i jego ochronie, udziale
spo³eczeñstwa w ochronie �rodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na
�rodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) oraz uchwa³y Nr XVII/148/2013
Rady Gminy Krzy¿anów z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyst¹pienia
do zmiany studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Krzy¿anów - zawiadamiam o wy³o¿eniu do publicznego
wgl¹du przedmiotowego projektu studium wraz z prognoz¹ oddzia³ywania
na �rodowisko w dniach od 22 stycznia 2014 r. do 19 lutego 2014 r.
w siedzibie  Urzêdu Gminy w Krzy¿anowie w godzinach od 7.00 do 14.00.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 przywo³anej ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organi-
zacyjnie nieposiadaj¹ce osobowo�ci prawnej mog¹ wnie�æ uwagi doty-
cz¹ce projektu studium.
Uwagi do projektu studium nale¿y sk³adaæ na pi�mie w sekretariacie Urzêdu
Gminy w Krzy¿anowie lub na adres Urz¹d Gminy w Krzy¿anowie, Krzy-
¿anów 10, 99-314 Krzy¿anów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomo�ci której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2014 r.
Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzy¿anów roz-
wi¹zaniami odbêdzie siê w dniu 5 lutego 2014 r. w siedzibie Urzêdu Gminy
w Krzy¿anowie o godz. 11.00.
Jednocze�nie informujê, ¿e zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 pa�dziernika
2008 r. o udostêpnianiu informacji o �rodowisku i jego ochronie, udziale
spo³eczeñstwa w ochronie �rodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na
�rodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) zwanej dalej �ustaw¹� � w pu-
blicznie dostêpnym wykazie danych o dokumentach zawieraj¹cych infor-
macje o �rodowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o projekcie zmiany studium uwarunkowañ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Krzy¿anów,
- o prognozie oddzia³ywania na �rodowisko do ww. studium.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt studium wymie-
niony wy¿ej podlega strategicznej ocenie oddzia³ywania na �rodowisko,
w tym � z zapewnieniem mo¿liwo�ci udzia³u spo³eczeñstwa � w okresie
wy³o¿enia do publicznego wgl¹du, o którym mowa wy¿ej.
Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 pa�dziernika 2008 r., uwagi i wnioski mog¹
byæ wnoszone:
1) w formie pisemnej, na adres: Urz¹d Gminy w Krzy¿anowie,
2) ustnie do protoko³u, w Wydziale Inwestycji i Ochrony �rodowiska Urzêdu
Gminy w Krzy¿anowie, Krzy¿anów 10, 99-314 Krzy¿anów pok. nr 8,
3)za pomoc¹ �rodków komunikacji elektronicznej bez konieczno�ci opa-
trywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa
w ustawie z dnia 18 wrze�nia 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres
e-mail: sekretariat@krzyzanow.pl
w terminie do dnia 14 marca 2014 r.
Organem w³a�ciwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy
Krzy¿anów.   Tomasz Jakubowski - Wójt Gminy Krzy¿anów

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Krzyżanów

WIEC PiS

Po raz trzeci cz³onkowie kutnowskiego PiS (w tym zwi¹zkowcy NSZZ
Solidarno�æ wierni pierwotnym has³om tego zwi¹zku zawodowego) wziêli
udzia³ w marszu pod has³em Wolno�ci Sprawiedliwo�ci i Niepodleg³o�ci
w Warszawie. Kilkutysiêczny pochód wyruszy³ z placu Trzech Krzy¿y
pod belwederski pomnik Józefa Pi³sudskiego, gdzie wys³uchano przemó-
wieñ m.in. Andrzeja Gwiazdy, Zbigniewa Romaszewskiego i prezesa PiS
Jaros³awa Kaczyñskiego, który krytycznie skomentowa³ bie¿¹c¹ sytuacjê
w kraju oraz wymieni³ niektóre �rodki zaradcze prowadz¹ce do odnowy
¿ycia spo³eczno-politycznego w Polsce.

XXXVI Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego odby³a siê 18 grudnia 2013 r.
Dotyczy³a zmian w bud¿ecie powiatu (2013 rok), wieloletniej prognozie
finansowej powiatu, jak równie¿ uchwalenia bud¿etu powiatu na 2014
rok. Przyjeto te¿ sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli w Powiatowym
Urzêdzie Pracy i sytuacji w Kutnowskim Szpitalu Samorz¹dowym. Bud¿et
na 2014 rok zosta³ uchwalony przy 12 g³osach �za�, 6 �przeciw� oraz
2 �wstrzymuj¹cych siê�. Radni koalicji podjêli tak¹ decyzjê po wys³u-
chaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, kieruj¹c siê
argumentacj¹ wyra¿on¹ przez starostê: �Bud¿et jest dobry! Dla miesz-
kañców powiatu. My�limy o remontach dróg - dlatego wspó³pracujemy
z gminami. Wspólne dzia³anie jest rzecz¹ wa¿n¹ i istotn¹ dla mieszkañców.
Cieszy nas, ¿e uda³o siê uwzglêdniæ wnioski z komisji: �wiadczy to
o tym, ¿e pracujemy dla mieszkañców. Bud¿et zapewnia realizacjê zadañ
przewidzianych na 2014 rok. W kolejnym punkcie zaprezentowany zosta³
protokó³ Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w PUP doty-
cz¹cej prawid³owo�ci wydawania �rodków pochodz¹cych z bud¿etu pañstwa.
Do chaotycznie zaprezentowanych wniosków ustosunkowa³a siê zastêpca
dyrektora PUP Anna Rze�nicka. Kwintesencj¹ odpowiedzi do wniosków
Komisji niech bêdzie cytat: �� Kontroluj¹cy (Komisja Rewizyjna) uznali
za niezgodn¹ z prawem praktykê pozbawiania statusu osoby bezrobotnej
w przypadku odmowy przyjêcia propozycji pracy po zakoñczonym sta¿u.
Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze PUP w Kutnie wyst¹pi³ do Ministerstwa
Pracy i Polityki Spo³ecznej z pro�b¹ o wydanie opinii w powy¿szej sprawie.
Z otrzymanej odpowiedzi wynika, ¿e wnioski Komisji nie s¹ prawid³owe�.
Prezes Kutnowskiego Szpitala Samorz¹dowego Andrzej Musia³owicz
w swoim wyst¹pieniu zwróci³ uwagê Rady Powiatu na fakt, ¿e szpital
i jego zarz¹d borykaj¹ siê z �duchami przesz³o�ci�. Zaliczy³ do nich: zani-
¿ony o 50% wynik amortyzacji, niewiarygodne koszty, przypisanie amor-
tyzacji nowo kupionych wind do WSZYSTKICH oddzia³ów, brak prowa-
dzonej inwentaryzacji �rodków trwa³ych. Wskaza³ równie¿ zrealizowane
i finalizowane dzia³ania: na redukcji etatów oszczêdno�ci powinny osi¹gn¹æ
pu³ap 135.000 z³otych, w wyniku rozstrzygniêtego przetargu na laborato-
rium oszczêdno�ci wynios¹ 85.000 z³otych/miesi¹c, na przejêciu sprz¹tania
przez firmê zewnêtrzn¹ szpital zaoszczêdzi oko³o 60.000 z³/miesi¹c.
W wyniku �uszczelnienia� sposobu realizacji przetargów uda³o siê obni¿yæ
koszty zakupu leków o 93.000 z³otych, opatrunków o 80.000 z³otych,
�rodków dezynfekcyjnych o 52.000 z³otych! Z dobrych informacji podanych
przez Prezesa nale¿y podkre�liæ, ¿e stali�my siê o�rodkiem realizuj¹cym
leczenie trombolityczne (udary). Ratowanie szpitala jest zwi¹zane z pro-
wadzeniem bardzo trudnych rozmów ze zwi¹zkami zawodowymi. Zgodnie
z zapewnieniami Prezesa ka¿da redukcja zatrudnienia jest poprzedzona
g³êbok¹ analiz¹. Od 01 lipca 2014 roku firma IMPEL uruchomi w KSS
kuchniê centraln¹, w której bêdzie zatrudniaæ pracowników z terenu po-
wiatu kutnowskiego. Przewidywany wynik finansowy na koniec 2013 roku
bêdzie wynosi³ oko³o 4.600 tys. straty. Tradycyjnym i mi³ym akcentem
XXXVI Sesji Rady Powiatu Kutnowskiego by³a wizyta harcerzy, którzy
przynie�li �Betlejemskie �wiat³o Pokoju�. Tegorocznym has³em przewodnim
akcji jest �Wyjd� z cienia. Poka¿ dobro�. Po sprawach ró¿nych, interpela-
cjach i zapytaniach oraz po wyczerpaniu porz¹dku obrad przewodnicz¹cy
Rady Rafa³ Jó�wiak zamkn¹³ obrady.          /A.G./

POWIATOWA SESJA

Uff! No i zakoñczy³y siê �wiêta Bo¿ego Narodzenia. Dodajmy, ¿e tego-
roczne by³y w tonacji �wi¹t Wielkiej Nocy. Nawet w Nowy Rok nad Kutnem
panowa³o s³oñce. Anomalia pogodowa, czy ju¿ - normalno�æ!? Dla wielu
pracuj¹cych, nawet kutnowskich, zachodnich firm, by³ to d³ugi weekend,
bo trwa³ od 20 grudnia 2013 roku do 7 stycznia 2014 roku. St¹d te¿
i nasza laba trwa³a tyle (a nawet wiêcej). Co by³o jeszcze symptomatycz-
nego dla tego okresu? Chyba to, ¿e tak oko³o tygodnia po �Miko³aju�
zacz¹³ siê sezon �op³atkowy�. �wiêcili je bodaj wszyscy, bo i biedni,
i bogaci. Kutnowski Klub Biznesmenów i Mened¿erów obchodzi³ je
w �Awisie�. By³o wyj¹tkowo: bo z wicewojewod¹ i prezydentami (z Kutna).
Tradycyjnie szefów samorz¹du go�ci³ AMZ. Najliczniej by³o w Domu
Kultury w Krzy¿anowie, na wigilijnym op³atku na placu Pi³sudskiego w Kutnie,
a i w �Pini Polonia�. �wiêtowa³o �op³atkowo�, tradycyjnie z dzieæmi
niepe³nosprawnymi z Przemys³owej, kierownictwo Florian Centrum S.A.
w Kutnie. Wiêkszo�æ zak³adów zorganizowa³a je dla pracowników. Z tej
okazji otwarto nowy lokal �Kutnowianka� (nie myliæ ze zlikwidowanym
klubem sportowym), na piêtrze budynku przy Pi³sudskiego. Nawet urzêdnicy
samorz¹dowi byli - z tego powodu - w �Rondzie�. Nie sposób wymieniæ
wszystkie tego typu imprezy. Jeszcze Urz¹d zorganizuje �koctailowe�
spotkanie. A Starostwo zakoñczy ten �op³atkowo - ¿yczeniowy� okres
spotkaniem z biskupem ³owickim ksiêdzem Józefem Zawitkowskim.
I tylko malkontenci twierdz¹, ¿e wszystko to zawdziêczamy tegorocznej
kampanii... wyborczej. Co by jednak nie powiedzieæ, to �wiêtowanie, nie
tylko rodzinne, wesz³o nam w krew...

Z najlepszymi ¿yczeniami Zdrowia, Szczê�cia
i Wszelakiej Pomy�lno�ci - Andrzej Stelmaszewski

Czy wiecie pañstwo o tym, ¿e powiat kutnowski jest najbardziej �miêso-
¿erny� (pod wzgl¹dem produkcji) w Polsce. A to przede wszystkim dziêki
dwóm wielkim producentom miêsa �Pini Polonia� (a faktycznie �Pini
Polonia� i �Pini Hamburger�) i tradycyjnego ju¿ �Exdrobu S.A.�. Masz
babo placek! Wiêcej wieprzowiny na rynki pozaunijne ni¿ my sprzedaj¹
tylko Niemcy i Dania - poda³ z dum¹ Zespó³ Monitoringu Zagranicznych
Rynków Rolnych. Za 10 miesiêcy 2013 roku nasz eksport wzrós³ o 8,1%,
a hiszpañski zmala³ o 15,8 procent. Masz babo placek! W ci¹gu trzech
kwarta³ów ubieg³ego roku eksport polskiej ¿ywno�ci do Chin wzrós³ trzy-
krotnie, osi¹gaj¹c poziom 112 milionów euro (g³ównie miêsa wieprzo-
wego). Eksport wieprzowiny do Rosji wyniós³ 68 milionów euro (rok
wcze�niej - 30). Za� analitycy Agencji Rynku Rolnego prognozuj¹, ¿e
w ca³ym roku 2013 Polska mog³a sprzedaæ oko³o 650 tysiêcy ton wieprzo-
winy (10% wiêcej ni¿ rok wcze�niej). Masz babo placek! Wieprzowina
mia³a istotny wp³yw na ca³y eksport rolno-spo¿ywczy, który w roku 2013
- zdaniem ministra rolnictwa Stanis³awa Kalemby - siêgn¹³ rekordowego
poziomu a¿ 19,5 miliarda euro. Masz babo placek!

Formalnie - to w 2014 roku mamy w sumie 13 dni �wi¹t. Wraz z sobotami
i niedzielami - a¿ siê wierzyæ nie chce - to ju¿ 115 dni wolnych od pracy.
Ale to nie wszystko! Dostaniemy, wyznaczone przez firmy za �wiêta, które
przypadaj¹ w sobotê, dodatkowe dwa dni (za 3 Maja i 11 Listopada). Zreszt¹
2013 rok siê koñczy³, a 2014 zaczyna³, dla pracowników wielu kutnow-
skich firm d³ug¹ laaab¹ (od 20 grudnia do 6 stycznia) Nastêpny, d³u¿szy
weekend czeka nas w maju. Za 1 dzieñ urlopu (2 - w pi¹tek) mo¿emy
wypoczywaæ przez 4 dni. Podobnie jak w czerwcu (od 19 do 24 czerwca).
W sierpniu bêdziemy mieli 3 dni wolnego (15-17). Jednak prawdziwa
laba czeka nas w zimowych miesi¹cach 2014 roku. W listopadzie za 4 dni
urlopu mo¿emy relaksowaæ siê przez 9 dni (8-16 listopada). Ale to nie
wszystko! Wystarczy do³o¿yæ jeszcze 5 dni, aby �wiêtowaæ od 1 - do 16!!!
Nie do�æ tego! Prawdziwy urlopowy �raj� czeka nas na prze³omie roku.
Za 4 dni urlopu mamy a¿ 11 dni wolnego (od 25 grudnia do 6 stycznia
2015 roku), a gdy dodamy jeszcze jeden dzieñ urlopu wypoczynkowego,
to otrzymamy dodatkowe dwa dni wolne (5-6 stycznia 2015 roku). Czyli,
wiêcej o jeden wolny dzieñ ni¿ najd³u¿sze ferie dla doros³ych na prze³omie
lat 2013-2014. Ten opis oczywi�cie nie dotyczy tych, którzy nie maj¹...
pracy.     Jan Widz

Czy wiecie że...?
... Jeste�my na I miejscu w �wiecie w sprzeda¿y jab³ek - 1,2 miliona ton (w tym
750 ty. ton do Rosji)... Wyprzedzili�my Chiny.
... Produkujemy najwiêcej malin w Europie (123 tysi¹ce ton)...
... Polska zajmuje pierwsze miejsce w Europie i trzecie na �wiecie (po Kanadzie
i USA) w uprawie borówki amerykañskiej - 15 tysiêcy ton...
... Zajmujemy I miejsce na �wiecie w uprawie czarnej porzeczki - 95 tysiêcy
ton (ca³y �wiat uzyska³ 192 tysi¹ce ton).
... Zajmujemy (przed Holandi¹) I miejsce w Unii w hodowli pieczarek...
... Jeste�my szóstym producentem ¿ywno�ci w Unii Europejskiej...
... Od 2000 r. eksport artyku³ów spo¿ywczych w Europie zwiêkszy³ siê dzie-
siêciokrotnie.
... Czy uwierzycie, ¿e jeste�my szóst¹ Gospodark¹ w Unii Europejskiej i 21 na
�wiecie (w 1995 r. nasz PKB na 1 mieszkañca wyniós³ 43 procent krajów
w Unii, a 2011 r. - ju¿ 64%...

LAAABA!

Z innych szpalt...
W 2017 r. w Kozienicach - po niemal 30-letniej przerwie - zostanie
oddany do u¿ytku nowy blok o mocy ponad 1 tys. MV i sprawno�ci
przekraczaj¹cej 45% (stare bloki maj¹ sprawno�æ 33%), a wiêc znacznie
ograniczaj¹cy emisjê dwutlenku wêgla. Po 1989 r. zrobiono niewiele,
by zmieniæ przestarza³¹ strukturê polskiej energetyki. Rz¹d Tadeusza
Mazowieckiego wstrzyma³ zaawansowan¹ w 40% budowê elektrowni
atomowej w ¯arnowcu (przed rokiem premier Tusk ogl¹da³ fiñsk¹
elektrowniê atomow¹ Loviisa, w której od lat 70. pracuj¹ takie same
radzieckie reaktory, jakie mia³y byæ zainstalowane w ¯arnowcu. (...)
Wêgiel ma bardzo wiele wad, a górnictwo od dziesiêcioleci nie jest
wizytówk¹ nowoczesnej gospodarki. Tak siê jednak sk³ada, ¿e wêgiel
mamy, zapewnia on Polsce bezpieczeñstwo energetyczne, a tak¿e -
dziêki niskiej cenie energii produkowanej z wêgla - konkurencyjno�æ
polskiej gospodarki. Trzeba wiêc dbaæ o wêgiel i górników, dopóki
nie pojawi siê sensowny pomys³, czym zast¹piæ wêgiel i w jakich bran-
¿ach gospodarki ulokowaæ zwalnianych ludzi. �Wêgiel rz¹dzi�, s. 54.

Przegl¹d Nr 49 (727) z 2-8.12.2013 r.

W wyniku przestêpstw, korupcji i nieczystych dzia³añ biznesowych
wyp³ynê³o z Polski w 2011 r. do zagranicznych banków ponad 9 miliar-
dów dolarów - policzy³a waszyngtoñska organizacja GloBal Financial
Integrity.

Strata

Ju¿ nasi przodkowie kierowali siê m¹dro�ci¹ ¿yciow¹, ¿e trzeba umieæ
piæ. Z przestrzeganiem tej maksymy by³o ró¿nie. W rozpustnych czasach
saskich czê�æ elit ¿ar³a do syta i pi³a na umór. Znane przys³owie �Za
króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa� oddaje panuj¹cy wówczas styl
¿ycia. Sejmiki czêsto  by³y zrywane gdy stronnictwa uzna³y, ¿e niewy-
godnych pos³ów nale¿y doprowadziæ do pe³nego upojenia alkoholowego.
Uwzglêdniaj¹c panuj¹ce wówczas mo¿liwo�ci poruszania siê,które
ogranicza³y siê do si³y poci¹gowej koni, taki nawalony pose³ mia³ szansê
bezwypadkowo wróciæ do domu. Gdy by³ przewo¿ony karet¹, to sobie
pospa³, a po dotarciu do celu s³u¿ba przenosi³a go ³o¿a, je¿eli nie zd¹¿y³
jeszcze doj�æ do siebie. Zdarza³o siê równie¿, ¿e ambitny pose³ niedy-
sponuj¹cy karet¹ wsadzany by³ na konia i szybko z niego spada³. Wów-
czas co najwy¿ej ofiar¹ pijañstwa by³ on sam. Dzisiaj jest zupe³nie inaczej.
Gwa³towny rozwój cywilizacji, szybka komunikacja zbiorowa i indywi-
dualna oraz pokusy zwi¹zane z dostêpem do wszelakich u¿ywek powo-
duj¹ wielkie zagro¿enia dla uczestników ruchu. Jak kto� siê nawali
w domu i nie wyrz¹dza krzywdy innym, to jego zdrowie i jego problem.
Jak dzieje siê krzywda rodzinie czy innym osobom ,to szybko powinny
wkraczaæ odpowiednie s³u¿by i instytucje. Wystarczy korzystaæ z dobrych
wzorów na przyk³ad krajów skandynawskich. W ostatnich dniach mamy
do czynienia z bulwersuj¹cymi wypadkami. Pijany katuje dziecko, pijany
i naæpany narkotykami wsiada w samochód i wje¿d¿a w grupê spokoj-
nych przechodniów zabijaj¹c 6 osób. Motorniczy tramwaju podczas
pracy raczy siê wódeczk¹ i piwem. Zmêczony tym piciem najprawdopo-
dobniej zasypia i powoduje wypadek zabijaj¹c trzy osoby. Pijana
kobieta w 9 miesi¹cu ci¹¿y ginie w niewyja�nionych okoliczno�ciach,
a urodzone dziecko nie ma szans i pomimo wielkich wysi³ków lekarzy,
umiera po kilku dniach. To tylko niektóre przyk³ady tragicznych zdarzeñ.
I có¿ na to klasa rz¹dz¹ca? Zacz¹³ siê wy�cig i politycy prze�cigaj¹ siê
w zg³aszaniu ró¿nych pomys³ów. Niektóre s¹ tak absurdalne, ¿e wydaje
siê, ¿e sami zg³aszaj¹cy nie bardzo wierz¹ w mo¿liwo�æ wprowadzenia
ich w ¿ycie. Do takich za przeproszeniem gniotów nale¿y propozycja
wprowadzenia obowi¹zku posiadania w samochodzie alkomatu. Nie
zapominajmy, ¿e ambitny pijaczek wsiadaj¹cy do samochodu raczej
nie dmuchnie w alkomat. Co najwy¿ej wleje w siebie jeszcze trochê
wódeczki albo strzeli piwko i ruszy w drogê, jak nawalony motorniczy
z £odzi. Co zatem nale¿y robiæ? Potrzebne jest wprowadzenie zasady
braku spo³ecznego przyzwolenia na jazdê po pijaku. Potrzeba mniej
gadania i pustos³owia. Potrzebna jest konsekwencja w szybkim i sku-
tecznym stosowaniu prawa!     Krzysztof Wac³aw Dêbski

PIJANI W AMOKU
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¯YCIE GOSPODARCZE

Up³ywaj¹cy rok jest bardzo udany dla Hodowli
Ro�lin Strzelce. Du¿e zainteresowanie rolników
oferowanymi przez tê spó³kê odmianami mia³o
swoje odzwierciedlenie w bardzo dobrych wyni-
kach sprzeda¿y nasion. Coraz lepsze wyniki finan-
sowe umo¿liwiaj¹ zwiêkszone inwestowanie
zw³aszcza w infrastrukturê nasienn¹ oraz pozosta³e
obszary dzia³alno�ci strzeleckiej spó³ki. Jest to
jedna z najdynamiczniej rozwijaj¹cych siê firm
w bran¿y hodowlano-nasiennej w Polsce.
Dobra kondycja finansowa, silna pozycja rynkowa
i strategia rozwoju firmy nie pozostaj¹ niezauwa-
¿one. W 2013 roku Hodowla Ro�lin Strzelce
zosta³a wyró¿niona kilkoma bardzo presti¿owymi
nagrodami.
Spó³ka po raz drugi z rzêdu otrzyma³a nominacjê
do presti¿owego grona laureatów rankingu Dia-
mentów Miesiêcznika Forbes 2013 - przedsiê-
biorstw, które w ostatnich trzech latach najbardziej
dynamicznie zwiêkszy³y swoj¹ warto�æ utrzymu-
j¹c wysok¹ rentowno�æ. W tej elitarnej grupie
wyró¿nionych przedsiêbiorstw Hodowla Ro�lin
Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR, jako jedyna firma
hodowlano-nasienna, znalaz³a siê w towarzystwie
510 najdynamiczniej rosn¹cych firm z ca³ej Polski,
których przychody mie�ci³y siê w przedziale
50�250 mln PLN.
13 listopada 2013 roku prezes Hodowli Ro�lin
Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR Wojciech B³aszczak
odebra³ z r¹k Wojewody £ódzkiego Jolanty
Che³miñskiej oraz Marsza³ka Województwa £ódz-
kiego Witolda Stêpnia �Nagrodê Gospodarcz¹

Nagroda Wojewody 2013

HODOWLA ROŚLIN STRZELCE PO RAZ KOLEJNY DOCENIONA
Nagroda Wojewody 2013

Województwa £ódzkiego�. Nagroda ta stanowi
wyró¿nienie i podziêkowanie dla przedsiêbiorstw
osi¹gaj¹cych najlepsze efekty ekonomiczne oraz
ciesz¹cych siê uznaniem w województwie, kraju
i za granic¹, buduj¹ce pozytywny wizerunek
regionu � �gospodarcze wizytówki województwa�.
Istotnym kryterium jest, aby wnosi³y one znacz¹cy
i trwa³y wk³ad w jego unowocze�nienie i rozwój
gospodarczy województwa.
4 grudnia 2013 roku Hodowla Ro�lin Strzelce
zosta³a wyró¿niona w rankingu w rankingu
�Skrzyd³a Biznesu 2013�  organizowanym przez
redakcjê �Dziennika � Gazety Prawnej� pod
patronatem Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa
Finansów, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbior-
czo�ci, Business Centre Club, Krajowej Izby
Gospodarczej. Wyró¿nienie i nagrodzenie Hodowli
Ro�lin Strzelce �Skrzyd³ami Biznesu� �wiadczy
o jej wiarygodno�ci oraz osi¹ganiu bardzo dobrych
wyników finansowych.
Hodowla Ro�lin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR
to stabilna firma z wyra�n¹ strategi¹ rozwoju, która
z powodzeniem konkuruje na rynku nasiennym
z polskimi i zagranicznymi firmami i koncernami.
Konsekwentnie realizuje swoj¹ misjê, która brzmi
�Tworzymy postêp w rolnictwie�. Odmiany Spó³ki
stanowi¹ skuteczn¹ przeciwwagê dla wprowadzanych
na masow¹ skalê na polski rynek odmian zagra-
nicznych, charakteryzuj¹cych siê zdecydowanie
mniejszym dopasowaniem do lokalnego klimatu.
Ponadto odmiany Hodowli Ro�lin Strzelce s¹ chêtnie
uprawiane w wielu krajach Europy i �wiata.
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¯YCIE MIESZKANIOWE

Inwestycja obejmuje zespó³ domów wielorodzinnych
(od IV do VII kondygnacji) projektowanych w Kutnie
ul. Wilcza - B³. Królowej Jadwigi dla RSM Pionier
w Kutnie.
Na terenie projektowane jest piêæ podpiwniczonych
cztero-, piêcio-, sze�cio- i siedmiokondygnacyjnych
budynków wielorodzinnych. Budynki usytuowano
równolegle i prostopadle do ul. Wilczej i B³. Królowej
Jadwigi.
W pierwszym budynku projektowanych jest sze�æ i sie-
dem kondygnacji, które przeznaczone s¹ w sumie na
33 mieszkania o ³¹cznej powierzchni okolo 1.500 m2:
Budynki projektowane to:
- �A� - 33 mieszkania powierzchnia �
1 klatka � 2 mieszkania z klatki x 6 kondygnacji
2 klatka � 3 mieszkania z klatki x 7 kondygnacji
- �B� - 33 mieszkania powierzchnia � ok. 1.500 m2;
- �C� - 18 mieszkañ powierzchnia - ok. 900 m2;

- �D� - 18 mieszkañ powierzchnia - ok. 900 m2;
- �E� - 26 do 32 mieszkañ powierzchnia � 1.300 m2.
£¹cznie 134 mieszkania o powierzchni przewidywanej
okolo 6.100 m2.
Ka¿dy z budynków ma partery przystosowane i dostêpne
dla osób niepe³nosprawnych. W ka¿dym mieszkaniu na
parterze istnieje te¿ mo¿liwo�æ przystosowania dla miesz-
kaj¹cej osoby niepe³nosprawnej.
Istotn¹ rolê dla bry³y budynku odgrywaj¹ loggie i balkony
oraz nawi¹zuj¹ce do nich attyki. Od strony p³n. budynku
od zewn¹trz zespo³u zaprojektowano wej�cia i klatki
schodowe. Wej�cia podkre�lono ozdobnie ukszta³towa-
nymi daszkami. �ciany: murowane z ceg³y silikatowej
+ ocieplenie ze styropianu + tynkowane tynkiem mine-

ralnym na siatkach systemowych metoda lekka mokra
� malowane.
Budynki wyposa¿one w kompletn¹ instalacjê domofo-
now¹, instalacjê odgromow¹, instalacjê AZART.
Mieszkania ogrzewane beda z wêz³ów co - wykonywa-
nych przez dostawcê ciep³a. W mieszkaniach grzejniki
p³ytowe za zaworami regulacyjnymi. Podgrzewanie
wody projektuje siê z wêz³ów co, a wspomaganie bêdzie
przez instalacjê solarn¹.
Dla uk³adu budynków wielorodzinnych zaprojektowano
piêæ zespo³ów parkingów dla samochodów osobowych
po 1 miejscu dla ka¿dego mieszkania, a oko³o 10% dla
przyjezdnych mo¿e znale�æ miejsce w pasie drogowym
ulicy Wilczej. W sumie przewidziano 140 miejsc par-
kingowych, w tym 6 miejsc dla osób niepe³nospraw-
nych (134 mieszkania + 6 nieprzypisanych dla osób
niepe³nosprawnych).

WILCZA ESKA

ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PIONIER” W KUTNIE
99−300 Kutno, ul. Staszica 21, tel. (24) 355−26−00, fax (24) 355−26−01, www.pionier.kutno.pl
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PERUWIAŃSKA ESKAPADA

Eugeniusz Filipowicz urodzi³ siê 31 grudnia 1903 roku w Koluszkach.
Po ukoñczeniu Kolejowej Szko³y Powszechnej, gdy jego rodzina prze-
prowadzi³a siê do Kutna, w latach 1918�1924 uczêszcza³ do Pañstwowego
Gimnazjum im. J.H. D¹browskiego w Kutnie. W tym czasie wst¹pi³ do
I Kutnowskiej Dru¿yny Harcerskiej im. Tadeusza Rejtana i zosta³ harce-
rzem. Wy¿sze studia odby³ na Wydziale Samorz¹dowym w SGH w War-
szawie. Podczas studiów nale¿a³ do Zwi¹zku Polskiej M³odzie¿y Demo-
kratycznej. By³ prezesem Bratniej Pomocy SGH, a w latach 1926-1927
wiceprzewodnicz¹cym Zarz¹du Ogólnopolskiego Zwi¹zku Akademickiego
Kó³ Prowincjonalnych.
W czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 strzelec w 37 pu³ku piechoty,
w 1928 roku ukoñczy³ Szko³ê Podchor¹¿ych Rezerwy w Tomaszowie
Lubelskim, od 1929 ppor., nastêpnie por. rezerwy. W czasie studiów by³
cz³onkiem Zwi¹zku Polskiej M³odzie¿y Demokratycznej, prezesem Bratniej
Pomocy, w roku akademickim 1926/27 wiceprezesem Ogólnopolskiego
Zw. Akademickich Kó³ Prowincjonalnych, wspó³za³o¿ycielem Akademic-
kiego Ko³a Wychowanków Kutnowskich. Po powrocie do Kutna zajmowa³
ró¿ne stanowiska urzêdnicze. Od 1928 pracowa³ w samorz¹dzie teryto-
rialnym pow. kutnowskiego m.in. jako kierownik finansowy, inspektor
samorz¹du gminnego, sekretarz Wydz. Powiatowego.
W 1934 roku przez pó³tora miesi¹ca pe³ni³ funkcjê burmistrza komisa-
rycznego miasta Kutna. 25 listopada 1936 roku poparty przez PPS zosta³
burmistrzem miasta Kutna. Funkcjê tê pe³ni³ do wrze�nia 1939 roku.
W okresie pe³nienia funkcji burmistrza postawi³ on sobie za cel rozwój
gospodarczy miasta oraz podniesienie poziomu infrastruktury miejskiej
(nowe chodniki, ulice, inwestycje wodoci¹gowe i kanalizacyjne). Otworzy³
now¹ szko³ê powszechn¹ nr 6 w Kutnie, zbudowa³ dwie nowe hydrofor-
nie, dziêki czemu Kutno otrzyma³o �wietnej  jako�ci wodê. Wykupi³ na
Azorach, na potrzeby miasta, grunty � 42 ha dla budowy osiedla kolejarzy
z ko�cio³em, szko³¹ i domem ludowym. Naby³ na rzecz miasta park i pa³ac
Zawadzkiego (obecny park Wiosny Ludów). Wykupi³ ziemiê pod ogródki
dzia³kowe dla bezrobotnych.
W 1938 roku zosta³ wybrany na pos³a na Sejm RP z ramienia Obozu Zjed-
noczenia Narodowego.
Po wybuchu wojny pozosta³ w Kutnie do 6 wrze�nia 1939, pe³ni¹c funkcjê
szefa obrony narodowej. Po otrzymaniu rozkazu ewakuacyjnego od
wojewody ³ódzkiego zabezpieczy³ dokumenty i kasê miejsk¹ i przekaza³
je dwa dni pó�niej w rêce w³adz wojskowych w Warszawie.
Cz³onek w³adz licznych organizacji spo³ecznych m.in. Zw. Pracowników
Samorz¹du Terytorialnego RP, prezes oddzia³u PCK i Zw. Oficerów
Rezerwy w Kutnie. We wrze�niu 1939 komendant obrony miasta i dworca
kolejowego w Kutnie. Aresztowany przez gestapo w pa�dzierniku 1939 r.,
zbieg³ wkrótce po przewiezieniu do obozu jenieckiego w £odzi. Od stycznia
1940 r. organizator i komendant Podokrêgu Pó³nocnego Okrêgu Warszawa
- Województwo ZWZ. Pracowa³ jako administrator domu w Warszawie
i ogrodnik w Budziskach k. Warszawy. Aresztowany w czerwcu 1941 r.
na punkcie kontaktowym w Warszawie, przes³uchiwany w Alei Szucha
i osadzony na Pawiaku w Warszawie, gdzie pracowa³ w podziemnej siatce
wiêziennej. Dziêki pomocy Komendy G³ównej AK zbieg³ z Pawiaka
3 marca 1942 r. i zosta³ nastêpnie cz³onkiem Komendy Okrêgu Polesie
AK. Od stycznia 1944 r. zastêpca Komendanta Wojskowego Korpusu
Bezpieczeñstwa na Ziemiach Postulowanych. Uczestnik akcji �Burza� na
terenie Praga Po³udnie, Wawer-Anin. W 1941 r. awansowany do stopnia
kapitana, w maju 1944 r. - majora.
Po wojnie, w latach 1945-1946, pracowa³ w Katowicach, a nastêpnie
w Warszawie. Od 1972 roku przebywa³ na emeryturze. Zmar³ 3 marca
1999 roku w Warszawie. Pochowany jest na Cmentarzu Komunalnym
d. Wojskowym na Pow¹zkach w Warszawie.
Wiêcej na temat ¿ycia i dzia³alno�ci Eugeniusza Filipowicza mo¿emy prze-
czytaæ w artykule Rafa³a Jó�wiaka: Eugeniusz Filipowicz � Honorowy
Obywatel Miasta Kutna, [w:] �Kutnowskie Zeszyty Regionalne� t. II,
Kutno 1998.
Fotografie zamieszczone w powy¿szym tek�cie pochodz¹ ze zbiorów
Muzeum Regionalnego  w Kutnie. Dziêkujê za umo¿liwienie ich publi-
kacji.       Bo¿ena Gajewska - TPZK

Honorowy Obywatel Miasta Kutna

CO WIESZ O  EUGENIUSZU
FILIPOWICZU?

31 stycznia 2013 r. obchodzimy 110 rocznicê urodzin jednego z Honorowych
Obywateli Miasta Kutna � Eugeniusza Filipowicza. Chcia³abym przybli¿yæ
trochê tê postaæ, bo wiele dobrego uczyni³ dla naszego miasta i nale¿y
pamiêtaæ o jego zas³ugach.
Piêtna�cie lat temu, 19 czerwca 1998 roku, Rada Miejska Kutna nada³a
Eugeniuszowi Filipowiczowi Honorowe Obywatelstwo Miasta Kutna,
podejmuj¹c uchwa³ê nr 589/LXIII/98. Jedna z kutnowskich ulic zosta³a
nazwana jego imieniem.

CUSCO
Ad rem! Po urzêdzie pocztowym skierowa³em kroki do katedry Santo
Domingo. Na jej schodach posiaduj¹ kobiety w kilku u³o¿onych warstwami
spódnicach, nosz¹ce cylindry na d³ugich czarnych w³osach splecionych
w warkocze, plotkuj¹ce w jêzyku keczua. Taki element tradycji wpleciony
w nasz¹ wspó³czesno�æ, który zwróci³ moj¹ uwagê. Sama katedra zosta³a
wzniesiona w stylu kolonialnym, podobnie jak wszystkie pozosta³e
ko�cio³y i pozostaje wspania³ym �wiadectwem kultury hiszpañskich zdo-
bywców. Moj¹ uwagê przyku³o jednak co� innego. Otó¿ wiele budowli
zosta³o wzniesionych na fundamentach pochodz¹cych z czasów Inków.
Czemu? Otó¿ w 1650 roku wiêkszo�æ zabudowy miasta, ju¿ oczywi�cie
hiszpañskiego, zniszczy³o trzêsienie ziemi. Jednak inkaskie fundamenty
przetrwa³y! Biskup Manuel de Mallinedo y Angulo czuwa³ nad odbudow¹
miasta, zalecaj¹c wykorzystanie pozosta³ych fundamentów. W ten sposób
narodzi³ siê endemiczny styl architektoniczny Cusco. Co do samych fun-
damentów - s¹ wykonane z tak¹ staranno�ci¹, pieczo³owito�ci¹ i dok³ad-
no�ci¹, ¿e mog³em tylko podziwiaæ kunszt budowniczych sprzed tysi¹ca lat!

Kolejnymi punktami mojego spaceru by³y ko�cio³y: Santa Catalina, San
Blas, San Francisco, Santa Clara. Punktami charakterystycznymi dla miasta
s¹ place. Najwa¿niejszym by³ i jest Plaza de Armas. Tutaj znajduje siê
�serce� miasta, tutaj spotykaj¹ siê tury�ci, tutaj maj¹ miejsce najwa¿niejsze
uroczysto�ci, np. obchody Bo¿ego Cia³a. W czasach Inków plac ten nazywa³
siê Huacayapata, czyli Plac Wojowników i s³u¿y³ do celów obrzêdowych.
Corocznie mia³y na nim miejsce obchody Inti Raymi, czyli �wiêta S³oñca.
W wyj¹tkowych, szczególnych sytuacjach, teraz powiedzieliby�my histo-
rycznych, Inkowie wystawiali na nim mumie w³adców, a lud oddawa³ im
cze�æ. Podobno w tamtych czasach ca³y plac wysypany by³ bia³ym piaskiem
z nadmorskich pla¿ (bagatela trochê ponad 1000 kilometrów przywiezio-
nym na grzbietach lam, aby zaspokoiæ kaprys w³adcy) i ozdobiony by³
niewielkim pos¹gami ze z³ota i koralu, które reprezentowa³y wszystkie
prowincje Imperium Inków. Tak by³o. Wspó³cze�nie plac têtni ¿yciem.
Mo¿na na nim spotkaæ, oprócz rdzennych mieszkañców, Hiszpanów, Fran-
cuzów, Niemców, Amerykanów oraz czasami Polaka. W lipcu 2013 roku
tak mo¿liwo�æ mia³a miejsce na pewno! W ko�cio³ach nie wolno by³o
robiæ zdjêæ, czego bardzo ¿a³ujê, bo... to trzeba  zobaczyæ! Rywalizuj¹cymi
o prymat w Cusco by³y i s¹ bez w¹tpienia dwa ko�cio³y: La Catedral i La
Compania - ko�ció³ jezuicki. W La Catedral najs³ynniejszymi zabytkami
s¹ bez w¹tpienia: El Senor de los Temblores - krucyfiks nazywany El
Negrito, poniewa¿ od pal¹cych siê tam non stop �wiec kolor skóry Jezusa
sta³ siê czarny; o³tarz g³ówny autorstwa z³otnika Pinela, wykonany z boli-
wijskiego srebra wa¿¹cy, bagatela, ponad 400 kg! Nad placem natomiast
powiewaj¹ dwie flagi: czerwono-bia³o-czerwona flaga Peru i w kolorach
têczy - uwa¿ana za sztandar dawnego imperium Inków Tahuantinsuyu.

Obiad zjad³em w ma³ej restauracyjce z dala od centrum. Chcia³em spró-
bowaæ autentycznych potraw i kuchni Cusco, a nie tych spreparowanych
na potrzeby turystów. Zjad³em co� o nazwie: �pocinio� � smaczne. Przy
wej�ciu siedz¹cy klient przywita³ siê ze mn¹, tak po prostu, taki mi³y kraj,
kraj mi³ych mieszkañców. Z czasem zauwa¿y³em, ¿e jest to tutaj normal-
ne, taki standard! Równie¿ u�miechanie siê do siebie! Mi³o spaceruje siê
w takiej atmosferze i trzeba siê mocno pilnowaæ, wymagania s¹ bardzo
wysokie. Ale i w Kutnie mo¿na nad tym pracowaæ! Moi uczniowie wiedz¹
co� o tym - taki eksperyment przez okno.
Kolejnym zadaniem by³o spotkanie w Cusco Navel Agency i odbiór bile-
tów - na wszystko! W³a�ciciele - rodzeñstwo Zuniga dopiêli ca³o�æ na
ostatni guzik! Bez nich mia³bym o wiele, wiele wiêcej roboty. Dziêkujê
za pomoc!  Po powrocie do hostelu i pozostawieniu rzeczy, za rad¹
rodzeñstwa Zuniga, uda³em siê do tradycyjnej restauracyjki �La Chomba�
na kukurydziane piwo �chicha� oraz po uzgodnieniu z obs³uguj¹cym
w trzech jêzykach (jego wiod¹cym by³ hiszpañski, moim polski, angielski
stanowi³ raczej przeszkodê) dosta³em potrawê o nazwie �rocoto�. Po
naszemu nadziewana papryka.         (c.d.n)

Artur Gierula

Teraz w 2014 roku, w styczniu, okr¹g³a
150 rocznica Powstania Styczniowego
doczeka³a siê wielu obchodów i w wielu
ciekawych formach, nawet po raz pierw-
szy by³y inscenizacje grup rekonstrukcyj-
nych co zapada w pamiêæ i przemawia
dosyæ skutecznie do widzów, a zarazem
i s³uchaczy. Z regu³y s¹ to ogólnikowe
historie, gdzie jednostka jako sk³adnik
pamiêci jest raczej ma³o znana, bo i nazwisk
u¿ywa siê bardzo sporadycznie, chyba ¿e
s¹ to osoby z samych szczytów organi-
zacji, które wtedy by³y sprawcami biegu
historii i nie sposób ich nie wymieniæ
nawet dzisiaj po 150 latach. Na terenie
Kutna i okolic w roku 1863, a i po, i przed,
dzia³y siê fakty jak¿e wa¿ne dla ca³ej
historii Polski. Oczywi�cie, historiê tworz¹
ludzie i pamiêtaæ nale¿y o tym i dzisiaj.
Oto jedna taka historia uczestnika tam-
tych wydarzeñ znanego z nazwiska,
a warto�æ tej historii podkre�la fakt ist-
nienia fotografii, chyba jedynej z tamtego
okresu odnalezionej po tylu latach, która
przetrwa³a w rodzinie, by³a przechowy-

HISTORIA JEDNEGO POWSTAŃCA

Kurier Rz¹du Narodowego 1863 r. Jan
Nowosielski (orygina³ z archiwum rodziny).
wana jak najwiêkszy skarb i d³ugo, bo do czasów obecnych nigdzie nie okazywana,
a i bliska zapomnienia by³y te zdarzenia, gdyby nie wieloletnie poszukiwania i prawie
drobiazgowe ��ledztwo�. Od s³owa po niteczce do coraz to bli¿szego momentu,
kiedy to uda³o siê odnale�æ dokument tamtej epoki zdarzeñ i jest obecnie fakt udo-
kumentowany. Wpis z dat¹ urodzin jest w ksiêgach parafialnych. W roku 1843
w Su³kowicach urodzi³ siê Jan Nowosielski, syn Józefa. W roku 1863 przebywa³
ju¿ na terenie kutnowskiego, jego ojciec Józef by³ nadle�niczym i mieszkali w Nie-
drzewiu ko³o Kutna. M³ody Jan tak jak i jego rówie�nicy w tamtych czasach, wycho-
wywani w domach o tradycji patriotycznej, mia³ niezwyk³e zdolno�ci do �fuzyjki
i konika�, jak to pó�niej opowiada³a córka jego m³odszego brata. By³ on kurierem
Rz¹du Narodowego, zawozi³ przesy³ki tajne do Warszawy i innych o�rodków
powstañczych. Jako m³ody przystojny kawaler w warunkach tamtejszej konspiracji
niby to �jecha³ do panny, wybranki serca z wizyt¹� taka by³a oficjalna wersja
w razie kontroli przez s³u¿by carskie, bo szpicli i tajnych agentów nie brakowa³o.
Ale jako� ma³o jest materia³ów, co siê dzia³o przed 1863 r. i jakie by³y przygotowania
do powstania, bo przecie¿ wszystko nie zaczê³o siê z chwil¹ wybuch w styczniu
1863 roku. Takie znane fakty z naszego terenu, urz¹dzano polowania, gdzie okoliczna
szlachta, ziemianie oczywi�cie wtajemniczeni, mieli okazjê do kontaktu, do przy-
gotowañ zapasów prochu, ¿ywno�ci, sposobienie broni; np.: w raportach carskich
s³u¿b jest mnóstwo uprzedzeñ o wzmo¿onych zakupach broni my�liwskiej, a przecie¿
sztucery my�liwskie by³y wtedy ju¿ prawie, jak karabiny wojskowe. Gromadzono
proch i �¿aby� - takie odlewy o³owiane, z których robiono kule, popularne by³y
maszynki do produkcji nabojów, ³adunki by³y domowej roboty. W Giera³tach,
w Kutnie, mia³o byæ przyjêcie - poczêstunek po polowaniu, przed pa³acem zebrali
siê uczestnicy, a ¿e by³o zimno rozgrzewali siê ochoczo p³ynami z kr¹¿¹cych butelek,
i gdy butelka by³a pusta, podrzucano j¹ w górê i ten, który celnym strza³em potrafi³
j¹ rozbiæ w nagrodê otrzymywa³ z³ot¹ piêciorublówkê, a by³a to nagroda nie byle
jaka, tak dla orientacji mo¿na by³o nabyæ na wsi �rebaka. Otó¿ m³ody Jan Nowo-
sielski obecny w�ród uczestników, kiedy po kilku wystrza³ach nikt nie str¹ci³ butelki,
bo celno�æ by³a mniejsza w miarê przybywaj¹cych p³ynów rozgrzewaj¹cych, wyrwa³
najbli¿szemu strzelbê z r¹k, strzeli³ do podrzuconej flaszki i gdy ta rozbryzga³a siê
w kawa³eczki w powietrzu os³upiali uczestnicy �zabawy�, po chwili zaczêli gromko
oklaskiwaæ i wiwatowaæ na cze�æ �wietnego strzelca. A ten przera¿ony swoim czynem
uciek³ �czarn¹ drog¹� na folwark do Gnojna i tam zaszy³ siê u znajomego rz¹dcy,
z którego to synem byli w przyja�ni. Oczywi�cie, uciek³ na �podjezdku�, bo konno
siê wtedy uje¿d¿a³o, ka¿dy szanuj¹cy siê m³odzieniec mia³ konia pod wierzch, dzisiaj
s¹ samochody. Nie trudno by³o odnale�æ �uciekiniera�, bo po koniu wiedziano,
gdzie jest, ale szukano go nie po to aby ukaraæ - Broñ Bo¿e! Ale dlatego, i¿ nagroda
w postaci z³otej piêciorublówki, musia³a byæ dorêczona, taki by³ Honor. Przyda³o
s³awy to wydarzenie m³odzieñcowi, poczta pantoflowa jak zawsze dzia³a³a najspraw-
niej, jak¿e by³o pomin¹æ takie zdarzenie w rozmowach towarzyskich i d³ugo jeszcze
potem ró¿ne komentarze kr¹¿y³y po okolicy a i panny pomiêdzy sob¹ roznosi³y t¹
nowinkê, chc¹c poznaæ tego �wystrza³owego� kawalera . Wybucha Powstanie - zima
1863 r. Jan w nocy po kryjomu, zabiera co mu tam potrzebne, fuzjê ojca, ³adownicê,
�¿abê�, sp³onki, kordelas, torbê my�liwsk¹ i ucieka do powstania. Sztab powstañczy
by³ wtedy w zabudowaniach Karczmy �Wygoda� - dzi� ulica Wygoda. Teren �Piaski�
- jako dzielnica - w tamtym czasie by³ poro�niêty lasem, a karczma znajdowa³a siê
na rozwidleniu traktów poznañskiego i toruñskiego (budynek przetrwa³ do dnia
dzisiejszego, wielu mieszkañców zna to miejsce). Jan mia³ m³odszego brata Woj-
ciecha, nikt w rodzinie nie spodziewa³ siê, ¿e ten wyro�niêty i hardy m³okos, pójdzie
w �lady starszego brata. Jak¹¿ by³o niespodziank¹, kiedy to po trzech dniach Wojtu�
znika, a z nim z domu gajowego wyposa¿enie my�liwskie, bo w domu ojca nie by³o
co zabraæ, bo uprzedzi³ go starszy brat. Gdy gajowy przybieg³ do nadle�niczego
Józefa Nowosielskiego z wiadomo�ci¹, ¿e zniknê³y jego co tu du¿o mówiæ �narzê-
dzia pracy� b¹d� co b¹d�. Po naradzie ustalono, ¿e trzeba to za³atwiæ we w³asnym
gronie! W skryto�ci wszyscy wiedzieli co siê sta³o, ale nikt o tym nie mówi³. Po-
wstanie by³o faktem, po wsiach so³tysi otrzymywali instrukcje Rz¹du Narodowego,
wolno�æ by³a faktem, ale nie na d³ugo. W 1864 r. postêpowa³o t³umienie powstania.
�Czarna sotnia� rozpoczê³a pacyfikacjê od strony £êczycy na kierunek Kutno. Po
drodze by³y mniejsze i wiêksze potyczki. S¹ tego �lady np. na dzisiejszej ulicy
£êczyckiej kaplica, a tak¿e wykopane 5 ludzkich szkieletów podczas wykopu pod
s³odowniê w 1903 r. - fakt udokumentowany. Ostatni akord powstania to obrona
ko�cio³a w G³ogowcu, gdzie wycofywali siê powstañcy i (nie tylko) wszyscy, którzy
uciekali przed kozakami z oddzia³u pacyfikacyjnego zgromadzili siê w G³ogowcu,
gdzie nast¹pi³o oblê¿enie i koñcowa kilkudniowa bitwa oraz zdobycie i zag³ada
oddzia³u powstañczego. Poniós³ �mieræ ranny Jan Nowosielski, dobity przez so³data
sztychem. Jego m³odszy brat Wojciech prze¿y³, gdy¿ jako m³okos nie zosta³ u�mier-
cony. Przebywa³ na zes³aniu w okolicach Bajka³u, wróci³ do Kutna i zmar³ w Kutnie
w 1944 r. - jest na to dokumentacja, ¿yje rodzina. Tak jak ¿yj¹cy do dzisiaj potom-
kowie Walentego Mielczarskiego te¿ powstañca styczniowego. Mieszkaj¹ w Kutnie
ale jako� nikogo za bardzo te historie nie interesuj¹, szkoda, ¿e nie by³o choæby
sympozjum lokalnego w 150 rocznicê, a tyle jest organizacji jak¿e zacnych, co do
historii tej ziemi. Mo¿e w 200-letni¹ rocznicê bêdzie jeszcze lepsza okazja?! Na
dziedziñcu ko�cio³a w G³ogowcu jest zbiorowa mogi³a powstañców. Co do ilo�ci
osób tam pochowanych istniej¹ du¿e rozbie¿no�ci. Mówiono o 62 pochowanych,
ale ile osób zabra³y rodziny przekupuj¹c �Kamandira� sotni, który chcia³ wszystkich
zakopaæ i udeptaæ w szczerym polu. Pamiêæ przetrwa³a, s¹ dokumenty. Mo¿e kto�
opracuje i zbierze w ca³o�æ te okruchy historii? Np. jeden z powstañców przetrwa³
w tunelu, który istnieje w podziemiu ko�cio³a. Tak¿e osoba hrabiego Cieleckiego,
który ponoæ zgin¹³ w powstaniu, w³a�ciciela Sójek, zosta³a odnaleziona. Jest zapis
w ksiêgach ko�cielnych o jego zgonie, umar³ z ran w okolicach Siedlec, fakty do
dzisiaj nie by³y znane. Jak¿e warto poszukiwaæ �ladów tamtej epoki, chocia¿by
historia tego odkrytego teraz po 150 latach zdjêcia Jana Nowosielskiego. Przetrwa³o
chowane w rodzinie, a w najtrudniejszym czasie chowane, zgiête na pó³ w podstawie
�wiecznika. Ka¿dy z nas ma swoich przodków, ³añcuch genetyczny trwa nadal
i trwaæ bêdzie w przysz³o�ci. Ostatni powstaniec styczniowy zmar³ 09.03.1946 r.
mia³ 101 lat nazywa³ siê Bartczuk Feliks - Pamiêæ najwy¿sza dla Wszystkich!

Zdzis³aw Wojciech Krakowiak
P.S. Podziêkowania potomkom Nowosielskich za dostêp do materia³ów.
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OG£OSZENIA
DROBNE

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

Sprzedam 3 dzia³ki po 4500 m2

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

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

Sprzedam mieszkanie Gdañsk
Wrzeszcz, 64 m2 I piêtro. Tel. 514-
007-818
Sprzedam nieruchomo�æ (woda,
pr¹d, gaz) 50 m2, dzia³ka 200 m2.
Przeznaczenie - zamieszkanie
lub dzia³alno�æ. gosp. Dybów,
ul. Wiosenna. Tel. 510-245-969
Sprzedam du¿y dom jednoro-
dzinny w zabudowie bli�niaczej,
dzia³ka 360 m2, wszystkie media,
centrum Kutna. Tel. 509-302-316
Sprzedam dom 153 m2 przebudo-
wany, rozk³adowy, wszystkie me-
dia, dzia³ka 1840 m2, Wo�niaków.
Tel. 605-557-827
Sprzedam kamienicê w Kutnie
przy ul. M.C. Sk³odowskiej 27,
z wolnym od 1.01.2012 r. miesz-
kaniem ok. 60 m2 (2 p +k+³, przed-
pokój) dzia³ka 898 m2, cena 300
tys. z³. Tel. (58) 348-73-32
Sprzedam dom 220 m2 wysoki
standard na dzia³ce 7500 m2. Tel.
507-072-007
Sprzedam dzia³ki komercyjne
pod dzia³alno�æ gospodarcz¹ o
powierzchni od 2000 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
Sprzedam lub wynajmê lokal han-
dlowy 25 m2 + mieszkanie 73 m2,
�cis³e centrum Kutna. Tel. 500-
034-650
Sprzedam magazyn 375 m2 nowo
pobudowany, na dzia³ce o pow.
1700 m2, Kutno. Tel. 501-669-196
Sprzedam lokal handlowy 25 m2

+ mieszkanie 73 m2 �cis³e cen-
trum Kutna. Tel. 500-034-650
Wynajmê lokal handlowy pod
dzia³alno�æ 25 m2, �cis³e centrum
Kutna. Tel. 500-034-650
Wynajmê lokal na dzia³alno�æ han-
dlowo-us³ugow¹ przy ul. Królew-
skiej. Tel. 519-762-235
Wynajmê domek 60 m2 dla
przedstawiciela firmy (wszystkie
media). Tel. 609-534-752
Posiadam do wynajêcia lokale
o pow. 2 x 90 m2 na ka¿d¹ dzia-
³alno�æ, centrum Kutna. Faktura
VAT. Tel. 501-669-196, 501-666-527
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 (biuro
rachunkowe, gabinet kosmetyczny,
fryzjer, masa¿) przy ul. £êczyckiej
(Hotel Awis), niezale¿ne wej�cie.
Tel. 509-302-316
Posiadam do wynajêcia lub sprze-
dam magazyn w Kutnie o pow.
400 m2 + dwa gara¿e + bud.
mieszkalny do remontu na dzia³ce
ogrodzonej 3000 m2. Mo¿liwo�æ
najmu czê�ciowego lub zmiana
adaptacji lokali. Tel. 24 355-68-64,
501-666-527
Sprzedam schodo³az Scalamobil
S20, urz¹dzenie do transportowa-
nia osoby niepe³nosprawnej wraz
z wózkiem po schodach. Maks.
obci¹¿enie 130 kg. Tel. 0-604-
913-028
Sprzedam tanio wannê z hydro-
masa¿em. Tel. 519-762-235
Wentylacja - doradztwo, certyfikaty
energetyczne tel. 507-072-007

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

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

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

DID¯EJ - bale, wesela,
imprezy okoliczno�ciowe.

Tel. 609-107-203

Wynajmê halê magazynow¹
przy ul. Pó³nocnej. Tel. 512-
335-561

Chcieliby�my poinformowaæ
pacjentów iz w naszym

NZOZ-ie bêdzie przyjmowaæ
w ramach gabinetu prywatnego

lekarz specjalista angiolog
Zbigniew Klimczak.
Doktor wykonuje badanie
USG Doppler ¿y³ koñczyn

dolnych, USG Doppler
têtnic szyjnych.

Zapisy prowadzone s¹
w poradni NZOZ Salus
przy ul. Szpitalnej 46

i telefonicznie
(24) 254-38-68, 609-727-500

Sprzedam tanio kamieñ - piasko-
wiec na elewacjê budynków. Tel.
519-762-235
Sprzedam 2 dzia³ki rekreacyjne
w Gorzewie, Jez. Sumino (ogro-
dzone, uzbrojone, z domkiem
holenderskim o pow. 40 m2 ka¿dy)
wraz z P.T. zabudowy. Istnieje
mo¿liwo�æ wykupu komercyjnego
doj�cia do jeziora. Pe³ny las, do
jeziora 150 m. Pow. dzia³ki 540 m2.
Tel. 509-302-316
Sprzedam dzia³kê w Skrzynkach.
Tel. 784-336-270
Odst¹piê plac na cmentarzu
w Kutnie, przy 1 bramie. Tel. 667-
218-122
Sprzedam tanio mieszkanie do
remontu w Dobrzelinie lub
zamieniê na gara¿ w Kutnie. Tel.
604-254-132
Sprzedam mieszkanie 88 m2

w starym budownictwie, po
remoncie. Tel. 798-624-350
Sprzedam mieszkanie w³asno-
�ciowe 64 m2 IIIp. 4 pok.+k+³,
du¿y balkon. Tel. 24 253-79-36
Sprzedam mieszkanie 45,94 m2.
Kutno - Czarnieckiego (Nowy
TBS), II p. 2 p i salon z aneksem
kuchennym, gaz ziemny. Tel. 605-
231-898
Sprzedam lub zamieniê miesz-
kanie 88 m2 na bloki do 40 m2.
Tel. 721-575-200
Kupiê mieszkanie na os.
D¹browskiego/Sowiñskiego,
3 pokoje+kuchnia, do I piêtra.
Tel. 669-480-072
Wynajmê mieszkanie w centrum
38 m2, 2p. w bloku, najchêtniej
firmie. Tel. 24 -356-60-87
Mieszkanie do wynajêcia 58 m2,
IV piêtro, centrum miasta. Tel.
663-450-741
Sprzedam dom (160 m2) z gara-
¿em na dzia³ce 1000 m2 w Kutnie.
Tel. 728-454-541
Sprzedam tanio nowy dom na
Wierzbiu lub zamieniê na bloki
z dop³at¹. Tel. 795-442-968
Posiadam do wynajêcia budynek
200 lub 100 m2. Tel. 605-377-111

SPORT SZKOLNY

I i II dru¿yna m³odzików MKS Stal BiS Kutno z dyrektorem Jaros³awem
Koszañskim i trenerami - Andrzejem Pietrzakiem i S³awomirem Krysk¹.

Piknik baseballowy na zakoñczenie sezonu.

Skutek nieuwagi
W Kutnie, przy ulicy 29 Listopada,
z³odziej wykorzystuj¹c nieza-
mkniêt¹ furtkê posesji oraz otwarte
drzwi do mieszkania wszed³ do
�rodka i z przedpokoju skrad³
torebkê damsk¹ z dowodem osobi-
stym, kart¹ bankomatow¹, aparatem
s³uchowym i 45 z³otymi. Warto�æ
strat ponad 3 tysi¹ce z³otych.
W Kutnie, przy ulicy Narutowicza,
z³odziej wykorzystuj¹c nieuwagê
pokrzywdzonej skrad³ z jej samo-
chodu portfel z dowodem osobi-
stym, prawem jazdy, kart¹ p³atnicz¹
100 z³otymi.
W Kutnie, przy ulicy £¹koszyñ-
skiej, wykorzystuj¹c nieuwagê
domowników oraz fakt nie

zamkniêtych drzwi wej�ciowych do
mieszkania z przedpokoju z³odziej
skrad³ portfel z zawarto�ci¹ ...
10 z³otych.

Wypadek kolejowy
Na dworcu kolejowym w w Kutnie
dosz³o 5 stycznia, po godzinie
18.00, do gro�nego wypadku kole-
jowego. Podczas odjazdu z peronu
3 pod ko³a poci¹gu relacji Kraków
- Gdynia dosta³ siê 48-letni miesz-
kaniec Kutnowskiego. Mê¿czyzna
dozna³ szeregu obra¿eñ i zosta³
przewieziony do szpitala w Kutnie.
Mia³ w organizmie 0,86 promila
alkoholu.

Internetowy biznes
Do Komendy Powiatowej Policji

w Kutnie zg³osi³ siê 20-latek oszu-
kany w internecie. Poszkodowany
chcia³ zakupiæ na portalu interne-
towym telefon HTC. Przela³  na
konto sprzedawcy 150 z³otych, ale
towaru nie otrzyma³. Nieuczciwemu
sprzedawcy grozi do 8 lat pozba-
wienia wolno�ci.

Wandal
W Kro�niewicach, przy ulicy To-
ruñskiej, wandal rozbi³ szybê czo-
³ow¹ oraz porysowa³ przednie
drzwi w samochodzie Peugeot na
szkodê 57-letniego mieszkañca
powiatu s³upeckiego. Straty 2 tysi¹-
ce z³otych.

Denat
Do tragicznego w skutkach wypadku

dosz³o na ulicy Sklêczkowskiej
w Kutnie. 20-latek, z powiatu kut-
nowskiego, kieruj¹cy Peugeotem
107 z niewyja�nionych przyczyn
zjecha³ na przeciwleg³y pas ruchu
i doprowadzi³ do czo³owego zde-
rzenia z samochodem dostawczym
kierowanym przez 59-letniego
mieszkañca Litwy. Poniós³ �mieræ
na miejscu.

Czerwony kur
Piêæ zastêpów stra¿y po¿arnej (trzy
z Kutna, OSP Grochów i OSP Klo-
nowiec) uczestniczy³o w gaszeniu
siana w miejscowo�ci Ka³y-Towa-
rzystwo. Przyczyn¹ po¿aru by³o
zaprószenie ognia. Straty oszaco-
wano na tysi¹c z³otych.

Posiadam do wynajêcia lokal 90 m2

w centrum Kutna. Wszystkie me-
dia. Parking. Tel. 605-377-111
Wynajmê pokoje go�cinne dla
firm i dom jednorodzinny wypo-
sa¿ony i ogrzewany. Tel. 605-
335-856
Wynajmê miejsca parkingowe na
parkingu zamkniêtym w Kutnie
ulica Barlickiego. Tel. 601-310-151
Sprzedam tanio nowy aparat do
malowania natryskowego i ró¿ne
filmy na DVD. Tel. 604-254-132
Sprzedam mikrofalê - tanio. Tel.
662-061-772
Sprzedam telewizor �Panasonik�
32 cale, 3-letni. Tel. 661-275-500
Sprzedam gêsi - doros³e. Tel.
663-450-741
Opiekunka do ma³ych dzieci -
podejmie pracê (du¿e do�wiad-
czenie). Tel. 504-434-273

Baseball zawita³ do Szko³y Podstawowej nr 1 w Kutnie w po-
³owie lat 90. M³odzie¿ z tej placówki natychmiast polubi³a t¹
egzotyczn¹ dyscyplinê sportu zza oceanu. Uczniowie bez
problemów opanowali elementy techniczne tej gry i z powo-
dzeniem rywalizowali w rozgrywkach krajowych i miêdzyna-
rodowych reprezentuj¹c kutnowskie kluby baseballowe.
Wielu absolwentów tej usportowionej szko³y zdobywa³o tytu³y
mistrzów Polski w kategoriach m³odzika, kadeta, juniora i se-
niora. Najlepsi z nich powo³ywani byli do kadr narodowych
i reprezentowali nasz kraj na mistrzostwach Europy, a nawet
na Klubowych Mistrzostwach �wiata. Od samego pocz¹tku
potêgê kutnowskiego baseballu w Szkole Podstawowej nr 1
w Kutnie budowa³ trener, a nastêpnie nauczyciel wychowania
fizycznego Andrzej Pietrzak. W ró¿nych okresach pomagali
mu rodzice, trenerzy i sympatycy tej dyscypliny sportowej, ale
nie sposób ich wymieniæ, aby nie pomin¹æ ¿adnego z nich.
Po bardzo trudnych pocz¹tkach baseball  jako sport szkolny
trafi³ do struktur Miejskiego Szkolnego Zwi¹zku Sportowego
w Kutnie, którym zarz¹dza³ i opiekowa³ siê �.p. Marian Dyda.
To on mia³ bardzo du¿y wp³yw na szeroki rozwój tej dyscypliny
w kutnowskich szko³ach. Zainteresowa³ i namówi³ do wspó³-
pracy nauczycieli szkó³ podstawowych na terenie naszego miasta
co zaowocowa³o stworzeniem w³asnej ligi szkolnej. Startowa³o
w niej kilka dru¿yn, rywalizacja sportowa przybra³a formê
regularnych rozgrywek sezonowych. Najlepsi zawodnicy z ligi
reprezentowali j¹ na mistrzostwach Polski Ma³ej Ligi, mistrzo-
stwach Polski PZBallu oraz innych imprezach sportowych.
Przez kilkana�cie lat baseball dzieciêcy i m³odzie¿owy funk-
cjonowa³ i rozwija³ siê w MSZS w Kutnie pod okiem Mariana
Dydy i trenerów z nim wspó³pracuj¹cych. Bardzo du¿y
procent zawodników stanowili zawsze uczniowie Szko³y Pod-
stawowej nr 1 w Kurnie.
O popularno�æ tej dyscypliny w �ród uczniów akurat tej szko³y
od zawsze dba³ Andrzej Pietrzak, by³y zawodnik, obecnie
trener i nauczyciel. Ukoronowaniem jego wytrwa³ej pracy sta³
siê fakt, i¿ baseball oficjalnie jest nauczany na lekcjach
wychowania fizycznego oraz zajêciach dodatkowych w tej
placówce.
Program �Graj w baseball� jest propozycj¹ prezydenta miasta
Kutna adresowan¹ do uczniów klas IV-VI szkó³ podstawowych.
Przy dobrej woli i przychylno�ci dyrektora Jaros³awa Koszañ-
skiego oraz w³adz miasta Kutno od wrze�nia 2013 roku w Szkole
Podstawowej Nr 1 w Kutnie powsta³a klasa IV z rozszerzonym
programem wychowania fizycznego o profilu baseball i softball.
W ci¹gu czterech miesiêcy dzia³alno�ci zrobiono ju¿ bardzo
wiele. Przy zaanga¿owaniu dyrektora, trenerów i rodziców oraz
wspó³pracy z MKS Stal BiS Kutno dzieci mog³y uczestniczyæ
w rozgrywkach sportowych, imprezach integracyjnych oraz
wyjazdach do rówie�ników z innych miast, którzy równie¿ upra-
wiaj¹ baseball.

SP „JEDYNKA”
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Pi³ka no¿na

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Koszykówka

GRAJĄ DZIEWCZĘTA MKS−u

1. Konkurs polega na wyborze najlepszego zawodnika, zespo³u i szkole-
niowca roku 2013 powiatu kutnowskiego.
2. Jest on adresowany do osób indywidualnych oraz klubów i stowarzyszeñ
sportowych.
3. Kandydatury dotycz¹ sportowców naszego powiatu oraz innych - pod
warunkiem, ¿e aktualnie reprezentuj¹ barwy �Kutna�.
4. Ostatecznego wyboru spo�ród zg³oszonych kandydatów i dru¿yn dokona
Kapitu³a Konkursu z³o¿ona z przedstawicieli Redakcji �P¯K�.
5. Zg³oszenia prosimy kierowaæ do 28 stycznia 2014 r. na adres Redakcji
�Powiatowego ¯ycia Kutna�; 99-300 Kutno, ul. Królewska 47; tel.:
24 355-10-00; fax: 24 355-10-02; e-mail: powiatowe@zyciekutna.com.pl
6. Organizatorem Konkursu jest �Powiatowe ¯ycie Kutna�, a honorowy
patronat sprawuj¹: przewodnicz¹cy Rady Miasta Kutna Grzegorz Choj-
nacki i przewodnicz¹cy Rady Powiatu Kutnowskiego Rafa³ Jó�wiak.
7. Wrêczenie okoliczno�ciowych pucharów i dyplomów odbêdzie siê
w sali konferencyjnej Urzêdu Miasta Kutna, przed Sesj¹ Rady Miasta,
w lutym 2014 roku.

„Najlepszy sportowiec, drużyna,
trener Ziemi Kutnowskiej”

Uwaga! Uwaga!
Regulamin Konkursu

Od 01.01.2014 roku selekcjonerem III
ligowego zespo³u Miejskiego Klubu
Sportowego �Kutno� zosta³ Andrzej
Grzegorek, który dotychczas pe³ni³
funkcjê asystenta trenera Paw³a �lêzaka.
Po rezygnacji z tej funkcji Pana Paw³a
przej¹³ jego obowi¹zki. Andrzej Grze-
gorek urodzi³ siê w 1985 r. w £owiczu.
Jest wychowankiem miejscowego KS
�Pelikan�. Z naszym miastem zwi¹zany
jest od 2006 roku jako zawodnik
i szkoleniowiec. Ukoñczy³ Pedagogikê
Kultury Fizycznej i Zdrowia na Uni-
wersytecie £ódzkim. Jest trenerem
II klasy pañstwowej w pi³ce no¿nej
oraz instruktorem p³ywania. Ostatnio

NOWY TRENER MKS−u

by³ graj¹cym trenerem (w rundzie jesiennej 2013 r. rozegra³ 5 spotkañ -
134 minuty). Ten ambitny, m³ody trener za podstawowy cel postawi³ sobie
jako minimum utrzymanie siê w III lidze i w ka¿dym mistrzowskim meczu
walczyæ o komplet punktów. Bêdzie bazowa³ na sprawdzonych ju¿ pi³ka-
rzach MKS-u i grup m³odzie¿owych tego stowarzyszenia oraz poszukiwaæ
bêdzie najzdolniejszych futbolistów na Ziemi Kutnowskiej i w powiatach
o�ciennych. Przypomnijmy, ¿e po rundzie jesiennej i dwóch meczach ju¿
rundy wiosennej MKS Kutno plasuje siê na I miejscu (mecz zaleg³y ma
Broñ Radom z Wart¹ Sieradz). Ma 37 punktów i bramki 32:25 (11 zwy-
ciêstw, 6 pora¿ek, 4 remisy). Najwiêcej bramek dla �Miejskich� zdobyli:
Sylwester P³acheta 7 oraz Dariusz Gorczyczewski i Daniel Mitura po 6.
W barwach MKS-u gra³o ³¹cznie 20 zawodników; najwiêcej spotkañ
rozegrali: bramkarz Micha³ Soko³owicz - 21(1890 minut), napastnicy:
Dariusz Gorczyczewski - 21 (1681 minut) i Sylwester P³acheta - 21 (1677
minut). Trenerowi Andrzejowi Grzegorkowi pomagaæ bêdzie ceniony pi³karz
MKS-u Mariusz Jakubowski. ¯yczymy Im, jak i ca³ej sympatycznej dru-
¿ynie MKS-u, samych sukcesów! Dodajmy jeszcze, ¿e kierownikiem
zespo³u jest Andrzej Królak, a odnowê biologiczn¹ prowadziæ bêdzie
Edward Ksi¹¿ek. Dru¿yna rozegra sze�æ sparingów; pierwszy 25.01
w Mszczonowie z miejscow¹ Mszczonowiank¹.

Wojewódzka liga juniorek U-18
Dekorex Pabianice-MKS Kutno 42:46

(w kwartach: 6:17, 17:16, 8:7, 11:7)
MKS: Michalina Kamiñska 14, Natalia Furmañska 10, Paulina Kacpro-
wicz 7, Maria Z³otowska 7, Kinga Chodorowska 4, Maria Domañska 3,
Anna Walicka 1; trener Tomasz Pasiñski.

Wojewódzka liga m³odziczek U-14
UKS Orlik Ujazd-MKS Kutno 97:40
(w kwartach: 27:8, 29:8, 20:9, 21:15)

MKS: Weronika Bogdañska 8, Blanka Zawierucha 7, Milena Adamiak 7,
Zuzanna Jêdrzejczak 7, Martyna Goniarska 5, Karolina Jankowska 2,
Kamila Pi³acik 2, Daria Raurowicz 2; trener Mariusz £ubiñski.

Organizatorem tych ciesz¹cych siê coraz wiêkszym zainteresowaniem
zawodów by³ kutnowski MOSiR. W klasyfikacji koñcowej w�ród uczniów
szkó³ podstawowych najlepszymi byli: Kinga Stasinowska i Rafa³ Ko-
czaski; w�ród gimnazjów: Patrycja Maciejczyk i Maciej Albiñski; w�ród
szkó³ �rednich: Katarzyna Lewandowska i Krzysztof Andrzejczak; w�ród
doros³ych: Joanna Pomorska i Adam Rybacki i w kategorii powy¿ej 35
lat Janusz Wojnarski.

Tenis sto³owy

VIII GRAND PRIX 2013

To by³ pogrom gospodarzy, którzy u siebie tak wysoko nigdy nie przegrali.
Kutnianie, jak podkre�li³ w rozmowie z �P¯K� operatywny kierownik
naszego zespo³u Tomasz Olszewski, zagrali �wietny mecz i to we wszystkich
formacjach. Warto podkre�liæ pierwsze punkty, po d³ugiej rekonwalescencji
spowodowanej gro�n¹ kontuzj¹, Dawida Brêka. Tym dziesi¹tym zwyciê-
stwem (sze�æ u siebie, cztery na wyjazdach) podopieczni trenera Jaros³awa
Krysiewicza zakoñczyli pierwsz¹ rundê zasadnicz¹ mistrzostw I ligi pla-
suj¹c siê na trzecim miejscu. Prowadzi (przed rund¹ rewan¿ow¹) PC Siden
Toruñ (1 pora¿ka) przed MOSiRem Krosno (2 przegrane mecze) i Polfar-
mexem Kutno (3 pora¿ki).

Astoria Bydgoszcz - Polfarmex Kutno 63:93
(w kwartach: 15:27, 14:16, 17:28, 17:22)

�Kutno�: Krzysztof Jakóbczyk 18 (2x3 ), Mateusz Bartosz 15, Hubert
Pabian 14 (2x3), Jakub D³uski 14, Szymon Rduch 8, Hubert Mazur 6,
Norbert Kulon 6, Jakub Garbacz 6, S³awomir Sikora 2, Mateusz Szwed 2,
Dawid Brêk 2.

10 WYGRANA POLFARMEX−u

W hali sportowej GM nr 2 w Kutnie przeprowadzone zosta³y powiatowe
zawody strzelectwa sportowego z broni pneumatycznej w ramach Miejskiej
Miêdzyszkolnej Ligi Strzeleckiej pod has³em ��wi¹teczne strzelanie�. Ich
organizatorem by³ Zarz¹d Powiatowy Ligi Obrony Kraju oraz nauczyciele
szko³y: Andrzej Karbowski i Marzanna Kroczek. Do zawodów przyst¹pi³o
50 zawodników, reprezentuj¹cych dwie szko³y podstawowe, cztery gim-
nazja i osiem szkó³ �rednich, w tym Gimnazjum z Ostrów i ZSZ z ̄ ychlina.
Wszyscy strzelali w pozycji stoj¹cej i klêcz¹cej. Suma zdobytych punktów
decydowa³a o kolejno�ci miejsc. W grupie szkó³ podstawowych zespo³owo
wygra³a Szko³a Podstawowa Nr4, natomiast indywidualnie najlepszym
by³ Filip Znajewski (SP 6), przed Gracjanem  ̄ yczkowskim i Franciszkiem
Mazurem (obaj z SP 4). W grupie szkó³ gimnazjalnych zespo³owo najlepiej
strzelali uczniowie z Gimnazjum nr 1. Indywidualnie pierwsze i drugie
miejsce zajêli: Jakub Szymañski i Jakub £ukasiewicz (obaj z Gimnazjum
nr 1), trzecim by³ Mateusz Jó�wiak (Gimn.nr 2). Zespo³owo w grupie
szkó³ �rednich najlepsz¹ okaza³a siê dru¿yna III LO ZS nr 1. Indywidualnie
najlepiej strzelali: Miko³aj Jó�wiak i Marcin Stêpka (obaj ZS nr 1) przed
Adriann¹ Kobus ( II LO). Najlepsze zespo³y otrzyma³y puchary, za�
zawodnicy nagrody rzeczowe, dyplomy i medale. Wrêczyli je: Juliusz
Sieradzon dyrektor Gimnazjum nr 2 oraz Janusz Kaczmarek prezes ZP
LOK. To stowarzyszenie by³o tak¿e fundatorem paczek �wi¹tecznych dla
wszystkich bior¹cych udzia³ w zawodach.           /A.B./

Strzelectwo

ŚWIĄTECZNE STRZELANIE

Chocia¿ z zespo³em z Lublina gra³o siê zawsze kutnianom ciê¿ko, to jednak
ostatnie wygrane z Nim mecze (w ubieg³ym sezonie 89:59 i 73:63 oraz
w I rundzie tego sezonu 75:68) pozwala³y na optymizm. Niestety, tak nie
by³o. Zawiod³a generalnie skuteczno�æ - tylko 25% rzutów celnych. Mariusz
Pi¹tek, cz³onek Zarz¹du KKS Pro-basket i aktywny dzia³acz sportowy,
tak oceni³ grê naszej dru¿yny: �Zagrali bardzo s³abo i zdecydowanie po-
ni¿ej swoich mo¿liwo�ci�.

Start Lublin - Polfarmex Kutno 79:56
(w kwartach: 26:17, 21:8, 9:16, 23:15)

�Kutno�: Jakóbczyk 21 (5x3), Garbacz 2, Sikora 0, Szwed 3, Bartosz 7,
Mazur 8, Brêk 2, Kulon 4, Rduch 3, Pabian 2. II rewan¿ow¹ rundê I etapu
mistrzostw I ligi rozpoczêli�my wiêc od nieoczekiwanej i wysokiej prze-
granej. Mamy nadziejê, ¿e w nastêpnych meczach bêdzie du¿o lepiej
i skuteczniej.

NOWY ROK ZACZĘLI OD PORAŻKI

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Przyznanie naszemu miastu organizacji tej niezwykle presti¿owej impre-
zy to dowód uznania dla Koszykarskiego Klubu Sportowego Pro-Basket
w Kutnie, którym spo³ecznie kieruje Zarz¹d: prezes S³awomir Erwiñski,
wiceprezes Waldemar P³ocha oraz cz³onkowie - Mariusz Pi¹tek, Rados³aw
Borowski i Marek Koralewski. To tak¿e uznanie dla prezydenta m. Kutna
Zbigniewa Burzyñskiego i w³adz samorz¹dowych grodu nad Ochni¹ za
odpowiedni klimat i w³a�ciwe zainteresowanie t¹ piêkn¹ dyscyplin¹ sportu.
W pierwszym dniu turnieju MOSiR Krosno wygra³ ze Stal¹ Ostrów Wlkp.
76:50 (13:17, 19:6, 18:16, 26:11), a dru¿yna Polfarmexu Kutno rozgromi³a
Spójniê Stargard Szczeciñski 79:50 (18:13, 25:9, 15:17, 21:11). Pokonani
zmierzyli siê o trzecie miejsce te¿ premiowane awansem do fazy centralnej
Pucharu Polski z udzia³em zespo³ów z Polskiej Ligi Koszykówki (Tauron
Basket Liga - polska ekstraklasa). Tê lokatê wywalczy³ zespó³ z Ostrowa
Wlkp. pokonuj¹c 62:56 ekipê ze Stargardu Szcz. Niezwykle ciekawy by³
mecz o pierwsze miejsce i tytu³ najlepszej dru¿yny Pucharu Polski orga-
nizowanego przez PZKOSZ w ramach Intermarche Basket Cup. Ten laur
zdoby³a sympatyczna dru¿yna Polfarmexu Kutno, która nie da³a ¿adnych
szans zespo³owi MOSiR-u z Krosna zwyciê¿aj¹c 76:64 (23:18, 19:10,
19:18, 15:18). Tym samym kutnianie zrewan¿owali siê za ubieg³oroczny
Final Four rozgrywany w Kro�nie, w którym przegrali pierwsze miejsce
w³a�nie z miejscowym MOSiR-em 72:83. Podopieczni trenera Jaros³awa
Krysiewicza i asystenta Wojciecha Walicha (fizjoterapeutka Paulina Gawron,
kierownik zespo³u Tomasz Olszewski) grali w sk³adzie (obok zdobyte
punkty): Krzysztof Jakóbczyk 23, Jakub Garbacz 8, S³awomir Sikora 13,
Mateusz Szwed 4, Jakub D³uski 20, Mateusz Bartosz 16, Hubert Mazur 7,
Dawid Brêk 5, Norbert Kulon 11, Szymon Rduch 15, Hubert Pabian 29,
Wojciech Glabas 4. Rekonwalescenci Brêk i Szwed grali tylko w pierw-
szym meczu (odpowiednio 14 i 12 minut), a Glabas 8 minut (pó�niej kon-
tuzja). Kutno, Krosno, Ostrów Wlkp. zakwalifikowa³y siê do nastêpnych
rozgrywek, które rozpoczn¹ siê 15 stycznia. MVP zawodów w Kutnie
(bardzo dobrze zorganizowanych i prowadzonych)zosta³ Krzysztof Jakóbczyk,
najlepiej punktuj¹cym zawodnikiem Hubert Pabian, a najlepiej zbieraj¹cym
Mateusz Bartosz. Turniej zgromadzi³ na trybunach, przez ca³y czas jego
trwania, ponad cztery tysi¹ce osób fantastycznie i kulturalnie dopinguj¹cych
wszystkie zespo³y, przy okazji dobrze siê bawi¹cych. Podczas przerw tañ-
czy³a znakomita grupa z W³oc³awka Anwil Dance Team.

WIELKI SUKCES POLFARMEX−u

Serdecznie dziêkujemy za ca³oroczn¹ 2013 �go�cinê� naszego
Klubu na ³amach �Powiatowego ¯ycia Kutna�, a w szczególno�ci
na kolumnach: Z ¯ycia MKS �Kutno�.  Okazywana przez Panów
¿yczliwo�æ pozwoli³a pe³niej zapoznaæ czytelników z 20-letnimi
dokonaniami koszykarek, baseballistów i pi³karzy (I pó³rocze
2013) oraz zaprezentowaæ m³odzie¿owe dru¿yny koszykówki
i pi³ki no¿nej  (II pó³rocze 2013). ¯yczymy Panom dobrego zdrowia
i zapa³u w kontynuowaniu �dzie³a� spe³niaj¹cego bardzo wa¿n¹
funkcjê spo³eczn¹ w naszym regionie.

Miejski Klub Sportowy �Kutno�

Koszykówka

PODZIĘKOWANIE

Nagrody wrêczali: prezes PZKOSZ Grzegorz Bachañski, sekretarz gen.
PZKOSZ Jacek Jakubowski. W�ród dostojnych go�ci byli tak¿e: prezes
Lubelskiego Zwi¹zku Koszykówki Marek Lembrych, zarazem cz³onek
Zarz¹du PZKOSZ i prezes £ZKOSZ Bart³omiej Wojdak oraz wielokrotny
olimpijczyk i medalista - utytu³owany skoczek wzwy¿ Artur Partyka.
Dru¿ynie �Polfarmexu� i organizatorom turnieju �P¯K� gratuluje!

Polski Cukier Siden Toruñ - Polfarmex Kutno 70:59
(w kwartach: 23:15, 13:17, 23:16, 11:11)

Kutno: Bartosz 15, Jakóbczyk 10, Kulon 8, Pabian 7, Mazur 7, D³uski 4,
Rduch 3, Sikora 3, Garbacz 2, Brêk 0, Szwed 0.

ULEGLI LIDEROWI
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 373

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: A1-C3-J13-E7-C8  K9-G6-J11-E3
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.

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

Tel. 605−830−684

PRZEWÓZ OSÓB

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

Artur Jerzy Partyka - urodzony 25 lipca 1969 w Stalowej Woli, polski
lekkoatleta, skoczek wzwy¿ (194 cm wzrostu). Syn Polki i Algierczyka.
Absolwent XXVI Liceum Ogólnokszta³c¹cego w £odzi. Wychowanek
£KS £ód�, podopieczny szefa dzia³u szkolenia PZLA Marka Biskupskiego
oraz trenera Edwarda Hatali§. Jako junior zdoby³ z³ote medale zarówno
na mistrzostwach Europy jak i �wiata, nie maj¹c sobie równych w�ród
rówie�ników. Trzykrotny olimpijczyk (Seul 1988, Barcelona 1992, Atlanta
1996§), zdoby³ dwa medale olimpijskie (br¹z w 1992, srebro w 1996),
a tak¿e trzy medale mistrzostw �wiata na otwartym stadionie. Nale¿a³ do
najskuteczniejszych lekkoatletów lat 90 XX wieku.  W latach 1992-1998
stawa³ na podium wszystkich miêdzynarodowych zawodów rangi mi-
strzowskiej, w których bra³ udzia³. W mityngach zdarza³y mu siê czasem
s³absze wyniki. By³ znany z perfekcyjnej techniki sprawiaj¹cej wra¿enie,
co podkre�la³, ¿e przeskakuje poprzeczkê bez ¿adnego wysi³ku.
Artur Partyka nale¿a³ do najpopularniejszych polskich sportowców ostat-
niej dekady XX wieku. By³ laureatem Plebiscytu Przegl¹du Sportowego
nieprzerwanie w latach 1992-1998. Sze�ciokrotnie zdobywa³ Z³ote Kolce
- nagrodê dla najlepszego lekkoatlety sezonu w Polsce (1991-1995, 1998).
O�miokrotnie (1991-1998) by³ notowany w dziesi¹tce rankingu �wiato-
wego Track and Field News.
12-krotny mistrz Polski (1989-2000), 3-krotny mistrz kraju w hali (1990,
1991, 1993), trzykrotny rekordzista Polski. Aktualny do dzi� rekordowy
wynik 2,38 m ustanowi³ w szczytowym sezonie kariery, 18 sierpnia 1996
w Eberstadt. W roku 2000 uzyska³ w hali wynik 2,37 m, daj¹cy mu miejsce
w czo³ówce tabel �wiatowych. W sezonie letnim nie potrafi³ jednak zbu-
dowaæ formy, gwarantuj¹cej zdobycie kolejnego olimpijskiego medalu
i zrezygnowa³ z udzia³u w igrzyskach. Gór¹ by³a ambicja. Karierê sportow¹
zakoñczy³ oficjalnie na zawodach w Gdañsku 27 lipca 2002 r.
Jego sukcesy: gimnazjada - Nicea 1986 r. - 2,18 cm, I miejsce; mistrzo-
stwa Europy juniorów - Birmingham1987 r. - 2,19 cm, I miejsce; mistrzo-
stwa �wiata juniorów - Greater Sudbury 1988 r. - 2,28 cm, I miejsce;
halowe mistrzostwa Europy - Glasgow 1990 r. - 2,33 cm, I miejsce; halowe
mistrzostwa �wiata - Sewilla 1991 r. - 2,37 cm, II miejsce; Igrzyska Olim-
pijskie - Barcelona 1992 r. - 2,34 cm, III miejsce; superliga Pucharu Europy
- Rzym 1993 r. - 2,30 cm, I miejsce; mistrzostwa �wiata - Stuttgart 1993 r.
- 2,37 cm, II miejsce; mistrzostwa Europy - Helsinki 1994 r. - 2,33 cm,
II miejsce; superliga Pucharu Europy - Villeneuve d�Ascq 1995 r. - 2,25 cm,
III miejsce; mistrzostwa �wiata - Göteborg 1995 r. - 2,35 cm, III miejsce;
Igrzyska Olimpijskie - Atlanta 1996 r. - 2,37 cm, II miejsce; fina³ Grand
Prix IAAF - Mediolan 1996 r. - 2,30 cm, III miejsce; mistrzostwa �wiata -
Ateny 1997 r. - 2,35 cm, II miejsce; halowe mistrzostwa Europy - Walencja
1998 r. - 2,31 cm, I miejsce; mistrzostwa Europy - Budapeszt 1998 r. -
2,34 cm, I miejsce.
W rankingu �wiatowym skoczków wzwy¿ plasowa³ siê na miejscach: 1991 - 8,
1992 - 6, 1993 - 5, 1994 - 8, 1995 - 5, 1996 - 2, 1997 - 5, 1998 - 4.
W Plebiscycie Przegl¹du Sportowego zajmowa³ lokaty: 1992 - 6, 1993 - 3,
1994 - 3, 1995 - 5, 1996 - 8, 1997 - 5, 1998 - 2.
Mieszka w £odzi, wspó³pracuje z grup¹ lekkoatletyczn¹ Elite Cafe sku-
piaj¹c¹ czo³owych polskich lekkoatletów, jest organizatorem zawodów
sportowych, specjalist¹ od marketingu i promotorem. W styczniu 2009 r.
zosta³ cz³onkiem Zarz¹du PZLA.
Bra³ udzia³ w show �Tylko nas dwoje�. �piewa³ w parze z Paulin¹ Ignasiak
(Paulla). Zaj¹³ 5 miejsce. W naszym mie�cie ten niezwykle sympatyczny
i skromny by³y olimpijczyk przebywa³ niedawno podczas Intermarche
Basket Cup i gor¹co dopingowa³ zespó³ kutnowskiego Polfarmexu. By³
oczarowany atmosfer¹, niemal rodzinn¹, która towarzyszy³a zawodom.

Jerzy Papiewski

Artur Partyka w Kutnie

SUPER ZAWODNIK

Poziomo: A-1 Szlachetny kamieñ (ozdoba lub pieczêæ) A-7.
�... wiatrów� (filmowy dramat z M. Kondratem) B-9. Do wyci¹-
gania i podnoszenia w porcie statków C-1. Powie�æ historyczna
G. Morcinka D-9. Dzia³ personalny (potocznie) E-1. Wiecznie
zielone drzewo afrykañskie E-5. Odciêta lemieszem G-1. Kraj,
z którego przywêdrowa³y do nas ziemniaki (XVI w.) I-1. Antonim
poziomu I-6. Fryzura buszmena J-9. Jego gniazdo jest wisz¹ce
K-1. Judzi ludzi do przestêpstwa L-9. Z kwasu i alkoholu M-1.
Gibbon bia³orêki M-5. Nie jeden w gazecie.

Pionowo: 1-A. ... Narodzenia w Betlejem 1-I. Beniaminek 2-E.
Przewinienie w koszykówce 3-A. Zakochana w Jazonie 3-I. ...
�w. Olafa 4-F. �piewaj¹ca Celine 5-A. Szczebel w karierze 5-J.
Czê�æ dolara w ha�le docent 6-E. Nad ni¹ �wieradów-Zdrój 7-A.
Zamykasz je za sob¹ 7-I. Modni�, elegant 9-A. Narodzi³ siê tam
Mahomet 9-I. Polski film wojenny z W. Gliñskim w roli g³ównej
11-A. Miara, skala 11-I. Okres wojny ch³opskiej w Rosji (XVII
w.) 13-A. Dentystyczny k³opot 13-I. Najbardziej rozwarta czê�æ
instrumentu dêtego.         oprac. Jerzy Ka³u¿ka

W grudniu 2013 roku, na zaproszenie prezesa Najwy¿szej Iizby Kontroli
Krzysztofa Kwiatkowskiego, m³odzie¿ z Kutna uczestniczy³a w zajêciach
warsztatowych w siedzibie Najwy¿szej Izby Kontroli w Warszawie.
Organizatorem wyjazdu by³ Artur Gierula. Zajêcia merytorycznie dotycz¹ce
struktury, zadañ oraz funkcji Najwy¿szej Izby Kontroli przeprowadzi³a
Jolanta Kruszewska, pracownik NIK.
- Pracownicy NIK-u przygotowali dla nas prezentacjê multimedialn¹
o swoim miejscu pracy - mówi Katarzyna Smykowska - Najbardziej zain-
teresowa³y mnie wyniki kontroli przeprowadzonej w szko³ach, a dotycz¹cej
tematu nadwagi w�ród uczniów. To by³a jedna z najlepszych wycieczek na
jakich by³am do tej pory, g³ównie ze wzglêdu na poziom merytoryczny
przygotowanych dla nas zajêæ - dodaje Daria Mrozik.
- Spotkanie odby³o siê w sali im. Lecha Kaczyñskiego - mówi Nina
Szymañska - Jej g³ównym przeznaczeniem s¹ posiedzenia kolegium.
Oprócz tego dowiedzia³am siê, ¿e kadencja Prezesa NIK trwa sze�æ lat.
Najbardziej zaskakuj¹c¹ informacj¹ by³a liczba pracowników zatrudnio-
nych w instytucji. Jest ich ponad 1700! Wycieczka bardzo mi siê podoba³a!
Zajêcia warsztatowe zosta³y uatrakcyjnione wprowadzeniem przez pro-
wadz¹c¹ podsumowania w postaci konkursu.
- Wycieczkê uwa¿am za udan¹, poniewa¿ dowiedzia³am siê czym jest NIK
i jaki jest zakres kompetencji tej instytucji - mówi Martyna Podczaska
- Zajêcia odby³y siê w najwiêkszej sali budynku, w której odbywaj¹ siê
zebrania kolegium i kontrolerów. Dziêki wyk³adowi na temat oty³o�ci
i zdrowego stylu ¿ycia dowiedzia³am siê co mogê i powinnam zmieniæ
w swoich nawykach. Podoba³ mi siê równie¿ quiz na koniec zajêæ, którego
celem by³o sprawdzenie przyswojonej przez nas wiedzy. Lubiê takie
wycieczki, poniewa¿ mogê siê na nich wiele nauczyæ.
Uczestników zajêæ odwiedzi³ prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, a spo-
tkanie z nim zosta³o podsumowane wspóln¹ fotografi¹.
- Dowiedzia³am siê wed³ug jakich zasad pracuj¹ kontrolerzy - mówi
Natalia Karbowska - Szczególnie mocno utkwi³a mi w pamiêci lekcja
poprowadzona przez Jolantê Kruszewsk¹, poniewa¿ zosta³a zrealizowana
z wielkim zaanga¿owaniem i w bardzo przystêpny sposób.
Najwy¿sza Izba Kontroli jest jednym z konstytucyjnych organów ochrony
i kontroli prawa w Polsce. Trudno jest przeceniæ jej znaczenie dla ka¿dego
z nas - obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i p³atników podatków jedno-
czesnie.
- Pracuj¹cy w NIK-u kontrolerzy sprawdzaj¹ prawid³owo�æ wydawania
publicznych pieniêdzy w Polsce - mówi Adam Boroñ - Po zajêciach wiem,
¿e kontrole mog¹ zlecaæ Sejm RP, Prezydent RP, sam Prezes NIK oraz
mog¹ byæ one podejmowane z w³asnej inicjatywy. Moj¹ uwagê zwróci³
d³ugi czas kadencji Prezesa NIK. Chcê podkre�liæ, ¿e bardzo mi³o zostali-
�my przyjêci w go�cinnych progach NIK.
Najwy¿sza Izba Kontroli zosta³a powo³ana do ¿ycia w 1919 r. i - z wy³¹-
czeniem okresu II wojny �wiatowej oraz lat PRL-u - s³u¿y obywatelom
Rzeczypospolitej Polskiej i dobru Ojczyzny ju¿ wiele lat.
- Moj¹ uwagê przyci¹gnê³y statystyki na temat oty³o�ci w�ród m³odzie¿y
- mówi Marcel Haczyk - Dziêki zajêciom wiem na co miêdzy innymi prze-
znaczane s¹ publiczne pieni¹dze.
Opiekunami wyjazdu byli: Zbigniew Welke, Marcin Politañski i Artur
Gierula.

W NAJWYŻSZEJ
IZBIE KONTROLI
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¯YCIE DIECEZJALNE

Gratulacje i ¿yczenia �wi¹teczno-noworoczne przekazali m.in.: ksi¹dz
Rafa³ Wi�niewski, proboszcz parafii pw. B³ogos³awionych Mêczenników
Kutnowskich oraz Konrad K³opotowski, wicestarosta powiatu. W tym dniu
(20.XII.2013 r.) dokonano uroczystego otwarcia pomieszczenia przeznaczo-
nego do rehabilitacji niepe³nosprawnych wychowanków. Wyremontowany
ze �rodków w³asnych pokój wyposa¿ono w nowoczesn¹, odpowiadaj¹c¹
najwy¿szym standardom wannê SPA, której zakup by³ mo¿liwy dziêki
funduszom otrzymanym tak¿e z PFRON. Poza podstawow¹ funkcj¹,
pozwalaj¹c¹ wykonaæ masa¿ b¹belkami powietrza, wanna wyposa¿ona
jest w urz¹dzenia do koloro- i aromaterapii oraz radio.

Na Przemys³owej

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE

�Gdzie jest nasze Betlejem� - to tytu³ bo¿onarodzeniowej jase³ki jak¹
przygotowali uczniowie Specjalnego O�rodka Szkolno-Wychowawczego
Nr 1 w Kutnie. Pó³godzinne widowisko opracowa³y: Renata Peda, Marta
Pietras i Ewa Sobolewska. Wykonawców oklaskiwali nie tylko uczniowie
szko³y i nauczyciele, ale te¿ zaproszeni go�cie.

Otwarcia tego pomieszczenia dokonali: wicestarosta Konrad K³opotowski,
prezes Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Anna Jó�wiak
oraz dyrektor placówki Jolanta �mia³ek.          /A.B./

Podczas spotkania, jakie mia³o miejsce w jednej z sal szkolnych �piewano
kolêdy i pastora³ki. By³y te¿ solowe wykonania kolêd przez Anetê Brze-
ziñsk¹, Patrycjê Sobierañsk¹ i Tobiasza Stangreciaka. Najm³odszym
uczestnikiem spotkania by³ 6-letni Kacperek Bukowicz. Dyrektor O�rodka
Jolanta �mia³ek zwracaj¹c siê do prezesa firmy nadmieni³a: �Jeste�my
bardzo wdziêczni firmie Florian Centrum, ¿e co roku pamiêta o naszych
wychowankach, nie tylko w okresie �wi¹t Bo¿ego Narodzenia, ale spon-
soruje te¿ wyjazdy naszych dzieci, pamiêta o nich w �wiêta Wielkanocne.
Za wszystko serdecznie dziêkujemy�. W imieniu uczniów podziêkowanie
za otrzymane prezenty przekaza³a Aneta Brzeziñska.          /A.B./

ŚWIĘTY MIKOŁAJ
Wzorem minionych lat trzyosobowa delegacja firmy Florian Centrum S.A.:
Magdalena Ladorudzka, Pawe³ Olesiñski i Marek Nowak (prezes firmy)
w przeddzieñ wigilii przyjecha³a do SOSW nr 1 w Kutnie z paczkami
pe³nymi s³odyczy, upominków, z przyborami szkolnymi i plecakami.
Razem z nimi przyjecha³ te¿ �wiêty Miko³aj. To jego zadaniem by³o wrê-
czenie ich dla 31 wychowanków tej placówki.

Zbiórkê ¿ywno�ci w Kutnie zorganizowano w sklepach Spo³em i Lewiatan.
Ka¿dy darczyñca otrzyma³ wigilijne sianko pod obrus oraz kalendarzyk
na Nowy 2014 Rok. Wystarczy³o jedynie podczas �wi¹tecznych zakupów
kupiæ jeden dodatkowy produkt i w³o¿yæ go do koszyka wolontariuszy.
Dziêki temu trafi³ on do najbardziej potrzebuj¹cych rodzin. Oprócz wo-
lontariuszy akcjê wspomóg³ Grzegorz Pachliñski.

AKCJA „MIŚ”

Miasto Kutno przekaza³o Komendzie Powiatowej Policji w Kutnie sprzêt
komputerowy (laptop i drukarka) oraz alkomat.  Sprzêt za ogóln¹ kwotê
w wysoko�ci oko³o 4.000 z³ zakupiono ze �rodków Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w ramach wspó³-
dzia³ania z Policj¹ w obszarze zadañ zwi¹zanych z profilaktyk¹ i rozwi¹-
zywaniem problemów alkoholowych oraz udzielaniem wsparcia w zakre-
sie realizowanych w tym  obszarze zadañ. Sprzêt wykorzystywany bêdzie
m.in. do dzia³añ prewencyjnych, realizacji programów profilaktycznych
w kutnowskich szko³ach oraz kontroli punktów sprzeda¿y alkoholu. Ze
strony Komendy Powiatowej Policji w Kutnie w spotkaniu uczestniczyli
Komendant Powiatowy Policji w Kutnie m³. insp. Jan Kuropatwa, zastêp-
ca Komendanta nadkom. Zbigniew Gruszczyñski, naczelnik Wydzia³u
Prewencji asp. szt. Krzysztof Panasiuk. Miasto Kutno reprezentowali:
prezydent Zbigniew Burzyñski, zastêpcy prezydenta: Zbigniew Wdowiak
oraz Jacek Boczkaja. Podczas spotkania omówiono kwestie wspó³pracy
samorz¹du z Komend¹ Powiatow¹ Policji w zakresie bezpieczeñstwa oraz
porz¹dku publicznego na terenie miasta Kutna.

DARY DLA POLICJI

Mia³a byæ, podobno - stacja benzynowa. Jest kupa gruzu. Gdzie?
W Witoni - tu¿ przy drodze do £êczycy...

UMOWA − ŚMIECIOWA!?

W dniu 6 grudnia 2013 roku powitali�my oficjalnie w naszej szkole
pierwszoklasistów. Od momentu wej�cia w szkolne progi tworzyli
razem z nami wielk¹ szkoln¹ rodzinê. Jak wiadomo w rodzinie ka¿dy
obok praw ma tak¿e obowi¹zki, które powinien sumiennie wype³niaæ.
Naszym wspólnym obowi¹zkiem jest przede wszystkim nauka, która
na pocz¹tku czêsto odbywa siê przez zabawê. Zanim nast¹pi³o �lubo-
wanie uczniowie klas pierwszych musieli siê wykazaæ pewn¹ wiedz¹.
Pytania zadawali im starsi koledzy pod kierunkiem wychowawczyni
Alicji Pacholczyk.  Pierwszaki recytowali wierszyki, �piewali
piosenki, po czym nast¹pi³o uroczyste �lubowanie:
�Bêdê zawsze dba³ o dobre imiê swojej szko³y.
Wykorzystam w pe³ni czas przeznaczony na naukê.
Bêdê szanowa³ nauczycieli, pracowników szko³y, kole¿anki i kolegów.
Bêdê przestrzega³ porz¹dku i czysto�ci w klasie, szkole i na boisku.
Bêdê dba³ o sprzêt szkolny.
Bêdê siê stara³ mieæ dobre oceny.�
Oficjaln¹ czê�ci¹ uroczysto�ci by³o z³o¿enie uroczystej przysiêgi
i pasowanie na ucznia przez pani¹ dyrektor Jolantê �mia³ek. Po �lu-
bowaniu uczniowie otrzymali upominek ufundowany przez szko³ê oraz
dyplom pasowania na ucznia klasy pierwszej. Nie zapomnia³ o nas
tak¿e Miko³aj - w koñcu w tym dniu by³y Miko³ajki. Przyniós³ dla
wszystkich s³odkie upominki. Uroczysto�æ przygotowa³y wychowaw-
czynie klas pierwszych: Anna Paw³owska i Ma³gorzata Kaczmarek.
S³odki poczêstunek dla wszystkich przygotowali rodzice pierwszo-
klasistów. Uroczysto�æ u�wietnili go�cie: wicestarosta powiatu
kutnowskiego Konrad K³opotowski oraz przewodnicz¹cy Rady
Miasta Kutna Grzegorz Chojnacki.

ŚLUBOWANIE  “PIERWSZAKÓW”



22 FINAŁ WOŚP

(ci¹g dalszy ze strony 1)
W Kutnie by³o du¿o skromniej ni¿ w latach ubieg³ych, a imprezy koncen-
trowa³y siê wy³¹cznie w Kutnowskim Domu Kultury. Harcerze z Hufca
ZHP Kutno zorganizowali festiwal ��piewaj z Misiem�.

(ciag dalszy ze strony 1)
W Sali Koncertowej PSM uroczyste spotkanie otworzy³a Bo¿ena Gajewska,
prezes TPZK. Czê�æ oficjalna zakoñczy³a siê wrêczeniem przyznanych
przez Zarz¹d Z³otych Odznak dla d³ugoletnich i zas³u¿onych cz³onków
tego Stowarzyszenia regionalistów. W tym roku otrzyma³y je: Bo¿ena
Bartczak, Teresa Jackowska i Eugeniusz Leszewicz.

KONCERT NOWOROCZNY

W grudniu 2013 r. odby³a siê XII edycja konkursu �Mistrz Ortografii
Powiatu Kutnowskiego�. Organizatorem konkursu by³o Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce przy Zespole Szkó³ nr 1 w Kro�niewicach. Honorowy patronat nad
imprez¹ objê³y: Miros³awa Gal-Grabowska, starosta kutnowski i Julianna
Barbara Herman, burmistrz Kro�niewic. W potyczkach ortograficznych
wziê³o udzia³ 35 uczniów z 8 szkó³: Zespó³ Szkó³ nr 1 w ¯ychlinie, Zespó³
Szkó³ nr 2 im. A. Troczewskiego w Kutnie, I Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. J.H. D¹browskiego w Kutnie, II Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. J. Kaspro-
wicza w Kutnie, Zespó³ Szkó³ nr 1 im. S. Staszica w Kutnie, Publiczne
Gimnazjum SPSK w Kutnie oraz Liceum Ogólnokszta³c¹ce i Gimnazjum
im. R. Rembieliñskich z Kro�niewic. Tekst dyktanda pt. �Wróciæ do dzie-
ciñstwa� przygotowa³a Urszula Her³aziñska, nauczyciel jêzyka polskiego
w ZS nr 1 w Kro�niewicach. Aby walczyæ o miano �Mistrza Ortografii
Powiatu Kutnowskiego, uczniowie musieli przej�æ eliminacje szkolne.
Prace konkursowe ocenia³o jury w sk³adzie: Maria Runiñska, przewodni-
cz¹ca, Urszula Her³aziñska, Gra¿yna Modliñska, Ma³gorzata Przygodzka,
Julita Szczepankiewicz i Ma³gorzata Pêgowska.

MISTRZ ORTOGRAFII POWIATU
KUTNOWSKIEGO Z KROŚNIEWIC

Zgodnie z tradycj¹ dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 15 �Bajka� w Kutnie
wystawi³y jase³kê w parafii pod wezwaniem �wiêtej Królowej Jadwigi
12 stycznia 2014 r.

I miejsce i tytu³ �Mistrza Ortografii Powiatu Kutnowskiego� otrzyma³a
Daria Chmielecka z ZS nr 2 im. A. Troczewskiego w Kutnie. Drugie miejsce
zaj¹³ Konrad Kusiak z ZS nr 1 im. S. Staszica w Kutnie. Trzecie miejsce
otrzyma³a Karolina K³opotowska z I LO im. J.H. D¹browskiego w Kutnie.
Przyznano dwa wyró¿nienia, otrzymali je: Marta Szafran z I LO im. J.H.
D¹browskiego w Kutnie oraz Sandra Zarychta z LO w ¯ychlinie Dawid
Jaworski z I LO m. J.H. D¹browskiego w Kutnie jako jedyny zosta³
wyró¿niony za bezb³êdn¹ interpunkcjê w pracy. Nagrodê specjaln¹ Bur-
mistrza Kro�niewic dla najlepszego uczestnika z ZS nr 1 w Kro�niewicach
otrzyma³a Magdalena Walczak, uczennica LO w Kro�niewicach, a Daria
Chmielecka z ZS nr 2 im. A. Troczewskiego w Kutnie odebra³a nagrodê
specjaln¹ Banku Spó³dzielczego dla najlepszego uczestnika zamieszka-
³ego na terenie podlegaj¹cym dzia³alno�ci banku.
Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ fundatorom nagród i sponsorom, a s¹
to: Miros³awa Gal-Grabowska - starosta kutnowski, Barbara Herman
- burmistrz Kro�niewic, Marek Wietrzyk - prezes Spó³ki Expom, Stanis³aw
£opatowski - prezes Banku Spó³dzielczego w Kro�niewicach, Rada
Rodziców Zespo³u Szkó³ nr 1 w Kro�niewicach, Pawe³ Lewandowski
- w³a�ciciel Hurt-Pap Export-Import w Kutnie, Lech Zagórowski - prezes
Zarz¹du ZUK spó³ka z o.o. w Kro�niewicach. Konkurs �Mistrz Ortografii
Powiatu Kutnowskiego� rozbudza potrzebê dba³o�ci o kulturê jêzyka
ojczystego w�ród m³odzie¿y oraz utrwala zasady ortografii.

Mi³o nam poinformowaæ, ¿e Honorow¹ Nagrodê �Amicus Towarzystwa
Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej� przyznano Redakcji �Powiatowego ¯ycia
Kutna�, a odebrali j¹ Andrzej (redaktor naczelny) i Krzysztof  Stelma-
szewscy.

�Dziêkujemy za ¿yczliwo�æ z jak¹ zawsze spotykamy siê ze strony Waszej
Redakcji. Cieszymy siê, ¿e zawsze jeste�cie gotowi wspieraæ nas w dzia-
³aniach na rzecz naszej �Ma³ej Ojczyzny� � powiedzia³a wrêczaj¹c
nagrodê prezes Bo¿ena Gajewska.

Go�cie zebrani w Sali koncertowej, w�ród których byli m.in. starosta
kutnowski Miros³awa Gal-Grabowska i przewodnicz¹cy Rady Powiatu
w Kutnie Rafa³ Jó�wiak oraz pose³ Tadeusz Wo�niak, wys³uchali koncertu,
w programie którego by³y utwory wokalne i instrumentalne wykonywane
przez uczniów i nauczycieli Pañstwowej Szko³y Muzycznej I i II stopnia
im. Karola Kurpiñskiego w Kutnie. Wyst¹pili m.in.: Aleksandra K³opo-
towska, Inez Olczak, Przemys³aw Szczygielski, Joanna Moryciñska,
Pawe³ Szymczak, Paulina Wróblewska, Gra¿yna Malec-Przedlacka,
Michalina Buga, R. Kurasiewicz, M. Linkiewicz, P. Trusiñska, A. Musia-
³owska, Wiwiana Grzelak, Hubert Smoliñski, Marcin Janiszewski i chór
nauczycielski �Cantores Kutnoviensis�. Koncert prowadzi³a dr Bo¿ena
Wagner.          /B.G./

JASEŁKA

Ciekawie by³o na terenie kutnowskiego Aquaparku, gdzie Ratownictwo
Wodne Rzeczpospolitej, Oddzia³ Kutno, przeprowadzi³o - pod has³em �Na
ratunek� - akcjê nurkowania z profesjonalnym sprzêtem, naukê i dosko-
nalenie p³ywania oraz zajêcia i porady z ratownictwa wodnego. Grupa
Ratownictwa Medycznego �OSP D¹browszczak� zorganizowa³a naukê
pierwszej pomocy przedmedycznej.

Ponadto w sali widowiskowej wyst¹pi³y grupy taneczne KDK kierowane
przez Dorotê Cio³kowsk¹, Joannê Zieliñsk¹ i Piotra Wo�niaka. Prezento-
wali siê i to bardzo udanie: Klub Tañca Towarzyskiego �Faworyt�, Teatr
�Puszek� oraz wokali�ci z M³odzie¿owego Domu Kultury w Kutnie.

W KDK by³y tak¿e konkursy plastyczne, oddawano krew, a bioenergote-
rapeuta Edward Ksi¹¿ek poprawia³ samopoczucie i zdrowie osobom
chorym i potrzebuj¹cym pomocy.            /J.P./


