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Prezes Zarz¹du Dariusz B³aszczyk wraz z dyrektorem sprzeda¿y
maszyn rolniczych W³odzimierzem Spryszyñskim.

Na zakoñczonych ju¿ XIX Targach Agrotech w Kielcach wybrano maszyny
roku. Tytu³ Maszyny Rolniczej Roku 2013 w kategorii maszyna krajowa
powêdrowa³ do Kongskilde Polska Sp. z o.o. za siewnik mechaniczny
EcoLine. Uroczyste wrêczenie tytu³ów i statuetek odby³o siê w �wiêto
Kobiet 8 marca 2013 r. Wszyscy producenci, którzy zg³osili swoje wyroby,
otrzymali listy gratulacyjne oraz statuetkê (czytaj - strona 7).

AGROTECH 2013

O tej ¿yciowej prawdzie przekonali siê pañstwo Kazimiera i Zbigniew
Olesiñscy, którzy w dniu 23 marca obchodzili swoje 50-lecie po¿ycia
ma³¿eñskiego. Podczas krótkiej uroczysto�ci w Urzêdzie Stanu Cywilnego
przyznany im przez prezydenta PR medal wrêczy³ Jacek Boczkaja � wice-
prezydent miasta Kutna. By³y ¿yczenia, kwiaty, szampan i� za�piewana
przez obecnych cz³onków rodziny znana od lat pie�ñ �Sto lat�. A co mówi³
o swoim ma³¿eñstwie pan Olesiñski? �Wszystko zaczê³o siê w kutnow-
skim harcerstwie, tam siê zapoznali�my � na zbiórkach i podczas harcer-
skich zabaw co� zaczê³o siê uk³adaæ. A po latach, no có¿, taka kolej losu�
Pobrali�my siê w 1963 roku jako m³odzi ludzie, mieszkaj¹cy od urodzenia
w Kutnie. Pracê zaczynali�my oboje w miejscowym PKS-ie. Dochowali-
�my siê dwóch córek: Iwony i Sylwii. Mamy dwie wnuczki: Patrycjê
i Kingê oraz wnuka Kamila. Dzi� ¿ycie �bierzemy� na weso³o, ka¿d¹ woln¹
chwilê ¿ona wykorzystuje do rozwi¹zywania krzy¿ówek i ogl¹dania
ciekawych programów w TV, a ja preferujê jazdê na rowerze, to sposób
na odganianie wszelkich chorób�. Do ¿yczeñ sk³adanych Jubilatom do³¹cza
siê równie¿ nasza Redakcja.           /A.B./

JUBILEUSZ
O podró¿y Kolej¹ Transsyberyjsk¹

W AMBASADZIE ROSJI

(czytaj - strona 12)

W AMBASADZIE ROSJI
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�Z okazji jubileuszu 15-lecia sk³adamy serdeczne gratulacje
oraz wyrazy uznania za to, i¿ dla mieszkañców Kutna
dwutygodnik �Powiatowe ¯ycie Kutna� by³ i jest wa¿nym
�ród³em informacji o wydarzeniach gospodarczych, spo³ecz-
nych, kulturalnych i sportowych Ziemi Kutnowskiej�. Taki
oto tekst na piêknym grawertonie, podpisany przez prezy-
denta Zbigniewa Burzyñskiego i przewodnicz¹cego Rady
Miasta Kutna Grzegorza Chojnackiego, zosta³ wrêczony
Naszej Redakcji podczas uroczystego spotkania, w którym
uczestniczy³ tak¿e przewodnicz¹cy Rady Powiatu Kutnow-
skiego Rafa³ Jó�wiak. Prezydentowi miasta Kutna towarzy-
szy³ Micha³ Adamski, naczelnik Wydzia³u Kultury, Promocji
i Rozwoju w Urzêdzie Miasta Kutna. Dziêkujemy za
pamiêæ!       /B.G./

PREZYDENT MIASTA
KUTNA W „PŻK”

Tegoroczne XXVIII Dni Historii w tym liceum zorganizowane
zosta³y pod has³em: �Polacy podczas II wojny �wiatowej � opór
i walka�. Uczniowie go�cili Józefa Stockiego, ¿o³nierza 27 Wo-
³yñskiej Dywizji Piechoty AK. Podczas godzinnego spotkania
opowiedzia³ on o dramatycznych wydarzeniach zwi¹zanych
z walkami ¿o³nierzy polskich z wojskami ukraiñskimi podczas
II wojny �wiatowej, g³ównie w tzw. Zbrodni Wo³yñskiej w 1943
roku, której 70 rocznica  przypada w tym roku. Uczniowie klas
pierwszych wys³uchali równie¿ ciekawych prelekcji historyków
Biura Edukacji Publicznej IPN w £odzi � Artura Ossowskiego
i Adama Sitarka. Mówili oni o historii ³ódzkiego getta w latach
1940 � 1944 oraz germanizacji dzieci polskich w okresie II wojny
�wiatowej. Program obchodów tegorocznych Dni  obejmowa³
równie¿, jak¿e ciekawy i emocjonuj¹cy, turniej �1 z 10� na temat
�Polacy na frontach II wojny �wiatowej� . Najlepsz¹ wiedz¹ wy-
kazali siê Adam Lewandowski i Patryk Bartnicki ,uczniowie klasy
III b. By³a te¿ wystawa plakatów wojennych.        /A.B./

W �Kasprowiczu�

DNI HISTORII
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SPACERKIEM PO KUTNIE
Inwestycje
mieszkaniowe
W 2013 roku Zarz¹d Nieruchomo�ci
Miejskich w Kutnie zamierza zain-
westowaæ 800 tysiêcy z³otych. Ma
to byæ przebudowa, a nawet rozbu-
dowa budynku przy ulicy Barlickie-
go 59 (I etap 300 tysiêcy z³otych),
Przytorze 4a (300) oraz Sienkiewi-
cza 6, Bema 12 i 3 Maja 34, gdzie
bêdzie wykonywany wêze³ z przy-
³¹czem oraz instalacje kanalizacji
sanitarnej. Drugie 800 tysiêcy
z³otych przeznaczono na konserwa-
cje i remonty.

Elbrus Sconts Expedition
Jedenastu �mia³ków z Kutna bêdzie
w sierpniu zdobywaæ Elbrus (5642 m

Aktualne zasoby, którymi zarz¹dza Towarzystwa Budownictwa
Spo³ecznego Sp. z o.o. w Kutnie to 86 budynków i 2.611 mieszkañ
o powierzchni 121.201,19 m2. Jest w nich 69 gara¿y i schronów
o powierzchni oko³o 4.365 m2. S¹ to budynki przejête aportem od
miasta Kutna (210 mieszkañ, o powierzchni oko³o 7.801 m2). S¹ to
budynki wybudowane z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (502
lokale mieszkalne o powierzchni oko³o 22.160 m2). G³ównie s¹ to
domy wspólnot mieszkaniowych i to te, które powsta³y z udzia³em
miasta Kutna, (1.665 lokali o powierzchni 74.056 m2 powierzchni
u¿ytkowej) jak pozosta³e (303 lokale, oko³o 16.829 m2 powierzchni).
Czyli ³¹cznie udzia³ wspólnot mieszkaniowych w zasobach kutnow-
skiego TBS Sp. z o.o., to 1.968 lokali i powierzchni 80.885 m2, czyli
mniej wiêcej 75 procent. Co wiêcej, TBS Sp. z o.o. w Kutnie czyni
starania o przejêcie bloków - Hodowli Ro�lin w Strzelcach. Dziêki
temu firma osi¹gnê³a ju¿ minimum, przy którym zarz¹dzanie zasobami
mieszkaniowymi i us³ugowymi staje siê najbardziej ekonomiczne.
Jeszcze w 2004 roku TBS w Kutnie Sp. z o.o. Zarz¹dza³a 46 budyn-
kami. Od tego czasu pozyskano poprzez inwestycje 12 budynków
(o 429 mieszkaniach): przy ul. Granicznej 21, 23, 27 i 29, Warszawskim
Przedmie�ciu 18 (po m³ynie, za któr¹ to modernizacjê TBS Sp. z o.o.
w Kutnie uzyska³a tytu³ �Srebry Orze³ Polskiego Budownictwa�) oraz
osiedle �S³oneczne� przy ulicy Szymanowskiego 10, 10 1, 8, 8a, 6,
6A, 6B. To inwestycyjny rekord w kutnowskim mieszkalnictwie!!!
Wiêcej, bo a¿ 47 budynków poddano procesom termomodernizacji!
W latach 2005-2012 spó³ka wyda³a na budowê budynków 46,5 mln z³.
W latach 2005-2012 na modernizacjê i remonty budynków wspól-
not mieszkaniowych wydano ok. 18 mln z³.
Na lata 2014-2015 przewiduje siê powa¿ne remonty w kolejnych 20
budynkach. Co by nie powiedzieæ, to przyby³ nam kolejny, licz¹cy
siê zarz¹dca budynków:

Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego Sp. z o.o. w Kutnie.

Najmniej b³êdów pope³nili - jak to oceni³a Komisja - uczniowie: I miejsce
Maria Kalbarczyk z Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kutnie,
II miejsce Sylwia Michalak z Gimnazjum Nr 2 im. Marsza³ka Józefa
Pi³sudskiego, III miejsce Katarzyna Mujta z Gimnazjum Nr 2 im. Mar-
sza³ka Józefa Pi³sudskiego. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
nagrody, dyplomy i upominki, które wrêczyli im: Cezary Figura, inspek-
tor z Wydzia³u Edukacji i Sportu Urzêdu Miasta Kutna oraz Anna
Wi�niewska, wicedyrektor Gimnazjum nr 2          /B.G./

O ZŁOTE PIÓRO STATYSTYCZNIE
O TBS SP. Z O.O.

Serdecznie dziêkujê pani doktor Pasiecznik - Tysowskiej za
troskliw¹ i mi³¹ opiekê w trakcie mojego pobytu w szpitalu.

Andrzej Mieczys³aw Traczykowski

PODZIĘKOWANIA

We wtorek (12 marca) w Gimnazjum nr 2 im. Marsza³ka Józefa Pi³sud-
skiego w Kutnie spotkali siê uczestnicy fina³u Konkursu Ortograficznego
�O z³ote pióro prezydenta miasta Kutna�. Konkurs ju¿ po raz dziesi¹ty
organizowany jest w ramach kutnowskich grantów o�wiatowych �Siêgaj
gdzie wzrok nie siêga�. Konkurs pod honorowym patronatem prezydenta
miasta Kutna Zbigniewa Burzyñskiego, gromadzi³ 26 uczniów gimna-
zjów kutnowskich, a organizatorkami by³y polonistki z Gimnazjum nr 2:
Katarzyna Narkiewicz i Ewa Kudelska. W X edycji konkursu udzia³ wziêli
kutnowscy gimnazjali�ci: Natalia Kusiak, Dawid Kajszczarek, Sylwia
Modliñska, Justyna Garstka, Aleksandra Gawryszczak, Dominika Cebula,
Maria Kalbarczyk, Martyna Stasiak, Arkadiusz Psurski, Micha³ W³odar-
czyk z Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza; Maja Wujkowska, Sylwia
Michalak, Martyna Miko³ajczyk, Sara Sobolewska, Katarzyna Mujta,
Ewelina Cie�lak, Julia Kowalska, Wiktoria D¹browska, Dominika
Kaszyñska z Gimnazjum Nr 2 im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego;
Gêsiarz Oliwia, Szymon Marciniak, Anna Og³oszka, Karolina Kubasiñska,
Filip Og³oszka, Martyna Baranowska i Aleksandra Wiklak z Gimnazjum
Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza. Prace konkursowe ocenia³a komisja
w sk³adzie: Katarzyna Narkiewicz, Ewa Kudelska, Teresa Romanowska,
Iwona Pietrzak, Karolina Jagodziñska - GM nr 2 w Kutnie; Monika Królak
z GM nr 1 w Kutnie i Aleksandra Szwarc z GM nr 3 w Kutnie.

nad poziomem morza), najwy¿szy
szczyt Kaukazu. Oby wrócili...
zdrowi.

Smutne imieniny
Przez trzy dni próbowano w Kutnie
wskrzesiæ imieniny Marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego. W niedzielê
w pochodzie wziêli udzia³... tylko
organizatorzy. Czy nie starczy ju¿
miejska rocznica genera³a Hallera?

Cynk
Policjanci Wydzia³u Kryminalnego
Komendy Powiatowej Policji otrzy-
mali sygna³, ¿e poszukiwany lista-
mi goñczymi 45-letni mieszkaniec
naszego miasta ma przyjechaæ na
dzieñ z Anglii do Kutna. Okaza³o
siê to prawd¹ i po czterech latach
ukrywania siê, zbiega wreszcie ujêto.

NAJATRAKCYJNIEJSZY

Nowy budynek przy naro¿niku ulicy Królewskiej przyciaga wzrok
kutnowian ³adnym wystrojem urbanistyczno-architektonicznym.
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WIEŚCI GMINNE
Wizyta wojewody
¯ychlin odwiedzi³a Jolanta Che³-
miñska, wojewoda ³ódzki. Wraz
z pos³em Arturem Duninem odwie-
dzili: cukrowniê w Dobrzelinie i ZS
nr 1 w ¯ychlinie. Uczestniczyli
równie¿ w gali �Puls ¯ychlina�.

Otwarte drzwi
Siedem szkó³ i kilkuset gimnazja-
listów wziê³o udzia³ w X Spotka-
niach Edukacyjnych, jakie odby³y

Jedena�cie ma³¿eñstw �wiêtowa³o w ¯ychlinie Jubileusz
Diamentowych i Z³otych Godów. 60-lecie po¿ycia ma³-
¿eñskiego obchodzili pañstwo BARBARA I ZYGMUNT
ANCEROWICZOWIE, MARIANNA I JÓZEF
STASZEWSCY oraz KRYSTYNA I STANIS£AW
ZA£UGA. Za 50-lecie ma³¿eñstwa medale od prezydenta
RP otrzymali: IRENA I RYSZARD ADAMSCY,
GRZYMIS£AWA I JÓZEF AMBROZIAKOWIE,
MARIA I PAWE£ KANICCY, BO¯ENA I BOGU-
S£AW LEWANDOWSCY, STANIS£AWA I BOGDAN
MIELCZARKOWIE, ELEONORA I ZBIGNIEW
OKUPSCY, MARIANNA I BRONIS£AW RADZY-
MIÑSCY ORAZ ANNA I JERZY ZIELIÑSCY.

DIAMENT I ZŁOTO

W sali sto³ówki Szko³y Podstawowej Nr 9 w Kutnie odby³o siê ju¿ po raz
39 spotkanie pod has³em �Dzieñ nowej szansy�, którego organizatorem
by³ Zarz¹d Chrze�cijañskiej Misji Spo³ecznej, Oddzia³ w Kutnie. By³o
ono wspó³finansowane prze Miejsk¹ Komisjê Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych. Tym razem, ze wzglêdu na nie najlepsz¹ pogodê, przyby³o
tylko 55 osób z £odzi, Ko³a, P³ocka, Wroc³awia i Kutna. Zebrani wys³u-
chali czterech prelekcji przygotowanych przez Ewê i Zbigniewa Urbaniaków
z O�rodka dla Osób Uzale¿nionych w £êkini i Broczynie. Omawiali oni
g³ównie problem dotycz¹cy sposobów wyj�cia z uzale¿nienia, a wiêc alko-
holizm, choroby, a nawet grzechu. Ta grupa ludzi nale¿y do osób wierz¹-
cych i ma swoje przekonania. Co najwa¿niejsze � s¹ w�ród nich nawet
ma³¿eñstwa, które dzi� nie bardzo chc¹ wspominaæ o z³ej przesz³o�ci.
Podczas spotkania z uwag¹ wys³uchiwano tzw. �wiadectw tych, którzy
si³¹ swej woli odeszli od na³ogu alkoholowego. Ca³o�ci¹ spotkania kierowa³
prezes Zarz¹du Jan Jêdrzejczak.           /A.B./

DZIEŃ NOWEJ SZANSY

U DIABETYKÓW

Zarz¹d Ko³a Miejsko-Powiatowego Polskiego Stowarzyszenia Diabety-
ków w Kutnie zorganizowa³ 16 marca zebranie sprawozdawcze, które
odby³o siê o godzinie 13.30 w �wietlicy �Wspólnego Domu� przy ulicy
Wyszyñskiego 11. Mija ju¿ 17 lat istnienia. Na pocz¹tku roku sprawoz-
dawczego Ko³o liczy³o 111 cz³onków, w tym 8 nowych. W roku 2012
odby³y siê dwa zebrania ogólne cz³onków. Zarz¹d obradowa³ 11 razy.
Z przedstawionego przez prezes Irenê £ukawczyk sprawozdania wynika,
¿e Ko³o aktywnie dzia³a³o, prowadzi³o prelekcje i szkolenia dla swoich
cz³onków, zorganizowa³o dwie wycieczki (do Czêstochowy i Teatru Muzycz-
nego w £odzi), a jego cz³onkowie we wrze�niu uczestniczyli w Pikniku
Europejskim w parku Traugutta. Uczestniczyli te¿ w Sympozjum Diabe-
tologicznym w Toruniu. W roku 2012 cz³onkowie (dziêki dofinansowaniu
przez Urz¹d Miasta Kutna) uczestniczyli w obchodach �wiatowego Dnia
Walki z Cukrzyc¹. Chorzy mog¹ korzystaæ z wypo¿yczalni glukometrów
i ci�nieniomierzy. Zarz¹d pe³ni dy¿ury: w �rody (cz³onkowie Zarz¹du) -
14.00; w czwartki 11.00-12.00 (prezes Zarz¹du). Go�æmi na zebraniu spra-
wozdawczym byli: Bawarska Krystyna - pielêgniarka, edukator kutnow-
skich diabetyków; Konrad Jagie³³o - przedstawiciel firmy Roche Diagnostica
Polska Sp. z o.o. z Warszawy (zaprezentowa³ nowy glukometr); Jerzy Szczêsny
- przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej w £odzi. Obrady u�wietni³ swym
wystêpem nowo powsta³y Zespól �Finezja� pod kierownictwem Krystyny
Kowalskiej.          /G.B./

W dniu 18 marca 2013 roku w hali sportowej w Szkole Podstawowej
Nr 1 w Kutnie odby³o siê spotkanie uczniów klas II b, IIc oraz IIg
z przedstawicielami Zespo³u Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej. Spotkanie
rozpoczê³o siê od wystêpu zespo³u, który zaprezentowa³ przy�piewki
regionalne. Nastêpnie uczniowie poznali charakterystyczne cechy kutnow-
skiego stroju ludowego. Du¿e wra¿enie wywar³ na zgromadzonych
pokaz tañców regionalnych. Dzieci mia³y tak¿e okazjê nauczyæ siê pod
kierunkiem artystów podstawowych kroków polki kutnowskiej. Wszystkim
tañcz¹cym przygrywa³a kapela zespo³u. Oryginalne stroje oraz muzyka
ludowa grana �na ¿ywo� dostarczy³y zgromadzonej publiczno�ci wielu
niezapomnianych wra¿eñ. Spotkanie zorganizowa³y: Agnieszka Ciesielska,
Mariola Lewandowska i Jadwiga Rojewska w ramach realizowanego
grantu o�wiatowego �Kutno - moje miasto� i dotycz¹cego edukacji regio-
nalnej.          /A.C./

NA LUDOWĄ NUTĘ
Edukacja regionalna

siê w Starostwie Powiatowym
w Kutnie.

Zgon muzyka
Zmar³ Boles³aw Koperski,
muzyk ludowy i poeta. Mia³
89 lat, mieszka³ w Klonowcu
Starym. W Stowarzyszeniu �Clo-
nowia� z Klonowca gra³ w orkie-
strze dêtej na werblu i skrzypcach.
By³ twórc¹ Zespo³u Ludowego
�Klonowianki�.

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

9 kwietnia 2013 r.
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

6 kwietnia 2013 r. od godz. 8.30 (sobota)
Informacje i zapisy: Centrum Bioterapii i Doradztwa

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

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

Pa³ac Sapetów w Tucznie
k/Gorzowa Wlkp zaprasza

na wczasy Naturoterapeutyczno-Ezoteryczne
w dniach od 26.04 do 01.05.2012 r.

W cenie (899 z³):
� zakwaterowanie w pokojach z WC i ³azienk¹ � 3 posi³ki dziennie (dania
wegetariañskie) � 5 seansów bioenergoterapeutycznych � codzienne re-
laksacje (wizualizacje) � 1 masa¿ klasyczny � codzienna joga � ognisko i
bieganie boso po roz¿arzonych wêglach � 2 wycieczki do magicznych
miejsc � wyk³ady � filmy � wypo¿yczenie rowerów itd. � darmowe wej�cie
do parku wodnego z jacuzzi, saun¹ i innymi atrakcjami.
Dodatkowo bêdzie mo¿na skorzystaæ z takich us³ug jak: uzdrawianie du-
chowe (wewnêtrzna podró¿), �wiecowanie uszu metod¹ Indian Hopi,
masa¿e relaksacyjne.

Informacje i zapisy: tel. 509-401-501
www.palacsapetow.pl

Na rynku wydawniczym regionu
³ódzkiego ukaza³a siê bardzo
ciekawa pozycja ksi¹¿kowa.
Jest ni¹ album zatytu³owany
�£ód� i województwo ³ódzkie -
najpiêkniejsze miejsca� autor-
stwa Tomasza Skuzy i Moniki
Glindy. To kutnianie z krwi
i ko�ci! Ten album to przepiêkne
wydawnictwo, które prezentuje
najpiêkniejsze miejsca woje-
wództwa ³ódzkiego, pe³ne
wspania³ych zabytków, rezer-
watów przyrody i ciekawych
zespo³ów miejskich. Cudowne
i kolorowe fotografie ukazuj¹
oko³o 150 obiektów w prawie

90 miejscowo�ciach, a ca³o�æ �wietnie wydanego albumu - uzupe³niaj¹
krótkie opisy w jêzyku polskim i angielskim. Ten album, z tekstem Moniki
Glindy i Tomasza Skuzy, i naprawdê profesjonalnymi zdjêciami Tomasza
Skuzy, którego wydawc¹ jest �Progres Kutno� (www.progres.kutno.pl
tel. 605-360-733), to owoc - jak podkre�laj¹ przesympatyczni autorzy -
poszukiwañ interesuj¹cych zak¹tków naszego regionu, podró¿ przez ró¿ne
epoki i wydarzenia zwi¹zane z obiektami architektonicznymi, malowni-
czymi krajobrazami, a tak¿e z lud�mi, których dzia³alno�æ na przestrzeni
wieków odegra³a znacz¹c¹ rolê w rozwoju Ziemi £ódzkiej. Zadaniem tej
publikacji, bardzo starannie wydanej, jest wzbudzenie ciekawo�ci oraz
pokazanie najpiêkniejszych miejsc województwa ³ódzkiego, a jednocze�nie
wpisanie ich w obowi¹zkowy plan zwiedzania, czemu s³u¿¹ ró¿norodne
(kapitalnie wykonane) fotografie i krótkie, ale bardzo rzeczowe opisy
w jêzyku polskim i angielskim. G³ównym celem autorów jest w tej specy-
ficznej ksi¹¿ce przekaz wizualny, który ma wp³yn¹æ na odbiorcê - zachê-
caj¹c go do ruszenia �ladami zabytków i �ladami zabytków, i ciekawych
miejsc oraz szerszego poznania historii województwa ³ódzkiego. Album
�£ód� i województwo ³ódzkie�, rozpoczynaj¹cy siê w 150 stronicowej
ksi¹¿ce od zabytków stolicy regionu, a koñcz¹cy siê na ciekawych obiektach
Ziemi Kutnowskiej, jest szóst¹ publikacj¹ Moniki Glindy i Tomasza Skuzy
i zarazem pierwsz¹ ksi¹¿k¹ na tak du¿¹ skalê (2000 nak³ad!). Przedtem
wydali: �Kutno na progu XXI wieku�, �Przewodnik turystyczny. Kutno
i region kutnowski�, �Zabytki regionu kutnowskiego. Szlaki turystyczne�,
�Zabytki powiatu kutnowskiego� i w wersji angielskiej �Monument of
the Kutno district�. Pani Monika i pan Tomasz to fanatycy zabytków
i wielcy mi³o�nicy regionu kutnowskiego, i ca³ej Ziemi £ódzkiej. Tomasz
Skuza to kiedy� �wietny gitarzysta i klawiszowiec uznanych kutnowskich
zespo³ów muzycznych �The Thing� i �Nightmare�, a Monika Glinda,
z wykszta³cenia ekonomistka, jest szefow¹ wydawnictwa �Progres�. Ich
ostatni album jest nie tylko do czytania, ale i do ogl¹dania. Polecamy Go
wszystkim, bo jest piêknie wydany i wyró¿nia siê du¿ymi zdjêciami. Ta
praktyczna ksi¹¿ka bêdzie do nabycia w du¿ych ksiêgarniach i w popu-
larnych �Empikach�.        Jerzy Papiewski

NIEZWYKLE INTERESUJACY WOLUMIN

Wydzia³ Kultury, Promocji i Rozwoju miasta Kutna realizacjê swych
zadañ w 2013 roku prowadzi w oparciu o �rodki bud¿etowe zabezpieczone
w dzia³ach: promocja i rozwój, �wiêta pañstwowe i samorz¹dowe oraz
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. W zakresie promocji miasta
�rodki zabezpieczone wynosz¹ 497 000 z³otych, ale planuje siê przesu-
niêcie bud¿etowe 150 000 z³otych w celu zwiêkszenia dotacji dla Kut-
nowskiego Domu Kultury na organizacjê tegorocznego �wiêta Ró¿y.
Dzia³anie Wydzia³u, którym kieruje Micha³ Adamski, zwi¹zane s¹ z pro-
wadzeniem sta³ej wspó³pracy z lokalnymi mediami w zakresie promocji
i przekazywania informacji dotycz¹cych funkcjonowania miasta. Wydzia³
wprowadzi³ do u¿ytku now¹ stronê internetow¹ Urzêdu oraz koordynuje
zmiany witryn w kutnowskich instytucjach kultury. W zakresie rozwoju
miasta opracowana bêdzie nowa jego strategia. Jej koszt - oko³o 60.000
z³otych. Sfinalizowane bêd¹ prace zwi¹zane z opracowaniem Systemu
Informacji Miejskiej. Wa¿na jest bie¿¹ca obs³uga wizyt inwestorów zain-
teresowanych inwestowaniem w Kutnie. W zakresie �wi¹t pañstwowych
i samorz¹dowych Wydzia³ koordynuje organizacjê uroczysto�ci roczni-
cowych i patriotycznych odbywaj¹cych siê na terenie miasta (�rodki -
70.000 z³otych). Pracownicy Wydzia³u prowadz¹ równie¿ sprawy z za-
kresu dzia³ania Miejskiego Komitetu Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñ-
stwa w Kutnie. Kalendarz uroczysto�ci przewiduje blisko 30 imprez
o ró¿nym charakterze. W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodo-
wego (400.000 z³otych) bêd¹ organizowane: wydarzenia maj¹ce na celu
umacnianie to¿samo�ci lokalnej mieszkañców m. Kutna, uroczysto�ci
patriotyczne oraz kultywowanie pamiêci i dziedzictwa historycznego
Kutna. Cenne bêdzie wsparcie ruchu artystycznego (w tym amatorskiego)
oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja lokalnej twórczo�ci.
W ramach edukacji kulturalnej doros³ych szczególny nacisk po³o¿ony
bêdzie na aktywizacjê intelektualn¹ osób w wieku emerytalnym. Wydzia³
bêdzie wspó³organizowa³ ma³e imprezy kulturalne na terenie m. Kutna
oraz prowadziæ zakup publikacji ksi¹¿kowych z dziedziny kultury i regio-
nalistyki. Fundowane bêd¹ nagrody dla uczestników festiwali i konkursów.
Planuje siê tak¿e organizacjê kolejnej edycji Wigilii Miejskiej przed
Ratuszem oraz (w miarê posiadanych �rodków bud¿etowych) imprezy
sylwestrowej.            /J.P./

AKTYWNA DZIAŁALNOŚĆ

Odby³ siê IV Miêdzywojewódzki Konkurs na Wykonanie Miniatury Polskiej.
Jego pomys³odawc¹ jest Ma³gorzata Musia³owska, dyrektor Pañstwowej
Szko³y Muzycznej w Kutnie. W tym roku imprezie patronowali: prezydent
miasta i starosta kutnowski. Na scenie w sali koncertowej w ci¹gu dwóch
dni swoje umiejêtno�ci gry na ró¿nych instrumentach zaprezentowa³o 143
uczestników � uczniów Szkó³ Muzycznych I i II stopnia z województw:
³ódzkiego, mazowieckiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.
Byli oni podzieleni na 4 grupy wiekowe. Ka¿dy z nich wykonywa³ tylko
jeden utwór kompozytora polskiego. Wykonywano utwory: Henryka
Wieniawskiego, Fryderyka Chopina, Gra¿yny Bacewicz, Doroty Obijal-
skiej, Stanis³awa Niewiadomskiego, Zygmunta Noskowskiego, Micha³a
Ogiñskiego. Sk³ad jury tegorocznego konkursu stanowili: Anna Juszczak
� przewodnicz¹ca, nauczyciel OSM I i II stopnia w £odzi, Ewa Kubiak �
nauczyciel PSM w Skierniewicach oraz dr Robert Stefañski � nauczyciel
akademicki i PSM w Zgierzu. W�ród laureatów znale�li siê m.in. uczniowie
kutnowskiej szko³y. W grupie uczniów I stopnia: Krzysztof Ku�miñski,
Adrianna Lewaniak, Amelia Lubecka, Kinga Ma³ecka, Marta Kotliñska,
Bartosz Najman. W grupie uczniów II stopnia: Micha³ Dudkowski, Adrian
Górski, Micha³ Sobol, Michalina Buga, Jakub Trzeciak. Grupê kutnow-
skich m³odych muzyków tworzy³o 28 uczniów.           /A.B./

POLSKA MUZYKA

Mistrzem Sudoku zosta³ Arkadiusz Cichoñski z Gimnazjum Nr 2. Drugie
miejsce zajê³a Alicja Matuszewska z Katolickiego Gimnazjum SPSK
w Wierzbiu, trzecie � Magdalena Faryñska z Gimnazjum w Ostrowach,
czwarte � Aleksandra Wiklak z Gimnazjum Nr 3. Pierwsi trzej zawodnicy
otrzymali puchary i nagrody rzeczowe, które wrêczali: Grzegorz Chojnacki
przewodnicz¹cy Rady Miasta oraz Juliusz Sieradzon, dyrektor Gimna-
zjum Nr 2. Tegoroczny konkurs zorganizowa³y nauczycielki matematyki:
Anna Przybysz � Izydorczyk oraz Wanda Matusiak.           /A.B./

SUDOKU PO RAZ SZÓSTY

Uczniowie Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Strzelcach wziêli
udzia³ w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Po¿arniczej pod has³em
�M³odzie¿ zapobiega po¿arom�. To ju¿ XXXVI edycja tego Turnieju.
Jego g³ównym organizatorem by³ Zarz¹d Oddzia³u Gminnego
ZOSP  RP w Strzelcach przy wspó³pracy Urzêdu Gminy, szkó³
i GOK. Do konkursu przyst¹pi³o dziesiêcioro uczniów, w grupie
m³odszej i starszej. W tej pierwszej zwyciê¿y³a Karolina ¯anda-
rowska przed Mart¹ Postolsk¹ i Jakubem Kotkowskim. W grupie
gimnazjalistów najwiêksz¹ wiedz¹ wykaza³ siê Mateusz Wojtasiak
przed Magdalen¹ Krzywick¹ i Maciejem Cierpikowskim. Uczest-
nicy konkursu otrzymali nagrody ksi¹¿kowe, ufundowane przez
wójta gminy Tadeusza Kaczmarka. Wrêcza³ je druh Marian
Adamusiak w towarzystwie druha Grzegorza Pasiewicza oraz druha
Mariusza Kantorka z PSP w Kutnie.         /A.B./

STRAŻACKI TURNIEJ

W sobotê, 16 marca,  w Gimnazjum Nr 2 im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego
w Kutnie zorganizowano �Drzwi otwarte�, na które przyby³o ponad stu
uczniów z miejscowych szkó³ podstawowych. Rozpoczê³o je powitanie
przewodnicz¹cej Samorz¹du Uczniowskiego Gimnazjum Magdaleny
Æwirko-Godyckiej. O samych atutach tej placówki mówi³ jej dyrektor
Juliusz Sieradzon. Zwróci³ uwagê na bardzo dobrze pracuj¹c¹ kadrê peda-
gogiczn¹, dobr¹ bazê sportow¹, na ci¹g³e wdra¿anie technologii kompu-
terowej, opiekê pedagogiczn¹ i psychologiczn¹, na bezpieczeñstwo
zapewnione dodatkowo przez system monitoringu, na dobre wyniki
egzaminu gimnazjalnego. Wspomnia³ te¿ o realizacji ró¿nych programów,
projektów edukacyjnych, kutnowskich grantów o�wiatowych �Siêgaj,
gdzie wzrok nie siêga�, o finalistach i laureatach konkursów przedmiotowych
organizowanych przez Kuratorium O�wiaty w £odzi. W dalszej czê�ci
spotkania szóstoklasi�ci i kilkunastu rodziców w zorganizowanych grupach
zwiedzili szko³ê, obejrzeli sale przedmiotowe i ich wyposa¿enie, gabinety,
k¹cik patrona szko³y, a tak¿e Szkolne Centrum Informacji Bibliotecznej
i Medialnej. By³a mo¿liwo�æ rozmowy z dyrektorem szko³y i jego zastêpc¹,
nauczycielami i gimnazjalistami. Wszyscy zostali mile przyjêci i zapro-
szeni do gimnazjum, do grona przysz³ych gimnazjalistów.           /A.B./

DRZWI OTWARTE

W Gimnazjum Nr 2 w Kutnie, po raz szósty, zorganizowane zosta³y
mistrzostwa Sudoku powiatu kutnowskiego. Nad imprez¹ patronat spra-
wowali: prezydent miasta Zbigniewa Burzyñskiego oraz Gdañskie
Wydawnictwo O�wiatowe. Byli oni równie¿ fundatorami nagród. Oprócz
gospodarzy � Gimnazjum Nr 2 � do mistrzostw zg³osi³y siê: Gimnazjum
w Ostrowach, Katolickie Gimnazjum SPSK w Wierzbiu, Gimnazjum
w £aniêtach, Gimnazjum w Byszewie, Gimnazjum Nr 1 i Nr 3 w Kutnie
oraz Gimnazjum w Go³êbiewku. Wszystkie dru¿yny sk³ada³y siê z czterech
uczniów. Konkurs odbywa³ siê w trzech rundach. Uczestnicy podzieleni
zostali na dwie grupy i grali systemem �ka¿dy z ka¿dym�. Do fina³u prze-
sz³o o�miu uczestników.
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MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

Kutnowskie obserwacjeKTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz.
647, 951 i 1445) oraz art. 54 ust. 2, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa�dzier-
nika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o �rodowisku i jego ochronie,
udziale spo³eczeñstwa w ochronie �rodowiska oraz o ocenach oddzia³y-
wania na �rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z pó�n. zmianami)
oraz uchwa³y Rady Gminy Nr XIII/110/2012 z dnia 27.09.2012 r. w sprawie
przyst¹pienia do zmiany Studium uwarunkowañ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Krzy¿anów - zawiadamiam o wy³o¿eniu
do publicznego wgl¹du przedmiotowego projektu zmiany studium wraz
z prognoz¹ oddzia³ywania na �rodowisko w dniach od 3 kwietnia 2013 r.
do 2 maja 2013 r. w siedzibie Urzêdu Gminy w Krzy¿anowie (Krzy¿a-
nów 10) w godzinach od 7.00 do 15.00.
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 dotycz¹ce
projektu studium.
Uwagi do projektu zmiany studium nale¿y sk³adaæ na pi�mie w Urzêdzie
Gminy w Krzy¿anowie lub na adres Urz¹d Gminy w Krzy¿anowie,
99-314 Krzy¿anów 10, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jed-
nostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomo�ci której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja 2013. r.
Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w przedmiotowym projekcie zmiany
studium  rozwi¹zaniami odbêdzie siê w dniu 18 kwietnia 2013 r. w sie-
dzibie Urzêdu Gminy w Krzy¿anowie, Krzy¿anów 10, 99-314 Krzy¿a-
nów o godz. 10.00.
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 2008 r. Nr 199, poz. 1227) zwanej dalej �ustaw¹� �
w publicznie dostêpnym wykazie danych o dokumentach zawieraj¹cych
informacje 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, 99-314
Krzy¿anów 10,
2) ustnie do protoko³u, w Referacie Komunalnego-Inwestycyjnym i Ochrony
�rodowiska UG Krzy¿anów, pok. nr 8
3) za pomoc¹ �rodków komunikacji elektronicznej bez konieczno�ci
opatrywania 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 24 maja 2013 r.
Organem w³a�ciwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy
Krzy¿anów.

Wójt Tomasz Jakubowski

Bezrobocie

Niby kalendarzowa wiosna, ale tylko kalendarzowa, bo przez dwa tygo-
dnie mimo dziennego s³oñca, by³o zimno. Przyczyni³ siê do tego i wiatr,
który mieszkañcy kutnowskiego powiatu okre�lali mianem �syberyjskiego�.
Masz babo placek! Przerwano telewizyjne transmisje z rodzin¹ orlików,
gdy¿ kto� zabra³... przewody. Czego to Polak nie wymy�li!? I wszystko
mu siê przyda! Masz babo placek! Ju¿ z magazynów zaczê³y znikaæ
nawozy, wiêc wiosna i siewy wreszcie przyjd¹. Ta zima daje siê we znaki,
bo ju¿ ma³o osób pamiêta, ¿e zaczê³a siê 20 listopada, a potem by³ zi¹b,
przerywany tygodniowymi przesileniami, takimi przedwiosennymi. Masz
babo placek!
Na zakoñczonych ju¿ XIX Targach Agrotech w Kielcach wybrano
maszyny roku. Tytu³ Maszyny Rolniczej Roku 2013 w kategorii
maszyna krajowa powêdrowa³ do Kongskilde Polska Sp. z o.o. za siew-
nik mechaniczny EcoLine. Uroczyste wrêczenie tytu³ów i statuetek
odby³o siê w �wiêto Kobiet 8 marca 2013 r. Wszyscy producenci, którzy
zg³osili swoje wyroby otrzymali listy gratulacyjne oraz statuetkê.
Masz babo placek! Ani siê cz³owiek nie obejrza³, a ju¿ �wiêta Wielka-
nocne. W niedzielê 31 marca, a �migus Dyngus, czy jak kto woli �Lany
Poniedzia³ek�, 1 kwietnia. Oby by³o jak tradycyjnie: rodzinnie, ciep³o
i rado�nie. Oby by³o tak przez ca³y rok! Masz babo placek!

Nieca³e dwa lata temu mieszkañcy ulicy Ró¿anej i pobliskiej okolicy
wyst¹pili do kutnowskich gazowników o przy³¹czenie ich domostw do
gazu ziemnego. Dumali, ¿e przecie¿ dotar³ do miasta ju¿ dawno... Tym-
czasem dostali odpowied� odmown¹. Dopiero po dwóch latach zebrali
siê w sobie i skierowali swoje kroki do dziennikarzy z pytaniem: �Co
i jak jest z tym gazem?�. Przypomnieli, ¿e w latach 2001-2002 dokoñczono
budowê gazoci¹gu od drogi nr 702 (Kutno - £ód�), wzd³u¿ ulicy £¹ko-
szyñskiej, pod �³ódzkimi torami�, Przemys³ow¹, do przejazdu w (vis a vis
�Exdrobu�), przez Majdany, Zimow¹, Jesienn¹, Toruñsk¹ (w rejon �Mle-
czarni�) do ulicy 29 Listopada, Wygody i Narutowicza do ronda 1 Maja.
I na tyle starczy³o gazu w Kutnie... Skrótowo mówi¹c mo¿liwo�ci dostar-
czenia dodatkowej ilo�ci gazu do Kutna wyst¹pi³y dopiero w 2012 r. po
rozbudowie stacji redukcyjno-pomiarowej w podkutnowskich Zawadach
(do 25 tysiêcy m3 na godzinê). Teraz ju¿ tylko brakowa³o gazoci¹gu
i tego kto go sfinansuje. Znalaz³ siê taki inwestor. Fresenius Kabi Polska
Sp. z o.o. potrzebowa³ dodatkowej ilo�ci gazu dla nowej inwestycji. Dziêki
nowoczesnej technologii szybko (bo jeszcze w 2012 r.) doprowadzono
gaz do zak³adu przy ul. Sienkiewicza (od ul. Troczewskiego, Rychtel-
skiego, Sienkiewicza w ulicê S³owackiego). W ci¹gu kilkunastu tygodni
po sezonie zimowym, bêdzie realizowany przez kilka miesiêcy dalszy jego
ci¹g, a¿ do spiêcia z pierwsz¹ �nitk¹� gazow¹ (ulic¹ S³owackiego,
Mickiewicza do Jasnej i 29 Listopada, a¿ do po³¹czenia z istniej¹cym
gazoci¹giem). Po jego wybudowaniu bêdzie wreszcie mo¿na przesy³aæ
gaz: bezpiecznie i o równomiernym ci�nieniu. Kiedy to mo¿e nast¹piæ?

JESZCZE W TYM ROKU!!!
Jak twierdzi prezes Zarz¹du ZIK (inwestora zastêpczego inwestycji
Fresenius) Jerzy Pruk:
�Po tym w Kutnie, jest pe³ne zabezpieczenie w gaz dla wszystkich,
którzy tego chc¹! Nawet w Go³êbiewie!�.
Czyli powoli, powoli szykujmy siê do zg³aszania ofert Mazowieckiej
Spó³ce Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy w £odzi ulicy
Uniwersytecka 2/4.
A ten felieton potraktujcie kochani czytelnicy jako prezent - takie wiel-
kanocne jajeczko - ode mnie dla Was.

Z najlepszymi �wi¹tecznymi ¿yczeniami - Andrzej Stelmaszewski

Zbli¿aj¹ siê �wiêta Wielkanocne, które spêdzamy raczej wyciszeni i które
przypominaj¹ nam, ¿e ludzkie ¿ycie ma zawsze swój pocz¹tek i koniec.
Jak wype³niamy przestrzeñ pomiêdzy tym pocz¹tkiem i koñcem zale¿y
w du¿ej mierze od nas. Oczywi�cie, nie na wszystko mamy wp³yw, s¹ bowiem
sytuacje i zdarzenia, które nas nagle zaskakuj¹. Klasycznymi przyk³adami
takich sytuacji mog¹ byæ: niedawna wizyta meteorytu koñcz¹cego swoj¹
kosmiczn¹ wêdrówkê nad Czelabiñskiem w Rosji oraz wcze�niejsze tra-
gedie trzêsienia ziemi i tsunami w Azji. Przy ca³ej naszej doskona³ej nauce
i posiadania ró¿nych systemów ostrzegania, niestety ludzko�æ nie by³a
w stanie przewidzieæ dok³adnie, gdzie i kiedy spadnie meteoryt i jakie bêd¹
tego skutki. Tysi¹ce ludzi zosta³o poszkodowanych, bowiem jak podali
naukowcy si³a wybuchu tego meteorytu wyzwoli³a energiê 20-krotnie wiêksz¹
od energii, któr¹ da³ wybuch bomby atomowej nad Hiroshim¹. Podobnie
rzecz siê ma z tsunami, ale tutaj tragedia dotyka³a znacznie wiêkszej liczby
ludzi. Nie tylko te zdarzenia �wiadcz¹, ¿e nasz wp³yw na niektóre zdarzenia
jest ograniczony lub te¿ ¿aden, co oczywi�cie nie mo¿e zwalniaæ nas od
odpowiedzialno�ci za swoje postêpowanie i dzia³anie. Wielu z nas wierzy,
¿e tylko Stwórca jest w stanie ogarn¹æ wszystko. Ludzie oprócz pracy
podejmuj¹ siê ró¿nej dzia³alno�ci, która ma s³u¿yæ innym. Jak powinna
wygl¹daæ s³u¿ebna rola dzia³aj¹cych na rzecz innych ludzi pokazuje przy-
k³ad znakomitego pocz¹tku pontyfikatu papie¿a Franciszka. Papie¿ z ludu
jest z ludem, nie spogl¹da na �wiat z chmur i przestrzega przed prymatem
nienawi�ci, zawi�ci i pychy. Niestety, te w¹tpliwe przymioty s¹ czêsto
dominuj¹ce w dzia³aniu niektórych polityków, dzia³aczy samorz¹dowych
i tak zwanych anonimowych postowiczów, a po przyk³ady nie musimy
siêgaæ do Warszawy, mo¿emy je znale¿æ równie¿ w Kutnie.
Okres Wielkiego Tygodnia i �wi¹t Wielkanocnych powinien nas sk³oniæ
do przemy�leñ i refleksji. Jajko jest symbolem ¿ycia i jego pocz¹tku, jest
równie¿ nieod³¹cznym symbolem zwi¹zanym ze �wiêtami Wielkanocnymi.
Dziel¹c siê tym symbolicznym jajkiem ¿ycia z mieszkañcami powiatu
i Kutna sk³adam ¿yczenia wielu radosnych �wi¹tecznych chwil. Pamiêtaj-
my jednak, ¿e tak jak nasze ¿ycie równie¿ �wiêta maj¹ swój pocz¹tek
i swój koniec.      Krzysztof Wac³aw Dêbski

POKORA ŻYCIA

OG£OSZENIE
Wójta Gminy Krzy¿anów

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

przestrzennego gminy Krzy¿anów (czê�æ wsi Micin
i Paw³owice), wraz z prognoz¹ oddzia³ywania

na �rodowisko

Rada Nadzorcza uzna³a, ¿e prezes Marcin Herra i wiceprezes Andrzej Bogucki
dobrze wykonali swoj¹ pracê i pierwszemu przyzna³a premiê w wysoko�ci
1.330.436 z³, a drugiemu - 1.307.713 z³. Jak 13 marca poda³ �Fakt� prezesi
otrzymali tak¿e podwy¿ki. Do tej pory zarabiali 26 tys. z³, teraz, w przekszta³-
conej spó³ce PL.2012+, bêd¹ dostawaæ 29 tysiêcy. PL.2012+ to spó³ka celowa
ministra sportu i turystyki, której zadaniem by³o koordynowanie przygotowañ
Polski do mistrzostw Europy w pi³ce no¿nej. Powo³ano j¹ w czasie, gdy na
czele resortu sta³ Miros³aw Drzewiecki.

Agora Nr 12 (1188) z 24 marca 2013 r., s. 16

W g³owach siê nam przewraca,
ale nie z dobrobytu.
To dlatego, ¿e s³oñce powraca
z okresowego niebytu.

Zima ma swoje uroki,
szczególnie lubi¹ j¹ narciarze.
Teraz zwalnia mro�ne kroki,
a ba³wany trac¹ twarze.

W odwiecznym maratonie przyrody
cyklicznie to zimie siê zdarza.
Niezale¿nie od stanu pogody,
zima zostaje ju¿ w kalendarzu.

Tote¿ budz¹ siê nied�wiedzie,
tym politycznym te¿ to siê zdarza,
licz¹, ¿e z �kwa�nic¹� siê powiedzie.
Wiosn¹ nie tylko ba³wany trac¹ twarze.

Kazimierz Ci¹¿ela

2.337.369 osób by³o w Polsce bez pracy na koniec lutego. Stopa bezrobocia,
wed³ug Ministrstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej, wynios³a 1,4%.

Przegl¹d. Nr 12 (690) z 18 - 24.03.2013 r., s.7
W latach dziewiêædziesi¹tych zmniejszono o jedn¹ trzeci¹ liczbê studentów
kszta³c¹cych siê na Wydzia³ach Lekarskich naszych uczelni medycznych.
W rezultacie liczba lekarzy przypadaj¹cych na 10 tys. mieszkañców jest taka
jak w koñcu lat osiemdziesi¹tych. Tyle, ¿e w miêdzyczasie spo³eczeñstwo siê
zestarza³o i wzros³y potrzeby zdrowotne. W liczbie lekarzy znale�li�my siê na
szarym koñcu w Europie. Na dodatek �rodowisko lekarskie te¿ siê zestarza³o.
W�ród lekarzy aktywnych zawodowo odsetek tych, którzy przekroczyli 65 rok
¿ycia, wynosi 13%, podczas gdy np. w Niemczech jest to tylko 3%. Ró¿nica
jest wiêc ogromna.        Doktor Marek Balicki, by³y Minister Zdrowia

Przegl¹d. Nr 12 (690) z 18 - 24.03.2013 r., s. 63

Smętny dług
D³ug publiczny Polski w 2007 r. wynosi³ 527 mld z³, dzi�, liczony metod¹
unijn¹, blisko 900 mld z³. Co roku polski d³ug przyrasta o 80-100 mld z³,
a d³ug zagraniczny Polski, Polaków firm i banków dzia³aj¹cych w Polsce to
ju¿ ok. 260 mld euro. Przeterminowane i zagro¿one kredyty polskich gospo-
darstw domowych wzros³y gwa³townie od 2007 r. z 10,5 mld z³ do sumy ponad
37 mld z³, a firm do blisko 30 mld z³. Z tytu³ów kredytów hipotecznych jeste-
�my ju¿ winni g³ównie zagranicznym bankom ponad 300 mld z³.

Agora Nr 12 (1188) z 24 marca 2013 r., s. 20

Spółka PL.2012

Wiosennie
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¯YCIE TARGOWE

OKAZJA !  OKAZJA !  OKAZJA !

AGROTECH 2013

Pracownicy firmy Kongskilde Polska Sp. z o.o. uczestnicz¹cy
w wystawie Agrotech Kielce 2013.
Ze wzglêdu na ró¿norodno�æ i kompleksowo�æ oferty prezentowanej przez
grupê Kongskilde nie by³o w stanie pokazaæ wszystkich maszyn. Po raz
pierwszy na Agrotechu zaprezentowano liniê maszyn zielonkowych
JF-Stoll, która cieszy³a siê sporym zainteresowaniem w�ród zwiedzaj¹-
cych. Po za t¹ grup¹ maszyn mo¿na by³o zobaczyæ tak¿e siewnik mecha-
niczny EcoLine; zestaw uprawowo-siewny MasterLine z bron¹ CH3000;
siewnik punktowy VARIOSEM VR przeznaczony do siewu buraków,
warzyw; pielnik rzêdowy Vibro Crop , Rotovator R500 do uprawy miê-
dzyrzêdzi; Stoneburier ST400 z formownic¹ do zagonów oraz p³ug
CX 41080 F. By³a te¿ grupa maszyn do transportu i czyszczenia ziarna:
przeno�nik ss¹co-t³ocz¹cy SUC1000; czyszczarka wstêpnego czyszczenia
KF20 i czyszczalnia dok³adnego czyszczenia KDC4000.

Rozmowy w kuluarach po gali wrêczenia nagród. Na zdjêciu pre-
zes Zarz¹du dyrektor Andrzej Mochoñ, minister rolnictwa Stanis³aw
Kalemba oraz dyrektor sprzeda¿y maszyn rolniczych Kongskilde
Polska W³odzimierz Spryszyñski.

Maszyna Rolnicza Roku 2013 w kategorii maszyna krajowa
� siewnik mechaniczny Kongskilde EcoLine.

(ci¹g dalszy ze strony 1)
W dniach 8-10 marca odby³y siê XIX Miêdzynarodowe Targi Techniki
Rolniczej AGROTECH 2013 Kielce. Podczas tegorocznej wystawy mo¿na
by³o zobaczyæ blisko 200 nowo�ci technologicznych. W�ród nich znalaz³y
siê maszyny rolnicze - ci¹gniki, siewniki i rekultywatory, a tak¿e sprzêt
ogrodniczy.
Stoisko Kongskilde Polska Sp. z o.o. znajdowa³o siê w pawilonie B
stoisko nr 25 i zajmowa³o powierzchniê 190 m2.

Imprezê otworzy³ wiceminister  rolnictwa i rozwoju wsi Tadeusz
Nalewajk, który po ceremonii otwarcia uda³ siê na zwiedzanie wystawy
i tradycyjnie zawita³ do firmy EXPOM KRO�NIEWICE.
W niedzielê, 10 marca, na stoisko EXPOM KRO�NIEWICE i GRUPY
agro 7 przyby³ minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanis³aw
Kalemba.
W tym roku AGROTECH zwiedzi³o ponad 60 tysiêcy go�ci, a 600
wystawców z 19 pañstw roz³o¿y³o swoje maszyny na powierzchni
6 hektarów.
Firma EXPOM KRO�NIEWICE ju¿ od wielu lat ma wspólne stoisko
z polskimi producentami maszyn rolniczych zrzeszonych w GRUPIE
agro 7, w sk³ad której wchodz¹ METALTECH Miros³awiec,
POMOT Chojna, POM Augustów, ARAJ K¹ty Wroc³awskie oraz
ESJOT Wa³cz.
Na stoisku EXPOM-u wystawione by³y takie maszyny jak:
� agregat do upraw przedsiewnych  LECH ze zmodernizowanym sys-
temem docisku wa³ków tylnych,
� agregat do upraw przedsiewnych WICHER,

� wa³ uprawowy  JACEK,
� wa³ uprawowy TYTAN z pier�cieniami cambridge 600 mm oraz
z nowym systemem PRESSCONTROL odpowiedzialnym za jedna-
kowy nacisk sekcji wa³u na pod³o¿e,
� spulchniacz � chwastownik AKTYWATOR z austriackim podsie-
waczem traw i nawozów  APV,
� agregat talerzowy GOLIAT z podsiewaczem nawozów  APV,
� agregat podorywkowy AJAX z podsiewaczem rzêdowym VERT-
SEM duñskiej firmy FIONA,
� siewnik rzêdowy APOLLO FIONA z agregatem SOKÓ£,
� zmodernizowany agregat ze sprzêgiem do siewników ORLIK.
Stoisko firmy zwiedzi³o tysi¹ce go�ci z ca³ego kraju oraz dealerzy
maszyn z Litwy, £otwy, Estonii, Rosji, Niemiec, Francji , Serbii, Wielkiej
Brytanii i Ukrainy.
Firmê reprezentowali: prezes Zarz¹du Marek Wietrzyk, dyrektor ds.
marketingu i handlu Leszek Weremczuk, specjalisci ds sprzeda¿y
i marketingu - Teresa Dr¹¿kiewicz i Pawe³ Dudkiewicz.

Leszek Weremczuk , dyrektor ds. marketingu i handlu
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¯YCIE MIEJSKIE

Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma jedynie charakter informacyjny.

OSIEDLE GRUNWALD − „ZIELONA EKIERKA”

Ogólna charakterystyka budynku
Projektowany obiekt jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym,
dwuklatkowym. Sk³ada siê on z dwóch czê�ci: ni¿szej - cztero-
kondygnacyjnej oraz wy¿szej - sze�ciokondygnacyjnej z wind¹
oraz piwnic¹ pod ca³ym obiektem. W budynku przewidziano 30
mieszkañ dostêpnych z dwóch klatek schodowych. Mieszkania
na parterze przystosowane s¹ dla osób niepe³nosprawnych
poprzez pochylnie w klatkach do poziomu parteru. Ka¿de z mieszkañ
posiada �balkon zimowy� w postaci zabudowanej loggii. W piw-
nicy przewidziane s¹ du¿e pomieszczenia gospodarcze dla ka¿dego
lokalu mieszkalnego oraz pomieszczenie wspólne z mo¿liwo�ci¹
dowolnego zaaran¿owania (pomieszczenie: hobby, �wietlica, pral-
nia, suszarnia). Na dachu ni¿szej czê�ci budynku zaprojektowany
zosta³ pokój rekreacyjny z tarasem widokowym.

Lokalizacja, zagospodarowanie terenu
Inwestycja znajduje siê w wschodniej czê�ci miasta Kutna przy
zbiegu ulic W³adys³awa Jagie³³y i Boles³awa Chrobrego. Dobr¹
komunikacjê z centrum miasta zapewnia niedaleko po³o¿ona
ul. Grunwaldzka. Teren otoczony jest wysok¹ zieleni¹, która
stanowi naturalne wydzielenie tego obszaru. Teren p³aski, z nie-
wielkimi skarpami, podnosz¹cymi walory estetyczne otoczenia.
Budynek zosta³ zaprojektowany na ogrodzonej dzia³ce z miej-
scami parkingowymi dla ka¿dego mieszkania, placem zabaw,
ma³¹ architektur¹ oraz zieleni¹.

Instalacje wewnêtrzne
Mieszkania posiadaæ bêd¹ ogrzewanie zasilane z sieci miejskiej.
Ponadto ka¿dy lokal wyposa¿ony bêdzie w instalacjê wodno-
kanalizacyjn¹, elektryczn¹, telefoniczn¹, telewizyjn¹ i domofono-
w¹. Instalacja c.w.u. wspomagana kolektorami s³onecznymi.
Wszystkie media, tj. ciep³o, c.w.u i energia elektryczna, s¹ opo-
miarowane indywidualnie dla ka¿dego mieszkania.

Wielko�æ mieszkañ
Oko³o 74 m2, oko³o 56 m2, oko³o 52 m2, oko³o 47 m2, oko³o
43 m2. Powierzchnie liczone wg normy PN-ISO 9836 - 1997
mog¹ ulec zmianie w zwi¹zku z konieczno�ci¹ uwzglêdniania
tynków.

Na sesji Rady Miasta, zaplanowanej na 26 marca, kutnowscy rajcy mieli podj¹æ decyzje
w sprawie utworzenia w Kutnie Systemu Informacji Miejskiej (w skrócie SIM). System
Informacji Miejskiej w Kutnie ma na celu dostarczenie mieszkañcom i osobom przyjezd-
nym zintegrowanej, pe³nej i spójnej architektonicznie i plastycznie informacji. SIM u³atwia
poruszanie siê w przestrzeni miejskiej, a tak¿e umo¿liwia szybszy dostêp do informacji
o obiektach u¿yteczno�ci publicznej czy miejscach atrakcyjnych pod wzglêdem historycz-
nym, kulturalnym, turystycznym i gospodarczym. Spe³nia on tak¿e aspekt promocyjny ze
wzglêdu na fakt, i¿ zaimplementowano na nim kolorystycznie i graficznie element ró¿y
wynikaj¹cy z przyjêtej w lipcu ubieg³ego roku Strategii Marki Miasta Kutna w my�l has³a
�Kutno - miasto ró¿�. Powoduje to odró¿nienie siê od innych systemów miejskich ze wzglêdu
na m.in. kolor wrzosowy, który nawi¹zuje do logo miasta. Uzupe³niaj¹cymi kolorami znaj-
duj¹cymi siê w SIM jest kolor szary stosowany g³ównie jako kolor konstrukcji wsporczych
i kolor bia³y u¿ywany do prezentowania tre�ci. Czcionk¹ u¿ywan¹ w SIM jest DejaVu Sans
Condensed. Wymienione wy¿ej elementy powoduj¹ jednolito�æ no�ników, które dziêki temu
bêd¹ rozpoznawalne i przyczyni¹ siê do poprawy jako�ci wizualnej przestrzeni publicznej
naszego miasta. Urz¹d Miasta Kutno przyst¹pi³ do projektu na opracowanie koncepcji
Systemu Informacji Miejskiej (SIM) dla miasta Kutna w styczniu 2011 roku. Projektem
zajê³o siê Przedsiêbiorstwo Projektowo � Us³ugowe Linia s.c. z Wroc³awia. Koordynowa³
i opiniowa³ materia³y zwi¹zane z opracowaniem SIM powo³any przez Prezydenta Miasta
Kutno zespó³ zadaniowy. W trakcie prac nad kutnowskim Systemem Informacji Miejskiej
odby³y siê trzy spotkania konsultacyjne w dniach: 23.10.2012 r., 19,11.2012 r. oraz 3.01.2013 r.
W trakcie przygotowania katalogu kutnowskiego SIM zespó³ wspó³pracowa³ tak¿e z mery-
torycznymi wydzia³ami Urzêdu Miasta Kutno, szefami kutnowskich instytucji kultury oraz
z historykami i regionalistami. W trakcie prac nad SIM dokonano analizy historycznych
i aktualnych planów miasta. Podstaw¹ opracowania katalogu SIM by³y materia³y przekazane
przez Zamawiaj¹cego, tj. listy adresów budynków nale¿¹cych do Gminy Miasto Kutno, spis
nazw ulic, spis przystanków komunikacji miejskiej oraz opracowania graficzne logo miasta
Kutno. W oparciu o te materia³y, ale tak¿e na podstawie prac studialnych i terenowych,
Linia s.c. opracowa³a propozycje architektoniczno-plastyczne no�ników informacji SIM,
a tak¿e sporz¹dzi³a szczegó³owe listy obiektów do oznakowania w ramach poszczególnych
rodzajów informacji: 1. Informacja adresowa 2. Informacja uliczna 3. Informacja przystan-

CZY KUTNO BĘDZIE MIAŁO SWÓJ SIM?

kowa 4. Plany miasta 5. Informacja o obiektach/oso-
bach 6. Informacja kieruj¹ca pieszych 7. Informacja
kieruj¹ca kierowców Tak przygotowano System
Informacji Miejskiej. Bêdzie czytelny, przyjazny
i otwarty dla mieszkañców oraz go�ci odwiedzaj¹-
cych Kutno. Wiêcej szczegó³ów w nastêpnym
wydaniu �Powiatowego ¯ycia Kutna�.
�Kutno - miasto ró¿� to projekt do realizacji co
najmniej na dekadê, przyjêcie Systemu Informacji
Miejskiej to kolejny krok naprzód. W miarê mo¿li-
wo�ci bêdziemy równie¿ dbali o nasadzenia ró¿. -
Zbigniew Burzyñski, prezydent miasta.
System SIM to sposób na artystyczne ujednolicenie
znaków informacyjnych, które posiada np. Ko³o-
brzeg. Dobrze by³oby te¿ skorzystaæ na ten cel ze
�rodków unijnych � stwierdza Andrzej Stelmaszewski,
redaktor naczelny P¯K.
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¯YCIE PODRÓ¯NICZE

OKAZJA !  OKAZJA !  OKAZJA !

Artur Gierula

KOLEJĄ TRANSSYBERYJSKĄ ...
(ci¹g dalszy z nr 5/353)
Po wzorcowym fonetycznym zaprezentowaniu prawid³owej wersji wymo-
wy nazwiska naszego bohatera walk o niepodleg³o�æ I Rzeczypospolitej
oraz USA (!), razem siê na�miewali�my z australijskiej interpretacji. Naszej
dyskusji przys³uchiwa³ siê siedz¹cy obok Baszkir - tak go zaklasyfikowa-
³em. Ju¿ wcze�niej próbowa³ w³¹czyæ siê do rozmowy zadaj¹c standardowe
pytania: sk¹d, dok¹d, a po co? By³ zabawny i dowcipnie komentowa³
w³asne lingwistyczne ograniczenia. W koñcu pad³o na mnie i po�redni-
czy³em w tej krótkiej kurtuazyjnej wymianie zdañ. Po po¿egnaniu
Australijczyków zaprosi³ mnie do swojego stolika. Przedstawili�my siê
sobie i kiedy powiedzia³em, ¿e jestem Polakiem od razu przeszed³ do kon-
kretów historii w³asnej rodziny� Otó¿ jego babcia by³a Polk¹! Mieszka³a
w Kazachstanie i on sam stamt¹d pochodzi. Có¿ za historia! Có¿ za koin-
cydencja! W³a�ciwie na koñcu �wiata spotkaæ w jednej czwartej Polaka�
Niezwykle skomplikowane, tragiczne i smutne by³y losy wielu naszych
rodaków- antenatów, jednocze�nie jak¿e¿ niezwykle witalnym, elastycz-
nym i pe³nym nadziei narodem byli�my i mam nadziejê jeste�my. To wa¿ne
cechy pozwalaj¹ce nam siê wyró¿niæ w �wiatowej populacji. Andriej wraca³
z Magadanu - pracuje tam w przedsiêbiorstwie, w którym maj¹ udzia³y
Kanadyjczycy, jest marynarzem - rybakiem. Czasami w programie National
Geographic emituj¹ program �Najniebezpieczniejsze zawody �wiata�,
w którym pokazuj¹ marynarzy - rybaków z Alaski. Andriej robi to samo,
tylko ¿e jego port macierzysty znajduje siê po drugiej stronie Oceanu.
Praca, któr¹ wykonuje odbywa siê w systemie dwa miesi¹ce na morzu,
dwa miesi¹ce wolnego i zarabia za ni¹ - bagatela! - ponad 5.000$ na miesi¹c.
To kolosalna kwota jak na Rosjê. Mieszka w Czicie, do której nieuchronnie
i konsekwentnie siê zbli¿ali�my. Powiedzia³, ¿e ma dwoje dzieci - córkê
i syna, maj¹ 24 i 22 lata, a mieszkaj¹ w Krasnokamieñsku na Uralu.
W latach dziewiêædziesi¹tych je�dzi³ do Polski po towar, którym handlo-
wa³ na Bia³orusi i w Rosji. Na mój komentarz odnosz¹cy siê do s³ynnych
(pejoratywnie) magadañskich ³agrów, opu�ci³ g³owê i powiedzia³, ¿e do
dzisiaj w bardzo wielu miejscach po prostu na ziemi le¿¹ ludzkie ko�ci�
Z tego co wie byli w nich umieszczani Japoñczycy, Koreañczycy, Chiñczycy,
Niemcy, Polacy, oczywi�cie Rosjanie, przypuszcza, ¿e to nie jest pe³na
lista... Sam by³ w Afganistanie - tylko nie teraz, a podczas radzieckiej
interwencji, która mia³a miejsce od 1979 do 1989 roku. Rozmowa w mêskiej
atmosferze toczy³a siê jakie� dwie godziny. Po¿egnali�my siê serdecznie
i pora by³a i�æ spaæ! W miêdzyczasie pogoda siê zmieni³a, co trudno by³o
zauwa¿yæ w klimatyzowanym pomieszczeniu, i zdecydowanie obni¿y³a
siê temperatura, a niebo zasnu³y chmury.
Kolejny dzieñ podró¿y min¹³ pod znakiem zmiany pogody. Ca³y czas pada³o,
a temperatura oscylowa³a wokó³ 20°C. Cudownie! Oby jak najd³u¿ej! Mo-
g³em poczytaæ, dzwoni³ mój brat - mi³y kontakt z krajem! Skoñczy³em
jedn¹ ksi¹¿kê, zacz¹³em drug¹. Ania (Aniusza), dziecko s¹siadów z box�u
obok, niezmordowanie biega po przej�ciu w wagonie. Czasami �pomaga³a�
mi w pisaniu (ma dwa latka) i idzie jej to bardzo sprawnie oraz profesjo-
nalnie. Niestety ani ja, ani czytaj¹cy ten tekst nie znamy walorów jêzyka,
którym siê pos³uguje, przynajmniej w zapisie. Dlatego musia³em nanie�æ
drobne korekty w jej czê�ci opisu.  Za oknem lasy, rzeki, �pasio³ki� i co
jaki� czas wiêksze osady, miasteczka oraz miasta. Ale przede wszystkim:
wszechogarniaj¹ca zieleñ! Od horyzontu po horyzont! Jestem 2900 kilo-
metrów od W³adywostoku - minê³a druga doba w poci¹gu. Krowy przy-
ku³y moj¹ uwagê! S¹ traktowane bez ma³a jak w Indiach - trochê przesa-
dzam - jednak nie s¹ ko³kowane (palikowane), chodz¹ jak i gdzie chc¹...
Czy¿ to nie jest cudowna dla nich kraina? Co innego kozy. One niestety
nie ciesz¹ siê a¿ takim zakresem wolno�ci osobistej. Chyba nie s¹ cen-
niejsze od krów? Przypuszczam, ¿e to przez ich charakter po³¹czony
z ¿o³¹dkiem - z tego co babcia mi mówi³a koza zje wszystko. Wiêc mo¿e
z tego powodu ich wolno�æ podlega ograniczeniom... Ca³y dzieñ jecha³em
wzd³u¿ rzeki Szi³ki - taka sobie, tylko rozmiarów Wis³y, po szeroko�ci,
bo d³ugo�æ dwa razy taka - na jej brzegach min¹³em kilka �manastyrów�
(klasztorów), oczywi�cie opuszczonych, ale ich lokalizacja wiele mówi.
Niedaleko od brzegu rzeki zwykle znajduje siê cerkiew oraz budynek g³ówny,
natomiast na samym brzegu najprawdopodobniej spichlerz. Rzeka by³a
g³ównym i najwa¿niejszym traktem komunikacyjnym i handlowym.
Mnisi jak widaæ zajmowali siê nie tylko duszpasterstwem, ale równie¿
bardziej dochodowym i zapewniaj¹cym egzystencjê zajêciem. Jednocze�nie
wokó³ albo obok �manastyrów� budowali domy osadnicy, z których
z czasem powstawa³y �pasio³ki�. Tym sposobem Syberia wraz z Zabajka-
lem powoli zyskiwa³y mieszkañców oraz warto�æ gospodarcz¹. Ogólnie
najwiêcej �pasio³ków� mog³em spotkaæ nad rzekami lub tu¿ obok nich.
Nawet linia Kolei Transsyberyjskiej wije siê wzd³u¿ tej rzeki - có¿, lepiej
z natur¹ nie walczyæ. Niezwyk³y tu spokój� A widoki takie, ¿e dech
zapieraj¹! Tutaj rzeczywi�cie mog³em siê zapatrzeæ w dal. Jednocze�nie
w Polsce mieszkaj¹c na przyk³ad w Kutnie mamy dostêp do wszelkich
udogodnieñ cywilizacji - pocz¹wszy od multipleksów, przez Aquaparki,
po galerie handlowe. Nie zwracamy na to uwagi- po prostu tak jest i tak
ma byæ! Tutaj nie jest to takie oczywiste - to nawet nie jest kwestia czasu
czy zainwestowanych pieniêdzy. Tutaj wyjazd do wiêkszego miasta to
wyprawa- nawet kilkudniowa - nie ma opcji, ¿e �skoczymy� do kina na
premierê. Tutaj przyjazd kogo� z zewn¹trz to wydarzenie na miarê przy-

jazdu znanej z telewizji osobisto�ci� Nie mam pojêcia jak to opisaæ.
Przecie¿ nie znam tego z autopsji� Jednak w miejsce tych cywilizacyj-
nych atrakcji zapewne musi co� funkcjonowaæ? Mo¿e to wspólnie spê-
dzany czas przez rodziny lub te¿ w ramach s¹siedzkiej wspólnoty. Przy-
puszczam, ¿e ludzie maj¹ tutaj Zupe³nie inne priorytety ni¿ my.
Ostatni dzieñ w poci¹gu na tym etapie podró¿y. Od samego rana �¿y³em�
my�l¹, ¿e dzisiaj wysi¹dê z poci¹gu. To by³¹ ca³kiem przyjemna perspek-
tywa! W tê stronê zapewne nie zniós³bym tak dobrze podró¿y non stop!
Zmêczenie materia³u. Po drodze, w godzinach porannych, mijam U³an-
Ude. Kiedy� nazywane Wierchnieudyñskiem. Le¿y ono na skrzy¿owaniu
dróg handlowych ³¹cz¹cych Rosjê, Mongoliê, Chiny i kraje Azji �rodkowej.
A w momencie podejmowania decyzji o przebiegu trasy Kolei Transsy-
beryjskiej Rada Miejska postanowi³a rozpocz¹æ dzia³ania zmierzaj¹ce do
przeprowadzenia trasy przez Wierchnieudiñsk. Stwierdzono, ze je¿eli tak siê
nie stanie: �... miasto runie i przemieni siê w ¿a³osn¹, zapad³¹ wioskê�.
Wynik dzia³añ Rady Miasta by³ pozytywny - 15 sierpnia 1899 do miasta
przyjecha³ pierwszy poci¹g. W³adze Wierchnieudiñska poprosi³y jego
mieszkañców, aby z tej okazji wywiesili flagi pañstwowe, a wieczorem
zapalili przed domami lampy naftowe. Kiedy� umiano siê cieszyæ! Mnie
równie¿ cieszy³a ta zaplanowana kilkudniowa przerwa. Tym bardziej, ¿e
bêdê móg³ zwiedziæ Irkuck z jego drewnian¹ architektur¹, elektrowniê
wodn¹ na Angarze oraz pop³ynê na Jezioro Bajka³!!! Ca³kiem atrakcyjna
perspektywa� Po U³an-Ude nastêpnym godnym uwagi punktem prze-
jazdu by³a po³o¿ona tu¿ nad Bajka³em stacyjka Sljudianka.

Powód? Ca³y dworzec zosta³ zbudowany z marmuru - taka fanaberia. Opo-
wie�æ g³osi, ¿e by³ to ulubiony punkt na trasie transsyberyjskich wyjazdów
carów. Chcecie to wierzcie� Natomiast zaraz za t¹ stacyjk¹ pojawi³ siê
w ca³ej krasie cud natury - Jezioro Bajka³. Polecam zdjêcia - jest jak morze
- a jednak nie. Gdyby ca³a ludzko�æ pi³a na dzieñ 1,5 litra wody z tego
zbiornika, to starczy³oby jej na� 40 lat! Nie pomyli³em siê - 40 lat! Jest
najg³êbsze na naszej planecie- 1620 metrów. A Morze Ba³tyckie �tylko� kil-
ka metrów poni¿ej 400. Czas min¹³ szybko - o 14.29 (czasu moskiew-
skiego), czyli o 19.29 (czasu lokalnego) zszed³em z pok³adu. W Polsce
by³a 12.29. Do hotelu dosta³em siê busem - za 12 rubli (oko³o 1.30 z³!).
A Wi-Fi chodzi³o jak brzytwa! My�l, ¿e jestem coraz bli¿ej domu, by³a
naprawdê mi³a�

Irkuck i �lady Polaków
Zatrzyma³em siê w miasteczku akademickim w hotelu �Wega�- niezwykle
ciche, spokojne miejsce, mogê dodaæ, ¿e bardzo mi³a i przyjemna obs³uga.
Obok hotelu mia³em do dyspozycji ca³y kompleks sportowy: stadion, bie¿nia,
boisko (pe³nowymiarowe + murawa) oraz hale gimnastyczne. Wszystko
ogólnie dostêpne - po prostu trzeba tylko przyj�æ! Ciekawe, dlaczego gdzie�
indziej tak nie mo¿na?! Irkuck to zupe³nie inne miasto ni¿ W³adywostok.
Chocia¿ liczy tyle samo mieszkañców - prawie 600 tysiêcy. Czemu? Nie
ma dostêpu do morza i zajmuje tereny równinne oraz jest 201 lat starsze.

Jednak� Ma Angarê - rzekê, jedyn¹ wyp³ywaj¹c¹ z Jeziora Bajka³! Rze-
czona Angara jest ogromna, szeroka i p³ynie wartko - i co z tego, mo¿na
by powiedzieæ? Jednak w Irkucku ten atrybut miasta zosta³ wzorcowo
zagospodarowany. Po pierwsze wzd³u¿ wybrze¿a, przez wiêkszo�æ miasta,
ci¹gn¹ siê nabrze¿a- oczywi�cie z marmuru. Jest to inwestycja ostatnich
lat- nawi¹zuj¹ca, a jak¿e, do rozwi¹zañ przedrewolucyjnych.        (c.d.n.)
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¯YCIE �WI¥TECZNE

Instytucja ta ka¿dego roku organizuje plenery tematyczne nawi¹zuj¹c
wspó³pracê z artystami, jednocze�nie pozyskuje nowe obiekty do swojej
kolekcji. Na wystawie prezentowanych jest 21 obrazów autorów wspó³-
czesnych wykonanych w ró¿nych technikach � olejnej, akrylowej, akwa-
relowej. Prace utrzymane w ludowej stylistyce przedstawiaj¹ mniej lub
bardziej znane, choæ mimo wszystko zanikaj¹ce tradycje wielkanocne.
Ekspozycjê otwieraj¹ prace zwi¹zane z Niedziel¹ Palmow¹. Mimo i¿
palma wielkanocna nadal obecna jest w polskiej kulturze, to zanika obyczaj
samodzielnego ich przygotowywania. Obraz Marzanny Saran pt. �Puche-
roki� nawi¹zuje do znanego ju¿ tylko w kilku podkrakowskich wioskach
zwyczaju chodzenia w Niedzielê Palmow¹ �na puchery�. Tego dnia ch³opcy
ubrani w kolorowe, sto¿kowate czapki odwiedzaj¹ domostwa, ¿ycz¹c
rodzinom radosnych �wi¹t, w zamian otrzymuj¹c poczêstunek. W kolejnej
czê�ci wystawy znajduje siê obraz Reginy Balignow �Misterium Mêki
Pañskiej�. Przedstawienia pasyjne popularne w Polsce w XVII w., pod
wp³ywem reformacji zaczê³y zanikaæ by w okresie zaborów niemal ca³-
kowicie znikn¹æ. W ostatnich latach obserwujemy jednak ich powolny
renesans. Procesje rezurekcyjne koñcz¹ce ceremonie tzw. Wigilii Paschalnej
tradycyjnie urz¹dzano w sobotni¹ noc po uroczysto�ciach wigilii. W Polsce
na niedzielê rano przeniesiono je w czasach zaborów, gdy obowi¹zywa³a
godzina policyjna i w nocy zakazywano zgromadzeñ. Do tego zagadnienia
odwo³uje siê praca Adama Kunikowskiego �Pejza¿ wielkanocny � rezu-
rekcja�. Obrazy Emilii Sobieraj i El¿biety R¹czki nawi¹zuj¹ z kolei do
symboliki �wiêcenia pokarmów i ozdabiania jajek. Ta ostatnia czynno�æ
by³a do niedawna domen¹ wy³¹cznie kobiet. Je�li jaki� mê¿czyzna zak³óci³
j¹, wówczas kobiety wypêdza³y go i zaciera³y �lady po intruzie spluwaj¹c
ukradkiem lub rzucaj¹c za siebie odrobinê soli, by odczyniæ rzucony przezeñ
urok. Chodzenie z kurem to ludowy zwyczaj obchodzony w Poniedzia³ek
Wielkanocny, jednak niemal ju¿ nieobecny. Tradycjê tê przypomina m.in.
praca Mariana Stefañskiego. Kilku z prezentowanych na wystawie arty-
stów siêgnê³o w swych pracach do zwyczaju Lanego Poniedzia³ku; byæ
mo¿e dlatego, i¿ jest to tradycja nadal ¿ywo obecna w kulturze, choæ ju¿
nie w tak skrajnych formach jak niegdy�. Trzeba pamiêtaæ, ¿e oblanie
wod¹ by³o zdecydowanie wa¿niejsze dla dziewcz¹t ni¿ ch³opców, ponie-
wa¿ ta panna, której nie zmoczono, mog³a siê czuæ zaniepokojona, gdy¿
oznacza³o to brak zainteresowania ze strony kawalerów, a w  konsekwencji
staropanieñstwo.

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

WIELKANOCNE TRADYCJE

Wanda Falencik-Masznicz - Lany Poniedzia³ek.
Wernisa¿ wystawy odby³ siê 15 marca 2013 r., o godz. 13. Ekspozycjê
bêdzie mo¿na zwiedzaæ do 15 maja 2013 r. Wystawie towarzysz¹ warsztaty
plastyczne, podczas których bêdzie siê mo¿na nauczyæ wykonywania wiel-
kanocnych palm i stroików oraz kart �wi¹tecznych. Pos³u¿¹ do tego natu-
ralne surowce, takie jak: wierzba, bukszpan oraz bibu³a, kolorowy papier.
Zajêcia przewidziane s¹ do 28 marca br., i jak na razie ciesz¹ siê du¿¹
popularno�ci¹, szczególnie w�ród m³odszych dzieci. W tygodniu poprze-
dzaj¹cym Niedzielê Palmow¹ zapowiedzia³y siê ju¿ grupy m.in. z Chodowa,
Nowych Ostrów, Kro�niewic.
Grzegorz Bielicki, Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Kro�niewicach

Z up³ywem wieków obrzêdy Wielkiej Nocy � najwa¿niejszego i najstar-
szego �wiêta chrze�cijañskiego � ³¹czy³y siê z tradycjami ludowymi tworz¹c
swoisty klimat tego �wiêta, czêsto charakterystyczny dla danego kraju
lub regionu. Jednak w zwi¹zku z postêpuj¹c¹ globalizacj¹, ci¹g³ym brakiem
czasu, zanikaniem wiêzi spo³ecznych, wielkanocne zwyczaje zaczê³y
powoli zanikaæ, równie¿ z ludzkiej pamiêci. By choæ w minimalnym stop-
niu zapobiec temu procesowi Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego
w Kro�niewicach zorganizowa³o wystawê, której tematyka nawi¹zuje do
wielkanocnych tradycji ludowych. �Wielkanoc w malarstwie rodzajowym�
powsta³a ze zbiorów Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
w Warszawie.
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¯YCIOWE ROZMAITO�CI

W dniach 16-17 marca 2013 r. odby³y siê w hali sportowej ZS nr 1 w P³ocku
X Mistrzostwa Polski Bran¿y Maszyn Rolniczych w Futsalu. Organizatorem
dziesi¹tej jubileuszowej edycji zawodów by³ Miêdzyszkolny Uczniowski
Klub Sportowych Expom Kro�niewice. Zawody przeprowadzili: Leszek
Weremczuk � dyrektor ds. marketingu i handlu firmy Expom sp. z o.o.
oraz Robert Nowak - organizator imprez sportowych. Nad przestrzeganiem
zasad halowej pi³ki no¿nej na boisku czuwali sêdziowie £ZPN: Tomasz
Garwicki, Krzysztof Walczak i Micha³ Wróblewski, a opiek¹ medyczn¹
zajê³y siê: Lucyna Urbañczyk i Anna Ga³¹zka. Ka¿da z dru¿yn, które
wziê³y udzia³ ze wzglêdu na przyjêty system rozgrywek, rozegra³a po
7 spotkañ w ci¹gu 2 dni, mecze trwa³y 2 x 15 minut. W sumie stoczono 28
�zak³adowych pojedynków futsalowych�, nie by³o ¿adnego remisu ani
kompromisu, wszyscy toczyli zaciête boje o tytu³ mistrzowski. Pad³o 199
bramek, niektóre przepiêknej urody, by³o bez liku efektownych parad
bramkarskich, a na boisku pojawi³ siê nawet zawodnik, który kiedy� gry-
wa³ w zespo³ach Ekstraklasy Pi³ki No¿nej. Turniej zas³u¿enie po raz drugi
z rzêdu wygra³a dru¿yna firmy ARAJ z K¹tów Wroc³awskich, która
odnios³a komplet zwyciêstw. Na drugim miejscu podium stanêli zawod-
nicy EXPOMU Kro�niewice, a trzecie miejsce przypad³o najwiêkszej
niespodziance zawodów dru¿ynie GRENE Konin.
Klasyfikacja koñcowa Mistrzostw Polski: 1. ARAJ K¹ty Wroc³awskie,
2. EXPOM Kro�niewice, 3. GRENE Konin, 4. POM Augustów, 5. METAL-
TECH Miros³awiec, 6. PPG Industries, 7. ESJOT Wa³cz, 8. KORBANEK
Tarnowo Podgórne. Nagrody indywidualne: król strzelców � Walczak
Tomasz (Expom Kro�niewice), najlepszy zawodnik � Muzyka Grzegorz
(Metaltech Miros³awiec), najlepszy bramkarz � Skrêtowicz Rafa³ (Esjot
Wa³cz), nagroda FAIR PLAY � Dru¿yna KORBANEK Wierzchowiska.

Mistrzostwa Polski Bran¿y Maszyn Rolniczych
w Futsalu P³ock 2013

EXPOM WICEMISTRZEM

Wed³ug przyjêtych wcze�niej zasad organizatorem nastêpnych mistrzostw
jest firma z GRUPY agro 7, której dru¿yna zwyciê¿y³a, czyli w tym
wypadku ta wspania³a impreza sportowa odbêdzie siê w województwie
dolno�l¹skim. To ju¿ 10 Mistrzostwa Polski Bran¿y Rolniczej w futsalu,
a pierwszy raz dru¿yny spotka³y siê w³a�nie w Kro�niewicach.

Dru¿yna EXPOM Kro�niewice: B³aszczyk Marcin, Hartwich Bart³omiej,
Kacprowicz Krzysztof, Kamiñski Pawe³, Lewandowski Pawe³, Roma-
nowski Dominik, Szadkowski Micha³, Tomczak Sebastian, Usdrowski
Adrian, Walczak Tomasz, Wietrzyk Marek, Wiêcek Rafa³.

Ciekawym zjawiskiem jest tak¿e fakt, i¿ zawodnikami s¹ prezesi firm:
Marek Wietrzyk EXPOM, Stanis³aw Janowski ESJOT, czy Mariusz Zdunek
MRMZ KORBANEK. Uczestnicy pochodz¹ z ca³ej Polski i czêsto jad¹
trzysta, czterysta kilometrów,¿eby spotkaæ kolegów z innych firm i zagraæ
o Puchar agro 7. Firmy zrzeszone w GRUPIE agro 7 to czo³owi polscy
producenci maszyn rolniczych, których wyroby pracuj¹ na polach ca³ej
Europy. Impreza udana pod ka¿dym wzglêdem. Jedynie szkoda, ¿e te dwa
dni tak szybko mijaj¹ i na nastêpne mecze futsalu trzeba czekaæ ca³y rok,
ale POM Augustów w okresie letnim ju¿ drugi raz organizuje rozgrywki
pi³ki no¿nej na miejsowych Orlikach.

W dniu kalendarzowej wiosny, w Szkole Podstawowej Nr 6 w Kutnie,
dzieci klas O b. oraz Oc zaprosi³y starszych kolegów i kole¿anki,
a tak¿e nauczycieli, na uroczysty apel, podczas którego zaprezen-
towa³y okoliczno�ciowe przedstawienie w³a�nie o tematyce
wiosennej. Piêknie poprzebierani m³odzi arty�ci pokazali zebra-
nym scenki z ¿ycia le�nych skrzatów, zabaw na ³¹kach pe³nych
zieleni � wszyscy z utêsknieniem wygl¹dali Pani Wiosny. Wreszcie
nadesz³a w tanecznych pl¹sach otoczeniu tañcz¹cych kwiatów. Ca³e
przedstawienie opracowa³y: Agnieszka Klepczarek, Dominika
Tarka, Katarzyna Wiktorek i Katarzyna Jagie³³o, nauczycielki szko³y.
Wszystkie te bajkowe zabiegi mia³y jeden cel � powitaæ wiosnê.
Prawda jednak zosta³a taka � dzieñ 21 marca 2013 roku uczniowie
szko³y bêd¹ pamiêtaæ jako dzieñ zimowej wiosny.        /A.B./

WITAJ WIOSNO

W AMBASADZIE ROSJI
W Rosyjskim O�rodku Nauki i Kultury, przy Ambasadzie Rosji w War-
szawie, dnia 21 marca odby³o siê spotkanie �Klubu podró¿ników po Rosji�.
Wyk³ad w oparciu o prezentacjê multimedialn¹ wyg³osi³ Artur Gierula.
W roli gospodyni wyst¹pi³a Julia £aszyna. Publiczno�æ stanowi³o 51
uczniów z Kutna: z Gimnazjum nr 1 i Zespo³u Szkó³ nr 1. W�ród s³ucha-
j¹cych byli równie¿ go�cie z Poznania, Warszawy i pracownicy Ambasady
oraz RONiK. W auli wyk³adowej zosta³y wyeksponowane fotografie
z podró¿y do W³adywostoku, Irkucka, Moskwy oraz robione z okna poci¹gu
Kolei Transsyberyjskiej. Wyk³ad trwaj¹cy ponad godzinê jedynie dotkn¹³
zjawiska podró¿y najd³u¿sz¹ lini¹ kolejow¹ na �wiecie. �Mocnym� wsparciem
spotkania by³a prezentacja multimedialna, która dotyczy³a niezwykle zró¿-
nicowanych aspektów podró¿y Kolej¹ Transsyberyjsk¹, pocz¹wszy od niej
samej, a¿ po towarzysz¹c¹ jej infrastrukturê, muzea i na codziennym ¿yciu
koñcz¹c. Trasa podró¿y wiod³a z Moskwy do W³adywostoku, nastêpnie
w drodze powrotnej przez Irkuck do Moskwy. Do W³adywostoku, w jedn¹
stronê, trasa liczy bagatela 9.288 km. Podró¿ w jedn¹ stronê trwa 164
godziny, czyli 6 dni i 20 godzin! Wszystko na trasie funkcjonuje w opar-
ciu o czas moskiewski! Podró¿uj¹c Kolej¹ Transsyberyjsk¹ nastêpuje
zmiana czasu o +8 godzin, a w stosunku do Polski +10 godzin.
- Dziêki prezentacji mia³am mo¿liwo�æ �podró¿owania� po Rosji a¿ do
W³adywostoku - mówi Anna Hetmaniak, uczennica kl. IIa. - Mog³am
podziwiaæ piêkno tego kraju, jego barwno�æ, czysto�æ i wyj¹tkowo�æ. Spo-
tkanie rozbudzi³o moj¹ chêæ do podró¿owania i poznawania innych kultur.
Uwa¿am, ¿e du¿o siê dowiedzia³am.
Najwiêksz¹ atrakcj¹ na trasie podró¿y Kolej¹ Transsyberyjsk¹ jest naj-
g³êbsze na �wiecie Jezioro Bajka³ - z wieloma endemicznymi formami
¿ycia jak chocia¿by jedyn¹ na �wiecie s³odkowodn¹ fok¹! Podró¿ Artura
Gieruli trwa³a trzy tygodnie - w tym dwa tygodnie w poci¹gu - w �p³ac-
kartnym� wagonie. W Ambasadzie funkcjonuje sta³a ekspozycja fotografii
z podró¿y. Jej sponsorem jest Jacek Urbaniak, prezes TBS Kutno.
- Spotkanie i wyk³ad zainspirowa³y mnie do spe³niania w³asnych marzeñ
zwi¹zanych z podró¿owaniem - mówi Micha³ Kawka, uczeñ kl. IIf.
Opiekunami m³odzie¿y podczas wyjazdu do stolicy byli: Janusz Pawlak,
Piotr Sala, Marcin Politañski i Artur Gierula.

O podró¿y Kolej¹ Transsyberyjsk¹
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¯YCIE FARMACEUTYCZNE
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¯YCIOWY KALEJDOSKOP

Z br¹zowymi medalami, z Fina³u Wojewódzkiego w Koszykówce Dziewcz¹t
w ramach Licealiady, wróci³a reprezentacja Zespo³u Szkó³ Nr 1 im. St.
Staszica w Kutnie. Zawody odby³y siê  20 marca 2013 w Aleksandrowie
£ódzkim. W tym roku system gry zosta³ zmieniony i w finale odby³y siê
tylko dwa mecze � o trzecie miejsce (dru¿yny które zajê³y drugie miejsca
w pó³fina³ach) oraz fina³. �Dziewczêta ze �Staszica� pewnie i wysoko
72:39 (19:6,18:8, 18:8, 17:17) wygra³y z I LO w Tomaszowie Mazowieckim
zajmuj¹c III miejsce w województwie ³ódzkim. Mistrzem województwa
zosta³a dru¿yna LO w Aleksandrowie £ódzkim, która w meczu fina³o-
wym wygra³a 56:50 z SMS LO im. Marcina Gortata w £odzi.
Jestem bardzo zadowolony z postawy i zaanga¿owania dziewcz¹t. Wygrali-
�my zawody na szczeblu powiatu, rejonu, zajêli�my drugie miejsce w pó³-
fina³ach. Przed nami znalaz³y siê dwie szko³y, których reprezentacje
sk³adaj¹ siê w ca³o�ci z zawodniczek graj¹cych w pierwszej i drugiej
lidze oraz w juniorkach UKS Basket Aleksandrów £ódzki, £KS i Widzewie
� mówi trener Mariusz £ubiñski.
Sk³ad reprezentacji �Staszica�: Alicja Stêpniak, Adrianna Tyjewska, Beata
Wojciechowska, Michalina Kamiñska, Marta Domañska, Klaudia Matczak,
And¿elika Przytulska, Magdalena Lewandowska, Ma³gorzata Grzanowska,
Katarzyna Sztekiel, Kinga Król; nauczyciel Mariusz £ubiñski.

„STASZIC” Z  BRĄZEM

Mia³o ono charakter zwyczajnego i walnego. Dotyczy³o przede wszystkim
oceny sportowych dokonañ koszykarek i pi³karzy oraz finansów Stowa-
rzyszenia za 2012 r. Uczestniczy³y w nim 34 osoby (na uprawnione do
udzia³u 45). Pocz¹tek zebrania mia³ charakter uroczysty. Odznak¹
�Zas³u¿ony dla Pi³karstwa £ódzkiego udekorowano Mariana Czerwiñ-
skiego. Z³ot¹ Odznakê £ódzkiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej otrzyma³ Grzegorz
Chojnacki, a srebrne - Anna Boñczak i Edward Ksi¹¿ek.

ZEBRANIE CZŁONKÓW MKS−u

Ponadto wrêczono Znaczki XX Lecia Miejskiego Klubu Sportowego
�Kutno�. Z³ote otrzymali cz³onkowie Klubu maj¹cy co najmniej 10-letni
sta¿ w nim, a srebrne pozostali. Zebraniu przewodniczy³ prezes Zdzis³aw
Bartol. Po dokonaniu sportowych dokonañ dru¿yn futbolowych i ¿eñskiej
koszykówki rozpoczê³a siê o¿ywiona dyskusja, podczas której zabieraj¹cy
g³os (czasem w ostry i krytyczny sposób) mówili z wielk¹ trosk¹ o przy-
sz³o�ci Klubu. Podkre�lano minusowe saldo (532.071,81 z³), malej¹ce
dotacje z Urzêdu Miasta Kutna (przyk³adowo na seniorski futbol w 2010 r.
by³o 905 tysiêcy, w 2011 - 760 tys., w 2012 - 704 tys., a na ten rok 580
tys.). Zwracano uwagê na sponsoring od zak³adów pracy, które prze¿y-
waj¹ kryzys i ze sportu siê wycofuj¹. Na du¿e zaplecze finansowe z ich
strony nie ma co liczyæ! Mówiono (trenerzy) o braku warunków do
treningów - boiska, hale. Na dodatek dla pi³karzy dru¿yn utrudnieniem s¹
opady �nie¿ne. Generalnie - to by³ dobry rok dla koszykówki klubowej,
a dotacja... ze strony miasta, mniejsza o 14%. Na zebraniu, które odby³o
siê w sali konferencyjnej Stadionu Miejskiego, podjêto te¿ uchwa³ê o nadaniu
godno�ci Honorowego Cz³onka Klubu Zdzis³awowi Komendzie - nestorowi
sponsorów i S³awomirowi Podemskiemu, znanemu dzia³aczowi sporto-
wemu.            /J.P./

W Urzêdzie Miasta go�ci³ dr Cezary Trutkowski z Instytutu Socjologii
Uniwersytetu Warszawskiego, który spotka³ siê z radnymi oraz miesz-
kañcami Kutna. Podczas prawie dwugodzinnego spotkania zaprezentowa³
wyniki badañ w zakresie warunków ¿ycia i jako�ci us³ug publicznych
w naszym mie�cie. Na pytanie dlaczego akurat Kutno zosta³o wybrane
do badañ dr Trutkowski powiedzia³ � �Jeste�cie miastem dobrze zarz¹-
dzanym, macie �wiat³ego lidera, który stwierdzi³, ¿e warto ludzi pytaæ o to,
co s¹dz¹ o warunkach jako�ci ¿ycia w mie�cie. To by³a inicjatywa Zwi¹zku
Miast Polskich, który zaproponowa³ swoim cz³onkom takie badania. Nie-
które miasta siê ba³y, a inne nie � i to one chcia³y siê dowiedzieæ jak tak
naprawdê dzia³ania, które w³adze podejmuj¹, s¹ przez mieszkañców
odbierane. Dlatego Kutno z w³asnej inicjatywy siê zg³osi³o i chcia³o takie
badania zrobiæ�. W IV kwartale ubieg³ego roku oraz w I kwartale obec-
nego prowadzone by³y na terenie naszego miasta �Badania warunków
¿ycia i jako�ci us³ug publicznych w Kutnie�. Grupa kilku ankieterów
odwiedzi³a w tym czasie ponad 370 losowo wybranych adresów, z których
uda³o siê pozyskaæ 280 wype³nionych ankiet. W efekcie powsta³ ciekawy
obraz Kutna i jego mieszkañców autorstwa dr. Trutkowskiego. Cyfry
i procenty mówi³y same za siebie. Pracê miejskiego samorz¹du ocenia �le
zaledwie 10% respondentów. Prezydent otrzyma³ ocenê 4, a Rada Miasta
3. Dobr¹ opini¹ cieszy siê Miejski Zak³ad Komunikacji, o�wiata � przed-
szkola, podstawówki i gimnazja. Ale bardzo �le wygl¹da ocena pracy
Kutnowskiego Szpitala Samorz¹dowego. Co jeszcze? Otó¿ po³owa miesz-
kañców (respondentów) interesuje siê tym, co dzieje siê w mie�cie. Ich
g³ównym �ród³em informacji s¹ miejscowe media, pó�niej strony inter-
netowe. W tzw. ¿yciu miasta uczestniczy tylko 18% ludzi. Czytaj¹c
ankiety, wynika z nich, i¿ 36% mieszkañców ma wy¿sze wykszta³cenie,
dla 46% ludzi �ród³o utrzymania to emerytura lub renta, natomiast w³asne
mieszkanie posiada 60% mieszkañców Kutna. To pierwsze badanie prze-
prowadzone na ten temat w naszym mie�cie od 20 lat. Do wykonania
podobnego dr Trutkowski zachêca³ cz³onków samorz¹du miasta, choæby
za dwa lata.           /A.B./

SOCJOLOGICZNE MIASTO



15 LAT • POWIATOWE ŻYCIE KUTNA • NR 6/354 • 28 MARCA 2013 R.

¯YCIE HISTORYCZNE

15

A czym siê ws³awili naukowcy pochodz¹cy z Ziemi Kutnowskiej? Przy-
toczmy kilka przyk³adów:
- Andrzej Brudzyñski urodzony w 1924 r. w Pniewie. Profesor Instytutu
Biotechnologii Przemys³u Rolno - Spo¿ywczego  w Warszawie.
- Jerzy Czerbniak (ur. 1947 w Kutnie). Profesor Uniwersytetu £ódzkiego
na Wydziale Fizyki i Chemii. Specjalista z fizyki powierzchni modelowania
i komputeryzacji, symulacji procesów fizycznych.
- Franciszek Kotarski (1921-1997) urodzony w M³ogoszynie, gmina
Krzy¿anów. By³ kierownikiem Zak³adu Trakcji Elektrycznej oraz Pracowni
Automatyki Pojazdów Trakcyjnych Centralnego O�rodka Badañ i Roz-
woju Techniki Kolejowej w Warszawie. Docent Politechniki £ódzkiej.
Cz³onek Rady Naukowo - Ekonomicznej przy Ministrze Komunikacji.
- W³odzimierz Kawka (ur. 1940 w Dobrzelinie). Profesor Politechniki
£ódzkiej. Dyrektor Zak³adu Maszyn Papierniczych.
- Longin Kurski (1901-1993) z Kro�niewic. Profesor Politechniki Gdañ-
skiej. Specjalista z zakresu napêdu i wyposa¿enia d�wignic elektrycznych.
- W³adys³aw Mielczarski (ur. 1949 w Kutnie). Profesor Instytutu Elektro-
energetyki Politechniki £ódzkiej. Profesor w Monash University w Mel-
bourne. Kierownik Zespo³u Rynków Energii Elektrycznej.
- Zbigniew Nowacki (ur. 1940 w Kutnie). Profesor w Instytucie Automatyki
na Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki £ódzkiej. Cz³onek
Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teorytycznej i Stosowanej.
- Zbigniew Stanis³aw Osiñski (1926-2000), urodzony w Kutnie. Profesor
i prorektor Politechniki Warszawskiej. Pionier rozwoju metod komputerowo
wspomaganego projektowania. Doktor honoris causa AGH w Krakowie
i Politechnice £ódzkiej.
- Stefan Pachnowski (1892-1943). Urodzony w Kutnie. Przewodnicz¹cy
Komitetu Budowy Kujawskiej Elektrowni Okrêgowej we W³oc³awku.
- Janusz Regulski (1887-1983) urodzony w Kutnie. Absolwent Gimna-
zjum im gen. J.H. D¹browskiego. Wspó³organizator i dyrektor S.A. �Si³a
i �wiat³o� w Warszawie. Wspó³organizator elektryfikacji kraju oraz kolei
i tramwajów elektrycznych.
- Tadeusz Gustaw Regulski (brat Janusza; 1986-1971). Urodzony w Kutnie,
absolwent Gimnazjum im gen. J.H. D¹browskiego w Kutnie. Przed wojn¹
obj¹³ - jako pierwszy Polak - stanowisko zastêpcy dyrektora, w zak³adach
�Philips� wytwarzaj¹cych odbiorniki radiowe.
- Eugeniusz Klemens Rzymowski (1895-1971), urodzony w Kutnie. Jeden
z najwybitniejszych konstruktorów sprzêtu radiotechnicznego w Pañstwo-
wych Zak³adach Tele i Radiotechnicznych. Wyk³adowca Politecniki
Lwowskiej i Warszawskiej. Aktywny Cz³onek Stowarzyszenia Eelektryków
Polskich.
- Jeremi Micha³ Sieczkowski urodzony w 1928 r. w Kutnie. Profesor
Politechniki Wroc³awskiej. Kierownik Zak³adu Metod Obliczeniowych
w projektowaniu budowlanym w Instytucie Budownictwa Politechniki
Wroc³awskiej.
- Gabriel Sokolnicki (1877-1975), urodzony w Kaszewach Ko�cielnych.
Profesor Politechniki Lwowskiej, a tak¿e miêdzy innymi dziekan Wy-
dzia³u Mechanicznego i Oddzia³u Elektrotechnicznego, rektor Akademii
Nauk Technicznych. Wspó³za³o¿yciel Stowarzyszenia Elektryków Polskich,
które powsta³o w 1919 roku.
- Telesfor Soko³owski (urodzony w 1935 r. w Kutnie) Wyk³adowca
w Katedrze Fizyki Technicznej Politechniki £ódzkiej. Specjalista z fizyki
cia³a sta³ego, a w szczegóno�ci fizyki i technologii wytwarzania mono-
kryszta³ów z niskotemperaturowych roztworów.
- Rajmund So³oniewicz (1929-1993). Urodzony w ¯ychlinie. Profesor
i prorektor Politechniki £ódzkiej, dyrektor Instytutu Chemii Ogólnej. Spe-
cjalista z elektrochemii zwi¹zków organicznych, szczególnie cukrów.
- Stanis³aw Stacholc, urodzony w 1930 r. w Sejkowicach, ko³o ¯ychlina.
Docent. Kierownik Zak³adu Organizacji i Zarz¹dzania w Przemy�le
Maszynowym na Politechnice £ódzkiej.
- Tadeusz Starzyñski (1915-1997). Urodzi³ siê pod¿ychliñskim Suserzu.
Docent, elektrotechnik. Zastêpca sekretarza generalnego Naczelnej Or-
ganizacji Technicznej i sekretarz generalny Stowarzyszenia Elektryków
Polski. Redaktor Naczelny �S³ownika Biograficznego Techników Polskich�.

Pu³kownik Micha³ Remizowski, dowódca 37 Pu³ku Piechoty Ziemi £ê-
czyckiej, przyby³ z pu³kiem do Kutna 28 kwietnia 1921 roku. Dowodzi³
pu³kiem przez kilka pierwszych lat po odzyskaniu niepodleg³o�ci do
10 marca 1925 r. Ze wzglêdu na jego zas³ugi dla 37 pp, warto przybli¿yæ
tê postaæ.
Micha³ Remizowski urodzi³ siê 10 wrze�nia 1877 r. w miejscowo�ci Sió³ko,
w powiecie Podhajce. By³ synem Jana i Magdaleny Remizowskiej, z domu
Mieszkiewicz. 4-klasow¹ szko³ê powszechn¹ ukoñczy³ w Podhajcach,
a gimnazjum klasyczne ni¿sze w Brze¿anach. Nastêpnie ukoñczy³ V Ber-
nardyñskie Gimnazjum Wy¿sze we Lwowie. Po maturze wcielony zosta³
do austriackiego wojska. Jako jednoroczny ochotnik s³u¿y³ w 3 pu³ku
Tyrolskich Strzelców Cesarskich. 1 stycznia 1901 roku uzyska³ stopieñ
podporucznika rezerwy. Po odbytej s³u¿bie wojskowej zapisa³ siê na
Wydzia³ Prawa i Administracji Uniwersytetu Franciszka I we Lwowie. Na
tej uczelni studiowa³ w latach 1901-1904. Po ukoñczeniu praktyki i egza-
minie, mianowany zosta³ sêdzi¹ w Rawie Ruskiej. Urz¹d ten pe³ni³ do
wybuchu I wojny �wiatowej, podczas której s³u¿y³ w armii austriackiej
jako oficer liniowy w stopniu od porucznika do kapitana w³¹cznie, w 34
i 55 pu³ku strzelców pospolitego ruszenia. Po powrocie z frontu, w dniu
27 listopada 1918 r., zg³osi³ siê na ochotnika do Wojska Polskiego we
Lwowie. Wcielony zosta³ do Legii Oficerskiej, a w dniu 1 stycznia 1919
roku do grupy pu³kownika Minkiewicza we Lwowie. W dniu 3 marca
1919 roku zosta³ dowódc¹ baonu obozu æwiczebnego nr 2 w Przemy�lu
i odszed³ na front pod Bykowem. W maju 1919 roku wraz ze swym ba-
onem zosta³ wcielony do 37 pu³ku piechoty jako dowódca II batalionu.
Batalionem tym dowodzi³, z przerwami, do czerwca 1920 roku. W dniu
3 czerwca 1920 roku, pod Wielkim Stachowem, kapitan Remizowski chwi-
lowo dowodzi³ 37 pu³kiem piechoty. Dziêki jego umiejêtnemu dowodzeniu
pu³k odniós³ zwyciêstwo w walce z oddzia³ami sowieckimi, przy stosun-
kowo ma³ych stratach w³asnych: 8 zabitych i 24 rannych. Jednak podczas
odwrotu na Wo³yniu, w dniu 30 czerwca 1920 roku, w okolicach miejsco-
wo�ci Korzec II batalion 37 pp, ju¿ pod innym dowództwem, zosta³
otoczony przez kawaleriê sowieck¹ i zaatakowany ze wszystkich stron.
Batalion poniós³ ciê¿kie straty i zosta³ odes³any do pu³ku do Siedlec, gdzie
przyby³ dnia 22 lipca 1920 roku. W Siedlcach dowództwo 37 pp obj¹³,
awansowany do stopnia podpu³kownika, Micha³ Remizowski.
Podpu³kownik Remizowski dowodzi³ pu³kiem do koñca wojny. W dniu
28 kwietnia 1921 roku wraz z ca³ym pu³kiem przyby³ do Kutna. Podpu³-
kownik Remizowski, po zakwaterowaniu pu³ku, stara³ siê jak najszybciej
rozbudowaæ koszary oraz zapewniæ podstawowe warunki ¿ycia dla kadry
oficerskiej, podoficerskiej oraz ¿o³nierzy. 37 pu³kiem piechoty dowodzi³
do 10 marca 1925 roku. Od marca do listopada 1925 roku by³ dowódc¹
I Brygady Korpusu Ochrony Pogranicza, a nastêpnie zosta³ przeniesiony
na stanowisko oficera Przysposobienia Wojskowego w 16 Dywizji Pie-
choty i przydzielony na praktykê do Powiatowej Komendy Uzupe³nieñ
Lwów - Miasto. W dniu 31 marca 1928 roku przeniesiony zosta³ w stan
spoczynku. Na prze³omie 1939/1940 roku przebywa³ w Kutnie. Zmar³
prawdopodobnie jeszcze podczas wojny. Jednak miejsca i daty �mierci
jak równie¿ miejsca jego pochówku, nie uda³o siê autorowi ustaliæ.
Pu³kownik Micha³ Remizowski za swoje bohaterstwo i zas³ugi w II Rzecz-
pospolitej zosta³ odznaczony wieloma orderami: Orderem Wojskowym
Virtuti Militari V klasy, Krzy¿em Walecznych - 3-krotnie, Krzy¿em Ofi-
cerskim Orderu Belgijskiej Korony, Krzy¿em Kawalerskim Francuskiej
Legii Honorowej.
Marek Wójkowski, Pu³kownik Micha³ Remizowski dowódca 37 Pu³ku
Piechoty Ziemi £êczyckiej [w:] Kutnowskie Zeszyty Regionalne. Tom XV,
TPZK, Kutno 2011

- Stanis³aw �liwiñski (1875-1950), urodzony w Ruszkach. Dyrektor
fabryki w ¯ychlinie. W 1925 r. opracowa³ latarniê projekcyjn¹, za któr¹
zdoby³ z³oty medal na Wystawie Wynalazków Polski.
- Feliks Tomczak (1907-1985). Urodzony w Rdutowie. Absolwent Gim-
nazjum im gen. J.H. D¹browskiego. G³ówny projektant w Wojskowym
Biurze Studiów i Projektów w Warszawie. Specjalista od instalacji elek-
trycznych m. in. Szpitala Wojskowego im. Szaserów w Warszawie.
- Bronis³aw Tomczyñski (1912-1984). Urodzony w Dobrzelinie. Kierownik
wydzia³u Centralnego Zarz¹du Przemys³u Cukrowniczego W Warszawie.
- Witold Tubielewicz (1902-1993). Absolwent Gimnazjum im gen. J.H.
D¹browskiego. Organizator i kierownik Katedry Budownictwa Morskiego
i Portów na Politechnice Gdañskiej, pierwszej tego typu katedry w polskim
szkolnictwie wy¿szym. Organizator i pierwszy przewodnicz¹cy Oddzia³u
Ba³tyckiego Polskiego Towarzystwa Meteorologicznego w Gdañsku.
- S³awomir Wiak (urodzony w 1948 r. w Janówku, ko³o ¯ychlina). Pro-
fesor w Instytucie Mechatroniki i Systemów Informatycznych Politechniki
£ódzkiej.
- Krzysztof Pawe³ Wituszyñski, urodzony w Kutnie w 1940 roku. Ab-
solwent LO im gen. J.H. D¹browskiego. Profesor Politechniki Lubelskiej.
Specjalista budowy maszyn.
- Zygmunt Zachorski (1914-1998). Urodzony w Szubinie. Profesor Uni-
wersytetu £ódzkiego, Politechniki £ódzkiej i �l¹skiej, Uniwersytetu Ja-
gielloñskiego. Podczas II wojny �wiatowej asystent najwybitniejszego
polskiego matematyka - Stefana Banacha na Uniwersytecie Lwowskim.
Doktor honoris causa Uniwersytetu £ódzkiego.
- Antoni Zboiñski (1903-1984) urodzony w Tomczynie, ko³o ¯ychlina.
By³ wspó³twórc¹, wspó³organizatorem i redaktorem wielojêzycznych s³ow-
ników, g³ównie techniczno-budowlanych.
- Marian Zientalski, urodzony w 1935 r. w Kutnie. Profesor na Wydziale
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdañskiej.
Wiceprzewodnicz¹cy Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN.
Przewodnicz¹cy Zarz¹du G³ównego Stowarzyszenia In¿ynierów Teleko-
munikacji.
- Jan Zdzis³aw ¯ydowo. Urodzony w Kutnie. Dyrektor Stoczni w Gdyni
i w Gdañsku. Pierwszy dyrektor Centrum Informatyki Gospodarki Morskiej.
Doktor nauk technicznych z zakresu zastosowañ symulacji cyfrowej
w zarz¹dzaniu stoczniami. Cz³onek Komitetu Informatyki PAN i Rady
Programowej miesiêcznika �Informatyka�.
Opracowano na podstawie pracy Tadeusza Witkowskiego �Elektrotechnicy
Kutnowskiej Równiny Krzemowej�. Wyd. Mazowiecka Wy¿sza Szko³a
Humanistyczno-Pedagogiczna w £owiczu

W dniu 8 (21) marca o godzinie 9 rano naczelnik powiatu kutnowskiego otrzyma³
od pisarza gminy Mikstal doniesienie z dnia 7 marca za nrem 464, ¿e t³um
strajkuj¹cej czeladzi dworskiej w liczbie oko³o 70 ludzi, który przyby³ nie wia-
domo sk¹d do maj¹tku K¹ty i wstrzyma³ tam pracê, zamierza w tym¿e celu
udaæ siê do maj¹tku £aniêta i Suchodêbie. Po otrzymaniu wskazanych infor-
macji, wykonuj¹c okólnik gubernatora warszawskiego z dnia 2 marca rb. za
nrem. 901, wymagaj¹cy od w³adz, aby obowi¹zkowo i bezwzglêdnie zakaza³y
strajkuj¹cym ch³opom chodzenia gromadami do maj¹tków dla przerywania tam
pracy, i nakazuj¹cy �niezw³ocznie z ca³¹ surowo�ci¹ rozpraszaæ te t³umy
w sposób najbardziej energiczny�, naczelnik powiatu - na podstawie paragrafu
obowi¹zuj¹cego zarz¹dzenia p. genera³-gubernatora warszawskiego z dnia 19
stycznia rb. - poleci³ naczelnikowi stra¿y ziemskiej powiatu kutnowskiego,
kapitanowi Gribowi, udaæ siê natychmiast do wsi £aniêta i przedsiêwzi¹æ
wszystkie �rodki dla zatrzymania t³umu oraz niedopuszczenia do dalszego jego
wyruszenia. Aczkolwiek tego dnia - jak stwierdzi³ sam naczelnik powiatu - we
wszystkich pozosta³ych czê�ciach powiatu kutnowskiego panowa³ spokój i nie
by³o ¿adnych szczególnie wa¿nych i pilnych spraw, które by wymaga³y jego
obecno�ci w mie�cie, nie uwa¿a³ on za konieczne, aby osobi�cie udaæ siê na
miejsce przybycia strajkuj¹cych, poniewa¿ nie przypisywa³ szczególnej wagi
temu zdarzeniu i s¹dzi³, ¿e naczelnik stra¿y ziemskiej, posiadaj¹cy do�wiad-
czenie w podobnych sprawach, mo¿e sobie doskonale poradziæ z powierzonym
mu zadaniem (protokó³ nr 5). Na ustn¹ pro�bê naczelnika powiatu do p.o.
dowódcy kwateruj¹cego w mie�cie Kutno 192 wawerskiego pu³ku piechoty
kapitanowi Gribowi pos³ano do pomocy jedn¹ kompaniê w ilo�ci 65 szere-
gowców pod komend¹ kapitana W³adimirowa oraz jednego oficera - podpo-
rucznika Pantelejmonowa. Kompania gotowa by³a do wyruszenia o godzinie
1.00 po po³udniu i naczelnik stra¿y ziemskiej po godzinie 1 po po³udniu uda³
siê do wsi £aniêta. Kompania jecha³a furmankami, dowódca kompanii i na-
czelnik stra¿y ziemskiej - konno. Po przybyciu do wsi Go³êbiowe, odleg³ej od
Kutna o 5-6 wiorst, na ¿¹danie naczelnika stra¿y ziemskiej 12 szeregowców
wraz z podporucznikiem Pantelejmonowem i jednym stra¿nikiem skierowano
w stronê wsi Grochów, aby zagrodziæ drogê strajkuj¹cym, je�liby zamierzali
i�æ ni¹ dalej. Tak wiêc do wsi £aniêta kapitan Grib przyby³ z oddzia³em woj-
skowym licz¹cym 54 ludzi. T³um strajkuj¹cych znajdowa³ siê w tym czasie na
szosie w pobli¿u zabudowañ gospodarskich cukrowni ³aniêckiej i sk³ada³ siê
wed³ug zeznañ niektórych naocznych �wiadków ze 150 do 200 ludzi, wed³ug
obliczeñ naczelnika stra¿y ziemskiej (jego raport nr 524) - z 250 do 350 ludzi.
Zgodnie z ogóln¹ opini¹ naocznych �wiadków (protokó³ nr l i 2) strajkuj¹cy
podczas ca³ego pobytu w £aniêtach nie dopuszczali siê ¿adnych gwa³tów, nie
wysuwali ¿adnych ¿¹dañ wobec obszarników i zmuszali jedynie robotników
z maj¹tku do porzucenia pracy. Wed³ug zeznañ so³tysa wsi £aniêta (protokó³
nr 2 i 3) t³um strajkuj¹cych, który zasta³ go przy pracy nad uk³adaniem drenów
na gruntach obszarnika, nie przeszkadza³ mu i jego towarzyszom w kontynu-
owaniu pracy po jego o�wiadczeniu, ¿e nie s¹ oni robotnikami ze dworu,
a wype³niaj¹ tylko pracê na obstalunek. W gorzelni na pro�bê zarz¹dzaj¹cego
i gorzelnika strajkuj¹cy pozostawili wystarczaj¹c¹ ilo�æ robotników do konty-
nuowania pracy i gorzelnia czynno�ci swych nie przerywa³a. Do jakiego stopnia
w ogóle t³um strajkuj¹cych zachowywa³ siê spokojnie, s¹dziæ mo¿na z nastêpu-
j¹cych okoliczno�ci: gdy po wyj�ciu z gorzelni wiêksza czê�æ t³umu skierowa³a
siê w stronê wsi Suchodêbie, stra¿nik ziemski Czuri³³o, widz¹c nadje¿d¿aj¹cego
naczelnika stra¿y ziemskiej powiatu gostyñskiego, dopêdzi³ t³um i prosi³ ch³o-
pów, aby zawrócili, by wys³uchaæ naczelnika T³um us³ucha³ go i powróci³.
Naczelnika powiatu gostyñskiego jednak ju¿ nie by³o, pojecha³ do zarz¹du
gminy z czê�ci¹ ch³opów powiatu gostyñskiego, których zasta³ na miejscu
i namówi³ do powrotu. W tym czasie do wsi £aniêta przyby³ kapitan Grib
z kompani¹ ¿o³nierzy. Zbli¿ywszy siê do t³umu, zacz¹³ on przekonywaæ ch³o-
pów, aby siê rozeszli, wskazywa³ na zakaz urz¹dzania zbiegowisk i chodzenia
gromadnie, o�wiadcza³, ¿e w ¿adnym wypadku nie pu�ci ich dalej, uprzedza³,
¿e w razie niepos³uszeñstwa zmuszony bêdzie u¿yæ si³y zbrojnej, wskazywa³,
¿e przy tym ucierpieæ mog¹ niewinni, ich w³asne ¿ony i dzieci i - chocia¿ ze
wzglêdu na nie - aby nie trwali w uporze i rozeszli siê. W czasie pertraktacji
naczelnik stra¿y ziemskiej wchodzi³ miêdzy t³um, t³um wys³uchiwa³ go spo-
kojnie, niektórzy oponowali, nikt jednak nie rusza³ siê z miejsca. Oprócz per-
swazji kapitan Grib nie wszczyna³ ¿adnych kroków, aby rozproszyæ t³um przy
pomocy policji, i nie da siê �ci�le ustaliæ, jak d³ugo trwa³o przekonywanie.
Moim jednak zdaniem, bior¹c pod uwagê, ¿e naczelnik stra¿y ziemskiej wyjecha³
z kompani¹ ¿o³nierzy do miasta Kutna dopiero po godz. l po po³udniu, zabici
za� i ranni byli dostarczeni do lecznicy po godz. 5 oraz ¿e odleg³o�æ miêdzy
wsi¹ £aniêta i miastem Kutno, wynosz¹c¹ 14 wiorst do�æ kiepskiej drogi, trudno
jest przebyæ szybciej ni¿ w 2 godziny - nale¿y przyj�æ do wniosku, ¿e perswazje
te nie mog³y trwaæ d³ugo. Kapitan Grib zwraca³ siê do ch³opów w jêzyku
rosyjskim. Wed³ug zeznañ stra¿nika, Czuri³³o, jak widaæ, by³ on niezupe³nie
zrozumiany, i dlatego kiedy kapitan Grib ostatni raz wyszed³ z t³umu, powtórzy³
on ch³opom s³owa naczelnika w polskim jêzyku i macha³ czapk¹ w stronê t³umu,
aby siê rozszed³, i to jednak nie pomog³o, t³um sta³ w dalszym ci¹gu na miejscu.
Wówczas naczelnik stra¿y ziemskiej zwróci³ siê o pomoc do dowódcy kompanii.
Ten ostatni ze swej strony wzywa³ t³um do rozej�cia siê, uprzedza³, ze w wy-
padku niepos³uszeñstwa - po trzykrotnym sygnale otworzy ogieñ. Kiedy za�
potem, mimo ostrze¿enia i danych nastêpnie trzech sygna³ów z przerwami,
t³um nie rozchodzi³ siê w dalszym ci¹gu - dano pierwsz¹ salwê. Po salwie tej
nie s³ychaæ by³o krzyków ani jêków i t³um nie ruszy³ siê z miejsca i dlatego
w �lad za pierwsz¹ salw¹ dano drug¹. Po drugiej salwie ludzie w t³umie zaczêli
padaæ, t³um w mgnieniu oka rozproszy³ siê i na szosie, wzd³u¿ której sta³,
pozostali jedynie zabici i ciê¿ko ranni. Wystrza³y do t³umu by³y oddawane
w kierunku wsi £aniêta i budynków cukrowni ³aniêckiej. Niektóre z nich nosz¹
�lady ku³, wed³ug s³ów za� pisarza gminnego, który sta³ wraz z naczelnikiem
stra¿y ziemskiej powiatu gostyñskiego przed zarz¹dem gminnym - po pierwszej
salwie s³yszeli oni wyra�ny gwizd ku³ przelatuj¹cych nad ich g³owami. Zmar³o
na skutek ran 13 ludzi, w tej liczbie 3 kobiety, wszystkich poszkodowanych -
oprócz lekko rannych, których podobno jest kilku i którzy siê ukrywaj¹ - jest
27 ludzi. Wed³ug wyja�nieñ 7 ludzi, znajduj¹cych siê obecnie w lecznicy,
w chwili przybycia naczelnika stra¿y ziemskiej powiatu kutnowskiego wszyscy
oni, a miêdzy nimi wielu miejscowych ch³opów ze wsi £aniêta, ich ¿ony
i dzieci, stali cicho i spokojnie na szosie. Naczelnik stra¿y ziemskiej nie roz-
mawia³ z nimi, lecz by³, jak siê wyra¿aj¹, �strasznie z³y�, krzycza³ co�, czego
nie mogli zrozumieæ, i natychmiast po tych krzykach rozleg³ siê sygna³ i zaczê³a
siê strzelanina. Po pierwszych wystrza³ach rzucili siê oni jakoby do ucieczki,
mimo to strzelanina trwa³a w dalszym ci¹gu. Wed³ug ich o�wiadczenia porzucili
pracê u obszarników za przyk³adem robotników fabrycznych z okolicy, którym,
wskutek tego zwiêkszono zap³atê. Bêd¹c w wyj¹tkowo ciê¿kiej sytuacji mate-
rialnej, otrzymuj¹c oprócz mieszkania tylko 28-35 rubli rocznie i ordynariê
w ilo�ci 15 korcy ró¿nego zbo¿a, mieli oni nadziejê, ¿e, podobnie jak robotni-
cy fabryczni, t¹ drog¹ tylko polepsz¹ choæ trochê swoj¹ sytuacjê.
Starszy urzêdnik do specjalnych poleceñ W. Borzenko
Raport gubernatora warszawskiego do genera³-gubernatora warszawskiego
z 11 (24) kwietnia 1905 r., Archiwum G³ówne Akt Dawnych w Warszawie, Akta
genera³-gubernatora warszawskiego, 103728, k. 56.

Wyboru dokona³ i do druku przygotowa³ - Eugeniusz Walczak

Czy wiecie, ¿e i Polska posiada swojego Nobla, Edisona, Marconiego
i Verna. �Polskim Noblem� okre�lano Witolda Zglenickiego (1848-1904).
In¿yniera - górnika, specjalistê wydobycia ropy naftowej. Ukoñczy³
Uniwersytet Warszawski i Instytut Górniczy w Petersburgu. Dyrektor
huty ¿elaza w Mroczkowie ko³o Skar¿yska Kamiennej. Od oko³o 1890 r.
pracowa³ w Baku, gdzie opracowa³ projekt wydobycia ropy naftowej
z dna Morza Kaspijskiego. Od 1900 r. kierowa³ poszukiwaniami ropy
naftowej na Pó³wyspie Apszeroñskim. �Polski Nobel� to miano jakie
zyska³ Witold Zglenicki, po zapisie kasie im Mianowskiego terenów
ropono�nych pod Surachanami, które w latach 1908-1917 przynosi³y
kolosalne zyski. �Polskim Edisonem� nazwano Stefana Pieñkowskiego
(1883-1953). Fizyka, od 1919 r. profesora i wieloletniego rektora Uni-
wersytetu Warszawskiego. Od 1926 r. by³ cz³onkiem Polskiej Akade-
mii Umiejêtno�ci, 0o 1952 Polskiej Akademii Nauk. Organizator (1921
r.) i kierownik Zak³adu Fizyki Do�wiadczalnej UW. Za³o¿yciel Pol-
skiego Towarzystwa Fizycznego (1921). W 1950 r. wspó³organizator cza-
sopisma �Postêpy fizyki�, od 1952 r. redaktor naczelny. Prowadzi³
badania g³ównie w zakresie optyki i fizyki atomowej, w szczególno�ci
zjawiska fotoluminescencji oraz zastosowania promieni X do analizy
strukturalnej. �Polski Marconi� - takiego okre�lenia u¿ywano dla pro-
fesora Janusza Groszkowskiego (1898). Radioelektryk i elektronik.
Od 1929 r. profesor Politechniki Warszawskiej. Od 1952 cz³onek,
a od 1957 - wiceprezes, 1962-1971 prezes Polskiej Akademii Nauk.
Prace o wytwarzaniu i stabilizacji drgañ elektrycznych oraz techno-
logii wysokich pró¿ni. Twórca. Jego g³ówne publikacje to: �Zmiany
czêstotliwo�ci, a zawarto�æ harmonicznych w uk³adach oscylacyjnych�
(1932), �O cieplnym wspó³czynniku indukcyjno�ci cewek� (1935),
�Generacja i stabilizacja czêstotliwo�ci� (1947), �Technika wysokiej
pró¿nii� (1972). �Polskim Vernem� okrzykniêto W³adys³awa Umiñ-
skiego (1865-1954), powie�ciopisarza. Jego publikacje - przygodowe:
�Zwyciêzcy oceanu� (1891), Balonem do bieguna� (1894), �Podró¿
bez pieniêdzy� (1894); fantastyczno-naukowe: �Na drug¹ planetê�
(1913), �Zaziemskie �wiaty� (1948) i patriotyczno-wolno�ciowe: �Wê-
drowna wyspa� (1895) i �Flibustieroeie� (1901).

KUTNOWSCY NAUKOWCY

Pu³kownik Micha³ Remizowski

DOWÓDCA 37 PP ZIEMI ŁĘCZYCKIEJ

MASAKRA DEMONSTRACJI
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SAMO ¯YCIE

WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY
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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 du¿y dom jednoro-
dzinny w zabudowie bli�niaczej,
dzia³ka 360 m2, wszystkie media,
centrum Kutna. Tel. 509-302-316
Sprzedam mieszkanie Gdañsk
Wrzeszcz, 64 m2 I piêtro. Tel. 514-
007-818
Sprzedam mieszkanie w³asno�cio-
we, os. Rejtana, pow. 53,3 m2,
parter. Tel. 663-301-754
Sprzedam dom 153 m2 przebudowa-
ny, rozk³adowy, wszystkie media,
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. mieszka-
niem ok. 60 m2 (2 p +k+³, przedpo-
kój) dzia³ka 898 m2, cena 300 tys. z³.
Tel. (58) 348-73-32
Sprzedam w³asno�ciowe 52 m2

w osadzie le�nej w Ostrowach. Tel.
24 252-18-39
Sprzedam lub zamieniê 37 m2. Tel.
516-024-028 po 17.00
Sprzedam niedrogo dom z zabudo-
waniami gospodarczymi + dzia³ka
28 arów, Grabów k. ¯ychlina. Tel.
500-211-542
Sprzedam dom 180 m2, gara¿
46 m2, dzia³ka 1200 m2. Tel. 782-
280-223
Sprzedam dom 220 m2 - wysoki
standard na dzia³ce 7500 m2. Tel.
507-072-007
Sprzedam lub wynajmê mieszkanie
w³asno�ciowe umeblowane o pow.
49 m2, 3 pokoje, IV pietro, centrum
miasta. Tel. 664-01-85-95.
Sprzedam dzia³ki komercyjne
pod dzia³alno�æ gospodarcz¹
o pow. 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  dzia³kê budowlan¹
w Kutnie, ul. Ko�ciuszki. Tel. 668-
277-265
Sprzedam  dzia³kê budowlan¹
950 m2, przy ul. Zielonej w Kutnie.
Tel. 604-586-443
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ ok.
2400 m2, media w dzia³ce, Kucz-
ków. Tel. 24 253-34-40
Sprzedam  dzia³kê budowlan¹
300 m2,  media, os. £¹koszyn. Tel.
668-788-024
Sprzedam dzia³ki 1400 i 1600 m2,

media przy dzia³ce, Piwki. Tel. 889-
084-794
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 1350
m2, ul. Konopnicka, ogrodzona,
wszystkie media. Tel. 784-232-360,
24 355-56-25
Sprzedam 1,75 ha + budynki we
wsi Wymys³ów, gm. Kro�niewice.
Tel. 663-470-881
Sprzedam 2 ha przy KPB �Eko
Serwis�, dzia³ka 50 - 400 m2. Tel.
508-722-413
Sprzedam 2,11 ha w ca³o�ci lub
na dzia³ki okolice Kutna. Tel. 608-
797-821
Kupiê ziemiê w okolicach Klo-
nowca, Woli Chru�cianej oraz
£ani¹t. Tel. 607-092-666
Wynajmê lokal przy ul. Królew-
skiej, parter. Tel. 510-712-893
Posiadam do wynajêcia plac 270 m2

w centrum Kutna. Tel. 601-310-151
Posiadam do wynajêcia lokale
o pow. 2 x 90 m2 na ka¿d¹ dzia³al-
no�æ, centrum Kutna. Faktura VAT.
Tel. 501-669-196, 501-666-527
Sprzedam stoisko na placu handlo-
wym Manhatan w Kutnie. Tel. 502-
127-530
Sprzedam stoisko na placu handlo-
wym Manhatan w Kutnie. Tel. 513-
837-559
Sprzedam lokal handlowy 25 m2

+ mieszkanie 73 m2 �cis³e centrum
Kutna. Tel. 500-034-650
Wynajmê lokal handlowy pod
dzia³alno�æ 25 m2, �cis³e centrum
Kutna. Tel. 500-034-650
Posiadam do wynajêcia lub sprzedam
magazyn w Kutnie o pow. 400 m2

+ dwa gara¿e + bud. mieszkalny do
remontu na dzia³ce ogrodzonej
3000 m2. Mo¿liwo�æ najmu czê�cio-
wego lub zmiana adaptacji lokali.
Tel. 24 355-68-64, 501-666-527
Sprzedam magazyn 375 m2 nowo
pobudowany, na dzia³ce 1700 m2,
Kutno. Tel. 501-669-196
Sprzedam schodo³az Scalamobil
S20, urz¹dzenie do transportowa-
nia osoby niepe³nosprawnej wraz
z wózkiem po schodach. Maks.
obci¹¿enie 130 kg. Tel. 0604-913-028

DID¯EJ - bale, wesela, imprezy
okoliczno�ciowe. Tel. 609-107-203

Materia³y pochodz¹ z archiwum MKS-u, �P¯K� oraz dzia³aczy sportowych,
których prosimy te¿, w miarê mo¿liwo�ci, o nadsy³anie odpowiednich
dokumentów na adres MKS-u: ul. Ko�ciuszki 26, tel. (24) 355-22-23.

W naszym NZOZ-ie bêdzie
przyjmowaæ w ramach gabi-
netu prywatnego dr habilito-
wany nauk medycznych
specjalista dermatolog

Bo¿ena
Dziankowska-Bartkowiak.
Pani docent zajmuje siê lecze-
niem chorób dermatologicz-
nych i dermatologi¹ estetyczn¹.

Zapisy prowadzone s¹
w poradni NZOZ Salus

ul. Szpitalnej 46
i telefonicznie:

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

XX−LECIE
MKS „KUTNO”

Sprzedam tanio wannê z hydroma-
sa¿em. Tel. 519-762-235
Wentylacja - doradztwo, certyfika-
ty energetyczne tel. 0-507-072-007
Sprzedam tanio kamieñ - piasko-
wiec na elewacjê budynków. Tel. 519-
762-235
Sprzedam dzia³kê rekreacyjn¹ na
ROD Bielawki k/Kutna. Domek,
woda, pr¹d. Tel. 695-591-002
Sprzedam mieszkanie w³asno�cio-
we o powierzchni 58,3 m2. Tel. 667-
189-360
Zamieniê mieszkanie 30 m2 poza
Kutnem na mieszkanie w Kutnie.
Tel. 883-039-250
Posiadam mieszkanie 47 m2 do
wynajcia w centrum Kutna. Tel.
602-777-771
Wynajmê mieszkanie w Kutnie
przy ul Narutowicza I p. (przy
salonie fryzjerskim) ok. 40 m2,
wszystkie media, oddzielne wej-
�cie. Tel. 794-741-010
Wynajmê mieszkanie w centrum
Kutna 38 m2, 2 piêtro, firmie lub
uczennicom. Tel. 24-356-60-87
Wynajmê mieszkanie w centrum
Kutna 48 m2, 2 piêtro, 2-pokojowe,
wyposa¿one i umeblowane. Tel.
691-620-644
Sprzedam dom 260 m2 na os. Dy-
bów (w tym 2 gara¿e) przystosowany
dla 2 rodzin. Tel. 693-281-170
Sprzedam dom w stanie surowym
w Wierzbiu. Tel. 795-442-968
Sprzedam dom piêtrowy w £¹ko-
szynie. Tel. 881-627-028
Sprzedam dzia³kê, domek muro-
wany, woda, pr¹d, drzewa owocowe,
ogrodzona. Tel. 601-695-420 lub
603-751-994
Sprzedam dzia³kê w Skrzynkach.
Tel. 784-336-270

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

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

Adam PAW£OWSKI � trener koszy-
kówki II KL, wiceprezes klubu od
2010 roku. W grudniu 1996 roku
Zarz¹d klubu pozytywnie rozpatrzy³
deklaracje licznego grona koszykarek
i dzia³aczy rozwi¹zywanego Miej-
skiego Miêdzyszkolnego Klubu
Sportowego  Kutno o przyjêcie
w poczet cz³onków MKS �Kutno�.
Powsta³y warunki do utworzenia
z dniem 1 stycznia 1997 roku trzeciej
klubowej sekcji, w ramach której pra-
cowa³y: seniorki, juniorki, kadetki,
m³odziczki, m³odziczki m³odsze
i ¿aczki. Ju¿ 4 stycznia 1997 roku

II-ligowa dru¿yna seniorek: BURZYÑSKA Agnieszka, CHMURSKA
Sylwia, CZAJKOWSKA Wioletta, CZARNECKA Beata, CZARNECKA
Joanna, CZARNECKA Monika, DUDEK Ma³gorzata, G£ADKA Aleksandra,
LEMAÑSKA Katarzyna, MIKO£AJCZYK Agnieszka, PAW£OWSKA
Marta, RZE�NICKA Karolina, SIENKIEWICZ Magdalena, TORUNIEWSKA
Ma³gorzata - prowadzona przez Jaros³awa ̄ aka i El¿bietê Miko³ajczyk prze-
granym (66:73) meczem z MTK II Pabianice zainaugurowa³a koszykar-
sk¹ rundê wiosenn¹ sezonu 1996/1997 pod szyldem nowego klubu.
W trzech pojedynkach tego okresu kutnianki zwyciê¿y³y rywalki: MKS
KUTNO � MKS MDK Warszawa (111:71), MKS KUTNO � WIDZEW
£ód� (64:95), MKS KUTNO � £¥CZNO�Æ Olsztyn (74:59), MKS KUTNO
� LECHIA Tomaszów Maz. (75:58), MKS KUTNO � START Gdañsk (51:87)
W sezonie 1997/1998 zespó³ seniorek w rozgrywkach II ligi walczy³
w sk³adzie: BURZYÑSKA Agnieszka, BUZMAKOWA Ludmi³a, CZAR-
NECKA Beata, CZARNECKA Monika, G£ADKA Aleksandra, ILCZENKO
Oxana, JARMAKOWSKA-POP£AWSKA Monika, KIE£BASA Joanna,
KUCHARSKA Magdalena, MA£ECKA Paulina, PAW£OWSKA Marta,
SIENKIEWICZ Magdalena, STÊPNIAK Kinga, TORUNIEWSKA Monika,
trener Jaros³aw ¯AK. Dru¿yna zajê³a VIII miejsce.

Stoj¹ od lewej: Zdzis³aw Korczak � kierownik, Daria Marchewka,
Ewelina Wielec, Katarzyna Maciejewska, Magdalena Miko³ajczyk,
Sylwia Wi�niewska, Lucyna Rawicka, Magdalena Grzelak, Adam
Paw³owski � trener. Siedz¹ od lewej: Anna Chor¹¿yk, Sandra Korczak,
Oliwia Czarnacka, Agata Przybysz, Marlena Graczyk, Aleksandra
Garwicka.

W sezonie 1998/1999 dru¿yna seniorek
rywalizowa³a w rozgrywkach pó³nocnej
grupy II ligi. Dziewczêta z grodu nad
Ochni¹ zajê³y III miejsce. W 1999 roku
nasza zawodniczka Marta PAW£OW-
SKA zosta³a powo³ana do m³odzie¿owej
reprezentacji Polski, z któr¹ wyjecha³a
na mistrzostwa Europy do Turcji.
Jeszcze raz w sezonie 2005/2006 dru¿yna
zorganizowana z w³asnych wychowanek
przyst¹pi³a do rozgrywek seniorek I ligi
grupy C. Bardzo m³ody zespó³ oparty na
kadetkach i juniorkach, wsparty dwoma

bardziej do�wiadczonymi zawodniczkami Mart¹ Paw³owsk¹ i Joann¹
Sochack¹, tak rywalizowa³: MKS KUTNO � SKS 12 Warszawa (64:46,
43:75); MKS KUTNO � WIDZEW £ód� (57:81, 69:63); MKS KUTNO �
SMS PZKosz £omianki (56:82, 44:54); MKS KUTNO �  AZS PW  War-
szawa (52:63, 44:54); MKS KUTNO �  AZS UW Warszawa (55:64, 63:77);
MKS KUTNO � LA BASKET Warszawa (97:46, 82:52); MKS KUTNO
� KS Piaseczno (70:67, 28:82); MKS KUTNO � BTST PU£ASKI
Bemowo (52:57, 56:96) i ostatecznie zaj¹³ XII miejsce.

Zakupy bez zap³aty
Ze sklepu spó³dzielczego w Nie-
drzewiu Pierwszym skradziono
artyku³y tytoniowe, alkoholowe
i spo¿ywcze na ³¹czn¹ kwotê dwóch
tysiêcy z³otych.

Biznes po polsku
W Kro�niewicach, z terenu remon-
towanego budynku by³ej Biblioteki
Miejskiej przy ulicy Poznañskiej,
skradziono siedem paczek paneli
pod³ogowych oraz skrzynki z ró¿-
nego rodzaju narzêdziami. Straty
oszacowano na 500 z³otych.

Drabiniasty w³am
Po uprzednim wy³amaniu drzwi
wej�ciowych do gara¿u, w miejsco-
wo�ci Annetów, z jego wnêtrza

skradziono kosiarkê spalinow¹,
pilarkê elektryczn¹ i... drabinê.
Straty - 1300 z³otych.

Nieproszone wizyty
W miejscowo�ci Skórzewa sprawca
w³ama³ siê mieszkania, sk¹d skrad³
dekoder antenowy oraz pralkê
automatyczn¹ Whirpool. Straty
- 900 z³otych.

Wandal
Wandal rozbi³ szybê znajduj¹c¹ siê
na filarze budynku Centrum Teatru,
Muzyki i Tañca przy ulicy Teatralnej
w Kutnie. Wynik³e szkody oszaco-
wano na 870 z³otych.

Skutek nieuwagi
Na ulicy Narutowicza w Kutnie
wykorzystuj¹c nieuwagê przecho-

dz¹cej tam kobiety z jej damskiej
torebki skradziono 2 telefony marki
Nokia C2-05 i Nokia 300 Asha.
Kobieta ponios³a straty 500 z³otych.

Biedniejszy Urz¹d
Z terenu kompleksu sportowego
w Dobrzelinie skradziono 15 metrów
siatki ogrodzeniowej powlekanej.
Straty warto�ci 300 z³otych poniós³
Urz¹d Gminy w ¯ychlinie.

Bez lito�ci
W £aniêtach, z pomieszczeñ plebanii
parafii rzymsko-katolickiej, skra-
dziono pieni¹dze w kwocie 450 z³o-
tych i podkaszarkê. Warto�æ strat
ogó³em - 750 z³otych.

Mieæ z³om
Z terenu ogrodzonej posesji przy

ulicy Krasiñskiego w Kutnie skra-
dziono metalowe elementy w postaci
teowników i ceowników o ³¹cznej
wadze 500 kilogramów. W³a�ciciel
poniós³ straty tysi¹c z³otych.

Samochodowa corrida
W Kutnie, na ulicy S³owackiego,
porysowano pow³okê lakiernicz¹
i uszkodzono przedni¹ szybê Forda
Mondeo. Straty - 900 z³otych.

Drogowe tragedie
W ¯akowicach kieruj¹cy samocho-
dem Skoda Octawia nie dostosowa³
prêdko�ci do warunków drogo-
wych. Straci³ panowanie nad pojaz-
dem, zjecha³ na pobocze i uderzy³
w drzewo. W wyniku zderzenia
kierowca poniós³ �mieræ na miejscu.

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

Sprzedam dzia³ki budowlane -
okolice Kutna - z kanalizacj¹
i wod¹ obok. Tel. 793-016-724
Sprzedam lub wynajmê kiosk han-
dlowy na �Manhatanie� Nr 6,
pierwszy rz¹d. Tel. 667-457-478
Sprzedam materac odle¿ynowy
z poch³aniaczem potu. Tel. 693-
883-223
Sprzedam (tanio) bujak dzieciêcy
�S³oñ�, pracuje na pr¹d. Tel. 503-
951-876
Sprzedam bardzo tanio pralkê
automatyczn¹. Tel. 606-475-184
Sprzedam ci¹gnik rolniczy Ursus
6 cylindrów, po remoncie. Tel. 793-
016-724
Sprzedam kombajn �Bolko� oraz
rozrzutnik dwuosiowy. Tel. 692-
214-959
Sprzedam ja³ówkê na wycieleniu.
Tel. 24-356-60-87
Sprzedam  tanio miesiêczniki
�Elektronika dla wszystkich� od
roku 1999 do roku 2004. Tel. 668-
945-931
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

Agencja Ochrony
zatrudni na terenie £odzi

pracowników z licencj¹ - grupa
interwencyjna

Tel. 605-998-279, 603-150-534
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Pi³ka no¿na Koszykówka

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

III−LIGOWY MKS „KUTNO”

GRA MŁODZIEŻ

AZS WSGK Polfarmex Kutno - SKK Siedlce 64:52
(w kwartach: 19:18, 12:13, 19:12, 14:9)

AZS: Rduch 15 (3x3), Jakóbczyk 5, Maciejewski 0, Ma³ecki 10, Mateusz
Wasielewski 0, Kwiatkowski 6, Szwed 9, Brêk 9, Glabas 10 (2x3). To by³
ostatni mecz rundy zasadniczej w Kutnie przed play-offami. Kutnianie
choæ nerwowo, grali nie�le. Dominowali akcjami podkoszowymi. Pro-
wadzili przez 35.52 minut, go�cie (graj¹cy ambitnie) przez 02.46 min.
Trzy razy w meczu by³y remisy i 6 razy zmiany prowadzenia. Kutnowscy
akademicy grali bez Huberta Mazura i Jakuba D³uskiego. Przed spotka-
niem i przed blisko tysiêczn¹ widowni¹ uroczy�cie wrêczono puchary
i fotograficzne dyplomy laureatom Konkursu na �Najlepszego Sportowca,
Trenera i Dru¿ynê Ziemi Kutnowskiej 2012� r. organizowanego od 15 lat
przez �Powiatowe ̄ ycie Kutna�. Prezydent m. Kutna Zbigniew Burzyñski,
przewodnicz¹cy Rady Powiatu Kutnowskiego Rafa³ Jó�wiak, przewod-
nicz¹cy Rady Miasta Kutna (r. 2012) Jacek Sikora i obecny Grzegorz
Chojnacki oraz redaktor naczelny �P¯K� Andrzej Stelmaszewski laurem
najlepszego trenera ubieg³ego roku uhonorowali: Jaros³awa Krysiewicza,

20 WYGRANA AZS−u

W zaleg³ym meczu I-ligi PZKOSZ nasi akademicy, zajmuj¹cy drugie
miejsce w tabeli, ulegli w Poznaniu beniaminkowi tej klasy rozgrywek
studentom Politechniki, okupuj¹cym 15, przedostatnie miejsce. To niespo-
dzianka in minus. Kutnianie grali bez lidera Jakuba D³uskiego (kontuzja).
Trzeba jednak dodaæ, ¿e to 7 wygrana poznaniaków w tej rundzie rewan-
¿owej (w pierwszej tylko jedno zwyciêstwo, a w Kutnie pora¿ka 67:81).

AZS Politechnika Poznañ - AZS WSGK Polfarmex Kutno 68:61
(w kwartach: 16:23, 14:7, 19:13, 19:18)

AZS Kutno: Szymon Rduch 12, Krzysztof Jakóbczyk 10, Grzegorz Ma-
³ecki 4, Wojciech Glabas 16, Dawid Brêk 13, Mateusz Szwed 6, £ukasz
Kwiatkowski 0. Zdaniem obserwatorów meczu kutnianie zagrali s³aby
mecz. Przeciwnik te¿ nie by³ rewelacyjny. Nasi grali bardzo asekuracyjnie
i gdyby zagrali na swoim normalnym poziomie, to zwyciêstwo nie podle-
ga³oby ¿adnej dyskusji!

NIESTETY − PORAŻKA AZS−u

Kadra zawodników (25 osób) to: bramkarze - Jakub Skrzypiec, Micha³
Soko³owicz, Tomasz Wróblewski; obroñcy - Wojciech Borowiec, Marcin
Dopiera³a, Adam Grzybowski, Bartosz Kaczor, Maciej Kowalczyk, Jakub
Lipczyñski, Przemys³aw Michalski, Maciej Rogala, £ukasz Znyk; pomoc-
nicy - Arkadiusz B³aszczyk, Andrzej Grzegorek, Mariusz Jakubowski,
Szymon Kiwa³a, Dawid Klepczyñski, Rafa³ Kubiak, Dariusz Lipiñski,
Micha³ Muszyñski, £ukasz Pa³czyñski; napastnicy - Dawid Dziêgielewski,
Jakub Kustra, Piotr Michalski, Sylwester P³acheta. Sztab szkoleniowo-
organizacyjny zespo³u stanowi¹: Kamil Socha - trener, Andrzej Królak
- kierownik dru¿yny, Piotr Go³ofit - masa¿ysta. Po rundzie jesiennej
sezonu 2012/2013 tabela III ligi ³ódzko-mazowieckiej przedstawia siê
nastêpuj¹co:
1. Legionovia Legionowo 15 36 30:15
2. Sokó³ Aleksandrów £ódzki 15 33 26;8
3. Ursus Warszawa 15 30 22:16
4. Broñ Radom 15 28 29:13
5. Lechia Tomaszów Maz. 15 28 17:11
6. Omega Kleszczów 15 26 23:15
7. MKS Kutno 15 24 20:18
8. Pogoñ Grodzisk Maz. 15 22 28:25
9. Targówek Warszawa 15 22 24:24
10. Start Otwock 15 21 28:25
11. WKS Wieluñ 15 18 21:19
12. W³ókniarz Zelów 15 14 19:28
13. Mazur Karczew 15 14 9:20
14. Orze³ Wierzbica 15 11 9:40
15. Warta Sieradz 15 10 14:23
16. Zawisza Rzgów 15 4 11:30

Reprezentacja SP nr 9 w Kutnie bra³a udzia³ w mistrzostwach regionu
³ódzkiego w �Konkursie 5 Milionów�. Odby³y siê one w hali sportowej
SP nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim. O tytu³ najlepszego zespo³u walczy³y,
oprócz naszej ekipy i gospodarzy, reprezentacje szkó³ podstawowych:
z £asku, ze Zgierza, £odzi i Zelowa wy³onionych z mistrzostw rejonowych
(kutnianki zajê³y pierwsze miejsce w Kutnie pokonuj¹c Skierniewice).
W reprezentacjach szkó³ walczy³o po 36 uczniów (trzy dziewczynki i trzech
ch³opców z ka¿dej klasy, od pierwszej do szóstej, podzielonych na trzy
grupy wiekowe - klasy I i II, III i IV, V-VI). Wybrani uczniowie startowali
w dwunastu wszechstronnych konkurencjach sportowych. Reprezentacja
SP nr 9 w koñcowej klasyfikacji zajê³a drugie miejsce za gospodarzami
zawodów. Brawo! Opiekunami prowadz¹cymi dru¿ynê �Dziewi¹tki� byli:
Ma³gorzata Andrysiewicz, Ma³gorzata Strêbska, Karolina Kociurska-Tom-
czak i Jacek Kud³a.

LAUR „DZIEWIĄTKI”

Skrzatki U-11
UKS 21 P³ock - MKS Kutno 32:45

(w kwartach: 2:10, 3:3, 7:10, 12:12, 8:10)
MKS: Kinga Polakowska 6, Julita Ambroziak 2, Nikola Go³êbiewska 2,
Alicja Stelmasiak 4, Iga Wo�niak 4, Magdalena Kacalak 6, Zuzanna Jan-
czak 4, Zuzanna Sikorska 9, Natalia Kuciapska 2, Alicja Janecka 6. Gra³y
te¿: Ma³gorzata Jab³oñska, Aleksandra Konarzewska, Julia Krenke. By³
to mecz sparingowy. Trener Adam Paw³owski.

Kadetki U-16
MUKS Widzew £ód� - MKS Kutno 69:41

MUKS Katarzynki Toruñ - MKS Kutno 59:42
MUKS Bydgoszcz - MKS Kutno 83:41

Fina³ strefowy w Toruniu. Czwarte miejsce podopiecznych trenera Tomasza
Pasiñskiego.

M³odziczki U-14
MKS Kutno - £KS £ód� 53:78;

(w kwartach: 13:16, 25:17, 10:19, 5:26)
MKS: Kinga Chodorowska 6, Weronika Bogdañska 11, Martyna Goniar-
ska (kpt.) 19, Julia Mieszkowska 2, Blanka Zawierucha 6, Karolina Jan-
kowska 3, Zuzanna Jêdrzejczak 2, Paulina Jêdrzejczak 4; trener Mariusz
£ubiñski. 8 miejsce w klasyfikacji koñcowej (10 dru¿yn).

¯aczki U-11
Ksiê¿ak £owicz - MKS Kutno 61:38

Ósemka Skierniewice - MKS Kutno 26:54
MKS: Julia Pi³acik 10, Klaudia Wódka 6, Klaudia Tracz 4, Julia Mysz-
kowska 10, Sara Kubiak 12, Aleksandra ¯urawik 6, Anna ¯eberkiewicz 8,
Paulina Dzier¿awska 10, Natalia Brzozowska 6, Daria Raurowicz 4, Ma³-
gorzata Siatkowska 22; trener Karolina Kociurska-Tomczak.

Koszykówka

Odby³o siê ono w hali sportowej SP nr 9. By³o okazj¹ do nagrodzenia uczestników
zmagañ w amatorskich ligach siatkówki, koszykówki i pi³ki no¿nej oraz pod-
sumowania ca³ego sezonu rozgrywek 2012/2013. Trwa³ on blisko 5 miesiêcy,
a bra³o w nim udzia³ oko³o tysi¹ca zawodniczek i zawodników, nie licz¹c wier-
nych kibiców. Galê sportu amatorskiego rozpoczê³a Kutnowska Amatorska Liga
Siatkówki (w rozgrywkach startowa³y 33 zespo³y). W meczu Reprezentacji
Ekstraklasy Kobiet z Rolpuchem Kutno (z³ote medalistki ligi) wygra³y sympa-
tyczne �Rolpuszanki� (trener Stanis³aw Kubasiñski, asystenci - Mieczys³aw
Orliñski, Andrzej Florczak). Reprezentacja I Ligi Panów uleg³a 1:2 Reprezen-
tacji II Ligi, a Team Gostynin, lider I ligi, pokona³ 2:0 Reprezentacjê II i III ligi
oraz 2:0 Reprezentacjê I Ligi. Mecze sêdziowali: Piotr Choroba, Tomasz
Lewicki, Jaros³aw Koszañski. Organizatorami KHLS byli: Marek Witkowski,
Piotr £apaj. W Kutnowskiej Amatorskiej Lidze Pi³ki No¿nej startowa³o 36
dru¿yn. Kierownikami rozgrywek byli - Miros³aw Krzymiñski i Zbigniew
Baran, a spotkania sêdziowali: Roman Walczak, Kamil Ga³¹zka. W turnieju
pokazowym: Mistrz Ekstraklasy Wens przegra³ 0:2 z Mistrzem II Ligi Gladia-
torami z Miasta No¿y (¯ychlin), Reprezentacja Ekstraklasy zremisowa³a 0:0
z Reprezentacj¹ II Ligi, Gladiatorzy pokonali 2:0 drug¹ dru¿ynê I Ligi Vivê
Prosto, Reprezentacja I Ligi zremisowa³a 1:1 z Reprezentacj¹ II Ligi, Wens
wygra³ 2:1 z Viv¹ Prosto, a Reprezentacja Ekstraklasy zwyciê¿y³a 1:0 Repre-
zentacjê I Ligi. W meczu o V miejsce Viva Prosto pokona³a 3:1 Reprezentacjê
I Ligi, a o III lokatê Wens wygra³ 4:0 z Reprezentacj¹ II Ligi. Turniej wygrali
karnymi (3:2) Gladiatorzy z ¯ychlina zwyciê¿aj¹c Reprezentacjê Ekstraklasy.
Ciekawa by³a w ramach Gali Sportu Amatorskiego sekwencja basketu mêskiego.
Mistrz ligi (6 dru¿yn) Czarni Kutno pokonali 79:72 Reprezentacjê KALK.
W rzutach za 3 punkty wygra³ Dariusz Mieszkowski. Wrêczone zosta³y Najlep-
szym i uczestnikom puchary, medale i nagrody indywidualne. To by³a kolejna
udana i z roku na rok coraz popularniejsza Impreza - organizowana przez
kutnowski Miejski O�rodek Sportu i Rekreacji. Gratulujemy!

KUTNOWSKIE ŚWIĘTO SPORTU

a wyró¿nieniami specjalnymi: Jakuba D³uskiego i Dawida Brêka - czo-
³owych zawodników �Kutna�.

zespó³ - AZS WSGK Polfarmex Kutno;

Ponadto Grzegorz Chojnacki uhonorowa³ Klub Kibica AZS-u pami¹tkow¹
batut¹ do bêbna. Oby tylko uderzenia w niego by³y zwyciêskie! W przerwie
meczu tañczy³a piêknie grupa �Street Dance Studio� Joanny Zieliñskiej
oraz by³ konkurs rzutów na kosz z nagrodami kutnowskiego �Aquaparku�.

AZS W PLAY−OFFACH!
W ostatnim meczu dwufazowej rundy zasadniczej (³¹cznie 30 spotkañ!)
akademicy ulegli w £añcucie Soko³owi... po dogrywce. W Kutnie te¿ prze-
grali�my po dogrywce 80:85!

Sokó³ £añcut - AZS WSGK Polfarmex Kutno 90:87;
(w kwartach: 23:12, 14:10, 19:17, 20:37 - dogrywka 14:11)

AZS: Szymon Rduch 14, Krzysztof Jakóbczyk 27, Grzegorz Ma³ecki 12,
Mateusz Szwed (gra³ z wysok¹ temperatur¹), Dawid Brêk 20, Wojciech
Glabas 11, Kamil Maciejewski 2, Jakub D³uski 1, (pierwszy jego mecz po
kontuzji!). Gospodarze zaskoczyli naszych skutecznymi rzutami za 3 punkty
(na 19 oddanych - celnych 11), a kutnianie te¿ 11 celnych, ale 33 rzuty)
Akademicy zagrali wrêcz kapitalnie czwart¹ ods³onê zdobywaj¹c 17 punktów
i doprowadzaj¹c do dogrywki. W play-offach (do 3 wygranych) pierwszym
przeciwnikiem AZS-u bêdzie ponownie Sokó³. Pierwsze dwa mecze
w Kutnie 6 i 7 kwietnia (g. 1730).
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 354

MIESZKANIE
DLA FIRM

− tanie pokoje
www.awis.kutno.pl/pokoje.html

kom. 509 302 316
ZAPRASZAMY

Telefon: 724−126−378
US£UGI

Projektowanie i nadzór
w budownictwie

Tel. 607-386-512
CENY KONKURENCYJNE

Masz problem
z komputerem
ZADZWOŃ !

Tel. 605 65 17 76

Firma Budowlana "EKO−TYNK"
oferuje us³ugi w zakresie: maszynowe tynki wew. (CA£Y
ROK), malowanie, docieplanie budynków, posadzki
samopoziomuj¹ce, pokrycia dachowe.

Has³o: G2-A8-K3-E13-M1-B3-C5-I1-J10
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

NAGROBKI
Najtaniej w Kutnie

GRANIT, LASTRIKO
Ceny ju¿ od 1.000 z³

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

Urodzony 18 lipca 1937 roku w Gdyni Jacek Fedorowicz jest wybitnym polskim
satyrykiem i aktorem, chocia¿ z wykszta³cenia jest... artyst¹ malarzem. Urodzi³
siê w piêknej Gdyni w rodzinie warszawiaków pracuj¹cych w polskiej gospo-
darce morskiej. Jako siedmioletnie dziecko prze¿y³ Powstanie Warszawskie.
Ukoñczy³ studia na Wydziale Malarstwa Wy¿szej Szko³y Sztuk Plastycznych
w Gdañsku (dyplom uzyska³ w 1960 roku). By³ jednym z za³o¿ycieli (miêdzy
innymi ze Zbigniewem Cybulskim i Bogumi³em Kobiel¹) gdañskiego, studenc-
kiego Teatru �Bim-Bom� (w latach 1954-1960). Nale¿a³ do sk³adu aktorskiego
tego teatru (g³ówna rola Dobrego Ducha w pierwszym programie pt. �Achaaa�).
Jeszcze w czasie studiów rozpocz¹³ wspó³pracê z gdañskim radiem jako autor
i aktor, za� jako autor i rysownik - karykaturzysta z pras¹ lokaln¹ i ogólnopolsk¹,
tj. Dooko³a �wiata�, �Po prostu�, Dziennik Ba³tycki�, �Szpilki�, �itd.�. W drugiej
po³owie lat 60-tych XX wieku wystêpowa³ w Telewizji Polskiej, gdzie wspó³-
tworzy³ m.in. z Jerzym Gruz¹ programy rozrywkowe: �Poznajmy siê�, �Ma³-
¿eñstwo doskona³e�, �Kariera i Runda�. W latach 70 by³ wspó³autorem radiowego
(Program III) magazynu satyrycznego �60 minut na godzinê�, gdzie wystêpowa³
w kilkunastu rolach tworz¹c m.in. postacie Kolegi Kierownika i Kolegi Kuch-
mistrza. Prowadzi³ tak¿e w radiu poranne pogadanki. Wraz z Piotrem Skrzy-
neckim prowadzi³ pierwszy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. W latach 60
i 70 wystêpowa³ na estradzie, najpierw w Kabarecie �Wagabunda� (m.in.
z Mari¹ Koterbsk¹, Mieczys³awem Czechowiczem i Bogumi³em Kobiel¹),
potem w programie �Popierajmy siê� (z Bohdanem £azuk¹, Tadeuszem Rossem,
Piotrem Szczepanikiem i Ryszardem Markowskim), a pó�niej, do stanu wojen-
nego, w indywidualnych wieczorach autorskich. W 1980 roku wst¹pi³ do �So-
lidarno�ci�. Wspó³pracowa³ z Radiem �S� Region Mazowsze. Na pocz¹tku stanu
wojennego zerwa³ wszelkie kontakty z pañstwowymi �rodkami przekazu. Wraz
z ¿on¹ Ann¹ zaanga¿owa³ siê w dzia³alno�æ Prymasowskiego Komitetu Pomocy
Osobom Pozbawionym Wolno�ci i ich Rodzinom. Wystêpowa³ g³ównie na tere-
nach ko�cielnych, tam urz¹dza³ te¿ wystawy swoich karykatur i popieraj¹cych
opozycjê rysunków. Wystêpowa³ te¿ z odczytami w ramach Tygodni Kultury
Chrze�cijañskiej. Wtedy powsta³y audycje (audio i video) rozprowadzane na
kasetach w tzw. drugim obiegu (emitowa³o je tak¿e Radio Wolna Europa). Jed-
nym z jego pomys³ów z tamtych czasów by³o o�mieszanie re¿imowego Dzien-
nika Telewizyjnego. W 1989 roku by³ wspó³autorem audycji przedwyborczych
Komitetu Obywatelskiego, w których m.in. omawia³ zasady g³osowania. Od
roku 1989 kontynuuje wystêpy na wieczorkach autorskich w ró¿nych miastach
i miejscowo�ciach. Od 2006 roku by³ przez pewien czas gospodarzem seansów
�Z przymru¿eniem kamery� pokazywanych w telewizji Kino Polska TV. Od
1999 roku publikuje cotygodniowe felietony satyryczne - do kwietnia 2008
roku w �Gazecie Telewizyjnej� (dodatku �Gazety Wyborczej�, a nastêpnie
w �rodowym dodatku kulturalnym �GW�. W latach 90 zacz¹³ prowadziæ w TVP
program �Dziennik Telewizyjny�, który nastêpnie przeszed³ metamorfozê z pro-
gramu o charakterze politycznym na program rozrywkowy. W 2005 roku program
ten na kilka miesiêcy zmieni³ nazwê na SEJF (Subiektywny Ekspres Jacka
Fedorowicza). W 2006 roku odszed³ z Telewizji Polskiej. W 2010 roku z reko-
mendacji Klubu Parlamentarnego PO powo³any zosta³ w sk³ad Rady Progra-
mowej TVP. Jacek Fedorowicz gra³ w 11 filmach: �Do widzenia, do jutra�,
�Ma³¿eñstwo z rozs¹dku�, �Lekarstwo na mi³o�æ�, �Piek³o i Niebo�, �Kochajmy
Syrenki� (jego te¿ scenariusz), �Polowanie na muchy�, �Motodrama�, �Milion
za Laurê�, �Poszukiwany, poszukiwana� (tak¿e scenariusz razem ze Stanis³a-
wem Barej¹), �Nie ma ró¿y bez ognia� (scenariusz z Barej¹), �Orkiestra niewi-
dzialnych instrumentów�. Jest autorem 9 ksi¹¿ek, m.in.: �Porady estradowca
dla kolegów dramatycznych�, �W zasadzie tak�, �W zasadzie ci¹g dalszy�,
�60 minut na godzinê�, �Felietony i dialogi�, �Dzie³ka wybrane�, �Wielka
encyklopedia kapitalizmu. Wydanie dla pocz¹tkuj¹cych i polityków�, �PasTVisko�,
�Ja jako wykopalisko�. Jacek Fedorowicz 4 grudnia 2007 roku zosta³ odzna-
czony przez prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego Krzy¿em Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski. Odebra³ go 21 marca 2011 roku z r¹k prezydenta
RP Bronis³awa Komorowskiego. 20 maja 2009 roku z r¹k ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego odebra³ Z³oty Medal
�Zas³u¿ony Kulturze Gloria Artis�. Artysta ma liczne nagrody, z których naj-
bardziej ceni sobie: Z³oty Ekran (1968) wspólnie z Jerzym Gruz¹, Nagrodê
Komitetu ds. Radia i Telewizji (1968) wspólnie z Jerzym Gruz¹. Nagrodê
Kisiela w kategorii publicystyki (1994), Wiktora 1966, Grand Prix I Festiwalu
Dobrego Humoru w Gdañsku (2000), Wiktora 2000. Superwiktora 2005.

Jerzy Papiewski

Jacek Fedorowicz w Kutnie

MISTRZ NAD MISTRZAMI

Poziomo: A-1. Dramat filmowy z K. Figur¹ A-7. Oznaka ¿a³oby
B-9. ... zbo¿a lub owoców C-1. �... Przykazanie� w re¿. J. Kon-
dratiuka (TVP 12.XII.2011) D-9. Znamiê, w³a�ciwo�æ E-1. Bez-
nadziejny spód E-5. Nie jeden w ka¿dej galerii G-1. G³oska zapi-
sana dwoma literami I-1. Ustoiny I-6. Ryba karpiowata J-9. Ucie-
miê¿enie K-1. Ssak z tytu³u operetki Straussa L-9. Obrzydzenie
M-1. Wciska go szklarz M-5. Gwiazdozbiór Równikowy.

Pionowo: 1-A. Bolesny w k¹ciku ust 1-I. Narzêdzie ciesielskie
2-E. Masa zlodowacia³ego �niegu na grani górskiej 3-A. Konku-
rentka telewizji 3-I. Uczucie (dawniej) 4-F. Na jego czele stoi pre-
mier 5-A. Bankowe z twoimi oszczêdno�ciami 5-J. Film psycho-
logiczny W. Solarza  z Filipskim i Jêdrusik 6-E. Splendor 7-A.
Nó¿ do ciêcia winoro�li 7-I. �... Babilonu� z repertuaru zespo³u
Boney M 9-A. Przedmiot 9-I. Instrument muzyczny z suwakiem
11-A. Konieczne do po³owów rybackich 11-I. Jeden z najpospo-
litszych minera³ów 13-A. Robotnik z o�nikiem 13-I. Krawêd�,
brzeg.         oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Podczas Dni Otwartych (12-14.03.2013 r.) Szko³ê Podstawow¹ nr 1 od-
wiedzi³y dzieci z Integracyjnego Przedszkola nr 3 �Jarzêbinka� w Kutnie
oraz Przedszkola Miejskiego nr 17 ,,Niezapominajka� w Kutnie. Przed-
szkolaki zwiedzi³y budynek szko³y oraz uczestniczy³y w zajêciach
prowadzonych przez nauczycieli oddzia³ów przedszkolnych. Rodzice
dzieci piêcioletnich uczestniczyli 14 marca w lekcji pokazowej w klasie
pierwszej, do której uczêszczaj¹ sze�ciolatki. Zajêcia prowadzi³a Joanna
Traczyk, wychowawca klasy pierwszej.

JEDYNECZKA CZEKA
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¯YCIE DIECEZJALNE

Jest On pod wezwaniem Zwiastowania Naj�wiêtszej Maryi Panny i znajduje
siê w Dekanacie ¯ychliñskim. Parafia w Pleckiej D¹browie zosta³a erygo-
wana 7 czerwca 1440 roku przez arcybiskupa gnie�nieñskiego Wincentego
Kota. Obecny ko�ció³ ufundowa³ w 1778 roku miejscowy dziedzic - kasz-
telan kruszwicki Józef G³êbocki. W 2000 roku, g³ównie dziêki wsparciu
parafian, osób prywatnych oraz wielu firm i instytucji, przeprowadzono
kompleksowy remont drewnianej �wi¹tyni. Odnowiony ko�ció³ 4 grudnia
biskup ³owicki Alojzy Orszulik. Od 1 lipca 2004 roku proboszczem jest
ksi¹dz Jacek Marciniak, który zast¹pi³ ksiêdza Henryka Linarcika. Jest to
drewniany ko�ció³ modrzewiowy o konstrukcji zrêbowej, przykryty dwu-
spadowym dachem pokrytym gontem oraz he³mem nad krucht¹, równie¿
pokrytym gontem. Na dachu znajduje siê wie¿yczka na sygnaturkê. �wi¹-
tynia jest orientowana, jednonawowa, o wê¿szym i ni¿szym prezbiterium,
zbudowanym na planie prostok¹ta. Do ko�cio³a przylega murowana
zakrystia. W o³tarzu g³ównym znajduje siê najstarszy zabytek - pó�nogo-
tycka rze�ba Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem z pocz¹tku XV wieku, zas³a-
niana obrazem �wiêtego Józefa z II po³owy XVIII wieku. W dwóch o³tarzach
bocznych znajduj¹ siê obrazy z prze³omu XVIII i XIX wieku przedsta-
wiaj¹ce: Zwiastowanie Naj�wiêtszej Maryi Panny i �wiêt¹ Barbarê. Uwagê
zwracaj¹ chrzcielnica i kropielnica z XVIII wieku, ambona, stacje Drogi
Krzy¿owej z koñca XIX wieku, neobarokowy krzy¿ z XIX wieku, neogo-
tycka monstrancja z koñca XIX wieku i neobarokowy kielich z 1885 roku.
Przed wej�ciem do �wi¹tyni stoi czworoboczna drewniana dzwonnica
pochodz¹ca z XVIII wieku. Od 2005 r. w wyremontowanej organistówce
mieszkaj¹ siostry zakonu �wiêtej Rodziny z Bordeaux, które czynnie,
uczestnicz¹ w ¿yciu parafii, zajmuj¹c siê katechez¹, korepetycjami i opiek¹
pielêgniarsk¹ (przyby³y do parafii na pro�bê obecnego proboszcza).
W 2005 roku odby³y siê misje �wiête, za� w 2007 roku z Nowego Miasta
nad Pilic¹ sprowadzono relikwie b³ogos³awionego Honorata Ko�miñskiego,
do którego odprawiana jest cotygodniowa nowenna. W parafii dzia³a liczne
grono ministrantów, 6 kó³ ¯ywego Ró¿añca i Parafialny Zespó³ Charyta-
tywny �Caritas�. Odbywaj¹ siê odpusty: 25 marca Zwiastowania Pañskiego,
4 grudnia - �wiêtej Barbary.        Jerzy Papiewski
(na podstawie ksi¹¿ki �Ko�cio³y Diecezji £owickiej. Nasze dziedzictwo�)

KOŚCIÓŁ W PLECKIEJ DĄBROWIE
Bóg jest Mi³o�ci¹ i kocha ka¿dego � takie przes³anie towarzyszy³o spo-
tkaniom rekolekcyjnym w parafii M.B. Wspomo¿enia Wiernych w Kutnie
Dybowie. Do przygotowania duchowego przed �wiêtami Zmartwychwstania
Pañskiego ksiê¿a Pallotyni zaprosili m³odzie¿ II LO im. Jana Kasprowicza.

WIELKOPOSTNE ROZMYŚLANIA

O ¿yciu i nieustannym powstawaniu mówi³ do m³odzie¿y ksi¹dz Mariusz
Leszko SAC z Kielc.

22 marca, w przeddzieñ 35 rocznicy �mierci harcmistrza Aleksandra
Kamiñskiego - patrona Hufca ZHP Kutno, w Szkole Podstawowej Nr 1
w Kutnie odby³ siê Turniej Wiedzy Harcerskiej. W imprezie wziêli
reprezentanci 8 dru¿yn z naszego hufca oraz instruktorzy i zaproszeni
go�cie. Turniej przygotowa³a i prowadzi³a 98 Dru¿yna Starszoharcerska
Kosynierzy im. T. Ko�ciuszki. W trakcie blisko 3-godzinnych zmagañ
dru¿yny musia³y wykazaæ siê du¿¹ wiedz¹ o Aleksandrze Kamiñskim
po³¹czon¹ ze sprawno�ci¹ fizyczn¹. Nie zabrak³o harcerskich piose-
nek i dobrej zabawy. Po bardzo emocjonuj¹cym finale zwyciêzc¹
tegorocznej edycji turnieju zosta³a 10 Grunwaldzka Dru¿yna Harcerska
Perpedes. Dziêkujemy dyrekcji SP Nr 1 w Kutnie za umo¿liwienie
przeprowadzenia imprezy.         hm. Andrzej ¯urawicz

TURNIEJ WIEDZY HARCERSKIEJ
Wiosennym podmuchom przychylny
odwracam twarz w stronê s³oñca.
Biologiczny impuls nieomylny
zwiastuje, ¿e zima siê koñczy.

Wracaj¹ z zimowisk wêdrowne ptaki.
Przylecia³ bocian i czajka.
Marzannê topi¹ dzieciaki
i pora malowaæ jajka.

Wielkanoc to �wiêto Zmartwychwstania.
Pisanki, kurczaki, zaj¹czek.
Symbole wiosny zwiastowania
i pierwsze krokusy na ³¹ce.

Kazimierz Ci¹¿ela

� Genera³ M. Sokolnicki (brat pradziadka profesora Gabriela
Sokolnickiego - pioniera polskiej elektroenergetyki)powróci³
do kraju szlakiem Poznañ - Warszawa przez Równinê Kutnowsk¹
jako dowódca eskorty zw³ok ksiêcia Józefa Poniatowskiego.
Rajmund Rembieliñski ufundowa³ ksiêciu pierwszy pomnik
w Kro�niewicach w 1814 r.
� Podczas Powstania Styczniowego w Kutnie z Rz¹dem Naro-
dowym by³ Tadeusz Oksza - Orzechowski (1838-1902), który
w 1883 r. zainicjowa³ u³o¿enie najd³u¿szego wówczas na
�wiecie podmorskiego kabla telegraficznego wzd³u¿ wybrze¿y
Afryki ...

Zwiastuny

Czy wiecie, że...



Towarzystwo Budownictwa
Spo³ecznego spó³ka z o.o. w Kutnie
zamierza w bie¿¹cym roku rozpo-
cz¹æ realizacjê budynku z lokala-
mi mieszkalnymi na sprzeda¿
na dzia³ce przy ulicy £okietka
w Kutnie.
Budynek dwuklatkowy, czterokon-
dygnacyjny, niepodpiwniczony
z 15 boksami gara¿owymi w par-
terze budynku. W parterze znajdo-

waæ siê bêd¹ równie¿ komórki oraz
pomieszczenia techniczne. W ka¿dej
klatce schodowej  winda osobowa
do komunikacji miêdzy kondygna-
cjami. W sk³ad ka¿dego lokalu
mieszkalnego bêdzie wchodzi³ bal-
kon o powierzchni dostosowanej
do wielko�ci lokalu.
Planowana struktura mieszkañ:
� 3 lokale czteropokojowe o po-
wierzchni. 89,43 m2 � 79,11 m2;

� 15 lokali 3-pokojowych o po-
wierzchni 71,73 m2 � 56,41 m2;
� 3 lokale 2-pokojowe o po-
wierzchni 42,74 m2.
Teren dzia³ki bêdzie ogrodzony
z wjazdem od strony ulicy £okietka,
brama przesuwna z automatyk¹,
8 miejsc parkingowych, drogi
i chodniki z kostki brukowej, nie-
wielki teren rekreacyjny z placem
zabaw.

MIESZKANIA PRZY ULICY ŁOKIETKA
Oferta

Zainteresowani mogą dzwonić pod nr 355−58−15 lub 16

Oferta

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
ul. Wojska Polskiego 10a

99−300 Kutno
tel./fax (24) 355−58−16

sekretariat@tbskutno.pl
www.tbskutno.pl


