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SZKOLENIE Z KOGENERACJI

Izba Gospodarcza Ciep³ownictwo Polskie oraz ECO Kutno Sp. z o.o.
i ECO Kogeneracja Sp. z o.o. zorganizowa³y szkolenie techniczne pod
honorowym patronatem prezydenta miasta Kutna Zbigniewa Burzyñskiego.
Odby³o siê ono 7 maja 2013 r. w Kutnie, w Elektrociep³owni ECO Kutno
przy ulicy Oporowskiej 10 A, jak te¿ w Centrum Teatru Muzyki i Tañca
(dawny Dom Dochodowy Stra¿y Ogniowej) przy ul. Teatralnej 1.

(ciag dalszy - strona 3)

STRAŻACKIE ŚWIĘTO

W s³oneczn¹ �rodê, 15 maja, na placu przed stra¿nic¹ PSP �wiêtowano
Dzieñ Stra¿aka. Przy d�wiêkach hymnu pañstwowego, odegranego przez
orkiestrê dêt¹ OSP, wci¹gnieto na maszt flagê pañstwow¹.

(ciag dalszy - strona 15)

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronis³aw Komorowski, pod-
czas uroczysto�ci na Zamku Królewskim w Warszawie z okazji
�wiêta Narodowego 3 Maja, wrêcza³ odznaczenia pañstwowe.
W�ród odznaczonych by³ KSI¥DZ DZIEKAN STANIS£AW
PISAREK za wybitne zas³ugi w dzia³alno�ci na rzecz spo³eczno�ci
lokalnej, za niesienie pomocy potrzebuj¹cym zosta³ odznaczony
Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Prezydent RP
po ceremonii wrêczenia podziêkowa³ odznaczonym, �¿e swoimi
dokonaniami, prac¹ �wiadcz¹ o tym, ¿e Polska jest wierna drodze
m¹drej zmiany, twórczej pracy, któr¹ staramy siê i�æ pomimo trudnej
historii, pomimo czêsto trudnego w³asnego ¿ycia i ró¿nych kom-
plikacji�. W�ród go�ci zaproszonych na tê uroczysto�æ by³ prezes
TBS-u Jacek Urbaniak.

Z okazji �wiêta Narodowego 3 Maja

ODZNACZENIE ZIELONE ŚWIĄTKI

S³oneczna pogoda by³a sprzymierzeñcem obchodzonego w tej gminie
�wiêta Wsi Polskiej. Jak co roku jego rozpoczêciem by³o uczestnictwo
mieszkañców gminy w mszy �wiêtej polowej, któr¹ celebrowali ksiê¿a:
Andrzej K³oszewski, Miros³aw Romanowski, Józef Zawi�lak i Zbigniew
Strza³kowski.           (ciag dalszy - strona 4)

W Muzeum w Kro�niewicach

TURECKA NOC

�Noc w Muzeum� na sta³e zago�ci³a w Kro�niewicach. Tegoroczn¹
imprezê zorganizowano jako 330 rocznicê Odsieczy Wiedeñskiej.

(ci¹g dalszy - strona 3)

Ju¿ po raz czwarty przeprowadzony zosta³ Miêdzyszkolny Festiwal
Piosenki Dzieciêcej pod has³em �Roz�piewana �wietlica�.

(ci¹g dalszy - strona 3)

ROZŚPIEWANA ŚWIETLICA

W Krzy¿anowie

Siedzisz z pochylon¹ g³ow¹.
Swój wzrok kierujesz w szar¹ dal.
Siedzisz i my�lisz.
Czas ucieka.
Mo¿e Ci go ¿al.
Choæ Mamo, pójdziemy na spacer.
Obejrzymy wystawy sklepów.
Pomachamy obcym w tramwaju.
I tym, którzy id¹c za rêce siê trzymaj¹.
A potem zatrzymamy siê przy kwiaciarni
I kupiê Ci Mamo kwiaty,
Te najpiêkniejsze.
Te najwonniejsze.
I wrêczê Ci je jak przed laty
Tak samo najszczerszej.
Kochana Mamo!

Maria Stêpniak

Spacer z mamą
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SUKCES PINI POLONIA
Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do osiągnięcia wielkiego
sukcesu spółki PINI POLONIA – pracownikom, zarządzającym, rolnikom oraz władzom.

Pini Polonia Sp. z o.o. rozpoczê³a dzia³alno�æ
19 kwietnia 2010 r. Aktualnie to najwiêkszy
i najnowocze�niejszy zak³ad w Polsce w za-
kresie uboju trzody chlewnej i rozbioru miêsa
wieprzowego z du¿ym potencja³em umo¿liwia-
j¹cym ubój i rozbiór 1.000 sztuk trzody chlew-
nej w ci¹gu 1 godziny, co daje oko³o 4 miliony
rocznie. Nowoczesna technologia oraz wysokiej
jako�ci surowce zapewniaj¹ najwy¿sze stan-
dardy jako�ci i zdrowia.
Posiadamy uprawnienia eksportowe do ponad
85 pañstw, w tym: Japonii, Korei P³d., Chin,
Hong-Kongu, Nowej Zelandii, USA, Ukrainy.
Zak³ad jest w trakcie uzyskania uprawnieñ eks-
portowych do Kanady, Filipin, Australii.
Spó³ka PINI POLONIA reprezentuje 30% rynku
trzody chlewnej w Polsce, któr¹ kupujemy
z terenu ca³ego kraju od ok. 12.000 rolników.
Miêso sprzedajemy w 50% na rynek polski do
wszystkich sieci handlowych i do najwiêkszych
zak³adów przetwórczych, natomiast pozosta³e
50% jest eksportowane do 16 pañstw na �wiecie,
w wiêkszo�ci do pañstw azjatyckich.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, mając nadzieję na kontynuację tak doskonałej i owocnej współpracy z tymi,
którzy przyczynili się do tego wielkiego sukcesu firmy.

W tej chwili dla naszego zak³adu pracuje:
� 1920 pracowników,
� 65 lekarzy weterynarii,
� 25 osób ochrony,
� 60 osób w dziale jeliciarni,
� 200 osób - transport, kartony, folie i inne.

Szacowany obrót w 2013 roku  to
3.000.000.000 z³
W tej chwili zak³ad wykorzystuje maksi-
mum mo¿liwo�ci produkcyjnych, co daje
80.000 ubitych sztuk trzody tygodniowo.

Dziêki naszej firmie Kutno sta³o siê rozpoznawalne w Polsce i na �wiecie.
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SPACERKIEM PO KUTNIE

Konrad Kusiak II D - uczestnik i finalista licznych konkursów oraz olim-
piad (na etapie okrêgowym i ogólnopolskim), m.in. Olimpiady Ogólno-
historycznej, Olimpiady �Losy ¿o³nierza i dzieje orê¿a polskiego�, Ogól-
nopolskiego Konkursu �Polska Piastowska�, Ogólnopolskiej Olimpiady
Jêzyka Angielskiego, Olimpiady Wiedzy o Prawach Cz³owieka, Olimpiady
Wiedzy o Integracji Europejskiej, Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy
Biblijnej, Miêdzyszkolnego Konkursu �Patron znany czy nieznany�,
XI konkursu �Mistrz Ortografii Powiatu Kutnowskiego� (laureat I miejsca),
konkursu �O pióro Starosty Kutnowskiego� (laureat II miejsca), konkursu
�Deutschfreund�, konkursu �Poka¿ nam jêzyk�, Turnieju Gier Planszowych
�Manewr�. Wojciech Bilicki II D - uczestnik: Olimpiady Ogólnohisto-
rycznej, Olimpiady �Losy ¿o³nierza i dzieje orê¿a polskiego�, Olimpiady
�Losy ¿o³nierza i dzieje orê¿a polskiego�, Miêdzyszkolnego Konkursu
�Patron znany czy nieznany�, Turnieju Gier Planszowych �Manewr�.
Karina Rejs II E - uczestniczka: Olimpiady Wiedzy Ekologicznej - etap
okrêgowy, Konkursu Ogólnopolskiego HIV/AIDS, Olimpiady Wiedzy
Teologicznej - etap okrêgowy, Konkursu Jersz - jêzyk angielski i jêzyk
niemiecki, Olimpiady Wiedzy o Parlametaryzmie - II etap Konkursu Ogól-
nopolskiego Jêzyka Niemieckiego - Tag fur Tag, konkursu powiatowego
�Papierosy Szkodz¹ Zdrowiu�, konkursu chemicznego Ciekawej Chemii
U£, aktywna praca w samorz¹dzie uczniowskim � akcje: Debiuty, Dzieñ
¯yczliwo�ci, Miko³ajki, Andrzejki, Wigilia, Dni Otwarte, Tydzieñ dla
gimnazjalistów - biologia, zaanga¿owana w dzia³alno�æ szko³y zwi¹zan¹
z jej promocj¹ (np. �Drzwi Otwarte�, �Targi Edukacyjne�).

(ciag dalszy ze strony 1)
Go�cie zwiedzili elektrociep³owniê gazow¹ i wys³uchali wyk³adów
Kamila Matolicza - prezesa Zarz¹du ECO Kutno i ECO Kogeneracja:
�Budowa i funkcjonowanie uk³adu kogeneracyjnego zasilanego gazem
w elektrociep³owni ECO Kutno (projekt, finansowanie, budowa, eksplo-
atacja)� i Anny Trzaskowskiej (ECO Kutno): �Efekty w dziedzinie ochrony
�rodowiska uzyskane w rezultacie wdro¿enia kogeneracji w ECO Kutno�.
Na temat �Wysoko sprawna kongeneracja z wykorzystaniem silników
gazowych Caterpillar� wyst¹pili: Adam Kiciñski i Marek Krasucki z Enerii,
Izabelin - Dziekanówek, a o �Nowym modelu rynku gazu w Polsce i mo¿-
liwo�ci wspó³pracy dla �róde³ opartych na gazie ziemnym� - Marcin
Ptaszyñski - dyrektor ds. sprzeda¿y i obrotu hurtowego Egesa Grupa Ener-
getyczna Warszawa.

SZKOLENIE Z KOGENERACJI

Odznaczeni
Na wniosek Izby Projektowania
Budowlanego postanowieniem Broni-
s³awa Komorowskiego, prezydenta
RP, przyznane zosta³y odznaczenia
pañstwowe: medal z³oty �Za D³ugolet-
ni¹ S³u¿bê� Janinie Legun-Toma-
szewskiej oraz medal br¹zowy �Za
D³ugoletni¹ S³u¿bê� £ukaszowi
Krajewskiemu.

Niewybrani...
Zg³osili siê do konkursu, ale nie
uzyskali zgody Rady Nadzorczej na

W ZS nr 1 im St. Staszica

SPORTOWE STYPENDIA
Stypendia �Stowarzyszenia Edukacyjno-Sportowego Staszic - Kutno�
w roku szkolnym 2012/2013 otrzymali: Natalia Majda II B - mistrzyni
powiatu i rejonu w lidze lekkoatletycznej, mistrzyni powiatu w sztafecie
4x100 m, mistrzyni powiatu w sztafetach i biegach prze³ajowych,
VII miejsce w finale wojewódzkim w lidze lekkoatletycznej; Karolina
Paciorkowska III Lpi - mistrzyni powiatu i rejonu w lidze lekkoatle-
tycznej, mistrzyni powiatu w sztafetach i biegach prze³ajowych, VII miejsce
w finale wojewódzkim w lidze lekkoatletycznej, mistrzyni powiatu w pi³ce
rêcznej, mistrzyni powiatu w pi³ce no¿nej; Marcin Kacprzak II B - mistrz
powiatu w lidze lekkoatletycznej, mistrz rejonu, wicemistrzostwo woje-
wództwa w biegu na dystansie 400 m, mistrz powiatu w sztafetach i biegach
prze³ajowych, III miejsce w rejonie w sztafetowych biegach prze³ajowych;
Maciej Wróblewski III e - mistrz powiatu w p³ywaniu, mistrz powiatu
w siatkówce, III miejsce w rejonie w siatkówce, mistrz powiatu w tenisie
sto³owym.

OLIMPIJCZYCY

Je�li brakuje Ci motywacji do pracy, pewno�ci siebie.
Czujesz lêk przed otaczaj¹c¹ Ciê rzeczywisto�ci¹.

Jeste� pod kontrol¹ PZP lub Poradni Neurologicznej
NIE B¥D� SAM - CZEKAMY NA CIEBIE!

�rodowiskowy Dom Samopomocy w Kutnie ul. Wyszyñskiego 11
zaprasza na dzienny pobyt od poniedzia³ku do pi¹tku na zorganizowane
zajêcia terapeutyczne.
Podczas pobytu bêdziesz mia³ mo¿liwo�æ skorzystania z pracowni
krawiecko-dziewiarskiej, plastycznej, stolarskiej, kulinarnej, sali
rehabilitacyjnej, pracowni komputerowej oraz pomocy psychologa.
Bli¿szych informacji udzielamy pod numerem 24 254-94-35

OGŁOSZENIE

Przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych zwrócili siê z wnioskiem do pre-
zydenta miasta Kutno o utworzenie Miejskiej Rady Dzia³alno�ci Po¿ytku
Publicznego w Kutnie. Prezydent miasta powo³a³ zespó³ roboczy, w sk³ad
którego wchodzili przedstawiciele samorz¹du oraz organizacji pozarz¹dowych.
Zadaniem zespo³u by³o przygotowanie projektu uchwa³y Rady Miasta Kutno
w sprawie okre�lenia trybu powo³ywania cz³onków oraz organizacji i trybu
dzia³ania Miejskiej Rady Dzia³alno�ci Po¿ytku Publicznego w Kutnie. W zwi¹zku
z powy¿szym, w dniach 16 - 29 maja 2013 roku przeprowadzone zostan¹ kon-
sultacje projektu uchwa³y Rady Miasta Kutno w sprawie okre�lenia trybu
powo³ywania cz³onków oraz organizacji i trybu dzia³ania Miejskiej Rady Dzia-
³alno�ci Po¿ytku Publicznego w Kutnie. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii
organizacji pozarz¹dowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
o dzia³alno�ci po¿ytku publicznego i o wolontariacie, prowadz¹cych dzia³al-
no�æ  na terenie Miasta Kutno, w zakresie tre�ci w/w projektu. Projekt uchwa³y
zosta³ zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zak³adce
Organizacje pozarz¹dowe - konsultacje, na stronie internetowej Urzêdu Miasta
Kutno um.kutno.pl - w zak³adce Organizacje pozarz¹dowe - komunikaty oraz na
tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miasta Kutno, Pl. Marsz. J. Pi³sudskiego 18.
Organizacje pozarz¹dowe zainteresowane wyra¿eniem opinii w sprawie kon-
sultowanego projektu mog¹ sk³adaæ je w formie pisemnej w kancelarii Urzêdu
Miasta Kutno do dnia 29 maja 2013 roku.

Informacja dla organizacji pozarządowych

objêcie stanowiska prezesa Kutnow-
skiego Szpitala Samorz¹dowego
Sp. z o.o. Jacek Marynowski (zwol-
niony ze szpitala w 2011 r.), Katarzyna
Topczewska-Tyliñska (by³a dyrektor
szpitala w Pabianicach), Micha³ Tracz
(p.o. dyrektora szpitala w £owiczu),
Dariusz Socha (zarz¹dzaj¹cy szpitalem
w Gostyninie), Zygmunt Buraczyñski
(by³y dyrektor szpitala w Gostyninie),
Marian Rodzeñ (zarz¹dzaj¹cy szpita-
lem w Gostyninie) i Jolanta Bokiej
(by³a dyrektor szpitala w �remie).

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Jego organizatorami byli Wies³aw Zwarycz i Piotr Pawlak, nauczyciele
Szko³y Podstawowej Nr 6 w Kutnie. Uczestniczy³y w nim 3-osobowe
reprezentacje �wietlic szkolnych z Kutna i Strzelec, bêd¹cych uczniami
klas I � III. Imprezê podzielono na dwie czê�ci: wykonanie piosenek przez
zespo³y (po jednej piosence) oraz wystêpy indywidualne.

ROZŚPIEWANA ŚWIETLICA

W Muzeum w Kro�niewicach

TURECKA NOC

(ciag dalszy ze strony 1)
Zwiedzaj¹cy ogl¹dali okoliczno�ciow¹ wystawê po�wiêcon¹
wiedeñskiej wiktorii. By³y te¿ inne atrakcje. Pieczono nad ogniem
chlebki pita - popularne na Bliskim Wschodzie. By³y te¿ ba�nie
z �1001 nocy�, a tak¿e orientalne tañce w wykonaniu kro�niewic-
kiej m³odzie¿y.

M³odych wokalistów ocenia³o jury w sk³adzie: Iwona Grajkowska, Mag-
dalena Stêpka i Karolina Zab³ocka. W kategorii zespo³ów przyznano dwa
pierwsze miejsca: SP 1 oraz SP 6, drugie miejsce SP 5 i trzecie dla SP 9.
Poziom tegorocznego festiwalu w opinii jurorów by³ dosyæ wysoki i wy-
typowanie pierwszego miejsca sprawia³o trochê problemów. Postanowiono
przyznaæ pierwsze miejsce Annie Kowalewskiej (SP 9) za wykonanie
piosenki �Litery i s³owa�, drugie � Katarzynie Kirpluk (SP 6) za piosenkê
�Puszek � okruszek�, i trzecie � Aleksandrze Kozarskiej (SP 1) za pio-
senkê �Ci¹gle pada�. Wyró¿nienie specjalne otrzymala Noelia Grzyb za
piosenkê �Po raz pierwszy widzê blask�. Fundatorem nagród by³ prezy-
dent miasta, natomiast sama impreza realizowana by³a w ramach
Kutnowskich Grantów O�wiatowych �Siêgaj, gdzie wzrok nie siêga�.

/A.B./
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WIEŚCI GMINNE

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KRZYŻANÓW

Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski dotycz¹ce studium.
Wnioski nale¿y sk³adaæ na pi�mie na adres: Urz¹d Gminy w Krzy¿anowie,
Krzy¿anów 10, 99-314 Krzy¿anów w terminie do dnia 12 czerwca 2013 r.
Wniosek powinien zawieraæ nazwisko, imiê, nazwê i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomo�ci, której dotyczy.
Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 w zwi¹zku
z art. 29 ustawy z dnia 3 pa�dziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji
o �rodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie �rodo-
wiska oraz o ocenach oddzia³ywania na �rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199,
poz. 1227 z pó�n. zmianami) zawiadamiam o przyst¹pieniu do przepro-
wadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania na �rodowisko dla projektu
zmiany studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Krzy¿anów.
Zainteresowani mog¹ zapoznaæ siê z dokumentacj¹ sprawy w siedzibie
Urzêdu Gminy Krzy¿anów Krzy¿anów10, 99-314 Krzy¿anów, pok. nr 8
i zg³aszaæ uwagi i wnioski dotycz¹ce ww. postêpowania.
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, Krzy¿a-
nów 10, 99-314 Krzy¿anów;
2) ustnie do protoko³u, w Referat Komunalno-Inwestycyjny i Ochr. �rod.
UG Krzy¿anów, pok. nr 8;
3) za pomoc¹ �rodków komunikacji elektronicznej bez konieczno�ci opa-
trywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa
w ustawie z dnia 18 wrze�nia 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres
e-mail: sekretariat@krzyzanow.pl
w terminie do dnia 12 czerwca 2013 r.
Wniosek powinien zawieraæ nazwisko, imiê, nazwê i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomo�ci, której dotyczy.
Organem w³a�ciwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Krzy-
¿anów.
Zgodnie z art. 41 ww. ustawy wnioski z³o¿one po up³ywie wyznaczonego
terminu zostan¹ pozostawione bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Krzy¿anów

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z pó�n.
zmianami) zawiadamiam o podjêciu przez Radê Gminy Krzy¿anów
Uchwa³y XVII/148/2013 z dnia 27.03.2013 r. w sprawie przyst¹pienia do
zmiany studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Krzy¿anów (w zakresie obszarów, na których rozmieszczone
bêd¹ urz¹dzenia wytwarzaj¹ce energiê z odnawialnych �róde³ energii
o mocy przekraczaj¹cej 100 kW, a tak¿e ich stref ochronnych zwi¹zanych
z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i u¿ytkowaniu
terenu). Obszar objêty zmian¹ studium pokazano na za³¹czniku graficznym.

Polska, w dalszym ci¹gu, jest placem budowy autostrad i dróg ekspreso-
wych niezrealizowanych na pi³karskie mistrzostwa Euro 2012. W sumie
takich odcinków pozosta³o jeszcze 15 (z czego w tym roku zostanie - jak
dobrze pójdzie - oddanych 7). Wynika z tego, ¿e boom z oddawaniem
drogowych zaleg³o�ci nast¹pi dopiero w przysz³ym roku... Tu¿ przed
wyborami samorz¹dowymi? Dotyczy to m.in. dwóch odcinków na trasie
A-1 (z £odzi do Gdañska), Brzezie - Kowal i Czerniewice - Brzezie o ³¹cznej
d³ugo�ci 64 kilometrów. Pierwszy z nich ma byæ oddany nawet w IV kwar-
tale 2014 roku, drugi - zgodnie z planem w III kwartale. Oczywi�cie s¹
zmiany wykonawców, z których upad³o PBG i kontrakt zerwano. Przed
oko³o miesi¹cem G³ówna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpi-
sa³a now¹ umowê z konsorcjum w³oskiej firmy Salini, która przewiduje,
¿e pod koniec tego roku jezdnie na A-1 maj¹ byæ przejezdne jeszcze...
w tym roku. Faktem jest, ¿e roboty ruszy³y, ale... tylko w³a�nie! Fakt,
faktem ¿e na lato 2013 roku drog¹ t¹, do Gdañska, w trzy godziny nie
dojedziemy. Feralna trzynastka!      Jan Widz

FERALNA TRZYNASTKA

Sonco Poland
Zezwolenie na kutnowsk¹ strefê
ekonomiczn¹ otrzyma³a firma
Sonco Poland - Packaging Services
Sp. z o.o. Producent opakowañ zbu-
duje zak³ad za 17 milionów z³otych
i zapewni pracê 25 osobom.

Rekord Guinnesa
Zespó³ Pie�ni i Tañca Ziemi Kut-
nowskiej zamierza ustanowiæ
rekord Guinnesa w trakcie pi¹tej
edycji festiwalu �Na ludowo w mie-
�cie ró¿�, 14 lipca b.r. na placu
Marsza³ka Pi³sudskiego w Kutnie.

Leszczynianki
Ludowy Zespó³ Wokalny OKGK
�Leszczynianki� uczestniczy³ w V
Wojewódzkim Festiwalu Piosenki
Zapomnianej w Wi�niowej Górze.

Olimpiada Polonistyczna
W finale I Olimpiady Polonistycznej
Powiatu Kutnowskiego uczniowie
gimnazjów powiatu kutnowskiego
walczyli o nagrodê w turnieju
o Julianie Tuwimie.

Dzieñ matki
26 maja 2013 roku - Dzieñ Matki -
koncert uczniów klasy gitary prof.
Zbigniewa Jêdrzejczyka; sala wido-
wiskowa Osrodka Gminy Kutno.

Wiatraki
W gminie Kutno firma Wind Pro-
jekt chce postawiæ 6-7 wiatraków.
Maj¹ byæ one w Strzegocinie, Lesz-
nie, Mariance i Stanis³awowie.

Nowy dyrektor
Tomasz Lewicki zosta³ nowym
dyrektorem Zespo³u Szkó³ w Opo-
rowie. Zast¹pi³ na tym stanowisku
Jadwigê Matersk¹, odwo³an¹ przez
Roberta Pawlikowskiego, wójta
gminy Oporów.

�wiêto ¯ychlina
W przysz³¹ sobotê na stadionie
miejskim w ¯ychlinie odbêd¹ siê
imprezy z okazji �wiêta miasta.
Gwiazd¹ muzyczn¹ bêdzie zespó³
�Bracia� - braci Cugowskich.
Wyst¹pi¹ tak¿e: Catharsis, Maxel,
Pun-Tom i Dell Arte.

(ciag dalszy ze strony 1)
Po jej zakoñczeniu zebranych powita³ wójt gminy Tomasz Jakubowski.
�To Ludowe �wiêto traktujemy jako �wiêto ziemi i ludzi, którzy na niej
ciê¿ko pracuj¹ � mówi³ � ³¹czy ono bogate tradycje historyczne i warto�ci
chrze�cijañskie. Zielone �wi¹tki, Dzieñ Zes³ania Ducha �wiêtego to bardzo
piêkne i radosne �wiêto. W tradycji ludowej Zielone �wi¹tki wpisane s¹
w rytm pracy i zwi¹zane s¹ z oczekiwaniem nadej�cia lata. Mam nadziejê
,¿e ten rok dla rolnictwa polskiego mo¿e byæ dobry i przyniesie dobre
plony�.  Z ¿yczeniami dla rolników wyst¹pili równie¿ pose³ na Sejm RP
Tadeusz Wo�niak oraz prezes powiatowej organizacji PSL Zdzis³aw
Trawczyñski.

ZIELONE ŚWIĄTKI
W Krzy¿anowie

Wiele rado�ci obserwuj¹cym program artystyczny przynios³a premiera
wystêpu dzieciêcego zespo³u tanecznego �Iskierka�. To dziewiêæ par
tanecznych (uczniowie podstawówek) i kilkuosobowa grupa wokalna.
Swoje programy sceniczne prezentowa³y grupy szkó³ podstawowych
z Kter, Micina i Kaszew, zespó³ wokalny �Têcza�, grupa wokalna Gim-
nazjum z Krzy¿anowa, Zespo³y �piewacze Kaszewianki, Rustowianki,
Siemienice. Wyst¹pi³a te¿ istniej¹ca ju¿ osiem lat Kapela �Kro�niewiacy�
graj¹ca w sk³adzie: Ryszard Jaszczak, Tomasz Obijalski, S³awomir Tomczak,
Tadeusz Pokorski i Stanis³aw Stokwisz. Muzyk¹ i �piewem rozbawili
publiczno�æ. Swoje umiejêtno�ci pokaza³ tak¿e duet cyrkowy �Holidey�
� Sylwia Piech i Micha³ Stanecki. Organizatorzy tej kulturalnej imprezy
nie zapomnieli o dzieciach (by³o weso³e miasteczko), by³ poczêstunek
dla wszystkich go�ci, a ca³o�æ �bloku �wi¹tecznego� zakoñczy³a zabawa
ludowa z udzia³em zespo³u �Magnat�.           /A.B./
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Bioterapeuta Tomasz Æwiek przyjmowaæ bêdzie
w lokalu �P¯K�, ul. Królewska 47 (I p.)

8 czerwca 2013 r. od godz. 8.00 (sobota)
Informacje i zapisy: Centrum Bioterapii i Doradztwa

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

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

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

WYBITNY UZDROWICIEL

26 maja, pod patronatem prasowym �Powiatowego ̄ ycia Kutna�, w godz.
11.00-16.00 na placu Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego Zarz¹d Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upo�ledzeniem Umys³owym, Ko³o nr 1
w Kutnie, organizuje obchody �Dnia Godno�ci Osoby z Niepe³nospraw-
no�ci¹ Intelektualn¹�. Uroczysto�æ ta jest doskona³¹ okazj¹ do integracji
zarówno ze spo³eczno�ci¹ lokaln¹ jak i z osobami niepe³nosprawnymi
z ró¿nych typów placówek z terenu województwa ³ódzkiego oraz do zapre-
zentowania przez te osoby swoich umiejêtno�ci i dorobku artystycznego.
Jak mówi jedna z organizatorek, Barbara Wiliñska - kierownik Warsztatów
Terapii Zajêciowej w Kutnie, dzieñ ten jest szczególnie wa¿nym dla osób
niepe³nosprawnych i dlatego wszyscy zwi¹zani z t¹ niecodzienn¹ imprez¹
staraj¹ siê, aby by³ to dzieñ szczególny i bardzo uroczysty. W programie
m.in. przegl¹d dorobku artystycznego osób niepe³nosprawnych, blok
gwiazd estradowych oraz pokaz samochodów BMW z klubu �Bawarka
Fun Club P³ock�. Przewidziane s¹ tak¿e niespodzianki.            /J.P./

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Klasa 3a z Gimnazjum w Byszewie otrzyma³a jedn¹ z 30 nowoczesnych
tablic multimedialnych za udzia³ w konkursie �¯yj smacznie i zdrowo�.
Podczas oficjalnego wrêczenia nagrody uczniowie wziêli udzia³ w lekcji
z dietetykiem, przetestowali mo¿liwo�ci nagrody oraz uczestniczyli
w warsztatach tanecznych prowadzonych przez gwiazdê You Can Dance
- Paw³a Tolaka.

TABLICA MULTIMEDIALNA

W cenie 999 z³otych:
� zakwaterowanie w pokojach z WC i ³azienk¹ � 3 posi³ki dziennie (dania
wegetariañskie) � 6 seansów bioenergoterapeutycznych � codzienne
relaksacje (wizualizacje) � 1 masa¿ klasyczny � codzienna joga � ognisko
i bieganie boso po roz¿arzonych wêglach � wycieczki do magicznych miejsc
� wyk³ady � filmy � wypo¿yczenie rowerów itd. � darmowe wej�cie do parku
wodnego z jacuzzi, saun¹ itd. � sp³yw kajakowy dla chêtnych.
Dodatkowo bêdzie te¿ mo¿na skorzystaæ z takich us³ug jak:
� uzdrawianie duchowe (wewnêtrzna podró¿) � �wiecowanie uszu metod¹
Indian Hopi � masa¿e relaksacyjne.

INFORMACJE I ZAPISY:
tel. 509-401-501, www.palacsapetow.pl

W DNIACH OD 09.08 DO 16.08.2013 r.

PAŁAC SAPETÓW W TUCZNIE k/Gorzowa Wlkp.
ZAPRASZA NA WCZASY

NATUROTERAPEUTYCZNO−EZOTERYCZNE

W DNIACH OD 09.08 DO 16.08.2013 r.

PAŁAC SAPETÓW W TUCZNIE k/Gorzowa Wlkp.
ZAPRASZA NA WCZASY

NATUROTERAPEUTYCZNO−EZOTERYCZNEW poniedzia³ek, 6 maja 2013 r., uczniowie klas 2b i 2g ze Szko³y Podsta-
wowej Nr 1 im. T. Ko�ciuszki w Kutnie uczestniczyli w zajêciach na terenie
Europejskiego Centrum Ma³ej Ligi Baseballowej. Najpierw by³o spotkanie
z dyrektor Beat¹ Kaszub¹-Baker, potem zwiedzono pomieszczenia hote-
lowe oraz biura. Nastêpnie Waldemar Szymañski, prezes MKS STAL BiS
Kutno, oprowadzi³ uczniów po terenie Centrum. Po krótkim zapoznaniu
dzieci z histori¹ i zasadami gry rozpocz¹³ siê trening pod kierunkiem
Andrzeja Pietrzaka i S³awomira Kryski. W zajêciach uczestniczyli rodzice,
którzy bacznie obserwowali pierwsze kroki swoich dzieci na baseballo-
wym boisku. Zajêcia by³y zorganizowane przez Agnieszkê Ciesielsk¹ oraz
Mariolê Lewandowsk¹ w ramach grantu o�wiatowego dotycz¹cego edu-
kacji regionalnej zatytu³owanego �Kutno moje miasto�.          /A.C./

EDUKACJA SPORTOWA

W dniach od 27 kwietnia do 5 maja 2013 roku nasze cz³onkinie Urszula
Jêdrzejczyk i Wiera Dithen przebywa³y we Francji na zaproszenie Domu
Polonii Francuskiej oraz Kongresu Polonii Francuskiej, gdzie obchodzony
jest �wiatowy Dzieñ Polonii. To wiosenne spotkanie wokó³ �wiatowego
Dnia Polonii i polskiego �wiêta Narodowego (Konstytucja 3 Maja 1791)
stanowi obecnie czê�æ wydarzeñ kulturalnych na skalê krajow¹ i regio-
naln¹. Hafciarki bra³y udzia³ w 12 edycji Targów Rzemie�lniczych �Rynek
en fete� 2013 � ��wiêto na rynku�, które jest  jednym z bardzo wielu
wydarzeñ organizowanych w ramach uczczenia 90 rocznicy przybycia
Polaków do regionu Nord-Pas de Calais we Francji. Polska wioska by³a
zainstalowana w centrum handlowym hipermarketu CORA BRUAY, a w
dniu 5 maja 2013 r. w Sali Marmottan w Bruay l Buissire. Piêkne stroje,
w których siê prezentowa³y hafciarki zosta³y u¿yczone przez Zespó³
Pie�ni i Tañca Ziemi Kutnowskiej. Dziêkujemy prezes Stowarzyszenia Kry-
stynie Korkus. Wiêcej informacji na stronie WWW.tpzk.eu.

Promuj¹ Kutno

KUTNOWSKIE HAFCIARKI
Urszula Jêdrzejczyk, ju¿ po raz kolejny, reprezentowa³a artystów ludo-
wych skupionych przy Towarzystwie Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej podczas
polskiego wielkanocnego jarmarku, który odby³ siê w marcu 2013 roku
w Muzeum Kultur Europejskich (Museum Europäischer Kulturen) w Ber-
linie Dahlem. Muzeum zosta³o za³o¿one w 1999 roku z po³¹czenia
muzeum folkloru i etnografii i zawiera jedn¹ z wiêkszych kolekcji euro-
pejskiego dorobku kulturowego. Na 1700 m2 opisana jest tutaj prawdziwa
Europa, spo³eczeñstwa europejskie i ich wspólne powi¹zania. Ta utalen-
towana hafciarka prezentowa³a swoje piêkne prace - ma³e arcydzie³a sztuki.
Haft rêczny to pasja pani Urszuli, której to oddaje siê od wielu, wielu lat.
Jej prace znane s¹ nie tylko w Kutnie, ale te¿ w Niemczech, gdzie od
kilku lat jest zapraszana na �POKUSA Polnische Kultur Saision�.

Mia³o ono miejsce w czytelni dla doros³ych Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej im. Stefana ¯eromskiego w Kutnie. Jego g³ównym
bohaterem by³ Vincent V. Severski, autor bestsellerowych powie�ci szpie-
gowskich, opartych na faktych. Ten powie�ciopisarz tworzy pod pseudo-
nimem. By³ oficerem wywiadu w PRL i RP. W s³u¿bie wywiadu spêdzi³
ponad 26 lat, z czego po³owê poza granicami kraju. Zosta³ wyszkolony
w nieistniej¹cym ju¿ O�rodku Kszta³cenia Kadr Wywiadowczych w Starych
Kiejkutach, a po 1990 roku w USA. Urodzi³ siê w Warszawie, w rodzinie
oficera Wojska Polskiego. W 1981 roku ukoñczy³ prawo na Uniwersytecie
Warszawskim. W roku 1982 rozpocz¹³ pracê w polskim wywiadzie,
w wydziale d.s. dywersji. By³ zaanga¿owany w organizacjê pierwszych
wspólnych wyborów w 1989 roku, a w rok pó�niej pozytywnie zweryfi-
kowany i zwolniony z pracy w wywiadzie. Ponownie zosta³ zwerbowany
na pocz¹tku lat 90 XX w. Uczestniczy³ w 140 misjach w 50 krajach Bli-
skiego Wschodu, Azji, Afryki, Europy. W 2007 r. odszed³ ze s³u¿by na
w³asn¹ pro�bê w stopniu pu³kownika. Wielokrotnie odznaczany i wyró¿-
niany przez w³adze Rzeczpospolitej Polskiej. Uhonorowany Legi¹ Zas³ugi
przez prezydenta USA Baracka Obamê. W 2011 roku zadebiutowa³ jako
pisarz powie�ci¹ �Nielegalni�, która okaza³a siê przebojem czytelniczym
i pocz¹tkiem pasjonuj¹cej trylogii. W 2012 r. wysz³a druga czê�æ �Nie-
wierni�, a w roku bie¿¹cym ma siê ukazaæ trzecia - �Nie�miertelni�.
Severski jest felietonist¹ tygodnika �Wprost�.            /J.P./

NIECODZIENNE SPOTKANIE

Następne wydanie
„Powiatowego Życia Kutna”

4 czerwca 2013 r.

Prezes Zarz¹du Jan Jêdrzejczak nie kryje zadowolenia z koñcowego efektu
prac zwi¹zanych z przebudow¹ dawnych pomieszczeñ przychodni lekar-
skiej nale¿¹cej do ZPR �Miflex�. To inauguracyjne spotkanie mia³o swego
honorowego go�cia � misjonarza Antoniego D¹browskiego, pos³uguj¹-
cego w�ród ubogich grup Polaków zamieszkuj¹cych w Brazylii. Wielu
z nich jest zniewolonych na³ogiem alkoholu i narkotyków. Swoimi spo-
strze¿eniami, do�wiadczeniami dzieli³ siê on podczas pobytu w Kutnie.
W przerwach dwóch wyk³adów by³ czas na relacje osób uwolnionych
z na³ogu alkoholowego oraz na spêdzenie jego przy ciastku i herbacie.

/A.B./

DZIEŃ NOWEJ SZANSY
Pod tym w³a�nie has³em Chrze�cijañska Misja Spo³eczna �Teen Challenge�,
Oddzia³ w Kutnie, zorganizowa³a ju¿ po raz czterdziesty spotkanie cz³on-
ków tej grupy. By³o ono wspó³finansowane przez Miejsk¹ Komisjê Roz-
wi¹zywania Problemów Alkoholowych przy Urzêdzie Miasta. To pierw-
sze takie spotkanie w nowym budynku przy ulicy Filipowicza 5 jakim
zarz¹dza ta grupa ko�cio³a zielono�wi¹tkowego.
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MASZ BABO PLACEK !
So³tys Zagryziakowa z Kwa�niewic

KTO W KUTNIE NIE BY£ ...

... TEN ¯YCIA I �WIATA NIE ZNA

Kutnowskie obserwacje

Ten nie wie, jak wielka wspó³zale¿no�æ - czyli po statystycznemu korelacja
- wystêpuje pomiêdzy reformami s³u¿by zdrowia, a czêstotliwo�ci¹
powo³ywania dyrektorów - prezesów kutnowskiego szpitala. Jeszcze ostatni
z nich sprzed reformy, czyli Andrzej Krupa, sprawowa³ j¹ blisko piêæ lat
(od 14 lutego 1993 r. do 30 czerwca 1998 roku). Od 1 wrze�nia tego¿
roku przekszta³cono nasz szpital w SP ZOZ. I zaczê³o siê! Do�æ stwier-
dziæ, ¿e do tej pory naliczono a¿ 17 (!) szefów kutnowskiej placówki
medycznej (gdy uwzglêdnimy jeszcze likwidatora - to nawet 18!?). Czyli
�rednio pe³nili oni swe funkcje mniej ni¿ rok, w ca³ym dotychczasowym
piêtnastoleciu funkcjonowania placówki. Nie wierzycie! To popatrzcie.
Pierwszy z nich Zbigniew Sobczyk wytrzyma³ trochê wiêcej, bo od 1 lipca
1998 r. do 16 pa�dziernika 1999 r. Za to jego nastêpczyniê Marzenê
Szymañsk¹ ma³o kto pamiêta. Ale có¿ pe³ni³a j¹... pó³tora miesi¹ca (od
15 pa�dziernika do 2 grudnia 1999 roku). Jej nastêpca - Maciej Balce-
rowski z Gostynina na tym �gor¹cym sto³ku� wytrzyma³ prawie pó³tora
roku (od 3 grudnia 1999 do 31 marca 2001 roku). Lepszy by³ Waldemar
Matusz, który - przy wsparciu lokalnego biznesu - pe³ni³ t¹ dyrektorsk¹
funkcjê prawie 3 (trzy!) lata (od Prima Aprilis 2001 roku do 15 marca
2004 roku). Potem zaczê³a siê prawdziwa karuzela kadrowa. Informacyjnie.
Tomasz Olêdzki sprawowa³ j¹ 3,5... miesi¹ca. Piotr Widawski - rok, Marek
B³aszkowski pó³ roku, Maciej Foczpaniak - 7 miesiêcy, Zbigniew Tarka
- powy¿ej 7 miesiêcy. Krzysztof Ignasiak - 2,5 miesi¹ca, Pawe³ Górski
prawie 7 miesiêcy, Romuald Stelmach - rok z kwarta³em. Tomasz K³osiñski
pe³ni³ te obowi¹zki ponad rok. Jacek Marynowski 10 i pó³ miesi¹ca. Krótki
epizod z tym stanowiskiem zaliczy³ równie¿ S³awomir Zimny. Do�æ d³ugo
wytrzyma³ dyrektorsk¹ presjê Piotr Okoñski (od 17 lutego 2011 r. do
28 grudnia 2012 roku). W tym samym dniu, w trybie ekspresowym, powie-
rzono tê funkcjê El¿biecie £uczak, która przed³u¿y³a swój niespe³na
pó³roczny sta¿, dziêki nie rozstrzygniêciu personalnego konkursu na
stanowisko prezesa ju¿ Kutnowskiego Szpitala Samorz¹dowego Spó³ka
z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹ w Kutnie. Chocia¿ kandydatów by³o
sporo (9, dwóch z nich nie spe³ni³o wymogów konkursowych). Có¿ o tym
s¹dziæ? Chyba jednak to, ¿e w�ród potê¿nej kolejki dyrektorów, czy pre-
zesów, by³o co najmniej kilku, którzy powinni sprawowaæ takowe funkcje
znacznie d³u¿ej, ni¿ je pe³nili... Dlaczego wiêc tak siê nie sta³o? Moim -
i nie tyko zdaniem - reforma premiera Buzka jest co najmniej chybiona.
A¿ siê wierzyæ nie chce, ale wynika równie¿ z takowych rozmy�lañ, ¿e
by³a ona stworzona w jednym celu - pe³nej prywatyzacji s³u¿by zdrowia,
w tym szpitali. Tylko dlaczego jej twórca zosta³ tak wybitnie uhonorowany
w Unii Europejskiej. Czy¿by...!? A¿ strach pomy�leæ !!! Jest �le, a dobre
ju¿ by³o! Równie¿ w polskiej medycynie, w tym i kutnowskim szpitalu.

Andrzej Stelmaszewski

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracowni-
kach samorz¹dowych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami)

OG£ASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
ZASTÊPCY KIEROWNIKA REFERATU KOMUNALNO-

INWESTYCYJNEGO I OCHRONY �RODOWISKA
w Urzêdzie Gminy w Krzy¿anowie

URZ¥D GMINY W KRZY¯ANOWIE
KRZY¯ANÓW 10, 99-314 KRZY¯ANÓW

Wymiar etatu: umowa o pracê w pe³nym wymiarze czasu pracy.
1. Wymagania niezbêdne:
a) wykszta³cenie wy¿sze pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu
przepisów o szkolnictwie wy¿szym - preferowane kierunki:
- budownictwo,
- ochrona �rodowiska,
- architektura i urbanistyka,
- gospodarka przestrzenna.
b) 4 letni sta¿ pracy
c) znajomo�æ przepisów w zakresie:
  - samorz¹du gminnego,
  - postêpowania administracyjnego,
  - zamówieñ publicznych,
  - prawa budowlanego,
  - prawa ochrony �rodowiska,
  - prawa geodezyjnego i kartograficznego,
  - prawa cywilnego,
  - ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  - ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
d) znajomo�æ obs³ugi komputera ( w tym korzystanie z pakietu MS Office),
e) brak karalno�ci za przestêpstwa umy�lne �cigane z oskar¿enia publicz-
nego lub umy�lne przestêpstwo skarbowe,
f) pe³na zdolno�æ do czynno�ci prawnych oraz korzystanie z pe³ni praw
publicznych,
g) nieposzlakowana opinia.
2. Wymagania dodatkowe:
a) uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie,
b) do�wiadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia inwestycji,
c) umiejêtno�æ kierowania zespo³ami ludzkimi,
d) dyspozycyjno�æ,
e) samodzielno�æ w pracy oraz inicjatywa i zaanga¿owanie, pog³êbianie
wiedzy zawodowej,
f) odporno�æ na stres.
3. Zakres podstawowych obowi¹zków:
a) prowadzenie spraw dotycz¹cych publicznego transportu zbiorowego,
b) zarz¹dzanie drogami gminnymi,
c) koordynacja dzia³añ, inicjowanie opracowania i aktualizacji oraz reali-
zacja dokumentów strategicznych gminy,
d) wspó³praca w zakresie planowania i realizacji inwestycji gminnych
oraz remontów,
e) prowadzenie i nadzór nad sprawami zwi¹zanymi z dystrybucj¹ i rozli-
czeniem energii elektrycznej,
f) prowadzenie i nadzór nad sprawami zwi¹zanymi z eksploatacj¹ o�wie-
tlenia ulicznego na terenie gminy,
g) zastêpowanie kierownika referatu w przypadku nieobecno�ci.
4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy - praca
biurowa, praca przy komputerze, praca w terenie.
5. Informacja, czy w miesi¹cu poprzedzaj¹cym datê upublicznienia og³o-
szenia wska�nik zatrudnienia osób niepe³nosprawnych w urzêdzie, w rozu-
mieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe³nosprawnych, wynosi co najmniej 6% - wska�nik ni¿szy.
6. Wymagane dokumenty:
a) ¿yciorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokumenty po�wiadczaj¹ce wykszta³cenie, uprawnienia i kwalifikacje
zawodowe,
d) dokumenty po�wiadczaj¹ce przebieg zatrudnienia (kopie �wiadectw
pracy),
d) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejêt-
no�ciach, referencje,
e) kwestionariusz osobowy zgodny z za³¹cznikiem nr 1 (dostêpny na stronie
www.ugkrzyzanow.bip.org.pl),
f) o�wiadczenie kandydata o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do
zajmowania danego stanowiska,
g) za�wiadczenie o niekaralno�ci,
h) o�wiadczenie o korzystaniu z pe³ni praw publicznych i posiadaniu pe³nych
zdolno�ci do czynno�ci prawnych.
Wymagane dokumenty aplikacyjne nale¿y sk³adaæ w siedzibie Urzêdu
Gminy Krzy¿anów pok. nr 1 (sekretariat) z dopiskiem: �Dotyczy naboru
na stanowisko Z-ca Kierownika Referatu Komunalno Inwestycyjnego
i Ochrony �rodowiska� w terminie do dnia 10.06.2013 roku do godz. 15:00.
Aplikacje, które wp³yn¹ do Urzêdu Gminy po wy¿ej okre�lonym terminie
lub bêd¹ niekompletne nie bêd¹ rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru bêdzie umieszczona na stronie internetowej
BIP (www.ugkrzyzanow.bip.org.pl) oraz na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Gminy.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwo³ania naboru, przed³u¿enia sk³a-
dania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

Wójt - Tomasz Jakubowski
Krzy¿anów, dnia 21.05.2013 r.

Po przes³uchaniu kandydatów na stanowisko Prezesa Spó³ki �Kutnowski
Szpital Samorz¹dowy� Sp. z o.o. Rada Nadzorcza, przy obecno�ci przed-
stawicieli Organu W³a�cicielskiego, w dniu 9 maja 2013 r. nie wy³oni³a
kandydata na wy¿ej wymienione stanowisko. W opinii Rady Nadzorczej
przes³uchiwani kandydaci nie spe³nili stawianych przez ni¹ oczekiwañ.
Rada Nadzorcza bêdzie kontynuowaæ dzia³ania zmierzaj¹ce do wy³onienia
kandydata na Prezesa Spó³ki �Kutnowski Szpital Samorz¹dowy� Sp. z o.o.
z siedzib¹ w Kutnie.

WÓJT GMINY KRZYŻANÓW

KOMUNIKAT

Komornicy w akcji
W 2012 r. komornicy zajêli za d³ugi 4,5 mln kont bankowych, o 20%
wiêcej ni¿ w 2011 r.

Przegl¹d Nr 19 (697) z 06-12.05.2013 r. �Polak zad³u¿ony�, s. 8

Są pieniądze...
Ustawê w sprawie tarczy antyrakietowej podpisa³ prezydent Bronis³aw
Komorowski. Obowi¹zywaæ ona bêdzie w latach 2014 - 2023 i przewiduje,
¿e co roku 1,95 procent PKB bêdzie sz³o w bud¿ecie na obronno�æ. Za te
�rodki wojsko chce kupiæ 6 baterii rakiet �redniego zasiêgu Wis³a, 11 baterii
zestawu krótkiego zasiêgu Narew, 77 samobie¿nych zestawów lotniczych
Poprad, 6 zestawów rakietowo-artyleryjskich Pilica oraz 152 wyrzutnie
i 486 rakiet Piorun.

Angora Nr 17 (1193) z 28 kwietnia 2013 r., �Przegl¹d tygodnia�, s. 8

Biedacy Europy
Z tego m.in. powodu Polacy s¹ biedakami Europy. Jak pokazuje najnowszy
raport World Economic Outlook, mieszkaniec Polski posiada �rednio 3,4
tys. euro oszczêdno�ci w banku (czyli trochê ponad 13 tys. z³). To prawie
piêciokrotnie mniej od �redniego salda depozytów przypadaj¹cych na
mieszkañców Unii Europejskiej. W Europie biedniejsi od nas s¹ tylko
Bu³garzy, Rumuni i poddani prawicowym eksperymentom Wêgrzy. To
oczywi�cie tylko statystyka - w praktyce jest jeszcze gorzej. Wiêkszo�æ
Polaków nie posiada ¿adnych oszczêdno�ci, a to oznacza, ¿e podzia³
bogactwa w Polsce jest bardzo nierówny. Za to zad³u¿enie Polaków sys-
tematycznie ro�nie - wed³ug raportu InfoD³ug niesp³acone zobowi¹zania
finansowe Polaków w marcu 2013 r. wynosi³y 39,3 mld z³. �rednie zad³u-
¿enie osi¹gnê³o pu³ap 17,5 tys. z³. Tempo zad³u¿ania pozwala przypusz-
czaæ, ¿e na 25-lecie polskiego kapitalizmu i nowego szczê�liwego ³adu
Polacy bêd¹ zalegaæ bankom, firmom energetycznym oraz z powodu nie-
zap³acenia ró¿nych rachunków na niemal 50 mld z³. £adna, okr¹g³a suma
- w sam raz na rocznicowe uroczysto�ci. Nie przeszkadza to jednak pre-
zydentowi Komorowskiemu podpisywaæ ustawy, która pozwoli wydaæ
z bud¿etu pañstwa w ci¹gu najbli¿szych lat grubo ponad 100 mld z³ na
takie fanaberie jak tzw. tarcza antyrakietowa czy drony.
Przegl¹d Nr 17-18 (695-696) z 22.04-5.05.2013 r. �Polska na kolanach�, s. 37

Kapitaliści najważniejsi
W ponad 80 krajach i terytoriach, oferuj¹cych wyj¹tkowo korzystne wa-
runki zagranicznemu kapita³owi, z³o¿onych by³o od 21 do 32 bln dolarów.

Przegl¹d Nr 17-18 (695-696) z 22.04-5.05.2013 r.
�Strach w rajach podatkowych�, s. 31

Nawet na Madonnie strata
Narodowe Centrum Sportu - w sierpniu ub.r., gdy kierowa³ nim Micha³
Kapler, zorganizowa³o koncert Madonny na Stadionie Narodowym.
Impreza przynios³a 4,8 mln z³ strat. Okazuje siê, ¿e wybrañcy PO nawet
na Madonnie nie s¹ w stanie zarobiæ.

Przegl¹d Nr 20 (698) z 13-19.05.2013 r. �Gie³da�, s. 7

Po raz kolejny Tomasz Walczewski, radny z Kro�niewic wspó³organizuje
kolonie dla dzieci z obszarów wiejskich. W koloniach mog¹ uczestniczyæ
dzieci, które nie ukoñczy³y 16-ego roku ¿ycia i których co najmniej jeden
z rodziców jest p³atnikiem KRUS. Pierwszy wyjazd do Jaros³awca nad
Ba³tykiem (zakwaterowanie w pensjonacie Ró¿a Wiatrów) rozpoczyna
siê na pocz¹tku lipca i potrwa 14 dni. Drugi wyjazd bêdzie natomiast do
O�rodka Kolonijno-Wczasowego nad morzem znajduj¹cego siê w miej-
scowo�ci Sarbinowo �Dar-Bull�. Czas trwania to równie¿ 14 dni w terminie
1-14 lipca. Koszt wyjazdu: 350 z³. Dzieci, których rodzice nie s¹ p³atni-
kami KRUS tak¿e mog¹ w tym roku braæ udzia³ w tych koloniach. Koszt
pobytu wynosi wówczas 900 z³. Ilo�æ miejsc ograniczona! Wyjazd auto-
karem z Kro�niewic. Szczegó³owych informacji udziela Tomasz Walczewski
e-mail: tomaszwalczewski@o2.pl.

KOLONIE DLA DZIECI

Fuksem bo fuksem, ale fakt faktem, ¿e wziê³am udzia³ w Krajowej
Wystawie Zwierz¹t Hodowlanych w Poznaniu. Czegó¿ tam nie by³o!?
W jej ramach, po raz 26, prezentowane by³y najlepsze okazy koni, byd³a
ras miêsnych i mlecznych, trzody chlewnej, owiec, kóz, kaczek i kur, strusi,
zwierz¹t futerkowych (króliki, szynszyle i nutrie), pszczó³, �limaków oraz
ryb s³odkowodnych. Mo¿na by³o zapoznaæ siê tak¿e z hodowl¹ takich
zwierz¹t jak: alpaki, jelenie, wielb³¹dy, ¿ubronie, go³êbie. Poznañski Ogród
Zoologiczny przedstawi³ egzotyczn¹ hodowlê zwierz¹t gospodarskich,
a tak¿e ekologiczny aspekt ochrony gadów i p³azów. Po raz kolejny mo¿na
by³o ogl¹daæ zwierzêta objête programami ochrony w ramach wystawy
Polskich Ras Zachowawczych, organizowanej przez Instytut Zootechniki
- Pañstwowy Instytut Badawczy. Tegoroczna edycja wzbogacona zosta³a
o �Miêsn¹ Arenê�, czyli kulinarn¹ majówkê z licznymi atrakcjami
zarówno dla dzieci jak i dla doros³ych. Przedsiêwziêcie zosta³o sfinanso-
wane przez Fundusz Promocji Miêsa Drobiowego (któremu przewodniczy
prezes KZD Exdrob S.A. Miros³aw Sza³kowski) oraz Miêsa Wieprzowego
i Wo³owego, a jego celem by³o propagowanie idei zdrowego ¿ywienia
w oparciu o te w³a�nie trzy rodzaje miês. Zwiedzaj¹cy mieli zatem mo¿li-
wo�æ uczestnictwa w licznych konkursach i spotkaniach edukacyjnych.
Kolejna moc atrakcji w ramach Krajowej Wystawy Zwierz¹t Hodowlanych
ju¿ za dwa lata. Masz babo placek! Uhonorowano laureatów konkursu
�AgrarExport 2012�. Wyst¹pi³ nawet zespó³ �£any� rodem z z Wielko-
polski. Masz babo placek! Lekk¹ panikê w�ród kutnowskich rolników
spowodowa³a informacja o wy³¹czeniu z finansowania unijnego 79,9 mi-
lionów euro dla gospodarstw niskotowarowych, tzw. PROW 2004-2006.
Niektórzy wieszcz¹, ¿e z tych i innych tytu³ów mog¹ byæ odebrane Polsce
a¿ miliard euro!!! Uspokajamy, tak¿e za ministrem rolnictwa Stanis³awem
Kalemb¹, ¿e faktycznie rolnicy nic nie bêd¹ oddawaæ! Masz babo placek!
Od ogó³u do szczegó³u. Ju¿ wiêkszo�æ ro�lin i sadzonek zosta³o wysa-
dzonych. Nasta³ lekki spokój na wsi. Minêli ju¿ ogrodnicy: Pankracy,
Serwacy, Bonifacy i minê³a te¿ Zo�ka. Winno byæ cieplej, tak¿e nocami.
Chocia¿ i tak chyba pogoda nadrobi³a 3-4 tygodnie zimowych opó�nieñ.
Wiêc, gdy bêdzie aura tak ³askawa jak dotychczas, to szykuje siê nam
urodzaj. Masz babo placek!

W czwartkowy, wiosenny, piêkny i ciep³y wieczór zape³niona do koñca
sala Kutnowskiego Domu Kultury go�ci³a  Anitê Lipnick¹ i Johna Portera.
Publiczno�æ mia³a niepowtarzaln¹ okazjê spotkania siê z artystami ofe-
ruj¹cymi program na najwy¿szym poziomie. Dwa cudowne i znakomicie
zgrane g³osy. Dwie gitary, w tym wirtuozeria Portera. Mieli�my wiêc dwoje
wybitnych indywidualistów tworz¹cych znakomity zespó³. Efektem wspólnej
pracy tego zespo³u s¹ piêkne i melodyjne piosenki wzbogacane dodatkowo
znakomitymi tekstami. Dobrze, ¿e w kulturze przez wysokie K mamy mo¿-
liwo�æ uczestniczenia w swoistej uczcie duchowej. Trzeba uznaæ, ¿e Kut-
nowski Dom Kultury równie¿ daje tak¹ ofertê mieszkañcom Kutna i po-
wiatu. Tak nale¿y trzymaæ dalej szanowna dyrekcjo - dziêkuj¹c za Lipnick¹
i Portera, czekamy na wiêcej. Szkoda, ¿e skuteczna praca w zespole jest
zjawiskiem niezmiernie rzadko wystêpuj¹cym w polityce. Ten problem
dotyka równie¿ samorz¹dy. Niestety, niezdrowe ambicje i zawi�æ wielu
dzia³aczy politycznych i samorz¹dowych utrudniaj¹, lub czasami wrêcz
uniemo¿liwiaj¹, rozwi¹zywanie istniej¹cych problemów i realizowanie
zadañ. W tych obszarach skuteczna i spo³ecznie u¿yteczna  praca zespo-
³owa jeszcze nale¿y do wyj¹tków. Takich sytuacji niestety do�wiadczamy
równie¿ w Kutnie. Wystarczy rozejrzeæ siê dooko³a i zobaczymy na w³asne
oczy jak wygl¹da wspó³praca ró¿nych �rodowisk, nawet w sytuacji gdy
nie ma ¿adnej alternatywy dla skutecznego rozwi¹zania wa¿nego spo-
³ecznie problemu. Mo¿e kiedy� praca zespo³owa, jak¹ zaprezentowali
wybitni artystycznie indywiduali�ci Anita Lipnicka i John Porter, bêdzie
udzia³em upadaj¹cej klasy polityków i sk³óconych samorz¹dowców.

Krzysztof Wac³aw Dêbski

PRACA ZESPOŁOWA

WSPOMNIENIA...
Z inicjatywy Kutnowskiego Towarzystwa Historycznego oraz Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej w sali czytelni tej placówki mia³o miejsce
spotkanie, którego tematem by³o: �Dzia³ania S³u¿by Bezpieczeñstwa PRL
wobec ksiêdza Mariana Lipskiego dzia³aczy NSZZ �SOLIDARNO�Æ�
w �wietle zachowanych dokumentów�. Przyby³o na nie ponad piêædziesi¹t
osób, a w�ród nich m.in. Zbigniew Kamiñski, Zbigniew Wirski, Jerzy
Ceranowski, Jacek Sikora, pose³ na Sejm RP Tadeusz Wo�niak. Zebranych
powita³ dr Jacek Saramonowicz, który przypomnia³ sylwetkê ksiêdza
Mariana Lipskiego, jako duchowego przywódcê kutnowskiej Solidarno�ci
w oczach aparatu bezpieczeñstwa. Swoj¹ prelekcjê  wzbogaci licznymi
slajdami zdjêæ dokumentów czy te¿ dotycz¹cymi samych wspomnieñ
z terenu G³ogowca.           (ciag dalszy - strona 7)
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KULTURA W LESZCZYNKU
Nabór do Ludowego Zespołu Wokalnego

Nabór do Orkiestry Dętej
ZAPRASZA O�RODEK KULTURY GMINY KUTNO

� Nie wymagamy znajomo�ci gry na instrumentach
� Chêtnych uczymy podstaw teorii muzyki i gry
� Zapewniamy wykwalifikowanego instruktora-kapelmistrza
� Zajêcia odbywaj¹ siê w dogodnych godzinach
� Chêtnych wyposa¿amy w instrument muzyczny
ORGANIZATOR: O�rodek Kultury Gminy Kutno, Leszczynek 49A,
99-300 Kutno, www.OKGK.org.pl, e-mail: kontakt@okgk.org.pl
Wszelkie informacje oraz zapisy pod numerem tel. 603-526-309

Wokal i klawisze
O�RODEK KULTURY GMINY KUTNO

Zajêcia s¹ bezp³atne i prowadzi je instruktor Wies³aw Kowalski. Zarówno
lekcje �piewu jak i lekcje gry odbywaj¹ siê indywidualnie, raz w tygo-
dniu. Zapraszamy zarówno dzieci (od lat 5), m³odzie¿ oraz osoby doros³e.
Informacje pod numerem tel. 607-734-094 (Wies³aw Kowalski).

Uprzejmie informujemy, ¿e w tym roku szkolnym kontynuowane s¹ zajêcia
nauki tañca dla dzieci, które w O�rodku Kultury Gminy Kutno prowadzi
instruktor Dorota Cio³kowska. Zajêcia odbywaj¹ siê w ka¿dy pi¹tek,
w godzinach 17.00-19.00.
� godz. 17.00-18.00 � grupa m³odsza (dzieci w wieku od 4 do 6 lat)
� godz. 18.00-19.00 � grupa starsza (dzieci w wieku od 7 do 10 lat)
Udzia³ w warsztatach tanecznych jest ca³kowicie bezp³atny. Wszystkich
chêtnych serdecznie zapraszamy. Aby zapisaæ siê do wybranej grupy wystarczy
przybyæ w terminie zajêæ. W przypadku du¿ego zainteresowania zajêciami
mo¿liwe jest utworzenie dodatkowych grup. Serdecznie zapraszamy!

Aerobik i fitness

Serdecznie zapraszamy na bezp³atne zajêcia aerobiku po³¹czone z rekre-
acj¹ fitness, które w O�rodku Kultury Gminy Kutno prowadzi instruktor
Agnieszka Dêbowska. Zajêcia odbywaj¹ siê w ka¿dy wtorek i pi¹tek
o godzinie 19.00. Aby zapisaæ siê na zajêcia wystarczy przybyæ w termi-
nie spotkania. Informujemy równie¿, ¿e zajêcia odbywaj¹ siê równie¿
w budynku O�rodka w Go³êbiewie Starym (obiekt po by³ej szkole). Wszel-
kich informacji udzielamy pod numerem tel. 24 363-48-45.

Taniec dla najmłodszych

Wszystkich mi³o�ników �piewu zapraszamy na próby Ludowego Zespo³u
Wokalnego OKGK. Zapewniamy profesjonaln¹ opiekê instruktorsk¹, mi³¹
atmosferê i kszta³cenie wokalne na najwy¿szym poziomie. Próby zespo³u
odbywaj¹ siê w ka¿dy czwartek, w godz. 16.30-18.30, w siedzibie O�rodka
Kultury Gminy Kutno, Leszczynek 49a. Grupê prowadzi instruktor Wies³aw
Kowalski; obecnie skupia ona 12 osób z terenu gminy Kutno.

� £aniêta - to osada powsta³a oko³o 1411 roku, kiedy to po wygranej
bitwie pod Grunwaldem Król W³adys³aw Jagie³³o nada³ dobra ziemskie
trzem braciom £aniêckim.
� W XV i XVI wieku £aniêta nale¿a³y do w³a�cicieli Kutna. �lady te
odcisnêli na osadzie Micha³ i Barbara Kucieñscy, którzy byli fundatorami
wybudowanego wówczas ko�cio³a murowanego.
� Obecnie gmina £aniêta zajmuje teren na pó³nocnych rubie¿ach woje-
wództwa ³ódzkiego. Zajmuje powierzchniê oko³o 5,5 tys. ha. Jest to 26
wsi, 13 so³ectw i 2.516 mieszkañców.
� Znaczn¹ czê�æ wsi £aniêta zajmuje zespó³ pa³acowo-parkowy. Teren
otoczony jest kamienno-ceglanym murem. Z dostêpnych �róde³ wynika,
¿e zespó³ ten powsta³ oko³o po³owy XIX wieku, zgodnie z panuj¹c¹ wów-
czas mod¹ dworek przekszta³cono na pa³ac oraz zaaran¿owano park
z licznymi alejkami i bogatym drzewostanem.
� Do dzi� zachowa³a siê aleja grabowa prowadz¹ca do pa³acu oraz d¹b
szypu³kowy - pomnik przyrody widoczny z okna �wietlicy. D¹b ma oko³o
25 metrów wysoko�ci oraz ponad 410 cm obwodu. Pozwala to s¹dziæ, i¿
d¹b ma 250-300 lat.
� Siedzib¹ dawnej szlachty by³ dwór, który najprawdopodobniej wcze-
�niej by³ drewniany, kryty s³om¹. �wietno�æ zyska³, gdy w³a�cicielami dóbr
zostali Skar¿yñscy. Nast¹pi³o wtedy silne uprzemys³owienie maj¹tku. Pa³ac
sta³ siê budowl¹ murowan¹ na planie prostok¹ta. Na parterze znajdowa³y
siê pomieszczenia reprezentacyjne, na piêtrze pomieszczenia mieszkalne.
Elewacje ozdobione boniowanymi naro¿nikami, pilastrami, opaskami
i odcinkami gzymsów wokó³ otworów okiennych i drzwiowych. Od strony
parku znajduje siê wzniesiony do poziomu drzwi podjazd, odsuniêty od
budynku i ozdobiony po obu stronach betonowymi postumentami.
Wachlarzowe schody prowadz¹ na wysoki parter. Pa³ac by³ siedzib¹ w³a-

Czy wiecie, że ... �cicieli maj¹tku, przebudowany najprawdopodobniej ok. po³owy XIX wieku.
Po wojnie dwa lata we dworze mie�ci³ siê Urz¹d Gminy, nastêpnie czê�æ
przekazano do zamieszkania, w czê�ci parterowej utworzono przedszkole
i Bibliotekê Gminn¹. Do oko³o 1960 roku w piwnicach dworu znajdowa³a
siê mleczarnia. Obecnie s³u¿y ju¿ tylko jako budynek mieszkalny.
� Pere³k¹ maj¹tku by³a cukrownia �Kornelia� nazwana tak na cze�æ córki
Romualda Skar¿yñskiego - twórcy rodowej fortuny. Wybudowana w roku
1849, sp³onê³a i ponownie oddana do u¿ytku w roku 1865. Przy cukrowni
znajdowa³ siê magazyn cukru, zachowany do dnia dzisiejszego.
� W sk³ad zespo³u folwarcznego poza cukrowni¹ wchodzi³a równie¿ ist-
niej¹ca do dzi� gorzelnia. Jej budowê podobnie jak pozosta³ych obiektów
datuje siê na po³owê XIX wieku. Do niedawna by³ to obiekt czynny.
W chwili obecnej w³asno�æ prywatna.
� W zwi¹zku z ogromnym uprzemys³owieniem folwarku za czasów Skar-
¿yñskich, a co za tym idzie ogromn¹ ilo�ci¹ pracuj¹cych robotników
konieczne by³o wybudowanie budynków mieszkalnych. Do dzi� zachowa³y
siê trzy oficyny, w których mieszka³o kilkadziesi¹t rodzin oraz czworaki
na podwórzu fabrycznym i na obrze¿ach folwarku. Jedna z oficyn w ostat-
nim czasie zosta³a przez gminê wyremontowana po spaleniu, które mia³o
miejsce w Sylwestra 2010 roku.
� Kryzys monetarny w Polsce, który mia³ miejsce w XIX wieku, zmusza³
fabrykantów do wydawania tak zwanych �¿etonów folwarcznych�. By³
to zamiennik pieni¹dza, którym p³acono na terenie danego folwarku.
Maj¹tek £aniêta równie¿ emitowa³ takowy ¿eton. By³ on sygnowany herbem
Skar¿yñskich oraz nomina³em p³atniczym. Jeste�my w trakcie ustalania,
w której mennicy ¿eton ten by³ wybijany.
� Dworek my�liwski powsta³ w po³owie XIX wieku. Zlokalizowany
w obecnym parku.
� W roku 1880 cmentarz grzebalny powiêkszono o po³owê i ogrodzono
piêknym parkanem z ceg³y. Nowo przebudowan¹ nekropoliê konsekrowa³
15 sierpnia 1880 r. biskup kujawsko-kaliski Wincenty Chro�ciak Popiel,
wielki patriota.
� Na cmentarzu tym znajduje siê miêdzy innymi mogi³a Aleksandra
Toporskiego - naczelnika Powstania Styczniowego. W £aniêtach znajduje
siê poza tym tzw. stary cmentarz. Nie znamy historii tego miejsca, jednak
znajduj¹ce siê tu ruiny macew �wiadcz¹ o fakcie, i¿ by³ to cmentarz
¿ydowski.
� Historia £ani¹t bywa³a równie¿ burzliwa i okupiona krwi¹. W 1905 roku
robotnicy rolni wszczynali liczne strajki na terenie ca³ego Królestwa
Polskiego. Grupa strajkuj¹cych robotników zosta³a w £aniêtach krwawo
st³umiona przez wojska carskie. Cia³a zabitych poniesiono i pochowano
na cmentarzu w Kutnie. �ladem tych wydarzeñ w naszej gminie jest
Pomnik Powstañców 1905 roku. Ufundowany on zosta³ w 50-t¹ rocznicê
krwawych wydarzeñ przez mieszkañców wsi £aniêta. W 2005 roku miesz-
kañcy ponownie uczestniczyli w uroczysto�ciach upamiêtniaj¹cych owe
wydarzenia. Ufundowano wówczas tablicê ku czci 100-nej rocznicy tego
wydarzenia.

(ci¹g dalszy ze strony 6)
Wypada przypomnieæ, ¿e ksi¹dz Lipski �wiêcenia kap³añskie przyj¹³
2 sierpnia 1959 roku z r¹k Prymasa Stefana Wyszyñskiego. Dopiero
w roku 1982 obj¹³ parafiê pod wezwaniem �w. Wojciecha w G³ogowcu,
Sanktuarium Maryjnym. Tu w³a�nie z jego inicjatywy odprawiane by³y
msze �wiête w intencji Ojczyzny. Nie kry³ swej wra¿liwo�ci na ludzk¹
krzywdê, sta³ siê zwolennikiem ruchu spo³ecznego �Solidarno�æ� ziemi
kutnowskiej. Tu gromadzi³y siê wielkie t³umy wiernych, co sprawia³o pro-
blemy dla funkcjonariuszy SB. Tu byli m.in. dwukrotnie � ma³¿eñstwo
Gwiazdów oraz pani Anna Walentynowicz, W³adys³aw Frasyniuk, tu
odprawia³ mszê �wiêt¹ ksi¹dz Jerzy Popie³uszko. W roku 1998 ks. Lipski
opu�ci³ G³ogowiec, zosta³a po nim Droga Krzy¿owa Narodu Polskiego �
jej poszczególne stacje nawi¹zuj¹ do wybranych wydarzeñ z historii na-
szego kraju. Dr Jacek Saramonowicz przedstawi³ zebranym swoich go�ci
w osobach ksiêdza Micha³a Swêdrowskiego, zwi¹zanego z kutnowsk¹
Solidarno�ci¹, który podobnie jak ksi¹dz Lipski intensywnie dzia³a³ na
rzecz ówczesnego ruchu spo³ecznego w regionie kutnowsko-p³ockim
i nie tylko. Drug¹ osob¹, go�ciem pana Jacka, by³ znany dzia³acz Solidar-
no�ci kutnowskiej Tadeusz Wawrzyñczak, uczestnik protestu g³odowego
prowadzonego na terenie parafii G³ogowiec.           /A.B./

Byli niegdy� w�ród nas,
tu mieszkali, tu ¿yli.
Na zak³adanie rodzin by³ to czas
i nie brak³o radosnej chwili.

Marszem ulice dudni³y,
zieleni³o siê nawet zim¹,
instrumenty orkiestry l�ni³y,
pu³k maszerowa³ z marsow¹ min¹.

To by³o nasze wojsko,
37 pu³k piechoty.
Traktowany serdecznie, swojsko,
to ch³opcy jak do poz³oty.

Przyszli tutaj prosto z wojny.
Budowali domy w czas pokoju.
Gdy larum zagrano, hufcem zbrojnym
bez wahania ruszyli do boju.

Ich prochy na polach bitewnych,
a tak¿e w rodzinnych mogi³ach.
Nie brak teraz pomruków gniewnych:
�przecie¿ to tak dawno by³o�.

Na rynku pomnik Marsza³ka bryluje.
Tak historyczna tradycja chce.
On na pamiêæ zas³uguje,
... a Jego ¿o³nierze ju¿ nie?

Kazimierz Ci¹¿ela

By³a mowa o zygocie,
Mia³o byæ jej krocie
Lecz faktycznie jej nie by³o.
Wiêc ministra siê zmieni³o.

Nie wiadomo, jak ono siê potoczy
Przez zygotê, której nikt nie widzia³ na oczy.
Czy¿by jej moc by³a tak du¿a,
¯e wywróci³a sto³ek ministrowi z podnó¿a?

xxx
Mora³ z tego chyba wynika taki -
Nie pos³ugujmy siê zygot¹ dla draki...

Wies³aw Bry³ka

Zygota

WSPOMNIENIA... Pamiętajmy
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Z inicjatywy Zarz¹du Powiatowego LOK w Kutnie przeprowadzony zosta³ M³o-
dzie¿owy Konkurs Wiedzy Morskiej �Polska Marynarka Wojenna a historia
wybrze¿a polskiego�. To impreza ogólnopolska pod patronatem Ministerstwa
Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej. Miejscem zawodów
by³y obiekty sportowe przy SP nr 9. Do wspó³zawodnictwa przyst¹pi³y repre-
zentacje szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ �rednich. 36 uczestników
rozwi¹zywa³o pytania testowe, wykonywa³o rzuty rzutk¹ ratownicz¹ na odleg³o�æ,
wi¹za³o wêz³y ¿eglarskie, strzela³o z karabinka pneumatycznego i p³ywa³o na
d³ugo�ci 50 metrów. W kategorii szkó³ podstawowych I miejsce zajê³a pierwsza
dru¿yna SP nr 9, indywidualnie najlepszym zosta³ Jakub Æwikliñski (SP nr 1).

MARYNARSKI TURNIEJ

W kategorii gimnazja I miejsce zajê³a dru¿yna Gimnazjum nr 2, a indywidualnie
najlepsz¹ by³a Aleksandra Wiklak (Gimnazjum nr 3). W grupie najstarszej naj-
lepsz¹ by³a dru¿yna II LO im. J. Kasprowicza, równie¿ z tej samej szko³y indy-
widualnie wygra³ zawody £ukasz Walichnowski. Nagrody rzeczowe, puchary
i dyplomy wrêcza³ wiceprezydent miasta Kutna Zbigniew Wdowiak.        /A.B./

W ramach ogólnopolskiego projektu �Zachowaj trze�wy umys³ 2013�, w Szkole
Podstawowej nr 6 w Kutnie odby³a siê Turniejada Sportowa dla uczniów klas
0-III. Jej organizatorami byli nauczyciele wychowania fizycznego: Piotr £apaj
i S³awomir Rybarczyk. Poszczególne klasy reprezentowane by³y przez o�mio-

TURNIEJADA SPORTOWA
osobowe dru¿yny, które startowa³y w o�miu konkurencjach. Du¿o emocji
dostarczy³ konkurs �sadzenia ziemniaków�, bieg z pi³eczk¹ na rakietce ping-
pongowej, rzucanie do celu woreczkami. Nagrodami dla bior¹cych udzia³
w Turniejadzie by³y s³odycze. Po zliczeniu punktów klasyfikacja dru¿yn by³a
nastêpuj¹ca: w grupie �zerówki� najlepszy wynik uzyska³a klasa 0a; w pierw-
szych � klasa Ib; w drugich � klasa IIa, natomiast w trzecich � klasa IIIa. Ta
impreza by³a potwierdzeniem dobrze organizowanych w szkole dzia³añ zwi¹-
zanych z promowaniem zdrowego, aktywnego stylu ¿ycia.            /A.B./
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(ci¹g dalszy z nr 9/357)
Przejecha³em kawa³ �wiata, spotka³em tylu ludzi, z którymi mia³em przyjem-
no�æ porozmawiaæ, dowiedzieæ siê niezliczonej ilo�ci informacji, �doszlifowaæ�
jêzyk rosyjski, poznaæ nowe s³owa - idiomy, których istnienia nawet nie podej-
rzewa³em (kto wie co znaczy s³owo: �sznijurki�?). Wiele rzeczy, które prze¿y-
³em w trakcie podró¿y - wyprawy, nie ma odniesienia do normalnego ¿ycia,
dlatego warto spêdzaæ czas na zbieraniu tego typu do�wiadczeñ. Tego nikt mi
nie zabierze, a równie¿ zakres wiedzy o �wiecie i obserwowanych rozwi¹zañ
podlega coraz wiêkszej multiplikacji. Po tej chwili refleksji wróci³em do hotelu,
obejrza³em fina³ olimpijski siatkówki mê¿czyzn: Rosja � W³ochy i ... czas by³o
i�æ na dworzec. Odjazd mam o 18.42 czasu moskiewskiego, czyli 23.42 czasu
lokalnego, a w Polsce bêdzie wtedy 16.42. Bez problemu dotar³em na dwo-
rzec. Wagony zosta³y doczepione. Standard wysoki - klimatyzacja dzia³a, wiêc
jest O.K. Od �prawadnika� dosta³em �bielio� i ... dopad³ mnie Morfeusz!

Irkuck - Moskwa
W box�ie jechali ze mn¹ studenci Wy¿szej Szko³y Policyjnej (od poprzedniego
roku w Rosji dzia³a pod tak¹ nazw¹) w Irkucku. Rajchan i Igrik - obaj to Tatarzy
z Kazania oraz Tatiana Dmitriewna z Ukrainy. Jest weso³o, rozwi¹zujemy razem
krzy¿ówki, oczywi�cie po rosyjsku, najlepiej �sz³a� mi geografia. Mija³em zna-
jome ju¿ miejsca, przecie¿ jecha³em têdy w przeciwn¹ stronê. Czekam na Jeka-
tierynburg, wtedy trasa powrotna siê zmienia w stosunku do pokonanej poprzednio
i bêdê jecha³ jej po³udniowa odnog¹, w³a�nie m.in. przez Kazañ - stolicê Tatar-
stanu. Opowiadania studentów potwierdzaj¹ to co wiem z przewodników. Kolejny
cel na kolejne wakacje do zwiedzania! Za dwa lata tu jestem. Wtedy przewidujê:
zacznê od lotu do Sankt Petersburga, pó�niej Murmañsk (czterodniowy rejs po
Wo³dze), Kazañ, Wo³gograd i Astrachañ. A w zimê zajrzê do Odessy, Eisenstein
i jego: �Pancernik Potiomkin� kusz¹... W ten sposób jeden wyjazd sta³ siê inspi-
racj¹ do kolejnego. Wracam do rozmowy z Rajchanem i Igrikiem. Okazali siê,
który to ju¿ raz, bardzo milymi lud�mi. Tatiana Dmitriewna - postawna kobieta -
systematycznie ¿artowa³a, ¿e trzeba znowu co� zje�æ. W poci¹gu nic innego
nie robili�my jak tylko spanie, jedzenie i bez koñca rozmawiali�my. No czasem
rozwi¹zywali�my krzy¿ówki. Zaczê³o siê od pytania zadanego przez Rajchana:
�Piwo pijesz?�. Po postoju, akurat siê przytrafi³, zaopatrzeni w odpowiedni
produkt siedzieli�my w swoim box�ie i rozmowa sama siê potoczy³a. By³o
naprawdê mi³o, sympatycznie i bardzo przyja�nie. Jak móg³bym do�wiadczyæ
takich chwil w samolocie?! Odpowied� jest prosta: nie móg³bym! I ju¿. Dlatego
podró¿ kolej¹ transsyberyjsk¹ dostarczy³a mi niezwyk³ych wra¿eñ. Wymieni-
li�my siê adresami, mailami i spotkamy siê na FB! A za dwa lata, kiedy wrócê
tutaj na wskazan¹ wy¿ej trasê mam ju¿ konkretne zaproszenia i obietnicê opro-
wadzenia po Kazaniu - bezcenne! I jakie mi³e! Takie momenty buduj¹ wiarê
w ludzi! Igrik wysiad³ w Aczinsku. To ju¿ Tatarstan. Przyjecha³ po niego starszy
brat - Rus³an (tak samo zosta³ nazwany drugi co wielko�ci samolot transportowy
na �wiecie AN-124). Tak skoñczy³a siê wspólna podró¿. No nic w tym nad-
zwyczajnego czy smutnego. Bardzo mi³o by³o spêdzaæ razem czas podró¿y, który
w ten sposób min¹³ o wiele szybciej ni¿ gdybym patrzy têpo w okno. Nastêpna
stacja to ... Kazañ! Stolica Tatarstanu! Pomog³em Rajchanowi z baga¿em, a na
peronie spotkali�my siê z mam¹ i siostr¹ rzeczonego. Niezwykle mi³e spotkanie,
pe³ne serdeczno�ci i nieudawanej rado�ci. Tak witaj¹ siê ludzie, którzy bardzo
d³ugo siê nie widzieli! Wspólne zdjêcie - a jak!? I czas siê po¿egnaæ! Ja to wiem:
wrócê tu za dwa lata i na spokojnie, pod uwa¿n¹ oraz troskliw¹ opiek¹,
pozwiedzam miasto i okolice! Fajna perspektywa! Ch³opcy z Ministerstwa
Spraw Wewnêtrznych (policja) wysiedli, a ich miejsce zajêli - ojciec z synem. M³o-
dzieniec o imieniu Amal gra w klubie Rubin Kazañ. Wywi¹za³a siê rozmowa
o historii pi³ki no¿nej. A ojciec ma na imiê Redwan. Bardzo mi³y cz³owiek
- przyjemnie siê z nimi rozmawia³o!

Moskwa
Wczesnym rankiem, to znaczy o 3.15, czyli o 1.15 naszego czasu, �prawadnik�
obudzi³ mnie z informacj¹, ¿e za pó³torej godziny bêdzie Moskwa i trzeba siê
powoli szykowaæ. Rzeczywi�cie czas dojazdu do Moskwy min¹³ niezwykle szybko.
Chwilê przed pi¹t¹ by³em ju¿ na peronie Dworca Kazañskiego. Jeszcze tylko
przechowalnia baga¿u i mogê metrem udaæ siê na Plac Czerwony! Pisa³em
swój pamiêtnik z podró¿y siedz¹c przy samym Kremlu i popijaj¹c kawê. Nie-
zwyk³e uczucie. Nastêpnym razem zobaczê to miejsce zapewne w TV. Po odpo-
czynku trasa bêdzie nastêpuj¹ca: Plac Czerwony, Cerkiew B³agoswiaszczenija,
sam Kreml. W nim: dzwonnica Iwana III, Car - Puszka oraz kolejne cerkwie
i sobory. Poszed³em do kasy i ... okaza³o siê, ¿e muszê tu wróciæ! Czwartek
okaza³ siê byæ dniem wolnym dla Muzeum Kremlowskiego (zainteresowani
niech zapamiêtaj¹). Dla mnie to oczywiste: mam tu przyjechaæ jeszcze raz. Po
zwiedzeniu i obfotografowaniu ca³ego Kremla, wraz ze zmian¹ warty przy

�wiecznym ogniu� oraz Soboru Chrystusa Zbawiciela (zniszczonego w okre-
sie stalinizmu, a postawionego za pieni¹dze zebrane przez Rosjan po wygranej
wojnie z Napoleonem w 1812 roku, na szczê�cie odbudowanego w latach dzie-
wiêædziesi¹tych z inicjatywy w³adz pañstwowych Rosji - na jego wykoñczenia
przeznaczonych zosta³o 90 kilogramów z³ota) uda³em siê metrem na stacjê
bia³orusk¹ i stamt¹d �Aeroekspressem� na lotnisko Szeremietiewo. O 17.30
(czasu moskiewskiego) wystartowa³em do Warszawy. Jeszcze spotka³em siê
z przyjacielem ze studiów w Nottingham i poci¹giem pojecha³em do Kutna. To
niesamowite: po 21 dniach podró¿y zasn¹³em we w³asnym ³ó¿ku. Przeby³em
w sumie ponad 21.000 kilometrów. Kolejne marzenie mogê skre�liæ, jako
zrealizowane, ze swej listy.
Pragnê podziêkowaæ Pani Profesor Urszuli Janowskiej za to, ¿e na ka¿dej lekcji
wymaga³a ode mnie wiêcej i wiêcej, wierz¹c w moje umiejêtno�ci
i doceniaj¹c ambicjê, dziêki czemu pos³ugiwanie siê jêzykiem rosyjskim jest
dla mnie zawsze przyjemno�ci¹.              Artur Gierula

Artur Gierula

KOLEJĄ TRANSSYBERYJSKĄ ...Od dnia 1 wrze�nia 1919 roku, na
rozkaz Naczelnika pañstwa - Józefa
Pi³sudskiego, rozpoczê³o siê scalanie
armii genera³a Hallera z wojskiem
polskim. W tym okresie Francuzi z
dowódców przechodzili na stanowi-
ska instruktorów. Na mocy wspo-
mnianego rozkazu Dywizjê Instruk-
cyjn¹ i 7 Dywizjê Strzelców przefor-
mowano w 18 Dywizjê Piechoty.
W Kutnie genera³a Augusta Tranie
na stanowisku dowódcy Dywizji
Instrukcyjnej zast¹pi³ genera³ dywizji
Stanis³aw Pruszyñski, z którym przy-
by³ równie¿ francuski genera³ Roma-
in Buhlerau. Mieszkañcy Kutna byli

ju¿ znu¿eni pobytem w mie�cie tak licznego garnizonu. Musieli bowiem
zorganizowaæ kwatery i podwody dla wojska, co na d³u¿sz¹ metê, nawet
przy ogromnej sympatii, by³o uci¹¿liwe. W dniu 28 pa�dziernika 1919
roku wiêkszo�æ oddzia³ów opu�ci³a Kutno. Oficjalne po¿egnanie oddzia-

GENERAŁ HALLER W KUTNIE

Delegacja 37 £êczyckiego Pu³ku Piechoty im. Ks. Józefa Ponia-
towskiego wrêcza prezydentowi prof. Ignacemu Mo�cickiemu
pami¹tkow¹ odznakê pu³kow¹ - Warszawa, Zamek Królewski,
24 listopada 1933 r. Od lewej: p³k dypl. Józef Sas-Hoszowski,
mjr Stefan Biernacki, kpt. Julian Kalaciñski, st. sier¿. Tadeusz
Jagoszewski.

Maj obfituje w �wiêta ró¿nego rodzaju. Oczywi�cie - 1 maja obcho-
dzono nie jako legalne �wiêto, ale 3 Maja to by³o do�æ hucznie, od
defilady oddzia³ów 37 P.P., poprzez zabawy przy orkiestrze wojskowej
i pokazy sprawno�ciowe. By³y te¿ mecze pi³ki no¿nej i loterie fantowe
(fantami by³y m.in. zaproszenia na bal oficerski), zawody strzeleckie
dla cywilów, które wspominano przez wiele lat i chwalono siê nimi
w rodzinach przy ka¿dej okazji. W maju przypada³o te¿ �wiêto pu³kowe
z parad¹ (a to co innego ni¿ defilada),organizowano wtedy ró¿ne atrakcje.
Np. w stajniach  przy ul Bema ¿o³nierze trzymali capa - prawdziwy
okaz. Spe³nia³ nie tylko rolê odstraszaj¹cego szczury, ale i w czasie
parad (defilad), cz³apa³ powoli z wózkiem, na którym by³ wielki bêben
orkiestry. Kozio³ by³ w specjalnej uprzê¿y z wieloma kolorowymi pom-
ponami oraz kokardami na nogach. Szczególn¹ frajdê mia³y dzieci, bo
by³ te¿ kucyk, na którym jecha³ ch³opiec w mundurku kawalerzysty
z szabelk¹, lanc¹ i proporczykiem. Oczywi�cie, pasek pod brod¹, s³u¿-
bowo z bardzo powa¿n¹ min¹. Bardzo mu zazdro�cili inni tej wyj¹t-
kowej roli. Wszyscy chcieli byæ ¿o³nierzami - reklama nie by³a wojsku
potrzebna. Na czele dowódca, oczywi�cie konno i w pe³nej gali z szabl¹
na d³ugich rapciach. Koñ idealnie wyczyszczony. Pu³kownik dyplo-
mowany Józef Sas-Hoszowski preferowa³ tylko bia³e wierzchowce,
to by³a jego s³abo�æ. Przypomnijmy jeszcze fakt pomijany w historii.
Oto cytat ze wspomnieñ Aleksandry Pi³sudskiej (z kopii rêkopisu).
�Kasztanka mê¿a mia³a potomstwo, by³ to bia³y ogier o imieniu �Nie-
men�. By³ to do�æ spokojny koñ, ale trudny do u³o¿enia, dlatego zde-
cydowa³ sam, ¿e nie bêdzie go u¿ywa³ jako wierzchowca. Ale komu
go oddaæ? By³o dwóch kandydatów - Wieniawa i Hoszowski-Sas, no
có¿ przecie¿ nie bêd¹ siê panowie pojedynkowaæ o konia!? M¹¿ zde-
cydowa³, ¿e bêdzie losowanie? I có¿? Zwyciê¿y³... kto? Hoszowski�!!!
Teraz ju¿ wiemy sk¹d ta sk³onno�æ pu³kownika do bia³ych koni. Nie
koniec na tym. Panu Wieniawie obieca³ Marsza³ek nastêpnego potomka
po �kasztance�. By³a to klacz o imieniu �Mary�, ale nie mia³a zbytniej
urody i temperamentu. I tak najs³ynniejszym koniem II Rzeczpospolitej
pozosta³a �Kasztanka�. W 37 p.p. w Kutnie musia³y byæ tabory, a konie
stanowi³y si³ê poci¹gow¹ do 1939 r. Stajnie, ku�nia, warsztat rymar-
ski, stelmach, �lusarnia i inne mie�ci³y siê przy ulicy Bema. By³ te¿
budynek mieszkalny dla podoficerów - istnieje do dzisiaj. Ciekawe s¹
opowiadania W³adys³awa Przyby³owicza, który pe³ni³ s³u¿bê (jak sam
mówi³) �przy koniach� w 37 p.p. i to na ulicy Bema. Dowódcê pu³ku
Sas-Hoszowskiego nazywa �gospodarzem�, Taki mia³ przydomek
w�ród ¿o³nierzy. By³ wymagaj¹cy, wszystkich traktowa³ równo, nie
znosi³ k³amstwa, docenia³ troskliwo�æ ¿o³nierzy o konie i sprzêt. Do
Kutna zosta³ skierowany nie �na zes³anie� jak to w ¿argonie nazywano
pu³ki na prowincji, lecz aby przeprowadziæ reorganizacjê i przezbro-
jenie oraz nadzorowaæ realizacjê tajnego planu: budowy lotniska
i sk³adnicy Sklêczki oraz magazynów na Florku. Plan Sztabu Gene-
ralnego mówi³ o �obwodzie Kutno�, w sk³ad którego wchodzi³y polowe

³ów przez mieszkañców odby³o siê 27 pa�dziernika na Nowym Rynku.
Przyby³y w³adze miasta oraz delegacje ró¿nych cechów. ¯o³nierze usta-
wili siê w czworoboku, oficerowie w szpalery, zagrano Mazurka D¹brow-
skiego i rozpocz¹³ siê przegl¹d wojsk. Po nim zosta³a odprawiona msza
�wiêta polowa, podczas której ¿o³nierze za�piewali �Bo¿e co� Polskê�.
W dniu 9 listopada 1919 roku obchodzono pierwsz¹ rocznicê �wiêta
Odrodzenia Polski, w którym wziê³y udzia³ pozosta³e oddzia³y Haller-
czyków pod dowództwem genera³ów: Augusta Tranie, Stanis³awa
Pruszyñskiego i Romain Buhlerau. Za oficjalne po¿egnanie B³êkitnej
Armii z Kutnem uznany zosta³ list genera³a Stanis³awa Pruszyñskiego,
wystêpuj¹cego ju¿ jako dowódca �Grupy Taktycznej�, datowany na
27 grudnia 1919 roku.
Ostatni raz genera³ Józef Haller przebywa³ w Kutnie w dniu 12 maja 1926
roku, kiedy to po zamachu majowym dokonanym przez Józefa Pi³sud-
skiego opu�ci³ Warszawê. Przeje¿d¿aj¹c samochodem ulic¹ Gabriela
Narutowicza, zatrzyma³ sie przed domem dr. Antoniego Troczewskiego
przy grupie policjantów i zapyta³, czy w mie�cie panuje spokój. Po krót-
kiej rozmowie genera³ odjecha³ w kierunku Torunia, dok¹d przyby³
w dniu 14 maja 1926 roku, a 16 maja dotar³ do Poznania. W dniu
31 sierpnia 1926 roku genera³ Józef Haller na w³asn¹ pro�bê odszed³
w stan spoczynku.

Grzegorz Cisak, Hallerczycy. Walka - Niepodleg³o�æ - Pamiêæ,
Zak³ad Wielobran¿owy �Poligrafia�, £owicz 2011

lotniska (7 tajnych, wa¿nych obiektów), wêze³ kolejowy (prze³adunki
wojska) i plany mobilizacyjne. Wojsko to nie tylko s³u¿ba, by³o te¿
¿ycie prywatne. By³y ró¿ne �skandale towarzyskie�, dzia³anie poczty
pantoflowej i zwyk³a ludzka ciekawo�æ, i plotki - nie by³o telewizji
i internetu. Na �katarynie� mo¿na by³o siê dowiedzieæ wszystkiego,
co?, gdzie?, z kim? i wiele rzeczy, które w ogóle nie mia³y miejsca!
Do�æ znany by³ przypadek m³odego podporucznika Juliusza Korab-
Pieszkowskiego, m³odego, urodziwego, pocz¹tkuj¹cego oficera z bar-
dzo bogatej rodziny, ciesz¹cego siê niezwyk³ym powodzeniem u pañ.
�wietnie w³ada³ jêzykiem francuskim w towarzystwie, a i w czasie
gry w bryd¿a, bo elitarni gracze mówili w tym jêzyku (tworzyli
zamkniête grono wybrañców), aby postronni niewiele rozumieli. Pie-
niêdzy mu nie brakowa³o, a i z domu otrzymywa³ poka�ne sumy, wiêc
by³o na libacje i karciane gry. Oczywi�cie, pali³ najdro¿sze papierosy
�Egipskie specjalne�. Zreszt¹ sam Marsza³ek te¿ je pali³, co jego
koledzy  z zazdro�ci¹ i przek¹sem komentowali. Podczas defilad i parad
maszeruj¹cy wojacy od pañ ich podziwiaj¹cych bukiety kwiatów,
a w nich li�ciki ze s³owami podziwu i ... miejscami i godzinami spo-
tkañ. Taki bukiecik otrzyma³ od piêknej pani i pan Juliusz. Skwapliwie
skorzysta³ z jego tre�ci i znalaz³ siê w sypialni owej damy, która chcia³a
mu pewnie udowodniæ, ¿e potrafi po francusku. Bohater zostawi³
w popielniczce niedopa³ki ze z³otym ustnikiem i nic by siê nie sta³o,
gdyby nie m¹¿. Ten pan mia³ do�æ ciekaw¹ profesjê - wykonywa³
odnawianie i renowacjê o³tarzy ko�cielnych, co wymaga³o czêstych
podró¿y po okolicznych parafiach. A czêsto i dalej. Jego nieobecno�æ
umo¿liwi³a wiêc spotkanie pani domu z urodziwym oficerem. Czy by³
to przypadek, czy kto� spowodowa³, ¿e pan domu zjawi³ siê w domu,
a szafa (dopiero co kupiona) nie chcia³a siê otworzyæ. Nikt w domu
nie pali³, wiêc niedopa³ki w popielniczce mówi³y same za siebie. Wiêc
pan Z. orzek³, ¿e tê szafê trzeba wynie�æ do... szopy. I tak siê sta³o
z poleceniem, ¿e nastêpnego dnia maj¹ j¹ zabraæ do naprawy. Ogrodnik
mia³ do tego czasu pilnowaæ tego mebla. Pan Tadeusz Marciniak - tak
nazywa³ siê ogrodnik, pilnowa³ jej jak oka w g³owie. Ale gdy siê oddali³
gospodarz, zjawi³a siê pani domu i wys³a³a ogrodnika do �trafiki� by
kupi³ �Egipskie�, a gdyby by³o zamkniête, niech idzie do domu do
w³a�ciciela - a bez papierosów nie wraca. O dziwo, ogrodnik dosta³ te
papierosy w prezencie. Na pytanie gospodarza sk¹d je ma? - zdziwiony
odpowiedzia³, �¿e dosta³ od ¿ony�! Odpowied� do�æ przewrotna,
a gospodarz nie zapyta³ od czyjej? Za� w tym czasie, gdy je kupowa³,
dama uwolni³a swojego go�cia z szafy i zapewni³a sobie alibi co do
zawarto�ci popielniczki! �Bêdzie na ogrodnika, który na �wiêto, za
dobr¹ pracê dosta³ prezent�! A ten na co dzieñ pali³ machorkê, bo
takie by³y przed wojn¹ najtañsze papierosy. Wie�æ bardzo szybko siê
roznios³a, a pan Z. nie móg³ siê pojedynkowaæ, bo nie mia³ dowodów,
ale plotki zrobi³y swoje. Pañstwo Z. wyprowadzili siê z Kutna, a amant
zosta³ przeniesiony do innej miejscowo�ci. Mia³ te¿ wstrzymane awanse.
Takich opowie�ci nie znajdziemy na kartach podrêczników, ale s¹ fak-
tami, które zagin¹ wraz z naocznymi �wiadkami. Ocaliæ je od zapo-
mnienia to zadanie dla ka¿dego, to bogactwo i nasze dziedzictwo
minionego czasu. Fakt, ¿e przyznano prezydentowi Ignacemu Mo�cic-
kiemu odznakê pu³kow¹ mia³ zaowocowaæ Jego wizyt¹ w Kutnie.
W tym celu przygotowano dla Niego specjalny fotel w ko�ciele garni-
zonowym w £¹koszynie. Jest do dzi� w ko�ciele jako �fotel prezy-
dencki� i jest dowodem historii tamtych czasów. Mo¿na to sprawdziæ
u proboszcza ksiêdza Miros³awa Czarno³êckiego. Gdyby ka¿dy z nas
odnalaz³ w swojej rodzinie chocia¿ jeden ciekawy fakt z historii tej
ziemi, mieliby�my takie ciekawe dzieje, a w³a�ciwie mamy, bo one
istniej¹, tylko czekaj¹ na odkrywcê! B¹d�my ich odkrywcami, by nie
zginê³y - bo tak szybko odchodz¹ naoczni �wiadkowie. Pó�niej nie
bêdzie kogo zapytaæ! S¹ zdjêcia rodzinne, o których nic nie mo¿na
powiedzieæ co przedstawiaj¹? Mo¿e dziêki takiej gazecie jak �Powia-
towe ̄ ycie Kutna�, która du¿o miejsca po�wiêca lokalnej historii, wiele
z tych nieznanych faktów ujrzy �wiat³o dzienne i trafi do szerokich
krêgów czytelników, a Oni przechowaj¹ dla potomnych egzemplarze,
które bêd¹ niezaprzeczalnymi dowodami �wiadcz¹cymi o tych fak-
tach z przesz³o�ci. Trzeba w to wierzyæ.

Zdzis³aw Wojciech Krakowiak
P.S. Szczególne podziêkowania dla tych, co udostêpniaj¹ swoje
prywatne archiwa. Dba³o�æ o nie �wiadczy, ¿e my�l¹ o przysz³ych
pokoleniach.

Czytelniczy Hyde Park

PAPIEROSY „EGIPSKIE SPECJALNE...”
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WSZYSTKIE NASZE CIEMNE SPRAWY
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OG£OSZENIA
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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 jednorodzinny
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 dom 153 m2 przebudowany,
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. mieszkaniem ok. 60 m2

(2 p +k+³, przedpokój) dzia³ka 898 m2,
cena 300 tys. z³. Tel. (58) 348-73-32
Sprzedam  domek, pow 100 m2

w Go³ebiewie Nowym, dzia³ka 1012 m2,
budynki gosp, cena 290.000. Tel. 603-
691-605
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 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 Kut-
nie, ul. Ko�ciuszki. Tel. 668-277-265
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 950 m2,
przy ul. Zielonej w Kutnie. Tel. 604-
586-443
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 1350 m2,
ulica Konopnicka, ogrodzona, wszystkie
media. Tel. 784-232-360, 24 355-56-25
Sprzedam dzia³kê budowlan¹ ok.
2400 m2, media w dzia³ce, Kuczków.
Tel. 24 253-34-40
Sprzedam dzia³ki 1400 i 1600 m2,
media przy dzia³ce, Piwki. Tel. 889-
084-794
Sprzedam 1,75 ha + budynki we wsi
Wymys³ów, gm. Kro�niewice. Tel.
663-470-881
Sprzedam 2 ha przy KPB �Eko Ser-
wis�, 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 Klonowca,
Woli Chru�cianej oraz £ani¹t. Tel.
607-092-666
Wynajmê lokal przy ul. Królewskiej,
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 dzia³alno�æ,
centrum Kutna. Faktura VAT. Tel.
501-669-196, 501-666-527

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 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 dzia-
³alno�æ 25 m2, �cis³e centrum Kutna.
Tel. 500-034-650
Sprzedam magazyn 375 m2 nowo
pobudowany, na dzia³ce 1700 m2,
Kutno. Tel. 501-669-196
Sprzedam Seat Toledo 1,9 TDI, 1999
rok. Tel. 601-66-50-50
Sprzedam tanio wannê z hydromasa-
¿em. Tel. 519-762-235
Wentylacja - doradztwo, certyfikaty
energetyczne tel. 0-507-072-007
Sprzedam tanio kamieñ - piaskowiec
na elewacjê budynków. Tel. 519-762-235
Przyjmê gruz - Kutno. Tel. 793-016-724
Sprzedam dzia³kê rekreacyjn¹ na
ROD Bielawki k/Kutna. Domek,
woda, pr¹d. Tel. 695-591-002
Sprzedam mieszkanie 39,5 m2 w Kut-
nie, po generalnym remoncie. I p.,
balkon. Tel. 603-403-982
Sprzedam mieszkanie 38 m2, Kro-
�niewice (1 p+kuchnia), I pietro. Tel.
698-734-520
Sprzedam mieszkanie o pow. 58,3 m2

(tanio). Tel. 667-189-360
Sprzedam mieszkanie po remoncie
w centrum Kutna, I piêtro, 48 m2. Tel.
669-480-072; 663-987-229
Wynajmê mieszkanie w centrum
Kutna, blok, II p, 48 m2 (2 p+k+³),
umeblowane.  Tel. 691-620-644

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

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

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

Tel. 507-072-007

Wies³aw Wasilewski - cz³onek Zarz¹-
du Klubu: �Medal Matki Miejskiego
Klubu Sportowego �Kutno� zosta³
ustanowiony przez Walne Sprawoz-
dawczo-Wyborcze Zebranie Cz³on-
ków 13 kwietnia 2000 roku na pod-
stawie § 25 Statutu stowarzyszenia.
W latach 2000, 2001, 2002, 2003 i
2010 uhonorowano ³¹cznie 93 mamy
koszykarek, baseballistów, pi³karzy,
trenerów i dzia³aczy klubu. 94 me-
dal wrêczono aktorce pani Teresie
Lipowskiej, filmowej Barbarze Mo-
stowiak z serialu �M jak mi³o�æ�.
W tym roku Zarz¹d klubu - na wniosek

trenerów - kolejnymi medalami postanowi³ wyró¿niæ: P.P. Ma³gorzatê

Teresa Lipowska - aktorka, filmowa Barbara Mostowiak. Medal wrêcza
Zbigniew Burzyñski - prezydent miasta.

Uhonorowane mamy ze swoimi córkami, synami oraz Teresa
Lipowska, Zbigniew Burzyñski - prezydent miasta, ksi¹dz £ukasz
Antczak - diecezjalny duszpasterz sportowców.

Bogdañsk¹ - mamê Weroniki (koszykarki), Iwonê Goniarsk¹ - mamê Martyny
(koszykarki), El¿bietê Kubiak - mamê Rafa³a (pi³karza), Iwonê Kacpro-
wicz - mamê Pauliny (koszykarki), Ma³gorzatê Krzymieniewsk¹ - mamê
Adriana (pi³karza), Zofiê Mazur - mamê Krzysztofa (cz³onka Komisji
Rewizyjnej), Ewê Muchê - mamê Piotra (pi³karza), Zofiê Sochê - mamê
Kamila (trenera III-ligowej dru¿yny pi³ki no¿nej), Mariê Wojtalik - mamê
Katarzyny (gospodarza stadionu), Joannê �wiêcick¹ - mamê Anny
(koszykarki), Ma³gorzatê Z³otowsk¹ - mamê Marii (koszykarki)�.

Miejscem podnios³ej uroczysto�ci by³a sala konferencyjna Urzêdu
Miasta w Kutnie.

Firma West � Pol
ZATRUDNI

OSOBY CHÊTNE DO PRACY
W JELICIARNI

(czyszczenie jelit zwierzêcych)
UWAGA:

Przyuczamy do zawodu!
Praca w Kutnie.

Tel. 52 397-91-77
e-mail: biuro@westpol.eu

Forsa dla siebie
W Kutnie, przy ulicy Zielarskiej,
�kasjer� przyw³aszczy³ sobie utarg
i pieni¹dze zatrudniaj¹cego go w³a-
�ciciela w kwocie 3617 z³otych.

Z³oty biznes
W Kazimierku, gmina ¯ychlin, po
wybiciu okna w budynku mieszkal-
nym z³odziej skrad³ z³ot¹ bi¿uteriê,
cztery komplety po�cieli i pieni¹dze
w kwocie 1000 z³otych. Straty wy-
nios³y 2800 z³otych.

Skutek ba³aganu
W Siemianowie, w pozostawionym
bez dozoru i ogrodzenia gospodar-
stwie rolnym, z niezabezpieczonych
budynków dokonano kradzie¿y 120
l oleju napêdowego z kombajnu,
dwóch pi³ spalinowych, 3 baniek
plastykowych. Warto�æ strat wynios³a
2500 z³otych.

Cygañska kradzie¿!?
W Jankowicach, gmina Kro�niewice,
kobieta narodowo�ci romskiej
wykorzystuj¹c nieobecno�æ pokrzyw-
dzonej, skrad³a z szafy ubraniowej
pieni¹dze w kwocie 1800 z³otych.

Nowe ogrodzenie
W Rustowie, po uprzednim demon-
ta¿u, skradziono 6 paneli ogrodze-
niowych ze szkó³ki ro�lin ozdob-
nych. Straty 1200 z³otych.

Nieproszone wizyty
Po wybiciu otworu w betonowym
ogrodzeniu, przy ulicy Pó³nocnej
w Kutnie, z³odzieje dostali siê na
teren posesji, sk¹d po wy³amaniu
krat i zbiciu szyby w oknie gara¿o-
wym skradli: 3 wykaszarki spalinowe,
kosê spalinow¹ marki Stihl, opalarkê
elektryczn¹ i 45 metrowy przed³u-
¿acz. Straty oszacowano na 12.400
z³otych.

Klasyczny w³am
Po wybiciu wyciêciu kraty i wybiciu
szyb w oknie, w D¹browicach,
skradziono ze sklepu spo¿ywczo-
przemys³owego ró¿ne artyku³y spo-
¿ywcze, tytoniowe, alkoholowe
i kasetê z pieniêdzmi. Straty nie
zosta³y ustalone.

Mieæ z³om
W Wojszycach, gmina Bedlno, po
zerwaniu zabezpieczeñ z wrót

budynku gospodarczego sprawcy
ukradli sze�æ sztuk stalowych
tregier i drut stalowy. Szkody 1200
z³otych.

Przesadzenie
Z terenu posesji, przy ulicy Kasz-
tanowej w Dobrzelinie, dokonano
kradzie¿y 9 drzewek sosny i sze�ciu
sadzonek �wierku. Straty oszaco-
wano na 500 z³otych.

Welcome to Kutno...
11 maja o godzinie 18.00 na dworcu
kolejowym w Kutnie skradziono
podró¿nemu niemiecki dowód oso-
bisty i 120 euro.

Garnkowy biznes
W Kutnie, przy ulicy Warszawskie
Przedmie�cie, skradziono komplet
nowych garnków oraz filtr do
wody. Straty 350 z³otych.

Skutek nieuwagi
Wykorzystuj¹c nieuwagê w³a�ci-
ciela, w Kutnie przy ulicy Królew-
skiej, z³odziej skrad³ z jego torby:
dowód osobisty, kartê bankomatow¹,
legitymacjê inwalidzk¹ oraz 70
z³otych.

Przy ulicy Narutowicza w Kutnie,
wykorzystuj¹c nieuwagê pokrzyw-
dzonego, skradziono portfel z za-
warto�ci¹: dowodu osobistego,
prawa jazdy, �wiadectwa kwalifikacji
i 150 z³otych.

Wandal!?
Przy ulicy Jagielloñskiej w Kutnie
sprawca zbi³ szybê od zaplecza
sklepu butelk¹ po wypitym piwie.
Spowodowa³ tym straty warto�ci
oko³o 1000 z³otych.

G³uchy telefon
Na targowicy miejskiej w ̄ ychlinie
z³odziej skrad³ telefon komórkowy
Sony Xperia wraz z kart¹ SIM.
Straty oszacowano na 800 z³otych.
Przy ulicy Kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego, w Kutnie skradziono
telefon komórkowy LG Sfift L3.
Warto�æ poniesionych strat wynios³a
600 z³otych.

Denat
W okolicach k³adki dla pieszych
przy ulicy ¯eromskiego w ¯ychli-
nie, wy³owiono ze S³udwi zw³oki
73-letniego mê¿czyzny.

Wynajmê mieszkanie 47 m2 w cen-
trum Kutna. Tel. 602-777-771
Sprzedam nowy dom na Wierzbiu
o powierzchni 130 m2 plus gara¿. Tel
601-390-784
Sprzedam dom wolnostoj¹cy 200 m2

(media miejskie), Kutno, dobra loka-
lizacja. Tel. 504-363-388
Z powodu wyjazdu sprzedam ³adny,
du¿y domek na dzia³ce, ROD Kole-
jarz Kutno-Azory. Tel. 604-254-132
Sprzedam dzia³kê rekreacyjn¹, ogro-
dzon¹, domek murowany, woda, �wia-
t³o, drzewa owocowe. Tel. 603-751-994
Wydzier¿awiê 2 korty tenisowe, na-
wierzchnia ceglana. Tel. 503-155-967
Sprzedam ci¹gnik C-330. Tel. 693-
883-223 po 16.00
Sprzedam bardzo tanio (50 z³) mate-
rac sprê¿ynowy 200x90x16 cm, stan
bardzo dobry. Tel. 661-416-460
Sprzedam tanio biurko jasne i krze-
s³o. Tel. 604-254-132
Sprzedam (tanio) bujak dzieciêcy
�S³oñ�, pracuje na pr¹d. Tel. 503-
951-876
Sprzedam kanapê rozsuwan¹, stan
bardzo dobry, cena do uzgodnienia.
Tel. 667-637-006
Oddam w dobre rêce �winkê morsk¹
rozetkê, trzykolorow¹ wraz z klatk¹.
Tel. 887-781-231
Sprzedam owies i ¿yto. Tel. 880-
789-758

Chcieliby�my poinformowaæ
pacjentów iz w naszym

NZOZ-ie bêdzie przyjmowaæ
w ramach gabinetu prywatnego

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

dolnych, USG Doppler
têtnic szyjnych.

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

i telefonicznie
(24) 254-38-68, 609-727-500
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¯YCIE SPORTOWE
Koszykówka

Kolumnê opracowa³ Jerzy Papiewski

Doskonale wypad³ w Lesznie Wielkopolskim £ukasz Wójcik, kutnianin
reprezentuj¹cy Aeroklub W³oc³awski. Wygra³ zmagania w klasach 15
metrowej, 18 metrowej i Otwartej na przedmistrzostwach �wiata. Zawody
te by³y pierwszymi w tym sezonie i rekonesansem przed przysz³orocznymi
mistrzostwami �wiata, które odbêd¹ siê w Lesznie Wielkopolskim.
Zawodnicy rozegrali 3 konkurencje od 100 do 400 kilometrów. Gratulu-
jemy £ukaszowi i trzymamy mocno kciuki za Jego dalsze sukcesy.

Szybownictwo

TRIUMF ŁUKASZA
W turnieju wziê³o udzia³ 294 zawodników z 40 klubów Polski i z Europy.
Startowali tak¿e kickbokserzy z Akademii Sportów Walki i Rekreacji Alex
Kutno. Podopieczni trenera Aleksandra Grabowskiego spisali siê bardzo
dobrze. Jakub Kasica - junior - w kategorii wagowej do 86 kg by³ pierwszy,
a drugie miejsca zajêli: Ma³gorzata Pop³awska - juniorka - do 70 kg
i Maciej Jagie³³o - junior - do 74 kg. Br¹zowy medal wywalczy³ Aleks
Chojnacki - kadet starszy - do 47 kg. Wiceprezes klubu Mariusz Konwerski
za po�rednictwem �P¯K�, dziêkuje Urzêdowi Miasta Kutna za wsparcie
finansowe.

ZAWODY W KRYNICY ZDROJU
Kickboxing

RUSZYŁA KUTNOWSKA LIGA

Po kilku latach przerwy zosta³a ona reaktywowana. Honorowy patronat
nad ni¹ objêli: prezydent miasta Kutna Zbigniew Burzyñski i przewodni-
cz¹cy Rady Miasta Kutna Grzegorz Chojnacki, który te¿ pierwsze zawody
uroczy�cie otworzy³. Edycja wiosenna odby³a siê na zbiorniku wodnym
PZW �Metalurg� w Nowych Ostrowach, na popularnym �Rogalu�. Orga-
nizatorami pierwszych mistrzostw �Kutnowskiej Ligi Wêdkarskiej 2013�
by³y: Ko³o PZW �Metalurg� Kutno (prezes Zbigniew Gralewski), Ko³o
Miejskie Nr 1 Kutno (prezes Jacek Byczek). Sêdziami byli: J. Byczek,
M. Grzybowski, Z. Maciejewski, J. Przybysz, S. Wasielewski, P. W³odarczyk.
Przez cztery godziny zaciêtej rywalizacji z³owiono 16,62 kg ryb. Dru¿y-
nowo zawody wygra³ zespó³ Ko³a PZW Miejskie nr 2 w Kutnie, który
w sk³adzie: Piotr Biliñski, Tomasz Kotkowski, Marek Tomczak, Marcin
Zdziarski wywalczy³ Puchar Prezydenta m. Kutna. Drugie miejsce zdo-
by³a ekipa PZW �Metalurg� - Szymon B³aszczyk Miko³aj Derej, Marek
Gralewski, Tadeusz Matczak. Trzeci by³ zespó³ Ko³a PZW Miejskie nr 1
- Zbigniew Dominiak, Grzegorz Grochal, Krzysztof Kaczmarek, Tadeusz
Matczak,. Pozosta³e miejsca zajê³y: Stowarzyszenie Wêdkarskie �Zalew�,
Wêdkarski Klub Sportowy Kutno i Ko³o PZW �Kolejarz�. Puchar prze-
wodnicz¹cego Rady Miasta Kutna za najlepszy wynik indywidualny zdo-
by³ Miko³aj Derej. Najwiêksz¹ rybê (760 gram) z³owi³ Tadeusz Matczak.
Okaza³e puchary wrêczali: zastêpca prezydenta miasta Kutna Zbigniew
Wdowiak i radny miasta Kutna Jan Dêbski. Obecny by³ te¿ sekretarz gminy
Nowe Ostrowy Zbigniew Ujazdowski. Nastêpne zawody, ju¿ w ramach
edycji letniej, odbêd¹ siê na akwenie przy ulicy Narutowicza, a ich orga-
nizatorami bêd¹: Stowarzyszenie Wêdkarskie �Zalew� i Wêdkarski Klub
Sportowy Kutno. Warto tak¿e odnotowaæ ciekawe i dobrze zorganizowane
przez Urz¹d Gminy Kutno i jego wójta Jerzego Bry³ê zawody z okazji
�wiêta Konstytucji 3 Maja. Odby³y siê one we wspó³pracy z Ko³em PZW
�Metalurg� na zalewie �Rogal� w Nowych Ostrowach. Bra³o w nich udzia³
11 dru¿yn z Kutna, Nowych Ostrów, Kro�niewic. By³a te¿ ekipa mikstowa.
Sêdzi¹ g³ównym by³ Marek Grzybowski. Zawody trwa³y trzy godziny,
a wygra³a je dru¿yna �Metalurga I� - Marek Gralewski, Jaros³aw Kotliñski
przed �Metalurgiem Mikst� - El¿bieta Grzybowska, Miko³aj Derej i WKS-em
Kutno - Jacek Gruszczyñski, Roman Zieliñski. W rywalizacji na najwiêksz¹
wagê ryb zwyciê¿y³a para E. Grzybowska i M. Derej (1580 gram), a dwie
najwiêksze ryby z³owi³ duet z Ko³a PZW Miejskie nr 1 Kutno - Roman
Bielicki, Wojciech Janczak (435 gram. Puchary i okoliczno�ciowe nagrody
ufundowa³ wójt gminy Kutno.

Wêdkarstwo

W £êczycy, uczniowie SP nr 9 w Kutnie i Gimnazjum nr 1 w Kutnie, brali
udzia³ w konkursie skoku wzwy¿, bêd¹cym kwalifikacj¹ do fina³u woje-
wódzkiego. W kategorii �podstawówek� wygra³y: Martyna Jakubowska -
125 cm przed Mart¹ Budner i Natali¹ Brzozowsk¹ - 120 cm, a w�ród
ch³opców Miko³aj Dêbicki - 130 cm i Kamil Bielecki 125 cm. Ca³a pi¹tka
z �Dziewi¹tki� (trener Jacek Kud³a) bêdzie reprezentowa³a miasto Kutno
w finale.W kategorii gimnazjów Rafa³ Ewkowski ustanowi³ rekord
¿yciowy z rezultatem 180 cm. Zaj¹³ drugie miejsce. Inny reprezentant
Gimnazjum nr 1 Piotr Kowalski z 165 cm by³ czwarty. Zawody komento-
wa³ Artur Partyka - wicemistrz olimpijski, rekordzista Polski (237 cm).

ORLIKOWA LIGA MISTRZÓW
Lekkoatletyka

W ubieg³ym roku, w pierwszym swoim sezonie I ligi PZKOSZ, dru¿yna
beniaminka AZS WSGK Polfarmex Kutno wywalczy³a ósme miejsce,
a teraz, po zwyciêstwie nad zawsze gro�nym teamem z Torunia, jest trzecia
lokata! To historyczne wydarzenie sportowe w naszym mie�cie. Brawo!

AZS WSGK Polfarmex Kutno-Polski Cukier Siden Toruñ 84:81
(w kwartach: 20:17, 19:25, 21:22, 24:17)

AZS: Szymon Rduch 11 (3x3), Krzysztof Jakóbczyk 7, Kamil Maciejewski 0,
Grzegorz Ma³ecki 4, £ukasz Kwiatkowski 0, Mateusz Szwed 6, Jakub
D³uski 18, Dawid Brêk 22 (6x3), Wojciech Glabas 16 (2x3). Mecz nie-
zwykle zaciêty. 4 razy zmienia³o siê prowadzenie, a o�miokrotnie by³ remis.
Go�cie prowadzili przez 18 minut i 23 sekundy (najwiêcej 61:51 w 28
minucie), a gospodarze przez 16 minut i 23 sekundy (najwiêcej 78:70
w 37 minucie). Czwarta ods³ona spotkania w wykonaniu naszych by³a
rewelacyjna. Po meczu ponad tysiêczna widownia d³ugo skandowa³a: dziê-
kujemy, dziêkujemy. By³y medale br¹zowe i okaza³e puchary od PZKOSZ
i £ZKOSZ. W�ród wspania³ej (najlepszej w Polsce widowni!) by³ m.in.
pose³ Andrzej Biernat i prezydent miasta Kutna Zbigniew Burzyñski.

WIELKI SUKCES AZS−u

Judo

Pierwsze otwarte Mistrzostwa Kutna rozegrane zosta³y w grupach wieko-
wych: 2001-2002 i 2003-2004. Podopieczni trenera Jacka Wasiaka i Ma-
cieja Kisieliñskiego z UKS Ippon MDK zdobyli 6 pierwszych miejsc,
6 drugich i 3 trzecie. Puchary dla najlepszych odebrali: Hanna Medyñska,
Karolina Darul, Hubert Witczak, a zwyciê¿yli w swoich kategoriach
wagowych: Hanna Medyñska, Mi³osz Myszkowski, Wojciech Florczak,
Piotr Graczyk, Dariusz Mas³owski, Hubert Witczak, Karolina Darul.
Drugie miejsca zajêli: Kinga Janik, Jakub G³ogoza, Oskar Fr¹tczak,
Julian Wasiñski, Zuzanna G³ogoza, Adrian Kotkowski, a trzecie: Franci-
szek Paw³owski, Damian Marzec, Bartosz Krê¿el. W zawodach brali udzia³
zawodnicy z W³oc³awka, £odzi, P³ocka, Skierniewic, £owicza.

KUTNIANIE Z PUCHAREM PREZYDENTA

W ³ódzkiej hali Gwardii startowa³o 5 zawodników z UKS Ippon MDK.
Najlepiej zaprezentowa³ siê Hubert Witczak w kat. 32, który w finale po-
kona³ kutnianina Kacpra Bombrycha. Drugie miejsca zajêli: Karolina Darul
i Wiktor Zamorowski, a trzecie Adrian Kotkowski.

TURNIEJ LIGI SZKOLNEJ

Wojewódzka liga juniorów m³odszych
MKS Teva Kutno - £KS £ód� 1:5 (0:3)

Bramkê honorow¹ strzeli³ Kamil Michalak.

Wojewódzka liga kat. �Micha³owicz�
MKS Mavex Kutno - GKS Be³chatów 2:0 (1:0)

Gole zdobyli: Adrian Rosik, Adrian Krzymieniewski.

£ódzka klasa kat. �Górski� gr. A
MKS Kutno - Sport Perfect Wi�niowa Góra 0:3 (0:0)

Pi³ka no¿na

DWA PUNKTY MKS−u
W siódmej kolejce mistrzostw III ligi ³ódzko-mazowieckiej kutnianie
zremisowali na zawsze ciê¿kim gruncie gospodarzy - co podkre�li³ kie-
rownik zespo³u Andrzej Królak.

WKS Wieluñ - MKS Kutno 1:1 (0:1)
W 25 minucie piêkny lob Sylwestra P³achety i dru¿yna trenera Kamila
Sochy objê³a prowadzenia Potem by³y kolejne sytuacje na gole, ale bra-
kowa³o szczê�cia. W 67 minucie b³¹d obrony, wolny i bezpo�rednio
z niego Bartosz Korasiak wyrównuje. Zespó³ MKS-u od tego czasu jest
os³abiony, gdy¿ Adam Grzybowski, po dwóch ¿ó³tych kartkach, otrzy-
muje czerwon¹ (zreszt¹ s³usznie). By³a jeszcze szansa na bramkê po akcji
Andrzeja Grzegorka, ale Micha³ Muszyñski trafi³ w boczn¹ siatkê. Remis
sprawiedliwy! �wietnie w bramce �Miejskich� spisywa³ siê Micha³ So-
ko³owicz.

MKS Kutno - Zawisza Rzgów 1:1 (0:0)
Spotkanie, jak dok³adnie je okre�li³ kierownik Andrzej Królak, na remis.
Broni¹cy siê przed spadkiem Zawisza (trener Marek Chojnacki) zapre-
zentowa³ siê z dobrej strony. Prowadzi³ nawet po strzale Olafa Okoñ-
skiego (55). Wyrówna³ Dawid Dziêgielewski (90+1).

GRA MŁODZIEŻ MKS−u

Na piêknym basenie MOSiR w Stalowej Woli rozegrane zosta³y zawody
w kategorii masters o Puchar Polski. W�ród 150 zawodników z Litwy,
Francji, Niemiec i Polski by³ niestrudzony kutnianin Kazimierz From
reprezentuj¹cy WOPR Kutno i sponsorowany przez Zarz¹d Inwestycji
w Kutnie. Pan Kazimierz wygra³ 100 m grzbietowym - 2.53.05 min. i 200
m grzbietowym - 5.57.48 min. By³ tak¿e drugi na na 100 m dowolnym
- 2.12.87 min.i 200 m dowolnym - 5.00.15 min. Gratulujemy!

Ju¿ po raz 13 odby³ siê on w parku Wiosny Ludów w Kutnie. Bra³o w nim
udzia³ kilkuset zawodników obojga p³ci i w ró¿nym wieku. Zwyciêzc¹
by³ ka¿dy, który ukoñczy³ dystans oko³o 1500 m. W Pucharze Wiosny
zwyciê¿yli: w�ród szkó³ podstawowych - dru¿ynowo SP nr 9; indywidu-
alnie - Marta Budner i £ukasz Gralak; w�ród gimnazjalistów - Gim. nr 1
oraz Aleksandra Snopkowska i Piotr Kowalski; w�ród szkó³ ponadgim-
nazjalnych - LO PUL oraz Sylwia Kosmala i Krzysztof Kartoszewski
- ZS nr 4. W kategorii open kobiet zwyciê¿y³a Monika Bulas, a w�ród
mê¿czyzn Krzysztof Ba³atka.

P³ywanie

4 MEDALE FROMA

BIEG Z FORRESTEM
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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: A1-G-M9-K7-C13-G4-E9-M3
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

Poziomo: A-1. Nastêpca Moj¿esza A-7. Szary metal (pierwia-
stek) B-9. Na ramionach eleganckiej pani C-1. Nad Bzur¹ w po-
bli¿u Puszczy Kampinoskiej D-9. Auto z Japonii E-1. Konto
osobiste w banku E-5. Czê�æ obszaru wód morskich G-1. Ludzie
zach³anni, nienasyceni I-1. ... przysiêg³ych w s¹dzie I-6. Egipski
chrze�cijanin J-9. Moda babuni K-1. Miejsce przeznaczone na
spacery L-9. Krewniaczka karpia M-1. Dawny kabaret Zenona
Laskowika M-5. Likier do kawy.

Pionowo: 1-A. Niewola turecka 1-I. Odg³os ptasich skrzyde³
2-E. Ugier 3-A. Pracownik zecerni 3-I. Piosenka z repertuaru
�Elektrycznych Gitar� 4-F. Pierwsza �piewaczka opery lub ope-
retki 5-A. Tkanina, która siê nie zagina 5-J. Sute przyjêcie 6-E.
Pony w ZOO 7-A. Le¿y na lewym brzegu Wis³y 7-I. Prezydent
USA (Barack) 9-A. ... K³odzki w Sudetach 9-I. Nurogê� z blasz-
kodziobych 11-A. Ptak z rodziny soko³ów 11-I. Miêdzy kondy-
gnacjami 13-A. �Operacja ...� w tytule filmu Pasikowskiego
z Lind¹ i Pazur¹ 13-I. Pojemno�æ statku.

oprac. Jerzy Ka³u¿ka

Zbigniew Wodecki urodzony 6 maja 1950 roku w Krakowie, to �wietny pol-
ski piosenkarz, muzyk instrumentalista (skrzypce, tr¹bka), aktor i prezenter
telewizyjny. Rodzina artysty pochodzi z £azisk w powiecie wodzis³awskim.
Sam rozpocz¹³ sw¹ przygodê z muzyk¹ ju¿ w wieku 5 lat. Z wyró¿nieniem
ukoñczy³ Pañstwow¹ Szko³ê Muzyczn¹ II stopnia w Krakowie, w klasie skrzy-
piec Juliusza Webera. Od koñca lat 60 XX wieku by³ zwi¹zany z kabaretem
�Piwnica pod Baranami� i zespo³em �Anawa� oraz z orkiestr¹ symfoniczn¹
Polskiego Radia i Krakowsk¹ Orkiestr¹ Kameraln¹. W latach 1968-1973 akom-
paniowa³ Ewie Demarczyk. W roku 1972 zadebiutowa³ jako piosenkarz na
Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Odniós³ sukcesy na wielu festiwalach
(Rostock, Praga, S³oneczny Brzeg - nagroda za wykonanie piosenki bu³gar-
skiej w roku 1984, Sopot). Wystêpowa³ w kabarecie z Zenonem Laskowikiem.
By³ jednym z jurorów w polskiej edycji programu �Taniec z gwiazdami�
(I-XII). W TVN prowadzi³: �Droga do gwiazd�, �Twoja droga do gwiazd�
i koncert �Zakochajmy siê jeszcze raz�. Ma na koncie liczne odznaczenia,
nagrody i wyró¿nienia, m.in.: Nagroda Dziennikarzy na Festiwal International
Sopot (1978), I Nagroda na KFPP Opole (1979) za piosenkê �Wspomnienie
tych dni�. Nagroda Prezydenta Opola (1991), I nagroda za piosenkê �Sob¹
byæ� (1991), Nagroda Artystyczna Polskiej Estrady �Prometeusz� (1994), Srebrny
Medal �Zas³u¿ony Kulturze Gloria Artis� (2011), Odznaka �Honoris Cratia�
(2011). Jest bohaterem albumów studyjnych: �Zbigniew Wodecki� (1976),
�Dusze kobiet� (1987), �Zbigniew Wodecki� (1995), �Obok siebie� (2002),
��rubki, �rubki� (2010), �Platynowa� (2010). Najwiêksze przeboje Zbigniewa
Wodeckiego to: �Cha³upy welcome to�, �Dobranoc, dobranoc�, �Izolda�, �Lubiê
wracaæ tam, gdzie by³em�, �Na wszystko u�miech Twój�, �Nauczmy siê ¿yæ
obok siebie�, �Niech siê w nas goi�, �Oczarowanie�, �Opowiadaj mi tak�, �Psz-
czó³ka Maja�, �Tak bardzo wierzê w nas�, �Trwoga�, �Tylko Ty, tylko Ty�,
�Zacznij od Bacha�, �Znajdziesz mnie znowu� i �Z Tob¹ chcê ogl¹daæ �wiat�.
W piêciu filmach wykonywa³ piosenki �Pszczó³ka Maja� - �Pszczó³ka Maja�
(1979), �Kronika wypadków mi³osnych� - �Jesienne ró¿e� (1985), �Plecak pe³en
przygód� - �O ¿ycia poranku� (1993), �Sfora� - �Jeden krótki dzieñ� (2002),
��wiadek koronny� - �Cha³upy welcome to� (2007). Gra³ w filmach: �Cere-
monia pogrzebowa� - jako skrzypek (1984), �Klan� (odcinek specjalny) jako
ksi¹dz udzielaj¹cy �lubu (2002), �Król przedmie�cia� (odcinek 10 - Boysband)
jako prowadz¹cy program �Droga do gwiazd� (2002), �Miodowe lata� (odc.
108 - Zbyszek) jako on sam (2002), �W-11- Wydzia³ �ledczy� (odc. 136 - Idol)
go�cinnie jako on sam (2005), �U fryzjera� (odc. 13 - Telepatka) jako on sam
(2006), �Jan z drzewa� jako on sam(2008), �39 i pó³� (odc. 30) jako on sam
(2009). Bra³ te¿ udzia³ w dubbingu jako Edward Czerw w �Disco robaczki�
(2011). Jak widaæ Zbigniew Wodecki to cz³owiek Orkiestra.

Zbigniew Wodecki i �Pektus� w Kutnie

GWIAZDY „MAJÓWKI”
Byli ozdobami kilkudniowej imprezy, podziwianymi oraz gor¹co okla-
skiwanymi przez wielotysiêczn¹ publiczno�æ, która mimo pogody �w kratkê�
t³umnie przyby³a i mocno reagowa³a na Ich wspania³ych koncertach na
kutnowskich B³oniach, czyli na terenach rekreacyjnych nad Ochni¹.

�Pectus� - z ³aciñskiego klatka piersiowa - to polski zespó³ rockowy utworzony
w 2005 roku (wiosn¹) w Rzeszowie. W maju 2006 roku grupa utworem �Spa-
cer� wygra³a organizowany w Rzeszowie �Carpathia Festival�. W tym samym
miesi¹cu zespó³ by³ go�ciem muzycznym w programie telewizyjnym TVN
�Kuba Wojewódzki�. W sierpniu 2006 roku zdobyli drugie miejsce w konkursie
�Przebojem na Antenê�, który odbywa siê w Hajnówce. 22 kwietnia zespó³
�Pectus� znalaz³ siê w�ród dziesiêciu wykonawców w konkursie �Debiuty 2007�
na 44 KFPP w Opolu. 5 czerwca dziêki utworowi �To, co chcia³bym Ci daæ�,
grupa zakwalifikowa³a siê do 45 Sopot Festivalu 2008. W sierpniu tego¿ roku,
g³osami jury, �Pectus� wygra³ w polskim pó³finale Sopot Festival i reprezento-
wa³ nasz kraj w konkursie miêdzynarodowym. Ponadto konkursowa publiczno�æ
przyzna³a grupie �S³owika Publiczno�ci�. W pa�dzierniku �Pectus� wyst¹pi³
w koncercie charytatywnym �Dajemy siebie innym - Dzieñ Kotana 2008�, pod-
czas którego wykona³: �Mi³o�æ to film� oraz �To, co chcia³bym Ci daæ�.
W 2009 roku (luty) ukaza³ siê singel �Jeden moment�, a potem debiutancki
album �Pectus�, na którym znalaz³o siê 11 utworów autorstwa wokalisty zespo³u
Tomasza Szczepanika. W marcu 2009 roku utwór �Jeden moment� zdoby³
tytu³ �Super Hitu� w programie TVP2 �Hit Generator�, a 12 czerwca 2009
roku z piosenk¹ �¯ycie na dystans� zespó³ zdoby³ III miejsce i tytu³ �Br¹zowej
Premiery�, w konkursie Premier na 46 KFPP w Opolu. 22 sierpnia na 46 Miê-
dzynarodowym Sopot Festival zespó³ odebra³ z³ot¹ p³ytê za swój debiutancki
album. We wrze�niu 2010 r. mia³ premierê drugi album studyjny grupy �Pectus�
zatytu³owany �Stos Praw�.           Jerzy Papiewski

RAJD PIESZY
XX M³odzie¿owy Rajd Pieszy ��ladami historii i zabytków Kutna�
w tym roku prowadzony pod has³em �Z tradycj¹ ró¿an¹ w przysz³o�æ�
zorganizowa³o Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej. Odby³ siê on
17 maja 2012 roku. Bra³y w nim udzia³ dzieci i m³odzie¿ z Kutna i regionu
kutnowskiego wraz z opiekunami. Oprowadzali ich przewodnicy - cz³on-
kowie TPZK. W trakcie wêdrówki m³odzie¿ zapali³a na Cmentarzu Para-
fialnym w Kutnie znicze na grobach: Boles³awa Wituszyñskiego, Marii
Wituszyñskiej (na cze�æ której Boles³aw Wituszyñski nazwa³ jedn¹
z wyhodowanych przez siebie odmian ró¿ Marylk¹) oraz Kazimierza Jó�-
wiaka - dyrektora Kutnowskiego Domu Kultury, który rozpocz¹³ w 1975
roku organizowanie ��wiêta Ró¿y�, wtedy jeszcze Jarmarku Ró¿anego.
Zakoñczenie rajdu nast¹pi³o w Kutnowskim Domu Kultury, gdzie uczest-
nicy obejrzeli film Agnieszki Arnold �Kutno. Ró¿e Arona� (o Aronie
Eizyku - kutnowskim przedwojennym hodowcy ró¿) oraz wys³uchali
wyk³adu Teresy Mosingiewicz, dyrektora Kutnowskiego Domu Kultury,
o tradycji ró¿anej w Kutnie. Zwyciêzcy konkursu wiedzy o mie�cie
w nagrodê pojad¹ na wycieczkê do ogrodu ró¿anego w Forst w Niem-
czech 29 czerwca 2013 roku. Wyjazd ten zosta³ ufundowany przez prezy-
denta miasta Kutno.

Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Kutnowskiej
zaprasza mieszkañców Kutna

WYCIECZKA TURYSTYCZNA
 29 czerwca  2013 r.

Ogród ró¿any w FORST (Niemcy) jednodniowa
Wyjazd dnia 29 czerwca  2013 r. (sobota) o godz. 4.00,  powrót pó�n¹
noc¹. Zbiórka przed stadionem MKS przy ul. Ko�ciuszki. W planie
wycieczki zwiedzanie ogrodu ró¿anego w Forst (Niemcy) z okazji
jubileuszu 100-lecia za³o¿enia ogrodu (po drodze zwiedzanie Zielo-
nej Góry �ladami Bachusa). Koszt uczestnictwa 100 z³. Wp³aty do dnia
31 maja 2013 roku. Wp³aty przyjmowane s¹ w biurze TPZK (Dworek
Modrzewiowy), Kutno, ul. Narutowicza 20 - wtorki w godz. 16.00-
19.00, pi¹tki w godz. 8.00-11.00. Zapraszamy! Wycieczka jest orga-
nizowana dziêki wsparciu finansowemu Prezydenta Miasta Kutno.

W ostatni weekend czerwca co roku odbywaj¹ siê Dni Ogrodu Ró¿anego,
w czasie których mo¿na uczestniczyæ w Nocy Tysi¹ca �wiate³ z pokazami
sztucznych ogni. Forst  zwane jest równie¿ �miastem ró¿�. W 1913 r. otwo-
rzono tu z okazji Wystawy Ogrodniczej Wchodnioniemiecki Ogród Ró¿.
Dzisiaj zwiedzaj¹cym prezentuje siê ponad 40.000 krzaków ró¿anych, 400
gatunków i 200 rodzajów zagajników. Wszystko to mie�ci siê na obszarze
o ³¹cznej powierzchni 15 ha i stanowi, zw³aszcza wczesnym latem, kusz¹c¹
okazjê dla wszelkiego rodzaju �wi¹t i uroczysto�ci. W parku mo¿na podzi-
wiaæ ró¿e p³o¿¹ce, pn¹ce, angielskie, jedno- i wielobarwne, o pojedynczych
p³atkach i pe³ne. S¹ te¿ rarytasy: ró¿e zielone, czarne, z ozdobnymi kolcami.
A jak pachn¹! W�ród 1000 krzewów mo¿na znale�æ prawdziwy ogrodniczy
rarytas, tzw. �czarn¹ ró¿ê� (Stacheldrahtrose), której czarna at³asowa barwa
przemienia siê w ciemnoczerwon¹. Tu odkryæ mo¿na tak¿e inne ró¿ane oso-
bliwo�ci, np. ró¿nego rodzaju odmiany pn¹ce ró¿, czy ró¿ê zielon¹. W ogrodzie
mo¿na podziwiaæ nowe gatunki ró¿ ze wszystkich szkó³ek ró¿anych w Niem-
czech. Ogród podzielony jest na tzw. czê�æ typowo wystawow¹ z fontannami,
strzy¿onymi ¿ywop³otami, szpalerami ró¿ i mostkiem nad sztucznym kana³em
oraz park krajobrazowy w stylu angielskim. W czê�ci krajobrazowej znajduje
siê amfiteatr, dziedziniec z pergolami oraz ¿abia fontanna. Ogród najlepiej
zwiedzaæ pó�n¹ wiosn¹, gdy kwitn¹ ró¿e, ale przez ca³y rok czym� zaskakuje.
Wczesn¹ wiosn¹ kwitn¹ rododendrony i azalie, pó�niej dalie, a jesieni¹ -
wrzosy. Jest tutaj  czê�æ typowo wystawowa z fontannami, strzy¿onymi ¿ywo-
p³otami, szpalerami ró¿ i mostkiem nad sztucznym kana³em, a tak¿e park
krajobrazowy w stylu angielskim. Tu króluj¹ przestrzenie. Jest amfiteatr,
dziedziniec z pergolami i ¿abia fontanna - ulubione miejsce dzieci (by plu³a
wod¹, trzeba nadepn¹æ przycisk przed coko³em).
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¯YCIE DIECEZJALNE

Ksi¹dz pra³at Jan Dobrodziej - niezwykle sympatyczny i skromny oraz
charyzmatyczny proboszcz parafii �wiêtego Jana Chrzciciela w Kutnie
i zarazem wicedziekan dekanatu �wiêtego Wawrzyñca (od 1987 r.) w gro-
dzie nad Ochni¹ - to tak¿e niestrudzony kapelan policjantów, wêdkarzy,
my�liwych i bryd¿ystów. Znany tak¿e jako pomys³odawca corocznych
spotkañ futbolowych miêdzy reprezentacjami ksiê¿y i policjantów. Od
wielu lat kszta³tuje oblicze Swojej Parafii i Miasta Kutna. Wyrazem uznania
dla Jego niesamowicie po¿ytecznej i humanitarnej dzia³alno�ci by³ tytu³
Kutnianina Roku 2008 przyznany przez mieszkañców naszego miasta.
Dodaæ nale¿y, ¿e od 1993 roku jest duszpasterzem g³uchoniemych w Die-
cezji £owickiej. Ksi¹dz pra³at Jan Dobrodziej, syn Stanis³awa i Cecylii
z domu Milczarczyk, urodzi³ siê 14 grudnia 1937 roku we wsi Wysokin
ko³o Nowego Miasta nad Pilic¹, w parafii Odrzywó³. By³ jednym z o�miorga
dzieci w pobo¿nej rodzinie rolniczej. Od pierwszej klasy szko³y podsta-
wowej pos³ugiwa³ do mszy �wiêtej jako ministrant, ale wówczas nie my�la³
absolutnie o kap³añstwie. By³ jednym z tych, którzy bij¹ siê z rówie�nikami,
wspinaj¹ na drzewa, pas¹ krowy, graj¹ w pi³kê i palanta, a w Wielkanoc
strzelaj¹ z kluczy. Podczas okupacji hitlerowskiej urz¹dzi³ niez³e zamie-
szanie (a dla siebie i zagro¿enie), kiedy gwizdkiem pobudzi³ niemieckich
¿o³nierzy i urz¹dzi³ im zbiórkê (na szczê�cie nie zosta³ wykryty). Ot,
typowy dzieciak jakich wielu, niesforny rozrabiaka o niepokornej duszy,
otwarty na ludzi i �wiat, pe³en pomys³ów na zorganizowanie wolnego
czasu. Niew¹tpliwie wzorce wyniesione z domu i nauki otrzymane od
proboszcza z Odrzywo³u zawa¿y³y na przysz³o�ci m³odego ch³opaka
z niewielkiego Wysokina. Jednak wed³ug opinii samego kap³ana powo³anie
�wyprosi³a u Boga� Jego matka. I tak po ukoñczeniu Szko³y Ekonomicznej
w Lipinach i zdaniu ma³ej matury wst¹pi³ do Ni¿szego Seminarium
Duchownego w Warszawie, a po maturze - do Wy¿szego Seminarium
Duchownego w Warszawie. W latach 1957-1964 jest studentem Wy¿szego
Metropolitarnego Seminarium. Jako cz³owiek przyzwyczajony do dzia³ania
w seminaryjnych murach uczy³ siê skupienia i ciszy. Mimo i¿ �wietnie
dokona³ wyboru swojej drogi, nie wyzby³ siê wrodzonej ciekawo�ci �wiata
i poczucia humoru. W wolne wieczory wraz z kolegami chodzi³ po stolicy
i podziwia³ jej odbudowê. Gra³ w seminaryjnej dru¿ynie pi³ki no¿nej,
a zim¹ zje¿d¿a³ na butach z nadwi�lañskiej skarpy. Na pi¹tym roku zosta³
zaopatrzeniowcem. Tak jak pozostali alumni zbiera³ pieni¹dze na ¿yw-
no�æ. Przekonanie o dokonaniu w³a�ciwego wyboru ¿yciowej drogi, si³a
ducha, a mo¿e i otrzymana w dzieciñstwie zaprawa fizyczna sprawi³y, ¿e
z powodzeniem ukoñczy³ Seminarium. �wiêcenia kap³añskie otrzyma³
z r¹k kardyna³a Stefana Wyszyñskiego Prymasa Tysi¹clecia 24 maja 1964
roku, w �wiêto Matki Bo¿ej, w warszawskiej katedrze �wiêtego Jana. Jako
wikariusz pracowa³ kolejno: w Rawie Mazowieckiej (1964-1966), w So-
chaczewie (1966-1971), w Warszawie  (1971-1976). W roku 1976 obj¹³
probostwo w Sobocie, gdzie wraz z parafianami wyremontowa³ zabytkowy
ko�ció³ z 1518 roku i wybudowa³ salê katechetyczn¹. W 1985 roku otrzy-
ma³ trzeci¹ nagrodê Ministra Kultury i Sztuki dla najlepszego u¿ytkownika
obiektu zabytkowego w Polsce. W roku 1985 ksi¹dz Jan Dobrodziej trafi³
do Kutna, gdzie zosta³ administratorem o�rodka duszpasterskiego pod
wezwaniem Jana Chrzciciela. Pierwsz¹ mszê �wiêt¹ odprawi³ we wzno-
szonym ko�ciele, przy ulicy kanclerza Andrzeja Zamoyskiego, 14 lipca
1985 r. Zahartowany dotychczasowymi do�wiadczeniami, jak prawdziwy
pionier, zamieszka³ na plebanii bez okien, drzwi i pr¹du. Z wrodzonym
zapa³em zaanga¿owa³ siê w budowê Domu Bo¿ego i organizowanie
nowej Rodziny Chrystusowej. Stworzy³ grupy modlitewne: �Odnowa
w Duchu �wiêtym� i �Neokatechument�, du¿¹ grupê ministrantów, �bie-
lanek�, scholi. Organizowa³ w ko�ciele koncerty muzyki gaspel. Pracuje
spo³ecznie z dzieæmi i m³odzie¿¹ bêdac organizatorem zajêæ pozalekcyj-
nych, wycieczek, rajdów rowerowych. Przy ko�ciele powstaje boisko (zim¹
lodowiska). Organizuje dyskoteki, festyny i loterie fantowe. Jego pasj¹
jest kolekcjonowanie staroci. Efektem jest stworzenie Parafialnego
Muzeum Maszyn Rolniczych. Jest posiadaczem Z³otej Odznaki �Zas³u-
¿ony dla Sportu Polskiego�. Z erygowaniem parafii 28 lutego 1988 roku
zosta³ mianowany przez kardyna³a Józefa Glempa proboszczem ustano-
wionej wspólnoty. W 2000 roku ukoñczy³ budowê ko�cio³a i doprowadzi³
do jego konsekracji, której dokona³ w dniu 4 czerwca 2000 roku ordyna-
riusz ³owicki biskup Alojzy Orszulik. Jak twierdzi Andrzej Bielicki,
autor ksi¹¿ki �Moje spotkania z �Czarnymi� i bliski �cywilny� wspó³pra-
cownik Zacnego Proboszcza nie nale¿y oceniaæ nazwiska cz³owieka, bo
siê go nie wybiera. Dobrodziej - to cz³owiek czyni¹cy dobro, a wiêc wokó³
Naszego Ksiêdza Jana Dobrodzieja, dzieje siê dobrze. A wiêc tak trzy-
maæ - dodaje Andrzej - ksiê¿e Janie i dbaæ o zdrowie, bo tyle jeszcze jest
do zrobienia. A Redakcja �Powiatowego ¯ycia Kutna� mówi wprost:
�Wszystkiego Teraz Co Najlepsze Zacny Dobrodzieju�.

Jerzy Papiewski

KSIĄDZ DOBRODZIEJ
ODCHODZI NA EMERYTURĘ! Mimo nienajlepszej pogody liczna widownia pojawi³a siê na futbolowym

show, którego inicjatorem od 2006 r. jest ksi¹dz proboszcz Jan Dobrodziej.
By³o jak co roku rodzinnie i integracyjnie. Go�æmi honorowymi byli m.in:
wielokrotny olimpijczyk i medalista - kolarz Mieczys³aw Nowicki, Szef
Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego Eugeniusz Grabowski - genera³ w stanie
spoczynku, prezydent m. Kutna Zbigniew Burzyñski, wójt Gminy Kutno
Jerzy Bry³a, ksi¹dz dziekan Stanis³aw Pisarek. Spotkanie by³o zaciête,
wyrównane i sta³o na niez³ym poziomie. By³a przednia zabawa na trybu-
nach i o to te¿ chodzi. Smaczn¹ grochówkê dla wszystkich przygotowali
sympatycy i przyjaciele ks. Jana Dobrodzieja, m.in. Zbigniew Gralewski,
Andrzej Cichowski. Prezentowa³ siê te¿ i to znakomicie Zespó³ Pie�ni
i Tañca Ziemi Kutnowskiej. Po¿egnano uroczy�cie odchodz¹cego na
zas³u¿on¹ emeryturê ksiêdza Dobrodzieja, który wzruszony odbiera³ oko-
liczno�ciowe prezenty od swoich sympatyków. W�ród upominków by³
m.in. srebrny medal od Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

POLICJA − KSIĘŻA 4:2

Wrêcza³ go Mieczys³aw Nowicki, by³y honorowy prezes Kutnowskiego
Towarzystwa Cyklistów, którego kapelanem by³ ksi¹dz Jan Dobrodziej.
Nasz Dobrodziej by³ te¿ bardzo wzruszony, gdy otrzyma³ od kutnowskich
wêdkarzy z �Metalurga� (prezes Zbigniew Gralewski) przepiêkny, du¿y
obraz przedstawiaj¹cy �wiêtego Zenona z Werony, patrona rybaków s³od-
kowodnych. Ten obraz to znakomite dzie³o artysty malarza z P³ocka Piotra
Cichowskiego.
Ksiê¿a: Mateusz Wojtczak, Kamil Paluchowski, Rafa³ Nawrocki, Piotr
Kaczmarek, £ukasz Antczak, Jacek Zieliñski, Pawe³ Baranowski, Adrian
Jankowski, Konrad �cibor, £ukasz Osiej, Andrzej Sa³kowski, Tomasz
Muszyñski, Dawid Rajewski, Micha³ Sobol, Ireneusz Cie�lak - spo³eczny
trener Andrzej Bielicki. Policja: Rados³aw Bieniek, Krzysztof Kotkowski,
Ireneusz Wrzesiñski, Rafa³ Olczak, Micha³ D¹browski, Krzysztof D¹browski,
£ukasz Sierka, Gracjan Kowalewski, Tomasz Gwardyñski, Dominik Olczak,
Marcin Szalkowski, Karol Józefowicz, S³awomir Pachliñski, Marcin
Pietrzak (trener - komendant Jan Kuropatwa). Bramki: 1:0 - Rados³aw
Bieniek (9), 2:0 - Tomasz Gwardyñski (11), 2:1 - Konrad �cibor (28),
3;1 - samobójcza (35), 3:2 - �cibor (49), 4:2 - Bieniek (60). Puchar Prze-
chodni Prezydenta Zbigniewa Burzyñskiego (do trzech wygranych
meczów z rzêdu) otrzymali wiêc Policjanci. By³o, co najwa¿niejsze, mi³o
i familijnie!            /J.P./

Kampania informacyjno-edukacyjna �Narkotyki? To mnie nie krêci!� ma
na celu dostarczenie rzetelnych informacji o zjawisku u¿ywania marihuany
oraz nowych substancji psychoaktywnych. Adresatami kampanii s¹ uczniowie
szkó³ gimnazjalnych z terenu miasta Kutna oraz ich rodzice.
Du¿y wzrost spo¿ycia marihuany w ci¹gu ostatnich lat jest zjawiskiem
niepokoj¹cym i wartym monitorowania. Wynika on ze zmian spo³ecz-
nych w naszym kraju. Marihuana w �wiadomo�ci m³odych ludzi jest
postrzegana bardziej jako u¿ywka ni¿ narkotyk i znalaz³a miejsce na pó³ce
obok papierosów a nie innych narkotyków, gdzie byæ powinna. Naros³o
wokó³ niej mnóstwo nieprawdziwych mitów. W zwi¹zku z tym, koniecz-
ne jest poruszanie z m³odzie¿¹ tematu u¿ywania marihuany, poniewa¿
nadal to w³a�nie przetwory konopi s¹ najbardziej rozpowszechnionymi
substancjami nielegalnymi w�ród nastolatków.
W celu realizacji kampanii zosta³y przygotowane materia³y profilaktyczne:
ulotki dla m³odzie¿y i rodziców oraz scenariusze zajêæ z m³odzie¿¹
i rodzicami. Opracowane zosta³y przez fachowców, którzy na co dzieñ
pracuj¹ w Krajowym Biurze ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii. Materia³y
przekazane zosta³y do szkó³ gimnazjalnych. M³odzie¿ otrzyma pakiet
informacji, który umo¿liwi �wiadome dokonywanie osobistych wyborów
i ograniczy gotowo�æ do podejmowania zachowañ ryzykownych. W przy-
padku rodziców - kampania dostarczy wiedzy o skali zjawiska u¿ywania
marihuany i nowych substancji psychoaktywnych oraz zagro¿eñ z tym
zwi¹zanych. Projekt wspó³finansowany przez Prezydenta Miasta Kutno.

Miasto Kutno przyst¹pi³o do Ogólnopolskiej
Kampanii Informacyjno-Edukacyjnej �Narko-
tyki? To mnie nie krêci!�.

STRAŻACKIE ŚWIĘTO

(ci¹g dalszy ze strony 1)
Przyby³ych go�ci, w�ród których byli m.in. nadbrygadier Andrzej Wit-
kowski - ³ódzki komendant wojewódzki PSP, pose³ na Sejm RP Tadeusz
Wo�niak, w³adze samorz¹dowe miasta i powiatu, ksiê¿a kapelani, wójtowie
gmin powiatu kutnowskiego, a tak¿e przedstawiciele s³u¿b mundurowych
oraz kompania stra¿aków na czele z dowódc¹ JRG - kapitanem Zdzis³awem
Pêgowskim, powita³ komendant powiatowy PSP w Kutnie brygadier Marek
Myszkowski. W wyst¹pieniu m.in. stwierdzi³: �Dziêkujemy dzisiaj za to
co uda³o siê zakupiæ czy pozyskaæ w roku ubieg³ym, podziêkowania
kierujemy do osób oraz instytucji, które okazywa³y nam ¿yczliwo�æ i wspie-
ra³y nas w latach poprzednich. Dziêkuj¹c chcia³em zapewniæ wszystkich,
¿e �rodki finansowe przekazywane dla naszej komendy by³y, s¹ i bêd¹ jak
najlepiej przez nas wykorzystane, a dziêki nim poprzez zakup nowocze-
snego wyposa¿enia mieszkañcy powiatu kutnowskiego mog¹ czuæ siê bez-
pieczniej. Dla nas stra¿aków dzieñ taki jak dzi� jest dniem szczególnym,
oprócz ¿yczeñ jakie otrzymujemy od wielu osób, zostajemy wyró¿nieni
przez  naszych prze³o¿onych odznaczeniami oraz awansami na wy¿sze
stopnie s³u¿bowe�. Srebrnym Medalem za D³ugoletni¹ S³u¿bê przyznanym
przez prezydenta RP wyró¿nieni zostali: Zdzis³aw Pêgowski, Tomasz
Bednarek, Jacek Zieliñski. �Z³otym Znakiem Zwi¹zku� wyró¿niony zosta³
Marian Serek. Z³otym medalem �Za zas³ugi dla Po¿arnictwa� odznaczeni
zostali� Jan Kuropatwa, komendant powiatowy Policji oraz Krzysztof
Paczyñski; srebrnym medalem �Za zas³ugi dla Po¿arnictwa�: Zbigniew
Gruszczyñski, ks. Piotr Kalisiak, Artur Bilicki, Jaros³aw Sobczyk, Pawe³
Suchodolski, Przemys³aw �lepecki i Adam Danecki; br¹zowym medalem
�Za zas³ugi dla Po¿arnictwa�: Micha³ Filipiak, Kamil Trybulki, Maciej
Starosta i Adam Baranowski. Odznak¹ honorow¹ �Zas³u¿ony dla Zwi¹zku
Emerytów i Rencistów Po¿arnictwa� wyró¿nieni zostali: Józef Ró¿añski
i Stanis³aw Woliñski.

Oprócz odznaczeñ funkcjonariusze PSP otrzymali awanse na wy¿sze stopnie
s³u¿bowe. Na stopieñ brygadiera - Marek Myszkowski; na stopieñ kapitana:
Zdzis³aw Pêgowski, Tomasz Stefañski i Marcin W³odarczyk; aspiranta
- Jaros³aw Sobczyk. Na stopieñ starszego ogniomistrza: Pawe³ Suchodolski,
Witold Cichoñski, Grzegorz Kaczmarek, Grzegorz Jab³oñski i Maciej
Wo�niak;  stopieñ ogniomistrza: Marcin Górczyñski, Robert Przybyszewski,
Tomasz Wieczorkowski, Tomasz Marczak i Tomasz Zatorski; m³odszego
ogniomistrza: ¯aneta Marciniak, Mariusz Kantorek; starszego sekcyjnego:
Bart³omiej Smakowski, Jaros³aw Staniszewski i Micha³ Panecki; starszego
stra¿aka: Waldemar Rzetelski, Marcin Pacholec, Marcin Pijewski, £ukasz
£ukasik i Rados³aw Topólniak. Uroczysto�ci prowadzi³ starszy kapitan
Marcin Adamiak, zastêpca komendanta powiatowego PSP w Kutnie.

Na zakoñczenie bryg. Marek Myszkowski podziêkowa³ wszystkim stra-
¿akom i pracownikom cywilnym za s³u¿bê i pracê dla bezpieczeñstwa
mieszkañców miasta i powiatu, a odznaczonym i awansowanym z³o¿y³
serdeczne gratulacje, do których przy³¹czy³ siê równie¿ nadbrygadier
Andrzej Witkowski.          /A.B./




